สรุปโครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี (งบอุดหนุน) งบประมาณรายจายประจําป 2551
ที่
ผลผลิต / ชี่อโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี จํานวน 7 โครงการ
คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
1 การศึกษาการถายทอดลักษณะบางประการในพันธุบัวฝรั่งลูกผสม
อ.ณ นพชัย ชาญศิลป
2 การผสมผสานระบบบําบัดทางชีวภาพลดมลพิษในบอรับน้ําทิ้งจากคอกปศุสัตว
อ.อุธร ฤทธิลึก
เพื่อนํามาใชประโยชนในการเลี้ยงปลาระบบน้ําหมนุเวียน
3 การปรับปรุงพันธุแตงไทย (Cucumis melo var. conomon) เพื่อใหไดพันธุพุม
อ.ปราโมทย พรสุริยา
4 การวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปกระชายสูชุมชน
อ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ
5 ชุดโครงการ การพัฒนาศักยภาพของอุบลชาติและปทุมชาติในประเทศไทย
ยอยที่ 1 การพัฒนาศักยภาพของอุบลชาติและปทุมชาติในประเทศไทย
อ. ณ นพชัย ชาญศิลป
ยอยที่ 2 การสํารวจและเก็บรวบรวมพืชวงศบัวฯ Nymphaea และ Nelumbo ในประเทอ. ณ นพชัย ชาญศิลป
อ.พรทิพย พรสุริยา
ยอยที่ 3 การศึกษาอนุกรมวิธานบัวไทย
อ.ปาริดะ ยีเส็นเบ็นหละ
ยอยที่ 4 การศึกษาการขยายพันธุบัวผันบางพันธุ
อ.บัวทิพย อุบลประเสริฐ
ยอยที่ 5 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบัวประดับ
อ.วชิราภรณ เรือนแปน
ยอยที่ 6 การศึกษาชนิดของดินและปุยที่เหมาะสมตอการปลูกบัวฝรั่ง
อ.วรรรวิมล นิลเศรษฐ
ยอยที่ 7 แนวทางการปองกันกําจัดเพลี้ยไฟในบัวหลวง
อ.ปราโมทย พรสุริยา
ยอยที่ 8 การศึกษาการเก็บรักษา คุณภาพและความมีชีวิตของละอองเกสรบัว
ยอยที่ 9 การใชลักษณะทางพันธุศาสตรเซลลเพื่อยืนยันบัวลูกผสมของพอแม ตาง อ.ประณต กล่ําสมบูรณ
ยอยที่ 10 การขยายพันธุ เปรียบเทียบสายพันธุและระยะปลูกที่เหมาะสมในบัวเหงา อ.กิตติมา มันทรานนท
ยอยที่ 11 อิทธิพลของชวงแสง ระดับความลึก ความกวางของน้ํา และสารควบคุม
อ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ
การเจริญเติบโตของพืช ที่มีตอการเจริญเติบโต และการออกดอกของบัวหลวง
ยอยที่ 12 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะสัณฐานวิทยาและกายวิภาคและสรีรวิทยา
ของดอกบัวหลวงพันธุสัตตบุษยระยะกอนและหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการใชเปนไม อ.นิภา คุณทรงเกียรติ
อ.กรรณิการ พิมพรส
ยอยที่ 13 การศึกษาปริมาณตะกั่วที่มีผลตอการเกิดดอกแฝดของบัวหลวง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
1 ศึกษาการสกัดน้ํามันหอมระเหยจากใบเนียมในเชิงบูรณาการ
อ.พิชิต สอนดงบัง
การพัฒนาระบบควบคุมการระบายอากาศในโรงเรือนเลี้ยงไกเนื้อระบบทําความ
2 เย็นดวยการระเหยของน้ําเพื่อประหยัดพลังงาน
อ.ประหยัด กองสุข

รวม
5,478,200
4,866,800
213,000
255,700
170,000
304,600
3,923,500
378,200
386,300
352,200
281,000
327,300
227,100
303,000
332,300
301,500
191,300
277,700
320,500
245,100
611,400
309,000
302,400

สรุปโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู (งบอุดหนุน) งบประมาณรายจายประจําป 2551
ที่
ผลผลิต / ชี่อโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู จํานวน 35 โครงการ
คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
1 ผลกระทบจากโรงงานไฟฟาพลังงานความรอนบางประกงที่มีตอองคประกอบชนิดและ
อ.จันทรพิมพ กังพานิช
ปริมาณของแพลงกตอน
2 การวิจัยและพัฒนาเครื่องทดสอบการขัดมันขาวสารแบบแผนผนัง
3 การวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารเม็ดลอยน้ําสําหรับเลี้ยงปลากะพงขาว
4 การตอบสนองตอการคัดเลือกพันธุปลาดุกอุยใหใชอาหารโปรตีนต่ํา
5 ปจจัยที่มอี ิทธิพลตอประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตขาวนึ่งคุณภาพสูงสําหรับวิสาหกิจ
ชุมชน

รวม
9,083,800
2,473,700
306,000

อ.ผดุงศักดิ์ วานิชชัง
อ.มานพ กาญจนบุรางกูร
อ.ชงโค แซตั้ง
อ.ผดุงศักดิ์ วานิชชัง

330,000
347,000
383,600
358,900

6 การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพเลี้ยงลูกโคนมเพื่อใชเปนโคสาวทดแทน
7 การวิจัยและพัฒนาระบบฐานขอมูลแพลงกตอนพืชในอางเก็บน้ําของจังหวัดชลบุรี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1 การพัฒนาผลิตภัณฑสารสกัดจากกานพลูเพื่อใชยับยั้งการเจริญ และการสรางอะฟลาทอกซิ
นของเชื้อรา Aspergillus flavus

อ.วีระพล แจมสวัสดิ์
อ.จันทรพิมพ กังพานิช

389,600
358,600
866,300
200,000

2 การพัฒนาตนแบบระบบขนถายวัสดุเพื่อการเรียนรู
3 การผลิตซอสกุงจากหัวกุงแวนนาไม (Litopenaeus Vannamei)
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1 ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2 สภาพและความตองการในการอานเพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
1 อุปกรณจับเครื่องเขียนสําหรับคนปวยสภาวะขอมือออนแรง

อ.คมกฤช กิตติพร
อ.อนงคนาฏ โสภณางกูร

2 การศึกษาผลกระทบการพัฒนาตออาคารอนุรักษในเขตชุมชนเมืองกรณีศึกษา: สถานฑูต
รัสเซีย(เดิม)
3 เรือนคาขายพื้นถิ่น ในอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง
4 สถาปตยกรรมพื้นถิ่น : กรณีศึกษาอาคารพักอาศัยชุมชนไทลัวะบานกกเชียง จ.สุพรรณบุรี
ศึกษาลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพของบานดิน กรณีศึกษา : บานดินในจังหวัดยโสธร
5 จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดอุบลราชธานนี
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 แนวทางการพัฒนาธุรกิจสนามกอลฟในภาคตะวันออก
2 ผลผลิตมวลรวม กับงบประมาณของประเทศไทย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
1 การศึกษาเบื้องตนของการขยายพันธสํารอง
2 การคัดเลือกพันธุกลวยไขตนเตี้ยเพื่อพัฒนาเปนพืชแซมในสวนผลไม
3 การเพาะพันธุปลาดุมซี (เสือดํา)
การศึกษาการงอกของสปอรและการเจริญเติบโตเฟรน ชายผาสีดํา Platycerium coronarioum
4 บนอาหารสังเคราะหและวัสดุธรรมชาติ
5 การพัฒนาผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวจากแปงขาวกลอง แปงมันสําปะหลังและแปงถั่วเหลือง
โปรตีนสูงเพื่ออุตสาหกรรมขนาดยอย
6 การใชฟาทะลายโจรทดแทนการใชยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสุกรขุน
7 การพัฒนาเครื่องดื่มน้ํามังคุดผสมเปลือกมังคุด

อ.สุธัญญา พรหมสมบูรณ

อ.ทนงศักดิ์ วันชัย
อ.รุงโรจน ไพศาลสมบัติ

อ.สมบัติ ตอวัฒนชัย

300,000
366,300
384,700
285,700
99,000
1,555,800
250,000

อ.อารี เลาะเหม็ง

230,000

อ.ศศิธร คลายชม
อ.พรจิต พีระพัฒนกุล

358,500
361,000

อ.สาทินี วองกี่
อ.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล
อ.พัชรี มินระวงศ
อ.มาโนชญ กูลพฤกษี
อ.ชัยวัฒน มครเพศ
อ.ญาณนันท สุนทรกิจ

356,300
225,600
166,700
58900
2,002,400
166,100
52,000
310,700

อ.สาโรจน ประเสริฐศิริวัฒน

220,000

อ.นฤศันส วาสิกดิลก
อ.เทอดศักดิ์ ปุระมงคล
อ.สุปราณี เลาหกิติกูล

359,000
249,400
332,000

8 ผลของการเสริมน้ําชาในยอและน้ําชาใบสะเดา ตอสมรรถนะการผลิตและคุณภาพไขในไกไข อ.เพ็ญสวัสดิ์ มายะเวส
9 ผลของการเสริมจุลินทรียอีเอ็มที่มีตอสมรรถภาพการผลิตไกกระทง
อ.สุจติ รา อาจริยะวัฒนากุล
คณะเทคโนโลยีสังคม
1 การวิเคราะหองคประกอบการประเมินประสิทธิภายการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
2 ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจชุมชน ดานการแปรรูปสํารอง จังหวัดจันทบุรี
ศึกษาความเปนไปไดในการสงเสริมจังหวัดจันทบุรีใหเปนศูนยกลางอัญมณีและ
3 เครื่องประดับโลก
การศึกษาเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนการทําสวนผลไมแบบเกษตรอินทรีย และแบบ
4 ใชสารเคมีในจังหวัดจันทบุรี

อ.สุกัลยา ปริญโญกุล
อ.ธนาวุฒิ พิมพกิ

216,400
96,800
1,575,300
172,500
270,000

อ.มลฤดี กองสําลี

168,000

อ.จันทนี กองสุข

348,900

ผลของกรรอบรมสมาธิและคุณธรรมตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษา
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

อ.พาณี ขัมพะบุณย

162,100

การวิเคราะหตนทุนผลตอบแทนผลิตภัณฑ OTOP : กรณีศึกษา ทุเรียนทอดกรอบในจังหวัด
6 จันทบุรี

อ.จันทนี กองสุข

214,400

การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารการเรียนการสอนภายใตมาตรฐานแบบอางอิงเนื้อหาที่
7 สามารถใชงานรวมกัน : กรณีศึกษารายวิชาหลักสถิติ
อ.วิรัตน ขาวสรอย

239,400

