สรุปรายงานแผน/ผลการดําเนินงาน โครงการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี งบประมาณรายจายประจําป 2553 (เบิกจายจริง)
ที่

ผลผลิต / ชื่อโครงการ

ผูรับผิดชอบโครงการ

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี จํานวน 6 โครงการ

งบประมาณ
4,218,300
3,410,400

วิทยาเขตบางพระ จํานวน 3 โครงการ
1

คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
ชุดโครงการ การพัฒนาศักยภาพของอุบลชาติและปทุมชาติในประเทศไทย
คาบริหารโครงการวิจัย

ผศ.ณ นพชัย ชาญศิลป

2,910,400
2,650,400
223,900

1.1

ยอยที่ 1 การสํารวจและเก็บรวบรวมพืช วงศบัว Nymphaea และ Nelumbo ในประเทศไทย

ผศ.ณ นพชัย ชาญศิลป

352,200

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

ยอยที่ 2 การศึกษาอนุกรมวิธานบัวไทย
ยอยที่ 3 การศึกษาการขยายพันธุบัวผันบางพันธุ
ยอยที่ 4 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบัวประดับ
ยอยที่ 5 การศึกษาชนิดของดินและปุยที่เหมาะสมตอการปลูกบัวฝรั่ง
ยอยที่ 6 แนวทางการปองกันกําจัดเพลี้ยไฟในบัวหลวง
ยอยที่ 7 การศึกษาการเก็บรักษา คุณภาพและความมีชีวิตของ
ละอองเกสรบัว

ผศ.พรทิพย พรสุริยา
อ.ปาริดะ ยี่เส็นเบ็นหละ
ผศ.บัวทิพย อุบลประเสริฐ
อ.วชิราภรณ เรือนแปน
ผศ.วรรณวิมล นิลเศรษฐ

398,000
338,800
265,900

ผศ.ดร.ปราโมทย พรสุริยา

305,000

1.8

ยอยที่ 8 การใชลักษณะทางพันธุศาสตรเซลลเพื่อยืนยันบัวลูกผสมของพอแมตางสกุลยอย

ดร.ประณต กล่ําสมบูรณ

254,600

1.9

ยอยที่ 9 การขยายพันธุ เปรียบเทียบสายพันธุและระยะปลูกที่เหมาะสมในบัวเหงา

รศ.ดร.กิตติมา มันทรานนท

219,300

1.7

1.1

ยอยที่ 10 อิทธิพลของชวงแสง ระดับความลึกความกวางของน้ํา และสารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช ที่มีตอการเจริญเติบโต และการออกดอกของบัวหลวงพันธุตางประเทศ

1.11

ยอยที่ 11 การศึกษาเปรียบเทียบลักาณะสัณฐานวิทยาและกายวิภาคและสรีรวิทยาของ
ดอกบัวหลวงพันธุสัตตบุษยระยะกอนและหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการใชเปนไมตัดดอก

1.12
2
1

ยอยที่ 12 การศึกษาปริมาณตะกั่วที่มีผลตอการเกิดแฝดของบัวหลวง
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันสําปะหลัง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การผลิตน้ําผลไมพรอมดื่มและน้ําผลไมเขมขนจากมะเมา

รศ.ประพฤติ พรหมสมบูรณ

ผศ.นิภา คุณทรงเกียรติ
อ.กรรณิการ พิมพรส
ผศ.บัวทิพย อุบลประเสริฐ
นายภานุมาศ บุญผดุง

292,700

260,000
500,000
500,000

วิทยาเขตจันทบุรี จํานวน 3 โครงการ

807,900

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

807,900

1

การงอกของสปอรบนวัสดุเพาะตางชนิดและการผลิตกลาเฟนผักกูด

ผศ.สันทนา วิเชียรฉันท

120,900

2

ความหลากหลายทางชีวภาพของกลวยไมเหลือจันทบูร (Dendrobium friedericksianum
Rchb.f) ในภาคตะวันออกของประเทศไทย

นางสาวนันทิภา อัคนิจ

400,000

3

การพัฒนาผลิตภัณฑคุกกี้แปงขาวหอมมะลิผสมแปงถั่วเหลืองโปรตีนสูง

นายนฤศันส วาสิกดิลก

287,000

สรุปรายงานแผน/ผลการดําเนินงาน โครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู งบประมาณรายจายประจําป 2553 (เบิกจายจริง)
ที่

ผลผลิต / ชื่อโครงการ

ผูรับผิดชอบโครงการ

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู จํานวน 21 โครงการ

6,994,500
3,278,600

วิทยาเขตบางพระ จํานวน 10 โครงการ
1
2
3
4
5
6

1

1
2
3

คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
การวิจัยเพื่อพัฒนาอาหารหยาบแหงสําหรับใชเลี้ยงโคสาวทดแทน
การตอบสนองตอการคัดเลือกพันธุปลาดุกอุยใหใชอาหารโปรตีนต่ํา
การวิเคราะหคาเฉลี่ยของชั่วในลักษณะทางปริมาณของแตงไทย 3 สายพันธุ
การสรางและหาประสิทธิภาพเครื่องกําเนิดไฟฟาที่เหมาะสมกับใบพัดกังหันลมความเร็วลม
ต่ํา
การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการเพาะฟกไขปลาแบบจมติดในระบบปด
การใชแพลงกตอนเปนดัชนีชี้คุณภาพน้ําทางชีวภาพบริเวณแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
จังหวัดชลบุรี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
บางพระ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การผลิตฟลมบริโภคไดจากสารโพลี่แซคคาไรดที่สกัดจากเปลือกทุเรียน
การผลิตฟลมบริโภคไดจากสารสกัดเพคตินจากเปลือกแกวมังกร
การนํา Technical Textiles เปนวัสดุหอผลในการปองกันโรคผลไหมของสับปะรด

งบประมาณ

ผศ.ดร.วีระพล แจมสวัสดิ์
ผศ.ดร.ชงโค แซตั้ง
ผศ.ดร.ปราโมทย พรสุริยา

2,313,000
600,000
419,000
294,000

นายชัยสิทธิ์ แกวจรูญ

300,000

ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร

400,000

นางจันทรพิมพ กังพานิช

300,000
86,600

ผศ.ทนงศักดิ์ วันชัย

86,600

นางสาวอนงคนาฏ โสภณางกูร
นางสาวศธิธร ปุรินทราภิบาล
นางสาวกรรณพต แกวสอน

879,000
342,000
357,000
180,000

1
2
3
4
5
6
1

1

1

วิทยาเขตจันทบุรี จํานวน 7 โครงการ

1,312,900

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

1,072,900

ชนิดและความชุกชุมของแพลงกตอนพืชที่เปนอันตรายในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง
จังหวัดจันทบุรี
การศึกษาเบื้องตนของการขยายพันธุสํารอง
ศึกษาการกลายพันธุเพื่อคัดเลือกพันธุจากตนกลาเงาะในธรรมชาติโดยใชวิธีการติดตากับกิ่ง
กระโดงบนตนแม
การผลิตมังคุดผิวมันโดยใชสารสกัดจากพืช
การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไมน้ํากลุมเฟรนและพรรณไมน้ําบาง
ชนิดในสกุล Hygrophila
การใชประโยชนของวัสดุเหลือใชจากการเพาะเลี้ยงแมลงวันผลไมในอาหารโคนม
คณะเทคโนโลยีสังคม
การพัฒนาคูมือภาษาชอง ไทย อังกฤษเพื่อสื่อสารการทองเที่ยว

นายดุสิต ศรีวิไล

400,000

นายมาโนชญ กูลพฤกษี

59,500

ดร.ชัยวัฒน มครเพศ

21,400

ดร.ชัยวัฒน มครเพศ

42,000

นายมนัส คงศักดิ์

350,000

ผศ.เทอดศักดิ์ ปุระมงคล

200,000
240,000
240,000

ผศ.เจตนจรรย อาจไธสง

วิทยาเขตจักพงษภูวนารถ จํานวน 1 โครงการ

293,000

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

293,000

การวิจัยและการพัฒนาระบบบริหารศูนยบริการคอมพิวเตอรในสถานศึกษา

นายพิเชษฐ มาเร็ว

293,000

วิทยาเขตอุเทนถวาย จํานวน 3 โครงการ

2,110,000

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

2,110,000

การออกแบบและประเมินผลปะการังเทียมแบบลูกบาศกคอนกรีตระบบถอดประกอบได

นายวิทวัส สิทธิกูล

1,400,000

2
3

การศึกษาแนวทางการปรับปรุงเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารเรียน กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
การพัฒนาเครื่องขอดเกล็ดปลาสําหรับชุมชนทองถิ่น

นางสาวพรจิต พีระพัฒนกุล

480,000

นายพรชัย หอสุวรรณศักดิ์

230,000

