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การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์พริกปลอดภัยขามสะแกแสง A13F630068-01 ดร.จันทร์เพ็ญ ประก าแหง คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น  าพริกปลาร้าบองสมุนไพรให้เป็นสินค้าอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านดอนเปล้า อ าเภอบ้านเหล่ือม จังหวัดนครราชสีมา A13F630068-02 ดร.อารยา  รานอก คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

การสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงพาณิชย์และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์จากเห็ด : กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ด บ้านยางน้อย ต าบลบ้านใหม่ 

อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

A13F630068-03 อ.พรสวัสด์ิ  สิงห์ยาม คณะบริหารธุรกิจ

การสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงพาณิชย์และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์น  าพริกแปรรูป : กรณีศึกษา กลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านล าเชิงไกร 9 ต าบลโคกสูง 

อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

A13F630068-04 ผศ.ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธ์ิ คณะบริหารธุรกิจ

ยกระดับผลิตภัณฑ์พริกแกงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพริกบ้านหนองบง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจ าหน่าย A13F630068-05 ดร.ปิยะมาศ จานนอก คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

นวัตกรรมเคร่ืองอบแห้งผลไม้กวนประหยัดพลังงาน A13F630068-06 อ.ฉัตรแก้ว สุริยะภา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เคร่ืองตีปลาเส้นเด่ียว A13F630068-07 อ.พิจิตร บัวระภา คณะวิศวกรรมศาสตร์

การเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวสู่การใช้ประโยชน์อ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน A13F630068-08 อ.วรรณวิภา พินธะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากหมากเม่ากุดบาก A13F630068-09 อ.พรประภา  ชุนถนอม คณะทรัพยากรธรรมชาติ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากหมากเม่าภูพาน A13F630068-10 อ.กรรณิการ์ สมบุญ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

นวัตกรรมกระบวนการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการส่งเสริมด้านการตลาดเพ่ือสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวไทย A13F630068-11 อ.อนุชาวดี  ไชยทองศรี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

นวัตกรรมและโครงการถ่ายทอดนวัตกรรมเคร่ืองบดปลาเพ่ือผลิตอาหารสัตว์ A13F630068-12 อ.คุณานนต์ ศักด์ิก าปัง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสร้างคุณค่าและศักยภาพของผลิตภัณฑ์หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ขนมนางเล็ดบ้านจะแกโกน ต าบลท่าสว่าง อ าเภอ

เมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

A13F630068-13 อ.ประทีป ตุ้มทอง คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือสร้างคุณค่าและศักยภาพของผลิตภัณฑ์หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ขนมนางเล็ด ต าบลเทพรักษา อ าเภอสังขะ 

จังหวัดสุรินทร์

A13F630068-14 อ.วันทนา ศุขมณี คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

การแปรรูปสินค้าผลิตภัณฑ์ปลาบ้านอนันต์ อ าเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ A13F630068-15 ผศ.สันติ ครองยุทธ คณะเทคโนโลยีการจัดการ

นวัตกรรมเคร่ืองบดเศษเหลือก้างปลาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์จากปลา A13F630068-16 ดร.ประสิทธ์ิ  วิชัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ระบบสมาร์ทฟาร์มและระบบอัตโนมัติส าหรับการเพาะปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ต าบลบัวเงิน อ าเภอน  าพอง จังหวัดขอนแก่น A13F630068-17 ดร.วิทยา   ช านาญไพร คณะวิศวกรรมศาสตร์

เคร่ืองมือและเทคโนโลยีในการผลิตก้อนเชื อเห็ดขอนด า A13F630068-18 ดร.ประสิทธ์ิ  วิชัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เคร่ืองมือและเทคโนโลยีในการผลิตก้อนเชื อเห็ด A13F630068-19 ดร.ปรมัตถ์ จันทรโคตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชุมชนนวัตกรรมการเลี ยงโคพื นเมืองค าแหว A13F630068-20 ผศ.ดร.พงศธร กุนัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ชุมชนหมาน้อยไม่ด้อยค่า A13F630068-21 ผศ.ดร.ราตรี  พระนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติ

นวัตกรรมโรงเรือนเพาะเห็ดควบคุมอุณหภูมิและความชื นท่ีใช้พลังงานไฟฟ้าร่วมพลังงานแสงอาทิตย์ A13F630068-22 ผศ.ดร.สัณหวัจน์ ทองแดง อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

การสร้างมูลค่าเพ่ิมและการบริหารจัดการต้นทุนเพ่ือยกระดับโคเนื อคุณภาพสกลนคร A13F630068-23 อ.วิมลสิริ มุสิกา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

รายช่ือโครงการ ภายใต้ชุดโครงการ เร่ือง การพัฒนาต้นแบบการเรียนรู้และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีย่ังยืนโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ภายใต้แผนงานส าคัญ (Flagship) ประจ าปีงบประมาณ2563

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี (บพท.)
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รายช่ือโครงการ ภายใต้ชุดโครงการ เร่ือง การพัฒนาต้นแบบการเรียนรู้และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีย่ังยืนโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ภายใต้แผนงานส าคัญ (Flagship) ประจ าปีงบประมาณ2563

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี (บพท.)

นวัตกรรมและเทคโนโลยี โรงเพาะเห็ดเพ่ืออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านจบก ต าบลตาวัง อ าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ A13F630068-24 อ.สันติ สาแก้ว คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

การยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบนฐานนวัตกรรมและระบบเศรษฐกิจแบ่งปัน ต าบลกุดหวาย อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ A13F630068-25 อ.นวัฒกร  โพธิสาร คณะเทคโนโลยีการจัดการ

นวัตกรรมการเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรเชิงพาณิชย์ A13F630068-26 อ.อนงค์รักษ์   ชนะภัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ

นวัตกรรมการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์โอทอป และพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ประกอบการท่ีนอนเพ่ือสุขภาพ กลุ่มแม่กะวัย บ้านหนองยารักษ์  นครราชสีมา A13F630068-27 ผศ.ดร.สิรีรัตน์ ลิศนันท์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

การสร้างคุณค่าเพ่ือพัฒนาถ่านดูดกล่ินสู่ท้องถ่ินย่ังยืน A13F630068-28 อ.นวินดา ซ่ือตรง คณะบริหารธุรกิจ

ระบบการเพ่ิมมูลค่าไวนิลโฆษณาเก่ากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ A13F630068-29 อ.กรรณิกา บุตรอุดม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

นวัตกรรมเคร่ืองล้างผักโอโซน A13F630068-30 ดร.ปัทมากร  เนตยวิจิตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เคร่ืองปอกหวายคุณภาพสูง A13F630068-31 ผศ.เอกสิทธ์ิ  เซ็นหอม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

นวัตกรรมเทคโนโลยี STEM หมอน และเส่ือสมุนไพร A13F630068-32 อ.มานพ ดอนหม่ืน  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

นวัตกรรมชุมชนชุดอบตัวแบบสุ่มไก่ลูกประคบสมุนไพร A13F630068-33 ผศ.วรุณทิพย์  ฉัตรจุฑามณี คณะวิศวกรรมศาสตร์

นวัตกรรมเคร่ืองสับ บด สมุนไพร ทั งเปียกและอบแห้ง A13F630068-34 อ.กรรณิกา บุตรอุดม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

นวัตกรรมเคร่ืองย่อยสมุนไพรย่อส่วน และเทคโนโลยีการตีแผ่นยางพาราทดแทนการใช้ผ้า A13F630068-35 ดร.พันธกานต์ แก้วอาษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร ชุมชนบ้านโคกเมือง ต าบลจรเข้มาก อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ A13F630068-36 อ.จันทร์นภา บัวหอม คณะเทคโนโลยีการจัดการ

การพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบครบวงจร บ้านนาตัง อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ A13F630068-37 ดร.ขัตติยา  มูลไชยสุข คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเตาเผาด้วยแก๊สขนาดเล็กส าหรับผู้ประกอบการเคร่ืองป้ันดินเผาในครัวเรือน A13F630068-38 ผศ.เด่น  รักซ้อน คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาเนื อดินด่านเกวียนเพ่ือการหล่อด้วยแม่พิมพ์ในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของท่ีระลึก A13F630068-39 ผศ.วัชรินทร์  แซ่เตีย คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

โครงการบริการชุมชนด้านนวัตกรรมการส่ือสารเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชน A13F630068-40 ดร.ดาวิกา ธนกฤติธีรกุล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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