บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ลําดับที่
1

ชื่อ - สกุล (นักวิจัย)
นายนราธิป ทับทัน

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
พื้นที่ที่ดําเนินการ
email
การศึกษาบ้านและ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 0-2252-7029 ,
จังหวัดชัยภูมิ
0-2252-2736-8 ต่อ 28 (และพื้นที่อื่นที่มีความ
หมู่บ้านของชาวญัฮ ราชมงคลตะวันออก
หรือ 52 มือถือ
กุร จังหวัดชัยภูมิ วิทยาเขตอุเทนถวาย
เกีย่ วเนื่อง)
0866484950 โทรสาร
225 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุม 0-2252-7580
วัน กรุงเทพมหานคร arch.11007@gmail.com
10330
ชื่อโครงการวิจัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

ตอบโจทย์อะไร
1.ได้ข้อมูลเพื่อการศึกษาสถาปัตยกรรม
ท้องถิ่นของ“ชาวญัฮกุร” อันมีลักษณะเฉพาะ
2. ได้ข้อมูลในด้านกายภาพลักษณะเฉพาะ
ทางสถาปัตยกรรม และการวางผังชุมชน/
หมู่บ้านชาวญัฮกุร ซึ่งจะสามารถใช้ในการ
อ้างอิงเพื่อการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและ
ชุมชนได้ในอนาคต และสามารถต่อยอดไปสู่
การพัฒนาพื้นที่ไปสู่ชุมชนแห่งการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
3.ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อเป็นแนวทางใน
การซ่อมแซมอาคารเก่า หรือการก่อสร้าง
อาคารใหม่ในชุมชนให้เกิดความสอดคล้องกับ
ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม

บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ลําดับที่
2

ชื่อ - สกุล (นักวิจัย)
นายพู่กัน สายด้วง

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
พื้นที่ที่ดําเนินการ
email
จังหวัดชัยภูมิ
การศึกษาบ้านและ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 0-2252-7029,
0-2252-2736-8 ต่อ 28 / (และพื้นที่อื่นที่มีความ
หมู่บ้านของชาวญัฮ ราชมงคลตะวันออก
เกีย่ วเนื่อง)
มือถือ 0817412137
กุร จังหวัดชัยภูมิ วิทยาเขตอุเทนถวาย
โทรสาร 0-2252-7580
225 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุม kanon.in.d@hotmail
วัน กรุงเทพมหานคร .com
10331
ชื่อโครงการวิจัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

ตอบโจทย์อะไร
1.ได้ข้อมูลเพื่อการศึกษาสถาปัตยกรรม
ท้องถิ่นของ“ชาวญัฮกุร” อันมีลักษณะเฉพาะ
2. ได้ข้อมูลในด้านกายภาพลักษณะเฉพาะ
ทางสถาปัตยกรรม และการวางผังชุมชน/
หมู่บ้านชาวญัฮกุร ซึ่งจะสามารถใช้ในการ
อ้างอิงเพื่อการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและ
ชุมชนได้ในอนาคต และสามารถต่อยอดไปสู่
การพัฒนาพื้นที่ไปสู่ชุมชนแห่งการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
3.ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อเป็นแนวทางใน
การซ่อมแซมอาคารเก่า หรือการก่อสร้าง
อาคารใหม่ในชุมชนให้เกิดความสอดคล้องกับ
ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม

บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ลําดับที่
3

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
พื้นที่ที่ดําเนินการ
email
นางสาวสิริโสภา องคณานุวงศ์ การศึกษาบ้านและ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี โทร. 02-252-7029 ต่อ 30 จังหวัดชัยภูมิ
/ มือถือ 080-4470550 (และพื้นที่อื่นที่มีความ
หมู่บ้านของชาวญัฮ ราชมงคลตะวันออก
modecoration@yahoo เกีย่ วเนื่อง)
กุร จังหวัดชัยภูมิ วิทยาเขตอุเทนถวาย
.com
225 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุม
วัน กรุงเทพมหานคร
10332
ชื่อ - สกุล (นักวิจัย)

ชื่อโครงการวิจัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

ตอบโจทย์อะไร
1.ได้ข้อมูลเพื่อการศึกษาสถาปัตยกรรม
ท้องถิ่นของ“ชาวญัฮกุร” อันมีลักษณะเฉพาะ
2. ได้ข้อมูลในด้านกายภาพลักษณะเฉพาะ
ทางสถาปัตยกรรม และการวางผังชุมชน/
หมู่บ้านชาวญัฮกุร ซึ่งจะสามารถใช้ในการ
อ้างอิงเพื่อการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและ
ชุมชนได้ในอนาคต และสามารถต่อยอดไปสู่
การพัฒนาพื้นที่ไปสู่ชุมชนแห่งการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
3.ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อเป็นแนวทางใน
การซ่อมแซมอาคารเก่า หรือการก่อสร้าง
อาคารใหม่ในชุมชนให้เกิดความสอดคล้องกับ
ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม

บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ลําดับที่
4

ชื่อ - สกุล (นักวิจัย)
นายณฐพงศ์ พ่วงภิญโญ

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
พื้นที่ที่ดําเนินการ
email
การศึกษาบ้านและ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี โทรศัพท์ 0-2252-7029, จังหวัดชัยภูมิ
0-2252-2736-8 ต่อ 28 / (และพื้นที่อื่นที่มีความ
หมู่บ้านของชาวญัฮ ราชมงคลตะวันออก
เกีย่ วเนื่อง)
มือถือ 0818088722
กุร จังหวัดชัยภูมิ วิทยาเขตอุเทนถวาย
โทรสาร 0-2252-7580
225 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุม toon_23@hotmail.com
วัน กรุงเทพมหานคร
10333
ชื่อโครงการวิจัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

ตอบโจทย์อะไร
1.ได้ข้อมูลเพื่อการศึกษาสถาปัตยกรรม
ท้องถิ่นของ“ชาวญัฮกุร” อันมีลักษณะเฉพาะ
2. ได้ข้อมูลในด้านกายภาพลักษณะเฉพาะ
ทางสถาปัตยกรรม และการวางผังชุมชน/
หมู่บ้านชาวญัฮกุร ซึ่งจะสามารถใช้ในการ
อ้างอิงเพื่อการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและ
ชุมชนได้ในอนาคต และสามารถต่อยอดไปสู่
การพัฒนาพื้นที่ไปสู่ชุมชนแห่งการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
3.ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อเป็นแนวทางใน
การซ่อมแซมอาคารเก่า หรือการก่อสร้าง
อาคารใหม่ในชุมชนให้เกิดความสอดคล้องกับ
ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม

บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ลําดับที่
5

ชื่อ - สกุล (นักวิจัย)

ดร.รัชดา ไชยเจริญ

ชื่อโครงการวิจัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

ความหลากชนิด
ของแพลงก์ตอน
สัตว์และแพลงก์
ตอนพืชน้ําจืดในอ่าง
เก็บน้ําบางพระ

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก เลขที่ 43
หมู่ 6 ต. บางพระ อ.
ศรีราชา จ. ชลบุรี

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
email

พื้นที่ที่ดําเนินการ

ตอบโจทย์อะไร

038-358201โทรสาร อ่างเก็บน้ําบางพระ ผลที่ได้จากการวิจัย ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นใน
การเฝ้าระวัง เตือนภัย สถานการณ์คุณภาพน้ํา
038-341808-9
เพื่อป้องกันปัญหามลพิษทางน้ําที่เกิดขึ้นอย่าง
noonrachada@gmail.
เฉียบพลัน โดยเสนอต่อที่ทําการเขตห้ามล่า
com

สัตว์ป่าอ่างเก็บน้ําบางพระ และองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางพระ และชุมชนที่อาศัย
ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อดําเนินการเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดของสาหร่ายพิษ โดยเน้นไปที่
ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่ระบาด และสังคม
แพลงก์ตอนเป็นดัชนีชีวภาพที่มีความไวต่อการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา

บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ลําดับที่
6

ชื่อ - สกุล (นักวิจัย)

น.ส.พรรณา วันซวง

ชื่อโครงการวิจัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

ความหลากชนิด
ของแพลงก์ตอน
สัตว์และแพลงก์
ตอนพืชน้ําจืดในอ่าง
เก็บน้ําบางพระ

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก เลขที่ 43
หมู่ 6 ต. บางพระ อ.
ศรีราชา จ. ชลบุรี

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
email

พื้นที่ที่ดําเนินการ

ตอบโจทย์อะไร

038-358201โทรสาร อ่างเก็บน้ําบางพระ ผลที่ได้จากการวิจัย ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นใน
การเฝ้าระวัง เตือนภัย สถานการณ์คุณภาพน้ํา
038-341808-9
เพื่อป้องกันปัญหามลพิษทางน้ําที่เกิดขึ้นอย่าง
lecane@hotmail.co
เฉียบพลัน โดยเสนอต่อที่ทําการเขตห้ามล่า
m

สัตว์ป่าอ่างเก็บน้ําบางพระ และองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางพระ และชุมชนที่อาศัย
ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อดําเนินการเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดของสาหร่ายพิษ โดยเน้นไปที่
ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่ระบาด และสังคม
แพลงก์ตอนเป็นดัชนีชีวภาพที่มีความไวต่อการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา

บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ลําดับที่
7

ชื่อ - สกุล (นักวิจัย)

ชื่อโครงการวิจัย

น.ส.เบญจวรรณ ชิวปรีชา ความหลากชนิด

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

คณะวิทยาศาสตร์
ของแพลงก์ตอน มหาวิทยาลัย
สัตว์และแพลงก์
เทคโนโลยีราชมงคล
ตอนพืชน้ําจืดในอ่าง
ตะวันออก เลขที่ 43
เก็บน้ําบางพระ
หมู่ 6 ต. บางพระ อ.
ศรีราชา จ. ชลบุรี

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
email

038-358201โทรสาร
038-341808-9
benchawon@buu
.ac.th

พื้นที่ที่ดําเนินการ

ตอบโจทย์อะไร

อ่างเก็บน้ําบางพระ ผลที่ได้จากการวิจัย ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นใน

การเฝ้าระวัง เตือนภัย สถานการณ์คุณภาพน้ํา
เพื่อป้องกันปัญหามลพิษทางน้ําที่เกิดขึ้นอย่าง
เฉียบพลัน โดยเสนอต่อที่ทําการเขตห้ามล่า
สัตว์ป่าอ่างเก็บน้ําบางพระ และองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางพระ และชุมชนที่อาศัย
ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อดําเนินการเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดของสาหร่ายพิษ โดยเน้นไปที่
ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่ระบาด และสังคม
แพลงก์ตอนเป็นดัชนีชีวภาพที่มีความไวต่อการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา

บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ลําดับที่
8

ชื่อ - สกุล (นักวิจัย)

ชื่อโครงการวิจัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

นายสุนทรณ์ ฟักเฟื่อง

การศึกษา
สภาวะการเก็บ
ขมิ้นชันที่
เหมาะสมเพื่อ
ผลิตยาสมุนไพร
แก่โรงพยาบาล
เขาคิชฌกูฏ

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยี
การอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี
ถนนบําราศนราดูร
ตําบลพลวง อําเภอ
เขาคิชฌกูฏ จังหวัด
จันทบุรี 22210

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
email

พื้นที่ที่ดําเนินการ

0-3930-7261-4 ต่อ โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ
121, 144 โทรสาร :
0-3930-7268
sunthon99@yahoo
.co.th

ตอบโจทย์อะไร
1. ทราบถึงวิธีการเก็บวัตถุดิบที่เหมาะสมกับ
การผลิตขมิ้นชันผง 2. ทราบถึงปริมาณ
ความชื้นและปริมาณเคอร์คูมินอยด์ 3. ทราบ
ถึงค่าสี ลักษณะภายนอก เช่น ความแข็ง-อ่อน
ลักษณะผิวของผลิตภัณฑ์ ว่าแตกต่างกันอย่า
ไรระหว่างการเก็บขมิ้นชันแบบสด และการ
เก็บขมิ้นชันแบบแห้ง 4. ทราบถึงบรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสมในการยืดอายุการเก็บรักษาขมิ้นชัน
ผง 5. แก้ปัญหาให้กับโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ
ในแง่ของต้นทุนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับฤดูการ
ของวัตถุดิบและปัญหาการเกิดเชื้อราของ
วัตถุดิบในการผลิตสมุนไพรแคปซูล

บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ลําดับที่
9

ชื่อ - สกุล (นักวิจัย)
นางสาวสาทินี ว่องกี่

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
email
ศึกษาการระบาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 02-252-7029 ต่อ 45
089-206-115
และสถาปัตยกรรม
อากาศโดยวิธี
ศาสตร์ วิทยาเขตอุเทน N_Satinee@hotmail
ธรรมชาติของ
บ้านเรือนไทย เพื่อ ถวาย 225 ถนนพญา .com
ไท เขตปทุมวัน
สอดคล้องกับ
สภาพภูมิอากาศ กรุงเทพฯ 10330
ร้อนชื่น ในจังหวัด
จันทบุรี
ชื่อโครงการวิจัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

พื้นที่ที่ดําเนินการ

ตอบโจทย์อะไร

สํารวจอาคาร และ
พื้นที่ศึกษาจริง ซึ่งเป็น
เรือนท้องถิ่นในชนบท
และเรือนชาวสวน ใน
จังหวัดจันทบุรี

ผลของงานวิจัยนี้จะเป็นการนําองค์ความรู้ของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ในการใช้พลังงานธรรมชาติที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด และลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า โดยสามารถถ่ายทอดเป็นเทคโนโลยีได้
งานวิจัยฉบับนี้ยังสามารถนําองค์ความรู้ต่าง ๆ
ในด้านการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ มา
ปรับใช้กับบ้านพักอาศัยในปัจจุบันในสถานที่
และภูมิอากาศอื่น ๆ ได้ โดยการนําเอาวิธีการ
ระบายอากาศโดยธรรมชาติ ซึ่งมีความ
เกี่ยวเนื่องกับที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของตัว
อาคาร ทิศทางการไหลของอากาศ ลักษณะ
ช่องเปิดต่าง ๆ ของตัวอาคาร ฯลฯ เพื่อ
สภาวะความน่าสบายสําหรับผู้อยู่อาศัย อีกทั้ง
ยังช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากการใช้
เครื่องปรับอากาศลงได้อีก เนื่องจากตัวบ้านมี
การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติที่ดี

บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ลําดับที่
10

ชื่อ - สกุล (นักวิจัย)

นายชัยชาญ วงศกระจาง

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
พื้นที่ที่ดําเนินการ
email
สํารวจอาคาร และ
ศึกษาการระบาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 02-252-7029 ต่อ 45
0891802859
พืน้ ที่ศึกษาจริง ซึ่งเป็น
และสถาปัตยกรรม
อากาศโดยวิธี
เรือนท้องถิ่นในชนบท
ศาสตร์ วิทยาเขตอุเทน
ธรรมชาติของ
และเรือนชาวสวน ใน
บ้านเรือนไทย เพื่อ ถวาย 225 ถนนพญา
จังหวัดจันทบุรี
ไท เขตปทุมวัน
สอดคล้องกับ
สภาพภูมิอากาศ กรุงเทพฯ 10331
ร้อนชื่น ในจังหวัด
จันทบุรี
ชื่อโครงการวิจัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

ตอบโจทย์อะไร
ผลของงานวิจัยนี้จะเป็นการนําองค์ความรู้ของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ในการใช้พลังงานธรรมชาติที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด และลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า โดยสามารถถ่ายทอดเป็นเทคโนโลยีได้
งานวิจัยฉบับนี้ยังสามารถนําองค์ความรู้ต่าง ๆ
ในด้านการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ มา
ปรับใช้กับบ้านพักอาศัยในปัจจุบันในสถานที่
และภูมิอากาศอื่น ๆ ได้ โดยการนําเอาวิธีการ
ระบายอากาศโดยธรรมชาติ ซึ่งมีความ
เกี่ยวเนื่องกับที่ตั้งและสภาพแวดล้อมของตัว
อาคาร ทิศทางการไหลของอากาศ ลักษณะ
ช่องเปิดต่าง ๆ ของตัวอาคาร ฯลฯ เพื่อ
สภาวะความน่าสบายสําหรับผู้อยู่อาศัย อีกทั้ง
ยังช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากการใช้
เครื่องปรับอากาศลงได้อีก เนื่องจากตัวบ้านมี
การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติที่ดี

บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล (นักวิจัย)

11

ผศ.พรจิต พีระพัฒนกุล

12

นายนราธิป ทับทัน

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
พื้นที่ที่ดําเนินการ
email
ชุมชนท่าน้ําสามเสน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี โทร 0-2252-7029 ,
รูปแบบ
0-2252-2736-8 ต่อ 28 เขตดุสิต
สถาปัตยกรรมพัก ราชมงคลตะวันออก
โทรสาร
อาศัย ชุมชนท่าน้ํา วิทยาเขตอุเทนถวาย
225 ถนนพญาไท แขวง 0-2252-7580Aj.Pornchit
สามเสน
@ gmail .com
วังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
ชื่อโครงการวิจัย

รูปแบบ
สถาปัตยกรรมพัก
อาศัย ชุมชนท่าน้ํา
สามเสน

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตอุเทนถวาย
225 ถนนพญาไท แขวง
วังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

ชุมชนท่าน้ําสามเสน
โทร 0-2252-7029 ,
0-2252-2736-8 ต่อ 28 เขตดุสิต
0866484950 โทรสาร
0-2252-7580
arch.11007@gmail.com

ตอบโจทย์อะไร
เป็นองค์ความรู้ในการวิจัยต่อไป ทางด้าน
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ในเรื่องของการ
วางผังพื้น รูปด้าน รูปตัด งานระบบที่
เกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุ และระบบการ
ก่อสร้าง
บริการความรู้แก่ประชาชน และชุมชนริมน้ํา
สามเสน
เป็นองค์ความรู้ในการวิจัยต่อไป ทางด้าน
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ในเรื่องของการ
วางผังพื้น รูปด้าน รูปตัด งานระบบที่
เกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุ และระบบการ
ก่อสร้าง
บริการความรู้แก่ประชาชน และชุมชนริมน้ํา
สามเสน

บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล (นักวิจัย)

ชื่อโครงการวิจัย

13

ผศ.พรจิต พีระพัฒนกุล

รูปแบบ
สถาปัตยกรรมพื้น
ถิ่น ชุมชนแกลง
จังหวัดระยอง

14

นายนราธิป ทับทัน

รูปแบบ
สถาปัตยกรรมพื้น
ถิ่น ชุมชนแกลง
จังหวัดระยอง

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
พื้นที่ที่ดําเนินการ
email
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี โทร 0-2252-7029 ,
ชุมชนแกลง จังหวัด
0-2252-2736-8 ต่อ 28 ระยอง
ราชมงคลตะวันออก
โทรสาร
วิทยาเขตอุเทนถวาย
225 ถนนพญาไท แขวง 0-2252-7580Aj.Pornchit
@ gmail .com
วังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตอุเทนถวาย
225 ถนนพญาไท แขวง
วังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

โทร 0-2252-7029 ,
ชุมชนแกลง จังหวัด
0-2252-2736-8 ต่อ 28 ระยอง
0866484950 โทรสาร
0-2252-7580
arch.11007@gmail.com

ตอบโจทย์อะไร
1 เป็นองค์ความรู้ในการวิจัยต่อไป ทางด้าน
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ในเรื่องของการ
วางผังพื้น รูปด้าน รูปตัด งานระบบที่
เกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุ และระบบการก่อสร้าง
2 บริการความรู้แก่ประชาชนและชุมชนแกลง
จังหวัดระยอง

1 เป็นองค์ความรู้ในการวิจัยต่อไป ทางด้าน
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ในเรื่องของการ
วางผังพื้น รูปด้าน รูปตัด งานระบบที่
เกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุ และระบบการก่อสร้าง
2 บริการความรู้แก่ประชาชนและชุมชนแกลง
จังหวัดระยอง

บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ลําดับที่
15

ชื่อ - สกุล (นักวิจัย)
นางสาวมาลัย โพธิพันธ์

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
email
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี โทรศัพท์ (039) 307278
การพัฒนา
โทรสาร (039) 307277
ราชมงคลตะวันออก
แบบจําลองการ
โทรศัพท์ 081-889-6105
ท่องเที่ยวด้วยหลัก วิทยาเขตจันทบุรี
Mpotipun@gmail.com
131 ม.10 ถ.บําราศ
7 ความถูกต้อง
, potipun@hotmail.com
นราดูร ต.พลวง อ.
ด้านโลจิสติกส์
เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
: กรณีศึกษา
แหล่งท่องเที่ยวเชิง 22210
เกษตรจังหวัด
จันทบุรี
ชื่อโครงการวิจัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

พื้นที่ที่ดําเนินการ

ตอบโจทย์อะไร

1 สวนโถทอง ตําบล
คมบาง อําเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี
2 สวนมังคุด 100 ปี
ตําบลคลองนารายณ์
อําเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี
3 สวนวงษ์วิทย์
ตําบลแสลง อําเภอ
เมือง จังหวัดจันทบุรี
4 สวนสตาร์ ตําบลซึ้ง
อําเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี
5 สวนร่มไม้ ตําบล
ตรอกนอง อําเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี
6 ไร่องุ่นจันทบูร
ตําบลเขาวัว อําเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
7 สวนคุณเบญจมาศ
ตําบลสองพี่น้อง
อําเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี

1. ทราบถึง ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรี 2. ทราบถึงระดับ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
3. ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทาง
มาเที่ยว 4. ได้รูปแบบการท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวต้องการเพื่อการเสนอแนะแก่
หน่วยงานที่รับผิดชอบสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
5 ทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ด้านต่างๆและใช้เป็นแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานท่องเที่ยวให้กับหน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ลําดับที่
16

ชื่อ - สกุล (นักวิจัย)
นางสาววรรณา อาจณรงค์

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
พื้นที่ที่ดําเนินการ
email
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี โทรศัพท์ (039) 307278 1 สวนโถทอง ตําบล
การพัฒนา
โทรสาร (039) 307277 คมบาง อําเภอเมือง
ราชมงคลตะวันออก
แบบจําลองการ
จังหวัดจันทบุรี
ท่องเที่ยวด้วยหลัก วิทยาเขตจันทบุรี
2 สวนมังคุด 100 ปี
131 ม.10 ถ.บําราศ
7 ความถูกต้อง
นราดูร ต.พลวง อ.
ด้านโลจิสติกส์
ตําบลคลองนารายณ์
เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
: กรณีศึกษา
อําเภอเมือง จังหวัด
แหล่งท่องเที่ยวเชิง 22210
จันทบุรี
เกษตรจังหวัด
3 สวนวงษ์วิทย์
จันทบุรี
ตําบลแสลง อําเภอ
เมือง จังหวัดจันทบุรี
4 สวนสตาร์ ตําบลซึ้ง
อําเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี
5 สวนร่มไม้ ตําบล
ตรอกนอง อําเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี
6 ไร่องุ่นจันทบูร
ตําบลเขาวัว อําเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
7 สวนคุณเบญจมาศ
ตําบลสองพี่น้อง
อําเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี
ชื่อโครงการวิจัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

ตอบโจทย์อะไร
1. ทราบถึง ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรี 2. ทราบถึงระดับ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
3. ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทาง
มาเที่ยว 4. ได้รูปแบบการท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวต้องการเพื่อการเสนอแนะแก่
หน่วยงานที่รับผิดชอบสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
5 ทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ด้านต่างๆและใช้เป็นแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานท่องเที่ยวให้กับหน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ลําดับที่
17

ชื่อ - สกุล (นักวิจัย)
รศ.สุชาติ ชัยวรกุล

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
พื้นที่ที่ดําเนินการ
email
สหกรณ์โคนมบ้านบึง
ประสิทธิภาพระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี โทร.0-383-58137 ต่อ
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
1588
สืบพันธุ์แม่โคนม ราชมงคลตะวันออก
43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ. โทรสาร 0-386-58140
ในฟาร์มสมาชิก
สหกรณ์โคนมบ้าน ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 suchart_ch@rmutto.ac.t
h
บึง
ชื่อโครงการวิจัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

ตอบโจทย์อะไร
1 ได้ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ใน
ฟาร์มโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมบ้านบึง
1 ได้ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์ม
โคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมบ้านบึง
3 เกษตรกรมีข้อมูลเพื่อการควบคุม
ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ในฟาร์มโคนม
4 เกษตรกรผู้ผลิตโคนมสามารถประเมินปัญา
หาที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการผลิตที่กําลังจะ
เกิดขึ้นและช่วยแก้ปัญหาก่อนที่ปัญหาจะ
ลุกลาม
5 ช่วยลดต้นทุนการผลิตของฟาร์ม

บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล (นักวิจัย)

18

นายวิชิต เกตุพงษ์พันธุ์

19

นางอาทิตยา นิ่มอนงค์

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
พื้นที่ที่ดําเนินการ
email
สหกรณ์โคนมบ้านบึง
ประสิทธิภาพระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี โทร.0-383-58137 ต่อ
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
1588
สืบพันธุ์แม่โคนม ราชมงคลตะวันออก
43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ. โทรสาร 0-386-58140
ในฟาร์มสมาชิก
สหกรณ์โคนมบ้าน ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
บึง
ชื่อโครงการวิจัย

เส้นทางการเข้าถึง
พื้นที่ประสบ
อุทกภัยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
โดยการวิเคราะห์
ด้วยระบบ
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

สาขาเทคโนโลยีโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตอุ
เทนถวาย

โทร. 02-252-2736 ต่อ 44 พื้นที่ที่ทําการศึกษา
โทรสาร: 02-252-2735 คือจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
081-551-2502
n_atittaya@hotmail
.com

ตอบโจทย์อะไร
1 ได้ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ใน
ฟาร์มโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมบ้านบึง
1 ได้ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์ม
โคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมบ้านบึง
3 เกษตรกรมีข้อมูลเพื่อการควบคุม
ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ในฟาร์มโคนม
4 เกษตรกรผู้ผลิตโคนมสามารถประเมินปัญา
หาที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการผลิตที่กําลังจะ
เกิดขึ้นและช่วยแก้ปัญหาก่อนที่ปัญหาจะ
ลุกลาม
5 ช่วยลดต้นทุนการผลิตของฟาร์ม
0 ทราบลักษณะทางกายภาพ ที่ตั้งชุมชนและ
เส้นทางการเดินทาง ภายในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
2 ทราบถึงพื้นที่เสี่ยงภัย และลําดับความเสี่ยง
ของแต่ละพื้นที่
3 ทราบเส้นทางการเข้าถึงพื้นที่ประสบอุทกภัย
เพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว

บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล (นักวิจัย)

20

นายสมประสงค์ อัตถาชิต

21

น.ส.สิริโสภา องคณานุวงศ์

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
พื้นที่ที่ดําเนินการ
email
เส้นทางการเข้าถึง สํานักงานบํารุงทางธนบุรี โทร.02-4358288-9 ต่อ พื้นที่ที่ทําการศึกษา
คือจังหวัด
12 โทรสาร:
462/1
พื้นที่ประสบ
พระนครศรีอยุธยา
แขวงบางพลัด เขตบาง 02-4330928,
อุทกภัยจังหวัด
02-4330797 หรือ
พระนครศรีอยุธยา พลัด กทม.10110
081-6655302
โดยการวิเคราะห์
Denza08@hotmail.com
ด้วยระบบ
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
ชื่อโครงการวิจัย

การศึกษาแนวทาง
การออกแบบ
บ้านพักคนชรา
ประหยัดพลังงาน
กรณีศึกษา เวลเน
สโฮม อําเภอบาง
ไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

ตอบโจทย์อะไร
1 ทราบลักษณะทางกายภาพ ที่ตั้งชุมชนและ
เส้นทางการเดินทาง ภายในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
2 ทราบถึงพื้นที่เสี่ยงภัย และลําดับความเสี่ยง
ของแต่ละพื้นที่
3 ทราบเส้นทางการเข้าถึงพื้นที่ประสบอุทกภัย
เพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม โทร. 02-252-7029 ต่อ 28 อําเภอบางไทร จังหวัด ด้านของผู้ใช้อาคารผู้สูงอายุได้รับตวาม
หรือ 080 - 4470550
พระนครศรีอยุธยา
ภายใน คณะ
สะดวกสบายขึ้นในด้านสภาพแวดล้องที่ใช้จริง
วิศวกรรมศาสตร์และ
และสามารถเป็นอาคารประหยัดพลังงานได้
สถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตอุเทนถวาย
225 ถนนพญาไท เขต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330

บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ลําดับที่
22

ชื่อ - สกุล (นักวิจัย)
นายสมชาย สุพิสาร

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
พื้นที่ที่ดําเนินการ
ตอบโจทย์อะไร
email
อําเภอบางไทร จังหวัด ด้านของผู้ใช้อาคารผู้สูงอายุได้รับตวาม
การศึกษาแนวทาง สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 081-450-3910
Piktai@hotmail.com
พระนครศรีอยุธยา
สะดวกสบายขึ้นในด้านสภาพแวดล้องที่ใช้จริง
ภายใน คณะ
การออกแบบ
และสามารถเป็นอาคารประหยัดพลังงานได้
วิศวกรรมศาสตร์และ
บ้านพักคนชรา
ประหยัดพลังงาน สถาปัตยกรรมศาสตร์
กรณีศึกษา เวลเน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สโฮม อําเภอบาง ราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตอุเทนถวาย
ไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 225 ถนนพญาไท เขต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ
10331
ชื่อโครงการวิจัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ลําดับที่
23

ชื่อ - สกุล (นักวิจัย)
นายนราธิป ทับทัน

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
email
การศึกษาแนวทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 0-2252-7029 ,
0-2252-2736-8 ต่อ 28
ราชมงคลตะวันออก
การออกแบบ
หรือ 52 มือถือ
วิทยาเขตอุเทนถวาย
บ้านพักคนชรา
0866484950 โทรสาร
ประหยัดพลังงาน 225 ถนนพญาไท
กรณีศึกษา เวลเน แขวงวังใหม่ เขตปทุม 0-2252-7580
สโฮม อําเภอบาง วัน กรุงเทพมหานคร arch.11007@gmail.com
10330
ไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการวิจัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

พื้นที่ที่ดําเนินการ
เขตเทศบาลเมืองขลุง
(และพื้นที่ต่อเนื่อง)
อําเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี

ตอบโจทย์อะไร
1 ได้ข้อมูลเพื่อการศึกษาสถาปัตยกรรม
ท้องถิ่นของ“ชุมชนเมืองขลุง” อันมี
ลักษณะเฉพาะแบบพหุวัฒนธรรม
2 ได้ข้อมูลในด้านกายภาพ ลักษณะเฉพาะ
ทางสถาปัตยกรรม และการวางผังชุมชนของ
ชุมชนเมืองขลุง ซึ่งจะสามารถใช้ในการอ้างอิง
เพื่อการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชนได้ใน
อนาคต อันเป็นการรักษามรดกทางวัฒนธรรม
สําคัญของชุมชน และสามารถต่อยอดไปสู่การ
ทํา “แผนที่ทางวัฒนธรรมของชุมชน” อัน
เป็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่ไปสู่เมืองแห่งการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
3. สถาปนิก นักออกแบบ ช่างฝีมือ หรือ
ประชาชนทั่วไปที่ต้องการประยุกต์ใช้ลักษณะ
ท้องถิ่นกับสถาปัตยกรรมร่วมสมัยจะได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อเป็นแนวทางในการ
ซ่อมแซมอาคารเก่า หรือการก่อสร้างอาคาร
ใหม่ในชุมชนให้เกิดความสอดคล้องกับภูมิ
ทัศน์ทางวัฒนธรรม

บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ลําดับที่
24

ชื่อ - สกุล (นักวิจัย)
ผศ.พรจิต พีระพัฒนกุล

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
email
การศึกษาแนวทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี โทร 0-2252-7029 ,
0-2252-2736-8 ต่อ 28
ราชมงคลตะวันออก
การออกแบบ
โทรสาร
วิทยาเขตอุเทนถวาย
บ้านพักคนชรา
ประหยัดพลังงาน 225 ถนนพญาไท แขวง 0-2252-7580Aj.Pornchit
@ gmail .com
กรณีศึกษา เวลเน วังใหม่ เขตปทุมวัน
สโฮม อําเภอบาง กรุงเทพฯ 10330
ไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการวิจัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

พื้นที่ที่ดําเนินการ
เขตเทศบาลเมืองขลุง
(และพื้นที่ต่อเนื่อง)
อําเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี

ตอบโจทย์อะไร
1 ได้ข้อมูลเพื่อการศึกษาสถาปัตยกรรม
ท้องถิ่นของ“ชุมชนเมืองขลุง” อันมี
ลักษณะเฉพาะแบบพหุวัฒนธรรม
2 ได้ข้อมูลในด้านกายภาพ ลักษณะเฉพาะ
ทางสถาปัตยกรรม และการวางผังชุมชนของ
ชุมชนเมืองขลุง ซึ่งจะสามารถใช้ในการอ้างอิง
เพื่อการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชนได้ใน
อนาคต อันเป็นการรักษามรดกทางวัฒนธรรม
สําคัญของชุมชน และสามารถต่อยอดไปสู่การ
ทํา “แผนที่ทางวัฒนธรรมของชุมชน” อัน
เป็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่ไปสู่เมืองแห่งการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
3. สถาปนิก นักออกแบบ ช่างฝีมือ หรือ
ประชาชนทั่วไปที่ต้องการประยุกต์ใช้ลักษณะ
ท้องถิ่นกับสถาปัตยกรรมร่วมสมัยจะได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อเป็นแนวทางในการ
ซ่อมแซมอาคารเก่า หรือการก่อสร้างอาคาร
ใหม่ในชุมชนให้เกิดความสอดคล้องกับภูมิ
ทัศน์ทางวัฒนธรรม

บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ลําดับที่
25

ชื่อ - สกุล (นักวิจัย)
นายนราธิป ทับทัน

ชื่อโครงการวิจัย
การจัดทํา
ฐานข้อมูลอาคาร
ควรค่าแก่การ
อนุรักษ์ในชุมชน
เมืองขลุง จังหวัด
จันทบุรี

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
email
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 0-2252-7029 ,
0-2252-2736-8 ต่อ 28
ราชมงคลตะวันออก
หรือ 52 มือถือ
วิทยาเขตอุเทนถวาย
0866484950 โทรสาร
225 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุม 0-2252-7580
วัน กรุงเทพมหานคร arch.11007@gmail.com
10330
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

พื้นที่ที่ดําเนินการ

ตอบโจทย์อะไร

บริเวณถนนเทศบาล 1
ถนนเทศบาล 2 และ
ถนนเทศบาล 5 ในเขต
เทศบาลเมืองขลุง
อําเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี

1 ได้ข้อมูลอาคารที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ เพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิง
2 เพื่อให้ประชาชนตระหนักและมีความรู้ความ
เข้าใจ ในมรดกทางสถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่
การอนุรักษ์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้น
3 เพื่อผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์มรดกทาง
สถาปัตยกรรม
4 เพื่อผลักดันให้เกิดการนําเอาอาคารที่ควรค่า
แก่การอนุรักษ์เหล่านั้น มาใช้ให้ประโยชน์เป็น
ต้นทุนและรับใช้ปัจจุบัน (Adaptive reuse)
ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(creative economy)

บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ลําดับที่
26

ชื่อ - สกุล (นักวิจัย)
ผศ.พรจิต พีระพัฒนกุล

ชื่อโครงการวิจัย
การจัดทํา
ฐานข้อมูลอาคาร
ควรค่าแก่การ
อนุรักษ์ในชุมชน
เมืองขลุง จังหวัด
จันทบุรี

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
email
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี โทร 0-2252-7029 ,
0-2252-2736-8 ต่อ 28
ราชมงคลตะวันออก
โทรสาร
วิทยาเขตอุเทนถวาย
225 ถนนพญาไท แขวง 0-2252-7580Aj.Pornchit
@ gmail .com
วังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

พื้นที่ที่ดําเนินการ

ตอบโจทย์อะไร

บริเวณถนนเทศบาล 1
ถนนเทศบาล 2 และ
ถนนเทศบาล 5 ในเขต
เทศบาลเมืองขลุง
อําเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี

2 ได้ข้อมูลอาคารที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ เพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิง
2 เพื่อให้ประชาชนตระหนักและมีความรู้ความ
เข้าใจ ในมรดกทางสถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่
การอนุรักษ์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้น
3 เพื่อผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์มรดกทาง
สถาปัตยกรรม
4 เพื่อผลักดันให้เกิดการนําเอาอาคารที่ควร
ค่าแก่การอนุรักษ์เหล่านั้น มาใช้ให้ประโยชน์
เป็นต้นทุนและรับใช้ปัจจุบัน (Adaptive
reuse) ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (creative economy)

บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ลําดับที่
27

ชื่อ - สกุล (นักวิจัย)
นาย พู่กัน สายด้วง

ชื่อโครงการวิจัย
การจัดทํา
ฐานข้อมูลอาคาร
ควรค่าแก่การ
อนุรักษ์ในชุมชน
เมืองขลุง จังหวัด
จันทบุรี

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
email
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2252-7029,
0-2252-2736-8 ต่อ 28 /
และสถาปัตยกรรม
มือถือ 0817412137
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี โทรสาร 0-2252-7580
อีเมล์
ราชมงคลตะวันออก
kanon.in.d@hotmail.
วิทยาเขตอุเทนถวาย
เลขที่ 225 ถนนพญาไท com
แขวงปทุมวัน เขตปทุม
วัน กรุงเทพฯ 10330
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

พื้นที่ที่ดําเนินการ

ตอบโจทย์อะไร

บริเวณถนนเทศบาล 1
ถนนเทศบาล 2 และ
ถนนเทศบาล 5 ในเขต
เทศบาลเมืองขลุง
อําเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี

3 ได้ข้อมูลอาคารที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ เพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิง
2 เพื่อให้ประชาชนตระหนักและมีความรู้ความ
เข้าใจ ในมรดกทางสถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่
การอนุรักษ์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้น
3 เพื่อผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์มรดกทาง
สถาปัตยกรรม 4 เพื่อผลักดันให้เกิดการ
นําเอาอาคารที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เหล่านั้น
มาใช้ให้ประโยชน์เป็นต้นทุนและรับใช้ปัจจุบัน
(Adaptive reuse) ตามแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy)

บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ลําดับที่
28

ชื่อ - สกุล (นักวิจัย)

ชื่อโครงการวิจัย

นางสาวสิริโสภา องคณานุวงศ์ การจัดทํา
ฐานข้อมูลอาคาร
ควรค่าแก่การ
อนุรักษ์ในชุมชน
เมืองขลุง จังหวัด
จันทบุรี

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
พื้นที่ที่ดําเนินการ
email
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม โทร. 02-252-7029 ต่อ 30 บริเวณถนนเทศบาล 1
/ มือถือ 080-4470550 ถนนเทศบาล 2 และ
ภายใน
ถนนเทศบาล 5 ในเขต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ E-mail :
modecoration@yahoo.c เทศบาลเมืองขลุง
และสถาปัตยกรรม
อําเภอขลุง จังหวัด
om
ศาสตร์
จันทบุรี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตอุ
เทนถวาย
เลขที่ 225 ถนนพญา
ไท แขวงวังใหม่ เขต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

ตอบโจทย์อะไร
4 ได้ข้อมูลอาคารที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ เพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิง
2 เพื่อให้ประชาชนตระหนักและมีความรู้ความ
เข้าใจ ในมรดกทางสถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่
การอนุรักษ์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้น
3 เพื่อผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์มรดกทาง
สถาปัตยกรรม 4 เพื่อผลักดันให้เกิดการ
นําเอาอาคารที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เหล่านั้น
มาใช้ให้ประโยชน์เป็นต้นทุนและรับใช้ปัจจุบัน
(Adaptive reuse) ตามแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy)

บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ลําดับที่
28

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
พื้นที่ที่ดําเนินการ
email
โทรศัพท์ 086-077-0101 เขตองค์การบริหาร
สาขาวิชาการ
นายกฤตยชล ทองธรรมสถิต การจัดทําแผน
(e-mail) ส่วนตําบลบางพระ
แม่บทการพัฒนา บริหารธุรกิจเกษตร
ชุมชนอย่างยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์และ nim_ku@hotmail.com จํานวน 10 หมู่บ้าน
ได้แก่ บ้านห้วยกุ่ม
สังคมศาสตร์
ในเขตองค์การ
บ้านห้วยกรุ บ้าน
บริหารส่วนตําบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
บางพระ อําเภอศรี ราชมงคลตะวันออก
ทางตรง บ้านหนองข่า
ราชา จังหวัดชลบุรี 43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.
หรือบ้านตายาย บ้าน
ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โดย
โป่งดินดํา บ้านตลาด
กระบวนการวิจัย
ล่าง บ้านเอสอาร์ บ้าน
อย่างมีส่วนร่วม
นาพุ บ้านไร่ดินแดง
ของชุมชน
และบ้านหินเพลิง
ชื่อ - สกุล (นักวิจัย)

ชื่อโครงการวิจัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

ตอบโจทย์อะไร
11.1 ทําให้ชุมชนได้เรียนรู้และเข้าใจ
กระบวนการ ความสําคัญของแผนชีวิตชุมชน
และเป้าหมายการพึ่งตนเอง
11.2 ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลได้แผน
แม่บทชุมชนที่เป็นผลจากการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และสามารถนําไปปฏิบัติตามแผนและ
โครงการ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาเชื่อมโยงการ
เรียนรู้ในด้านอื่น ๆ ของชุมชน

บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ลําดับที่

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
email
โทรศัพท์ 081-855-7670
(e-mail) nassareen99@hotmail.c
om

ชื่อ - สกุล (นักวิจัย)

ชื่อโครงการวิจัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
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2.1 นางสาววันทนา รอด
ประเสริฐ

การจัดทําแผน
แม่บทการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน
ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล
บางพระ อําเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี
โดย
กระบวนการวิจัย
อย่างมีส่วนร่วม
ของชุมชน

สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.
ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

30

ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์

การศึกษาความพึง
พอใจและ
พัฒนาการ
ให้บริการแก่
ผู้โดยสารของเรือ
โดยสารข้ามฟาก
พัทยา - เกาะล้าน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
โทรศัพท์
ราชมงคลตะวันออก
038-341808 โทรสาร
43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ. 038-341808 e-mail :
ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 virapolj@yahoo.com

พื้นที่ที่ดําเนินการ

ตอบโจทย์อะไร

เขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางพระ
จํานวน 10 หมู่บ้าน
ได้แก่ บ้านห้วยกุ่ม
บ้านห้วยกรุ บ้าน
ทางตรง บ้านหนองข่า
หรือบ้านตายาย บ้าน
โป่งดินดํา บ้านตลาด
ล่าง บ้านเอสอาร์ บ้าน
นาพุ บ้านไร่ดินแดง
และบ้านหินเพลิง

11.1 ทําให้ชุมชนได้เรียนรู้และเข้าใจ
กระบวนการ ความสําคัญของแผนชีวิตชุมชน
และเป้าหมายการพึ่งตนเอง
11.2 ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลได้แผน
แม่บทชุมชนที่เป็นผลจากการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และสามารถนําไปปฏิบัติตามแผนและ
โครงการ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาเชื่อมโยงการ
เรียนรู้ในด้านอื่น ๆ ของชุมชน

เรือโดยสารข้ามฟากใน ได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
เส้นทางระหว่างฝั่ง
ให้บริการท่าเรือ และเรือโดยสารข้ามฟากใน
พัทยา – เกาะล้าน
เส้นทางระหว่างฝั่งพัทยา – เกาะล้าน เพื่อใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
ต่อๆ ไปให้เป็นที่ยอมรับ พึงพอใจ และ
ต้องการกลับมารับบริการอีกครั้ง

บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล (นักวิจัย)

ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาความพึง
พอใจและ
พัฒนาการ
ให้บริการแก่
ผู้โดยสารของเรือ
โดยสารข้ามฟาก
พัทยา - เกาะล้าน

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี อ. เมือง
จ. จันทบุรี

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
พื้นที่ที่ดําเนินการ
email
โทรศัพท์ 0-8064-41115 เรือโดยสารข้ามฟากใน
เส้นทางระหว่างฝั่ง
e-mail :
worrawan.s@hotmail.co พัทยา – เกาะล้าน
m
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นางวรวรรณ สังข์แก้ว
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นายสุรศักดิ์ สาลีพัชราภรณ์ การศึกษาความพึง วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี ชลบุรี อ.สัต
พอใจและ
หีบ จ.ชลบุรี
พัฒนาการ
ให้บริการแก่
ผู้โดยสารของเรือ
โดยสารข้ามฟาก
พัทยา - เกาะล้าน

ตอบโจทย์อะไร
ได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
ให้บริการท่าเรือ และเรือโดยสารข้ามฟากใน
เส้นทางระหว่างฝั่งพัทยา – เกาะล้าน เพื่อใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
ต่อๆ ไปให้เป็นที่ยอมรับ พึงพอใจ และ
ต้องการกลับมารับบริการอีกครั้ง

เรือโดยสารข้ามฟากใน ได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
เส้นทางระหว่างฝั่ง
ให้บริการท่าเรือ และเรือโดยสารข้ามฟากใน
พัทยา – เกาะล้าน
เส้นทางระหว่างฝั่งพัทยา – เกาะล้าน เพื่อใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
ต่อๆ ไปให้เป็นที่ยอมรับ พึงพอใจ และ
ต้องการกลับมารับบริการอีกครั้ง

บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล (นักวิจัย)
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นางสาวปุญณชา สุริยะสาร

34

นางสาววิลาวัลย์ ฤทธิ์เรือง
โรจน์

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
พื้นที่ที่ดําเนินการ
email
เรือโดยสารข้ามฟากใน
การศึกษาความพึง สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร.086-7064966
เส้นทางระหว่างฝั่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี e - mail : kamonพอใจและ
28@hotmail.com
พัทยา – เกาะล้าน
ราชมงคลตะวันออก
พัฒนาการ
43 หมู่ 6 ต.
ให้บริการแก่
ผู้โดยสารของเรือ บางพระ. อ.ศรีราชา
โดยสารข้ามฟาก จ.ชลบุรี 20110
พัทยา - เกาะล้าน
ชื่อโครงการวิจัย

การศึกษาความพึง
พอใจและ
พัฒนาการ
ให้บริการแก่
ผู้โดยสารของเรือ
โดยสารข้ามฟาก
พัทยา - เกาะล้าน

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ 038 358 201 เรือโดยสารข้ามฟากใน
เส้นทางระหว่างฝั่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ต่อ 8510 E – mail :
n_nwa_a@hotmail.com พัทยา – เกาะล้าน
ราชมงคลตะวันออก
43 หมู่ 6 ต.
บางพระ. อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110

ตอบโจทย์อะไร
ได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
ให้บริการท่าเรือ และเรือโดยสารข้ามฟากใน
เส้นทางระหว่างฝั่งพัทยา – เกาะล้าน เพื่อใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
ต่อๆ ไปให้เป็นที่ยอมรับ พึงพอใจ และ
ต้องการกลับมารับบริการอีกครั้ง

ได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
ให้บริการท่าเรือ และเรือโดยสารข้ามฟากใน
เส้นทางระหว่างฝั่งพัทยา – เกาะล้าน เพื่อใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
ต่อๆ ไปให้เป็นที่ยอมรับ พึงพอใจ และ
ต้องการกลับมารับบริการอีกครั้ง

บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล (นักวิจัย)
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ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์

36

นางสาวปุญณชา สุริยะสาร

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
พื้นที่ที่ดําเนินการ
email
สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ 038-341808 เรือโดยสารข้ามฟากใน
การศึกษาการ
เส้นทางระหว่างท่าเรือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี โทรสาร 038-341808
ให้บริการเรือ
ศรีราชาและ เกาะสีชัง
e-mail :
ราชมงคลตะวันออก
โดยสารระหว่าง
virapolj@yahoo.com
43 หมู่ 6 ต.
ท่าเรือศรีราชา และ
บางพระ. อ.ศรีราชา
เกาะสีชัง เพื่อ
พัฒนาการให้บริการ จ.ชลบุรี 20110
ชื่อโครงการวิจัย

การศึกษาการ
ให้บริการเรือ
โดยสารระหว่าง
ท่าเรือศรีราชา และ
เกาะสีชัง เพื่อ
พัฒนาการให้บริการ

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร.086-7064966
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี e - mail : kamon28@hotmail.com
ราชมงคลตะวันออก
43 หมู่ 6 ต.
บางพระ. อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110

ตอบโจทย์อะไร
ได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
ให้บริการท่าเรือ และเรือโดยสารข้ามฟากใน
เส้นทางระหว่างฝั่งท่าเรือศรีราชา และ เกาะสี
ชัง เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพต่อๆ ไป ให้เป็นที่ยอมรับ พึง
พอใจ และต้องการกลับมารับบริการอีกครั้ง

เรือโดยสารข้ามฟากใน ได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
เส้นทางระหว่างท่าเรือ ให้บริการท่าเรือ และเรือโดยสารข้ามฟากใน
ศรีราชาและ เกาะสีชัง เส้นทางระหว่างฝั่งท่าเรือศรีราชา และ เกาะสี
ชัง เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพต่อๆ ไป ให้เป็นที่ยอมรับ พึง
พอใจ และต้องการกลับมารับบริการอีกครั้ง

บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล (นักวิจัย)
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นางสาววิลาวัลย์ ฤทธิ์เรือง
โรจน์

38

นางสาวชงโค แซ่ตั้ง

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
พื้นที่ที่ดําเนินการ
email
สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ 038 358 201 เรือโดยสารข้ามฟากใน
การศึกษาการ
เส้นทางระหว่างท่าเรือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ต่อ 8510 E – mail :
ให้บริการเรือ
n_nwa_a@hotmail.com ศรีราชาและ เกาะสีชัง
ราชมงคลตะวันออก
โดยสารระหว่าง
43 หมู่ 6 ต.
ท่าเรือศรีราชา และ
บางพระ. อ.ศรีราชา
เกาะสีชัง เพื่อ
พัฒนาการให้บริการ จ.ชลบุรี 20110
ชื่อโครงการวิจัย

แนวทางในการ
พัฒนาการ
ให้บริการแก่
ผู้โดยสารเรือข้าม
ฟาก ศรีราชา –
เกาะสีชัง เพื่อ
ส่งเสริมการจัด
การพลังงาน

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
43 หมู่ 6 ต.
บางพระ. อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110

เรือโดยสารข้ามฟากใน
โทร. 086-3812506 /
เส้นทางระหว่างท่าเรือ
085-9795252
ศรีราชาและ เกาะสีชัง
E – mail :
chongko_s@yahoo.com

ตอบโจทย์อะไร
ได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
ให้บริการท่าเรือ และเรือโดยสารข้ามฟากใน
เส้นทางระหว่างฝั่งท่าเรือศรีราชา และ เกาะสี
ชัง เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพต่อๆ ไป ให้เป็นที่ยอมรับ พึง
พอใจ และต้องการกลับมารับบริการอีกครั้ง

ได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
ให้บริการท่าเรือ และเรือโดยสารข้ามฟากใน
เส้นทางระหว่างฝั่งอําเภอศรีราชา – เกาะสีชัง
เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพต่อๆ ไปให้เป็นที่ยอมรับ พึงพอใจ
และต้องการกลับมารับบริการอีกครั้ง

บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล (นักวิจัย)
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เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
พื้นที่ที่ดําเนินการ
email
สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ 038-341808 เรือโดยสารข้ามฟากใน
การศึกษาการ
เส้นทางระหว่างท่าเรือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี โทรสาร 038-341808
ให้บริการเรือ
ศรีราชาและ เกาะสีชัง
e-mail :
ราชมงคลตะวันออก
โดยสารระหว่าง
virapolj@yahoo.com
43 หมู่ 6 ต.
ท่าเรือศรีราชา และ
บางพระ. อ.ศรีราชา
เกาะสีชัง เพื่อ
พัฒนาการให้บริการ จ.ชลบุรี 20110
ชื่อโครงการวิจัย

การศึกษาการ
ให้บริการเรือ
โดยสารระหว่าง
ท่าเรือศรีราชา และ
เกาะสีชัง เพื่อ
พัฒนาการให้บริการ

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร.086-7064966
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี e - mail : kamon28@hotmail.com
ราชมงคลตะวันออก
43 หมู่ 6 ต.
บางพระ. อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110

ตอบโจทย์อะไร
ได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
ให้บริการท่าเรือ และเรือโดยสารข้ามฟากใน
เส้นทางระหว่างฝั่งอําเภอศรีราชา – เกาะสีชัง
เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพต่อๆ ไปให้เป็นที่ยอมรับ พึงพอใจ
และต้องการกลับมารับบริการอีกครั้ง

เรือโดยสารข้ามฟากใน ได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
เส้นทางระหว่างท่าเรือ ให้บริการท่าเรือ และเรือโดยสารข้ามฟากใน
ศรีราชาและ เกาะสีชัง เส้นทางระหว่างฝั่งอําเภอศรีราชา – เกาะสีชัง
เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพต่อๆ ไปให้เป็นที่ยอมรับ พึงพอใจ
และต้องการกลับมารับบริการอีกครั้ง

บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล (นักวิจัย)
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นางสาววิลาวัลย์ ฤทธิ์เรือง
โรจน์

42

นายอรรถพงศ์ ศรีตะลาลัย

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
พื้นที่ที่ดําเนินการ
email
สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ 038 358 201 เรือโดยสารข้ามฟากใน
การศึกษาการ
เส้นทางระหว่างท่าเรือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ต่อ 8510 E – mail :
ให้บริการเรือ
n_nwa_a@hotmail.com ศรีราชาและ เกาะสีชัง
ราชมงคลตะวันออก
โดยสารระหว่าง
43 หมู่ 6 ต.
ท่าเรือศรีราชา และ
บางพระ. อ.ศรีราชา
เกาะสีชัง เพื่อ
พัฒนาการให้บริการ จ.ชลบุรี 20110
ชื่อโครงการวิจัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ สาขาวิชาการท่องเที่ยว การตัดสินใจเลือก คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
แหล่งท่องเที่ยว
ราชมงคลตะวันออก
ประเภทเชิง
วัฒนธรรมวิถีชีวิต
ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย :
กรณีศึกษาตลาด
ร้อยปีบ้านใหม่
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตอบโจทย์อะไร
ได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
ให้บริการท่าเรือ และเรือโดยสารข้ามฟากใน
เส้นทางระหว่างฝั่งอําเภอศรีราชา – เกาะสีชัง
เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพต่อๆ ไปให้เป็นที่ยอมรับ พึงพอใจ
และต้องการกลับมารับบริการอีกครั้ง

ตลาดโบราณในจังหวัด 1. สามารถนําผลการวิจัยไปเป็นข้อมูล
ฉะเชิงเทรา
ปรับปรุงตลาดโบราณในจังหวัดฉะเชิงเทรา
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและสร้างรายได้ให้กับชุมชนรวมถึง
นําไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน
2. ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ในการวาง
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ
ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียง เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักท่องเที่ยวไทยมากยิ่งขึ้น

บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล (นักวิจัย)

ชื่อโครงการวิจัย

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
email

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

43

นางสาววาสนา เลิกเปลี่ยน ปัจจัยที่ส่งผลต่อ สาขาวิชาการท่องเที่ยว การตัดสินใจเลือก คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
แหล่งท่องเที่ยว
ราชมงคลตะวันออก
ประเภทเชิง
วัฒนธรรมวิถีชีวิต
ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย :
กรณีศึกษาตลาด
ร้อยปีบ้านใหม่
จังหวัดฉะเชิงเทรา

44

รศ.เกศริน ฑีฆายุ

แนวทางการใช้
ประโยชน์เศษเหลือ
จากเปลือกปูม้าใน
ชุมชนชายทะเล
บางพระ อําเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตบางพระ
เลขที่ 43 หมู่ 6 ตําบล
บางพระ อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20110

พื้นที่ที่ดําเนินการ

ตอบโจทย์อะไร

ตลาดโบราณในจังหวัด 1. สามารถนําผลการวิจัยไปเป็นข้อมูล
ฉะเชิงเทรา
ปรับปรุงตลาดโบราณในจังหวัดฉะเชิงเทรา
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและสร้างรายได้ให้กับชุมชนรวมถึง
นําไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน
2. ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ในการวาง
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ
ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียง เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักท่องเที่ยวไทยมากยิ่งขึ้น

ชุมชนชายทะเล
โทร: 081-6397597
บางพระ อําเภอศรี
Email:
kesarin_teekayu@yaho ราชา จังหวัดชลบุรี
o.co.th

1 เพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากการแปรรูปปูม้าของ
ชุมชนชายทะเลบางพระ อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
2 ลดปัญหาการส่งกลิ่นเน่าเหม็น แหล่งเพาะ
เชื้อโรค และทัศนะอุจาดจากเศษเหลือจากปูม้า
3 ยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ด้วยสารชีวภาพ

บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล (นักวิจัย)

ชื่อโครงการวิจัย

45

ผศ.สุพัตรา พูลพืชชนม์

แนวทางการใช้
ประโยชน์เศษเหลือ
จากเปลือกปูม้าใน
ชุมชนชายทะเล
บางพระ อําเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี

46

นางสาวพิรดา สุดประเสริฐ แนวทางการใช้
ประโยชน์เศษเหลือ
จากเปลือกปูม้าใน
ชุมชนชายทะเล
บางพระ อําเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
พื้นที่ที่ดําเนินการ
email
คณะวิทยาศาสตร์และ โทร (038) 358137 ต่อ ชุมชนชายทะเล
1670 โทรสาร (038) บางพระ อําเภอศรี
เทคโนโลยี
ราชา จังหวัดชลบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 341808-9
ราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตบางพระ
เลขที่ 43 หมู่ 6 ตําบล
บางพระ อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20110
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตบางพระ
เลขที่ 43 หมู่ 6 ตําบล
บางพระ อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20110

ชุมชนชายทะเล
โทร 081-3054341
บางพระ อําเภอศรี
Email:
rmutto_pira@hotmail.c ราชา จังหวัดชลบุรี
om

ตอบโจทย์อะไร
2 เพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากการแปรรูปปูม้าของ
ชุมชนชายทะเลบางพระ อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
2 ลดปัญหาการส่งกลิ่นเน่าเหม็น แหล่งเพาะ
เชื้อโรค และทัศนะอุจาดจากเศษเหลือจากปูม้า
3 ยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ด้วยสารชีวภาพ

3 เพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากการแปรรูปปูม้าของ
ชุมชนชายทะเลบางพระ อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
2 ลดปัญหาการส่งกลิ่นเน่าเหม็น แหล่งเพาะ
เชื้อโรค และทัศนะอุจาดจากเศษเหลือจากปูม้า
3 ยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ด้วยสารชีวภาพ

บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล (นักวิจัย)

ชื่อโครงการวิจัย
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นางสาวรัฐยา พรหมหิตาทร แนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริการ
กรณีศึกษา
ผู้ประกอบการเรือ
ข้ามฟาก ท่าเรือ
เภตรา อําเภอพระ
ประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ

48

ผศ.วีรวรรณ ธานี

การศึกษาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุใน
เขตพื้นที่ตําบล
บางพระ อําเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
พื้นที่ที่ดําเนินการ
email
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี โทรศัพท์ 080-9695702 ผู้ประกอบการเรือ
e-mail : rathayaข้ามฟาก ท่าเรือเภตรา
ราชมงคลตะวันออก
อําเภอพระประแดง
วิทยาเขตจักรพงษภูวนา p@hotmail.com
จังหวัดสมุทรปราการ
รถ
เลขที่ 122/41 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงดิน
แดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตบางพระ เลขที่
43 หมู่ 6 ตําบล
บางพระ อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20110

โทร. 038-358229 โทร. เขตพื้นที่ ตําบล
บางพระ อําเภอศรี
0850894959
ราชา จังหวัดชลบุรี
โทรสาร. 038-358229
E-mail:
weerawan_tha@hotmai
l.com

ตอบโจทย์อะไร
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของ
ผู้ประกอบการเรือข้ามฟากและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์ของ
ผู้ประกอบการ ขนส่งทางน้ํา

1เป็นองค์ความรู้ในการวิจัยต่อไป
2 บริการความรู้แก่ประชาชน
3 เป็นประโยชน์ต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล (นักวิจัย)

ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุใน
เขตพื้นที่ตําบล
บางพระ อําเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
พื้นที่ที่ดําเนินการ
email
เขตพื้นที่ ตําบล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี โทร. 038-358229
บางพระ อําเภอศรี
โทร. 0802077988
ราชมงคลตะวันออก
ราชา จังหวัดชลบุรี
วิทยาเขตบางพระ เลขที่ โทรสาร. 038-358229
E-mail:
43 หมู่ 6 ตําบล
บางพระ อําเภอศรีราชา chana_2551@hotmail.c
จังหวัดชลบุรี 20111 om
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
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นางชนาพร บุญเกิด

500

นางสาวชุลีพร ลัักขณาพิพิ ัฒน์ การศึกึ ษาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุใน
เขตพื้นที่ตําบล
บางพระ อําเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี

มหาวิทิ ยาลัยั เทคโนโลยี
โ โ ี
ราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตบางพระ เลขที่
43 หมู่ 6 ตําบล
บางพระ อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20112

51

นายประภัสร์ ศิริสัมพันธ์นาวา การศึกษาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุใน
เขตพื้นที่ตําบล
บางพระ อําเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี โทร. 0817787491
ราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตบางพระ เลขที่
43 หมู่ 6 ตําบล
บางพระ อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20113

เขตพืนื้ ทีี่ ตํําบล
โทร.
โ 038-358229
08 8 9
บางพระ อําเภอศรี
โทรสาร. 038-358229
ราชา จังหวัดชลบุรี
Email address:
chulee_lak@hotmail.co
m

เขตพื้นที่ ตําบล
บางพระ อําเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี

ตอบโจทย์อะไร
1เป็นองค์ความรู้ในการวิจัยต่อไป
2 บริการความรู้แก่ประชาชน
3 เป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

1เป็ป็นองคความรู
ใ้ นการวิจิ ัยตอไป
์
่ ไป
2 บริการความรู้แก่ประชาชน
3 เป็นประโยชน์ต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

1เป็นองค์ความรู้ในการวิจัยต่อไป
2 บริการความรู้แก่ประชาชน
3 เป็นประโยชน์ต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล (นักวิจัย)

ชื่อโครงการวิจัย
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นางสาวสุพรรณี รัตนานนท์

การศึกษาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุใน
เขตพื้นที่ตําบล
บางพระ อําเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี

53

นางวรฤทัยั เริงิ ฮังั

ความคิดิ เห็น็ ของ
ประชาชนต่อการ
ดําเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางพระ
อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
พื้นที่ที่ดําเนินการ
email
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี โทร. 038-358229 โทร. เขตพื้นที่ ตําบล
บางพระ อําเภอศรี
0850894959
ราชมงคลตะวันออก
ราชา จังหวัดชลบุรี
วิทยาเขตบางพระ เลขที่ โทรสาร. 038-358229
E-mail:
43 หมู่ 6 ตําบล
บางพระ อําเภอศรีราชา weerawan_tha@hotmai
จังหวัดชลบุรี 20114 l.com.
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

คณะมนุษยศาสตรและ
์
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
43 หมู่ 6 ตําบล
บางพระ อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20110

องคการบริ
หมายเลขโทรศั
โ พั ท์
์
ิหารสวน
่
ตําบลบางพระ อําเภอ
038-358230 โทรสาร
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
038-358230
E-mail :
wo_rarutai@hotmail.co
m

ตอบโจทย์อะไร
1เป็นองค์ความรู้ในการวิจัยต่อไป
2 บริการความรู้แก่ประชาชน
3 เป็นประโยชน์ต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

1 เป็ป็นองคความรู
ใ้ นการวิจิ ัยตอไป
์
่ ไป
2 บริการความรู้แก่ประชาชน
3 เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มประชากรเป้าหมาย
หน่วยงานที่นําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบต.
และเทศบาล ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี

บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ลําดับที่
54
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เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
พื้นที่ที่ดําเนินการ
email
ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์นินิจ ความคิดเห็นของ คณะมนุษยศาสตร์และ โทรศัพท์ 081-627-6961 , องค์การบริหารส่วน
083-224-8027 โทรสาร ตําบลบางพระ อําเภอ
ประชาชนต่อการ สังคมศาสตร์
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 038-358-230
ดําเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ราชมงคลตะวันออก
43 หมู่ 6 ตําบล
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางพระ บางพระ อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20110
อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
ชื่อ - สกุล (นักวิจัย)

ผศ.พิรพัฒน์ เพียรมั่นคง

ชื่อโครงการวิจัย

ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการ
ดําเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางพระ
อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

คณะมนุษยศาสตร์และ โทรศัพท์มือถือ 089 446-3615
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
43 หมู่ 6 ตําบล
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ตอบโจทย์อะไร
2 เป็นองค์ความรู้ในการวิจัยต่อไป
2 บริการความรู้แก่ประชาชน
3 เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มประชากรเป้าหมาย
หน่วยงานที่นําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบต.
และเทศบาล ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี

องค์การบริหารส่วน 3 เป็นองค์ความรู้ในการวิจัยต่อไป
ตําบลบางพระ อําเภอ 2 บริการความรู้แก่ประชาชน
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 3 เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มประชากรเป้าหมาย
หน่วยงานที่นําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบต.
และเทศบาล ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี

บัญชีรายชื่อนักวิจัยเชิงพื้นที่
ลําดับที่
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เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร
พื้นที่ที่ดําเนินการ
ตอบโจทย์อะไร
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องค์การบริหารส่วน 4 เป็นองค์ความรู้ในการวิจัยต่อไป
ผศ.รุ่งโรจน์ ไพศาลสมบัติรัตน์ ความคิดเห็นของ คณะมนุษยศาสตร์และ โทรศัพท์มือถือ 089 446-3615
ตําบลบางพระ อําเภอ 2 บริการความรู้แก่ประชาชน
ประชาชนต่อการ สังคมศาสตร์
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 3 เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มประชากรเป้าหมาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ดําเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ราชมงคลตะวันออก
หน่วยงานที่นําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
43 หมู่ 6 ตําบล
ขององค์การบริหาร
1) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบต.
ส่วนตําบลบางพระ บางพระ อําเภอศรีราชา
และเทศบาล ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20110
อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
ชื่อ - สกุล (นักวิจัย)

ชื่อโครงการวิจัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

นางสาวสุภาภรณ์ บุญเจริญ ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการ
ดําเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางพระ
อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
43 หมู่ 6 ตําบล
บางพระ อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20110

องค์การบริหารส่วน
โทร. (038) 358-229
โทรสาร. (038) 358-229 ตําบลบางพระ อําเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์มือถือ
081-1741-052 E-mail :
nufa_nufa@hotmail.co
m

5 เป็นองค์ความรู้ในการวิจัยต่อไป
2 บริการความรู้แก่ประชาชน
3 เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มประชากรเป้าหมาย
หน่วยงานที่นําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบต.
และเทศบาล ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี

