ทะเบียนรายชื่อโครงการวิจยั งบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ 2564
ลําดับ

ประเภท - รายการ

ผูรับผิดชอบโครงการ

จํานวนโครงการวิจัย 48 โครงการ
คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ 7 โครงการ
1 ความเปนไดของการใชสารสีจากธรรมชาติในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตไกไข

คณะสนับสนุน

เลขที่สัญญา

1,328,900
นางสาวปวีณอิศรัชต เคนจันทน หัวหนาโครงการ85
นาย ราชันย อัพภัยชา ผูรวมวิจัย15

130,000
20,000 001/2564

2

การศึกษาและพัฒนาเครื่องกําจัดวัชพืชพรอมใสปุยในไรมันสําปะหลัง

นายสหภัทร ชลาชัยหัวหนาโครงการ50
นายรังสรรค กุฎสําโรงผูรวมวิจัย15
นางสาวนัจภัค สุขสวัสดิ์ผูรวมวิจัย15
นายกฤษณะ เนาวประโคนผูรว มวิจัย10

20,000 002/2564

3

การใชประโยชนจากใบและเปลือกผลของลําไยเถาในจังหวัดชลบุรี

ดร.รุศมา มฤบดีหัวหนาโครงการ50
รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณผูรวมวิจัย25

20,000 003/2564

4

การศึกษาความสัมพันธระหวางการตรวจดวยน้ํายาซีเอ็มที (California นางสาวจันทรทิพย ทองจันทรหัวหนาโครงการ60
mastitis test) และจํานวนแบคทีเรียกลุมตางๆ ในการวินิจฉัยโรคเตานม นางสาวปวีณอิศรัชต เคนจันทนผูรวมวิจัย40
อักเสบแบบไมปรากฏอาการในโคนม

20,000 004/2654

5

การเจริญเติบโตและการรอดตายของปลานิลแดง (Oreochomis
niloticus x O. mossambicus) ที่เลี้ยงดวยอาหารผสมไขน้ํา (Wolffia
arrhizal) อบแหง

นางจันทรพิมพ กังพานิชหัวหนาโครงการ80
นางศรัณยา รักเสรีผรู ว มวิจัย10
นายปยสนธิ์ ตันธนวิกรัยผูรวมวิจัย 10

20,000 005/2564

6

แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานธุรการของหนวยงาน คณะเกษตรศาสตร
และทรัพยากรธรรมชาติ

นางสุวรรณ กอแกวหัวหนาโครงการ70
นางสาวกันยกร ติดใจดีผูรวมวิจัย30

10,000 006/2564

7

การพัฒนาสื่อการประชาสัมพันธ รวมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR)
สําหรับโครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตและจําหนายกลวยไมจากวิสห
กิจชุมชนกลุมกลวยไมศรีราชา จังหวัดชลบุรี

นายวิษณุ โชโตหัวหนาโครงการ50
ผศ.ดร.สุภาภรณ เอี่ยมเขงผูรวมวิจัย30
นายขัตติยะ สมดีผูรวมวิจัย10
นายอนุวัฒน โชโตผูรวมวิจัย 10

20,000 007/2564

คณะศิลปศาสตร 3 โครงการ
1 โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับผูขับรถแท็กซี่ เพื่อ
สรางความเชื่อมั่นและยกระดับคุณภาพการบริการ โดยใชบทฝกการ
สนทนาภาษาอังกฤษของโครงการบริการวิชาการ

นางสาวทยาวดี คําพุฒหัวหนาโครงการ
นางสาววัชรี จันทรหอมผูรวมวิจัย30%

70%

60,000
20,000 008/2564

2

เสนหชายฝงทะเลภาคตะวันออก: เสียงสะทอนจากนักทองเที่ยวชาวไทย
และชาวตางชาติในการกลับมาเยือน

นางสาวปยะภรณ บุญชวยรอด 100

20,000 009/2564

3

การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษดวยแนวคิด STAR STEMS

นางสาวเหมือนฝน ตั้งพินิจการ 100

20,000 010/2564

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 22 โครงการ
1 พัฒนาผลิตภัณฑไสกรอกเสนจันทผัดปู

2

การตรวจสอบคุณภาพผิวของผลมังคุดเพื่อการสงออก โดยใชการ
ประมวลผลภาพ

นางสาววรรณศิริ หิรัญเกิดหัวหนาโครงการ70
นางสาวบุณฑริกา สุมะนาผูรวมวิจัย20
นายรุงโรจน ตับกลางผูรวมวิจัย10
นางสาวขวัญจิต ออกเวหาหัวหนาโครงการ50
นางสาวกมลมนัส วัฒนาผูรวมวิจัย25
นายวุฒิไกร จันทรขามเรียนผูรว มวิจัย25

396,000
18,000 011/2564

18,000 012/2564

ทะเบียนรายชื่อโครงการวิจยั งบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ 2564
ลําดับ

ประเภท - รายการ

ผูรับผิดชอบโครงการ

จํานวนโครงการวิจัย 48 โครงการ

คณะสนับสนุน

เลขที่สัญญา

1,328,900

3

ผลของสารสีแดงจากเชื้อราโมแนสคัสตอคุณภาพขนมปุยฝายเพื่อสุขภาพ นายรุงโรจน ตับกลางหัวหนาโครงการ70
นางสาวอมรรัตน สุวรรณโพธิ์ศรี ผูรวมวิจัย10
นางสาวบุณฑริกา สุมะนาผูรวมวิจัย10
นางสาววรรณศิริ หิรญ
ั เกิดผูรวมวิจัย10

18,000 013/2564

4

การพัฒนาเครื่องดื่มน้ําสมสายชูหมักเพื่อสุขภาพจากสละ

18,000 014/2564

5

เครื่องปลูกตะไครแบบใชจุดตอพวงสามจุดติดทายรถแทรกเตอรขนาดเล็ก นาย สมมารถ ศรีประเทือง หัวหนาโครงการ 70
นายฐิติ หมอรักษาผูรวมวิจัย15
นางสาวสิริวรรณ ดวงพูลผูรว มวิจัย15

18,000 015/2564

6

การพัฒนาผลิตภัณฑไดฟูกุพลังงานต่ําจากขาวดําสายพันธุพื้นเมือง

ผูชวยศาสตราจารยนฤมล มงคลธนวัฒนหัวหนาโครงการ80
นางสาวสุรียพร บุญนาผูรวมวิจัย 20

18,000 016/2564

7

การพัฒนาผลิตภัณฑขาวเกรียบปลาขางเหลืองผสมขาวหอมแมพญา
ทองดํา
โรงเรือนควบคุมสภาพแวดลอมสําหรับปลูกเลี้ยงตนกระบองเพชรขนาด
กะทัดรัด

นายวิทิต เลิศนิมิตมงคล

18,000 017/2564

นายวุฒิไกร จันทรขามเรียน หัวหนาโครงการ 60
นางสาว กมลมนัส วัฒนา ผูรวมวิจัย 40

18,000 018/2564

การพัฒนาแหลงเรียนรูโดยชุมชนมีสวนรวมเพื่อการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพของสัตวน้ําและสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกในพื้นที่
ปาอนุรักษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
จันทบุรี

นางสาวญาณนันท สุนทรกิจ หัวหนาโครงการ 60
นางสาวนิภาพร จุฬารมยผูรวมวิจัย 40

18,000 019/2564

8

9

นางสาวศิริจันทร ตาใจหัวหนาโครงการ70
นางสาววรรณศิริ หิรญ
ั เกิดผูรวมวิจัย20
นางสาวพรสิณี ดาราพงษผูรวมวิจัย10

10 รถพนยากึ่งอัตโนมัติควบคุมการทํางานระยะไกลดวยคลื่นวิทยุสําหรับมังคุด นางสาวขวัญจิต ออกเวหาหัวหนาโครงการ40
นายชาญณรงค ชูสุยผูรว มวิจัย40
นายกฤษฏา เจริญมูลผูรวมวิจัย20

18,000 020/2564

11 การศึกษาตนแบบไกไขอินทรีย"ยโสธรโมเดล”เพื่อการพัฒนากลุมผูเลี้ยงไก นางปาริชาต ปุระมงคลหัวหนาโครงการ70
ไขในพื้นที่อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ปุระมงคลผูรวมวิจัย20
ดร.บุราณี ระเบียบผูรวมวิจัย10

18,000 021/2564

12 ผลของลูกหวากัมอาราบิกตอคุณภาพผลผลิตผงลูกหวาดวยวิธีการทําแหง นายสุนทรณ ฟกเฟอง 100
แบบพนฝอย

18,000 022/2564

13 การควบคุมอุปกรณไฟฟาในหองนอนสําหรับผูพิการผานระบบไรสาย

18,000 023/2564

นายชาคริต วินิจธรรมหัวหนาโครงการ60
นายวุฒิไกร จันทรขามเรียนผูรวมวิจัย15
นางสาวขวัญจิต ออกเวหาผูรวมวิจัย15
นางสาวมีนนภา รักษหิรัญผูรวมวิจัย10

ทะเบียนรายชื่อโครงการวิจยั งบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ 2564
ลําดับ

ประเภท - รายการ

ผูรับผิดชอบโครงการ

จํานวนโครงการวิจัย 48 โครงการ

คณะสนับสนุน

เลขที่สัญญา

1,328,900

14 การผลิตแบคทีเรียลเซลลูโลสดวยการหมักของ Komagateaibacter sp. นางสาวอมรรัตน สุวรรณโพธิ์ศรีหัวหนาโครงการ70
โดยใชสารสกัดจากเปลือกทุเรียนเพื่อพัฒนาเปนแผนฟลมปดแผล
นางสาวคีญาภัทร กองรอยผูรว มวิจัย20
นางสาวปฐมาภรณ ทิลารักษผูรวมวิจัย5
นางสาวพิริยาภรณ อันอาตมงามผูรวมวิจัย5

18,000 024/2564

15 การคัดแยก จัดจําแนก และตรวจสอบฤทธิ์ตานจุลินทรียของเชื้อแอคติโน นายคมสันต สุปองหัวหนาโครงการ85
แบคทีเรียที่อาศัยในแมลง
นางสาวสุกฤตา อนุตระกูลชัยผูรวมวิจัย15

18,000 025/2564

16 แบบจําลองทางคณิตศาสตรของตัวแบบสําหรับการรุกของน้ําเค็มในแมน้ํา นางกมลภัสสร มั่นศิลปหัวหนาโครงการ70%
จันทบุรี
เรืออากาศตรี วิศรุต คลายแจงผูรวมวิจัย20%
นายวรชัย มั่นศิลปผูรวมวิจัย5%
นายวิรัตน ขาวสรอยผูรวมวิจัย5%

18,000 026/2564

17 ผลของการเสริมผลิตภัณฑจากการหมักของเชื้อรา Monascus sp. ใน
ขาวแมพญาทองดําที่มีตอสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพของไขไก

นางสาวอมรรัตน สุวรรณโพธิ์ศรีหัวหนาโครงการ70
นางสาวคีญาภัทร กองรอยผูรว มวิจัย20
นางสาวปฐมาภรณ ทิลารักษผูรวมวิจัย5
นางสาวพิริยาภรณ อันอาตมงามผูรวมวิจัย5

18,000 027/2564

18 ผลของอายุกลาและจํานวนตนปกดําตอกอตอผลผลิตขาวเหนียวจันทร
โอชา

นายวีระ ยินดี 90
นายเกษม หมั่นธรรม 10

18,000 028/2564

19 การชักนําการสรางสารตานอนุมูลอิสระและฤทธิ์ตานจุลินทรียในเซลล
แขวนลอยในกระวาน Amomum verum Blackw.

นางสาวปฐมาภรณ ทิลารักษหัวหนาโครงการ70
นางสาวอมรรัตน สุวรรณโพธิ์ศรีผูรว มวิจัย20
นางสาวพิริรยาภรณ อันอาตมงามผูรวมวิจัย10

18,000 029/2564

20 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

ดร.บุราณี ระเบียบหัวหนาโครงการ50
นางสาวอัญชณา คุมญาติผูรวมวิจัย25
ดร.สุพิชฌาย เพ็ชรสดใสผูรวมวิจัย25

18,000 030/2564

21 การศึกษาประสิทธิภาพของขมิ้นชันผง (Curcuma Longa Linn.) ตอการ นายวิวัฒน วรามิตรหัวหนาโครงการ70
ยับยั้งเชื้อกอโรคบิดไสตันในไกเนื้อ
นางสาวสรัลรัตน พวงบริสุทธิ์ผูรวมวิจัย20
นางสาวเพ็ญประภา พงษประยูรผูประสานงาน10

18,000 031/2564

22 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางจุลชีววิทยาในการผลิตน้ําปลาจาก นางสาวยุพา บุญมี
วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรบางสระเกา อําเภอแหลมสิงห
นางสาวพัชรา นิธิโรจนภักดี
จังหวัดจันทบุรี

18,000 032/2564

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 7 โครงการ
1 การวิเคราะหวรรณกรรมเชิงนิเวศ: ความสัมพันธระหวางตัวละครเอกกับ
สภาพแวดลอมทางกายภาพ ใน ลูกอีสาน ของ คําพูน บุญทวี
2

คมเดือน โพธิสุวรรณ

กลวิธีการแปลคําศัพทที่สะทอนวัฒนธรรมจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ นายพรชัย พรวิริยะกิจ 100
: กรณีศึกษา เรื่อง “แกวจอมแกน”และ “แกวจอมซน” ฉบับภาษาไทย
และ ฉบับแปลภาษาอังกฤษ

206,800
38,800 033/2564
20,000 034/2564

ทะเบียนรายชื่อโครงการวิจยั งบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ 2564
ลําดับ
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3

ศึกษาความคาดหวังในการเลือกเรียนสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สากลของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

นางสาวปวริศา กิจประสพหัวหนาโครงการ85
นางสาวปวีณา เมธีวรกิจผูรวมวิจัย5
นางสาวปยธิดา ต.ไชยสุวรรณผูรวมวิจัย5
นายณฤพลวัทน โชติทมุ ผูรวมวิจัย5

30,000 035/2564

4

การใชกลวิธีการทดแทนขอบกพรองความรูดานคําศัพทที่ใชใน
ภาษาอังกฤษของพนักงานภาคอุตสาหกรรมเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก

น.ส.วรินทร แดนดี

20,000 036/2564

5

แอปพลิเคชั่นสื่อการเรียนรูคาํ ศัพทภาษาอังกฤษรวมกับภาพประกอบเพื่อ นางสาวนันทนปพร ดุรงคพันธุหัวหนาโครงการ80%
การสงเสริมการจดจําคําศัพทภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน กรณีศึกษา นายดนุชวัฒน สุวรรณศิลปผูรวมวิจัย10%
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก
นายวรพล แจมสวัสดิ์ผูรวมวิจัย10%

50,000 037/2564

6

ความพรอมนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย ผูชวยศาสตราจารยวีรวรรณ ธานีหัวหนาโครงการวิจัย50
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสูตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผูช วยศาสตราจารยชุลีพร ลักขณาพิพัฒนผูรวมวิจัย25
นางสาวสุพรรณี รัตนานนทผูรวมวิจัย 25

30,000 038/2564

7

การพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

18,000 039/2564

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 โครงการ
1 ผลของกัวรกัมตอคุณภาพของวาฟเฟลปราศจากกลูเตนจากแปงฟกทอง

นางสาวจินตนา บุนนาค
นางสาวลักษิกา ปรีดาวัลย

น.ส.อมรรัตน โมราราช 100

2

การผลิตเซลลูโลสนาโนไฟบริลจากปอคิวบาดวยกระบวนการโฮโมจีไนเซ
ชันแรงดันสูง

3

การพัฒนาผลิตภัณฑกุนเชียงจากเศษเนื้อจระเขโดยใชเนื้อไกเปนสวนผสม ผศ.สายใจ จริยาเอกภาส 100

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 3 โครงการ
1 การออกแบบเสนทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยยวน : กรณีศึกษา
ไทยยวน เสาไห จังหวัดสระบุรี

2
3

การผลิตถานชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรดวยวิธีไพโรไลซิส
และการแปรรูปรวม
การสังเคราะหตัวเรงปฏิกิริยาซีโอไลตจากดินขาวธรรมชาติและการ
ประยุกตใชในกระบวนการสลายตัวเชิงเรงของขยะพลาสติก

นางสาวกรณัฏฐ นาคภิบาลหัวหนาโครงการ50%
นางกนกพร เกาะมั่นผูรว มวิจัย50%

นางมัณฑนาภรณ อรุณเรือง
นายวรพงษ อรุณเรือง

การประเมินการจัดกิจกรรมกระตุนเศรษฐกิจเที่ยวเมืองรองตามนโยบาย
ของรัฐบาล: เที่ยวทองถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ เมืองไทยเติบโต โดยการ
ประยุกตใช SERVQUAL Model

45,000 041/2564

20,000 042/2564
100,000
35,000 043/2564

ดร. ศศิธร สรรพอคา 100

30,000 044/2564

ดร.สมโภช ภูพีระสุพงษหัวหนาโครงการ60
ดร.สุภาภรณ คางคําผูรวมวิจัย40

35,000 045/2564

สถาบันเทคโนโลยีการบิน 3 โครงการ
1 ภาพลักษณสถานที่ทองเที่ยวในเมืองไทยในการรับรูของประชาชนในกลุม นายพุทธชน อนุรักษ หัวหนาโครงการ50
ประเทศอาเซียน: กรณีศึกษา ประชาชนในเมืองกัวลาลัมเปอร ประเทศ นายธํารงค เจียมทองอรุณผูรวมวิจัย30
มาเลเชีย
นายพัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธผูรวมวิจัย20
2

85,000
20,000 040/2564

นายพัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธหัวหนาโครงการ60
นายสมพงษ อัศวริยธิปติผูรวมวิจัย 40

115,000
45,000 046/2564

40,000 047/2564

ทะเบียนรายชื่อโครงการวิจยั งบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ 2564
ลําดับ

ประเภท - รายการ

ผูรับผิดชอบโครงการ

จํานวนโครงการวิจัย 48 โครงการ
3

คณะสนับสนุน

เลขที่สัญญา

1,328,900

ความสัมพันธของคะแนนสอบโทอิก (TOEIC) กับเกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษ นายบุญญวัฒน อักษรกิตติ์
ของหลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการบิน สถาบัน
นางสาววรรษมนต สันติศิริ
เทคโนโลยีการบิน

30,000 048/2564

236,100

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

ความรับผิดชอบทางสังคมขององคกร และความสามารถในการทํากําไร
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

นางสาวบรรจงรัตน พรหมสุวรรณศิริหัวหนาโครงการ80
นางสาวกุลฑีรา จันทนา ผูรวมวิจัย 10
นางวนิดา ชุติมากุล ผูรวมวิจัย 10

13,900 049/2564

2

ประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมสินเชื่อที่มีตอคุณภาพกําไรของ
ธนาคารพาณิชยไทย

นายสุรินทร พรหมนุรักษกิจหัวหนาโครงการ80 %
นางวนิดา ชุติมากุลผูรวมวิจัย 20 %

13,900 050/2564

3

กลไกการกํากับดูแลกิจการกับตัวชี้วัดความสามารถในการทํากําไรของ
บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

นางวนิดา ชุติมากุลหัวหนาโครงการ70 %
นายสุรินทร พรหมนุรักษกิจผูรวมวิจัย20 %
นางสาวบรรจงรัตน พรหมสุวรรณศิริผูรวมวิจัย10%

13,900 051/2564

4

ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับนวัตกรรมการถายทอดสดบนเฟซบุค
(Facebook Live) ของกลุมผูใชในเขตกรุงเทพมหานคร

น.ส.ศนียา พันธศรี 100

13,900 052/2564

5

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ของนักศึกษมทร.ตะวันออก

ดร.ภาวิณี ทองแยม 100

6

ปจจัยที่สงผลตอความรูความเขาใจเกี่ยวกับอิทธิพลจากพลวัตเทคโนโลยี
ยุคดิจิทัล ที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจ และการจัดทํารายงานทางการเงิน
ของบุคลากรในสํานักงานบัญชีคุณภาพ เขตกรุงเทพมหานคร

นางสาวกุลฑีรา จันทนา
นางสาวบรรจงรัตน พรหมสุวรรณศิริ
างวนิดา ชุติมากุล

14,000 054/2564

7

การพัฒนาเว็บเพื่อสงเสริมการจัดการสื่อสรางสุขใหผูสูงอายุในชุมชน

นางอรวรรณ ชุณหปราณ 100

13,900 055/2564

8

การสํารวจอิทธิพลของผูมีสวนไดสวนเสียตอการตอบสนองความยั่งยืน
ดานสิ่งแวดลอมของเชนรานอาหาร ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย

น.ส.สรวงภรณ สัจภาพพิชิตหัวหนาโครงการ55
น.ส.อังคณา ลีรัตนานุกูลศิริผูรวมวิจัย15
น.ส.วัชราภรณ ขายมผูรวมวิจัย15
น.ส.ขจรจิตร ธนะสารผูรวมวิจัย15

13,700 056/2564

9

ความตองการผลิตสื่อแอนิเมชันเพื่อใหความรูเรื่องกฎหมายธุรกิจออนไลน นางสาววรัญญา เดชพงษ 100
แกนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

13,900 053/2564

13,900 057/2564

10 แนวทางการพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรียและการตลาด สูการเปน
เกษตรกรอัจฉริยะ สําหรับมะมวงน้ําดอกไมคุงบางกะเจา

นางณชภัทร พิชญมหุตม 100

13,900 058/2564

11 การพัฒนาสมรรถนะทักษะดวยเกมมิฟเคชัน

น.ส.ทิพวรรณ มีพึ่ง 100

13,900 059/2564

12 นวัตกรรมการตลาดสําหรับการทองเที่ยวเชิงอาหารเพื่อเสริมสรางความ
จงรักภักดีของนักทองเที่ยวใน จังหวัดชลบุรี

นางสาววัชราภรณ ขายม 100

13,800 060/2564

13 การยอมรับระบบสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยวของผูสูงอายุ: กรณีศึกษา
เว็บไซตและแอปพลิเคชันบนมือถือสําหรับการจองโรงแรม ที่พัก

นางสาวกุลธิดา มะลิซอ น 100

14,000 061/2564

14 การพัฒนาศักยาภาพการใชสื่อดิจิทัลของผูสงู อายุ

นางสาวจารุวรรณ นิธิไพบูลย 100

14,000 062/2564

ทะเบียนรายชื่อโครงการวิจยั งบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ 2564
ลําดับ

ประเภท - รายการ

ผูรับผิดชอบโครงการ

จํานวนโครงการวิจัย 48 โครงการ

คณะสนับสนุน

เลขที่สัญญา

1,328,900

15 การผลิตและการตลาดขาวหอมจังหวัด

นายไพทูล สีใส
สุภาวดี มีนาภา

13,700 063/2564

16 การพัฒนาการวิเคราะหโครงสราของไวยากรณภาษาไทยดวย XML

นางรุจิรา จุลภักดิ์ 100

13,900 064/2564

17 ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอความเสี่ยงของสถาบันการเงินชุมชนในยุคไทย
แลนด 4.0

นางสาวอังคณา ลีรัตนานุกูลศิริ

13,900 065/2654

