ตารางที่ ข.2 รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ที่

หัวหน้าโครงการ

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

งบประมาณ (บาท)

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
1 อ. จารินี ม้าแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์
(ผอ. ชุดโครงการวิจัย)

300,000

2

160,000

3

4

5

6

7

8
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ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาเครื่อง
หยอดเมล็ดข้าวสาหรับการทานา
แห้ง
โครงการวิจัยย่อยที่ 1
การพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ด
ข้าวประเภทนั่งขับสาหรับการทา
นาแห้ง
โครงการวิจัยย่อยที่ 2
การพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ด
ข้าวประเภทเดินตามสาหรับการ
ทานาแห้ง
ผศ. สมบัติ ประจญศานต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์
การออกแบบผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายเรข
ศิลป์ 2 มิติจากลวดลายส่วน
ประดับของปราสาทขอมใน
จังหวัดบุรีรัมย์
ดร. ปฐพร แสงเขียว
มหาวิทยาลัยราชธานี
ทางเลือกเส้นทางการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพสาหรับนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่างประเทศใน
จังหวัดอุบลราชธานี
ผศ. ดร. ลักขณา สกุลลิขเรศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตาม
สีมา
แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ ข้าวตัง ข้าว
แตน อาเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา
อ. ดร. รุจ มรกต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เปรียบเทียบรูปแบบการป้องกัน
กาจัดแมลงศัตรูหน่อไม้ฝรั่งแบบ
ผสมผสาน
อ. ดร. อนุรัตน์ ภูวานคา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การพัฒนาเนือ้ ดินด่านเกวียน
สาหรับผลิตภัณฑ์กระเบือ้ งเซรา
มิก
อ. เอกรินทร์ วทัญญูเลิศ
มหาวิทยาลัยการจัดการและ
การพัฒนาเครื่องผลิต
สกุล
เทคโนโลยีอสี เทิร์น
กระแสไฟฟ้าสาหรับงานเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีแบบผสมผสาน
อ. วันวิสา เนตรชัง
มหาวิทยาลัยการจัดการและ
ระบบควบคุมอุณหภูมแิ ละ
เทคโนโลยีอสี เทิร์น
ความชืน้ สาหรับใช้ในโรงเรือน
เพาะเห็ด
ผศ. อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

200,000

200,000

160,000

200,000

100,000

150,000

150,000

ที่

1.

หัวหน้าโครงการ

หน่วยงาน

10

อ. ดร. จิตติวัฒน์ นิธิกาญจน มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราช
ธาร
มงคลอีสาน นครราชสีมา

11

อ. อมรศักดิ์ มาใหญ่

12

อ. มนัญญา นาคสิงห์ทอง

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

13

อ. ดร. นราศักดิ์ ภูผายาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

14

อ. ว่าที่ร้อยตรี วราวุฒิ มหา
มิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

15

อ. ดร. สุภาพร ใจการุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชานี

16

อ. นิกร สุวรรณดี

วิทยาลัยชุมชนยโสธร

17

อ.นิศานาถ แก้ววินัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์

โครงการวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย
2. 1 ผศ. ดร. นิคม ลนขุนทด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์

3. 2

อ. ศุภชัย แก้วจันทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์

ชื่อโครงการ

และการแปรรูปฝ้ายอินทรีย์ริม
โขง บ้านทุ่งนาเมือง อาเภอโขง
เจียม จังหวัดอุบลราชธานี
การวิจัยและการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเครื่องขึน้ ฟืมเส้นด้าย
สาหรับกระบวนการทอผ้า
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เครื่องสาวไหมกึ่งอัตโนมัติ
การวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ฐานรากกับการบูรณาการด้าน
อาหารเพื่อการพัฒนาสู่การ
แข่งขันจังหวัดศรีสะเกษ

งบประมาณ (บาท)

100,000

160,000
100,000

การพัฒนาซอฟแวร์บริหาร
เครือข่ายการเลี้ยงหมูหลุม
อินทรีย์วถิ ีชุมชนแบบครบวงจร
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
บทบาทของผู้นาตามธรรมชาติ
ในการจัดการสมุนไพร:
กรณีศกึ ษาสวนพุทธอุทยาน
เฉลิมพระเกียรติ (วัดเกิดเกิง้
ขีก้ า) อาเภอซับใหญ่ จังหวัด
ชัยภูมิ
การพัฒนาดัชนีชีวภาพเพื่อ
ตรวจสอบผลกระทบของ
สารเคมีเกษตรในพื้นที่ปลูก
ยางพารา
การทดลองปลูกข้าวไร่ในพืน้ ที่นา
ปรัง ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
ยโสธร เพื่อความมัน่ คงทาง
อาหาร
การพัฒนาเครื่องคัดแยกวัชพืช
และสิ่งเจือปนออกจากเมล็ด
พันธุ์ข้าวเปลือกเพื่อกลุ่ม
เกษตรกรที่ประกอบอาชีพทานา

200,000

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทอ
ผ้าไหมโดยใช้เครื่องทอผ้าแบบกี่
กระตุกสู่สามจังหวัดอีสาน
ตอนล่าง
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสาว

150,000

160,000

100,000

100,000

160,000

300,000

ที่

หัวหน้าโครงการ

หน่วยงาน

4. 3

อ. นฤดม ทาดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

5. 4

อ. ชานนท์ บุนนท์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
นครราชสีมา

6. 5

อ. วัชระ วชิรภัทรกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์

7.

8.

9.

11.

12.

13.

ชื่อโครงการ

ไหมด้วยเครื่องสาวไหมแบบ
กึ่งอัตโนมัติสู่เส้นทางสายไหม
นครชัยบุรนิ ทร์
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เครื่องค้นหูกเส้นฝ้ายสาหรับเส้น
ฝ้ายยืน
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เครื่องนวดปลาส้ม

การบูรณาการศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาศักยภาพการผลิต
เครื่องประดับนาฏศิลป์ไทยแบบ
ครบวงจร
6 อ. ดร. ปรีชา ปาโนรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์
การบูรณาการนวัตกรรมการ
ผลิตข้าวหอมมะลิอนิ ทรีย์จาก
ผลการวิจัยสู่การปฏิบัติแบบมี
ส่วนร่วม : กรณีศกึ ษาหมูบ่ ้านวัง
สาโรง หมู่ ๑๐ ต.วังเหนือ อ.
บ้านด่าน
จ.บุรีรัมย์
7 ผศ. ดร. วิเชียร อุน่ เรือน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สร้างและการใช้ตู้อบพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการทาลูกเกด
และอบแห้งกากองุ่นที่ได้จากการ
ทาผลิตภัณฑ์องุ่น สาหรับบริษัท
วิลเลจฟาร์ม
8 อ. ขนิษฐา แก้วเอียด
วิทยาลัยนครราชสีมา
ช่องทางการเพิ่มมูลค่าผ้าทอมือ
ไท - ยวน อาเภอสีควิ้ จังหวัด
นครราชสีมา
910. นางสาวทิพวรรณ พานเข็มมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
กระบวนการถ่ายทอดผลิตภัณฑ์จากผ้า
ทอมือจังหวัดศรีสะเกษ
10 นางสาวปิยฉัตร ทองแพง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
การขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวสู่
ชุมชนอย่างยั่งยืนจังหวัดศรีสะ
เกษ
11 นายชัยพร อัดโดดดร
มหาวิทยาลัยการจัดการและ
โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมจาก
เทคโนโลยีอสี เทิร์น
ผลการวิจัยหุ่นยนต์พ่นยากาจัด
วัชชพืช
12 ผศ. ดร. อนุชา เพียรชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี การตรวจสอบคุณภาพน้าและ
การเลี้ยงปลานิลในกระชังที่ถกู
วิธี
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น 4,700,000 บาท

งบประมาณ (บาท)
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