
๑ การพฒันาการรับก าลังอัดของคอนกรีตบล็อกผสมเถ้าชานอ้อย         
วสัดุทดแทนอัตราส่วนปอร์ตแลนด์ซีเมนต์

นางกิ่งสมร  ทพิย์โยธา ๒๕๕๕

๒ การปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อลดการซึมผ่านของน  า ในบอ่น  าของโรงเรียน
ขนาดเล็กด้วยน  ามันที่ผ่านการปรุงอาหาร

นายโกศวตั  ช่างจัตุรัส ๒๕๕๖

๓ การพฒันาแบบจ าลองพฤติกรรมดินเหนียวพนัธะเชื่อมประสานภายใต้
น  าหนักบรรทกุแบบวฎัจักร

นายจิระยุทธ  สืบสุข ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗

๔ ผลของอุณหภมูิต่อพฤติกรรมของดินซีเมนต์ผสมผิวทางแอสฟลัทรี์ไซเคิล นายจิระยุทธ  สืบสุข ๒๕๕๗

๑ ทองเหลืองส าหรับการผลิตตัวเรือนเคร่ืองประดับ(ทองเหลืองไร้ควนั) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจน์  วชัโรภากุล ๒๕๕๕

๒ การศึกษาเทคนิคการหล่อสเตนเลสเพื่อผลิตเคร่ืองประดับ นายสุรินทร์  มณีศรี ๒๕๕๕

๓ การพฒันาเคร่ืองหั่นสมุนไพรขนาดเล็กส าหรับชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทศัน์  ยอดเพช็ร ๒๕๕๕

๑ การพฒันาเตาไพโรไลซิสชีวมวลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต :            
ถ่าน น  าส้มควนัไม้ และ โปรดิวเซอร์ก๊าซ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ขันติโกมล ๒๕๕๖

๒ การเพิ่มประสิทธภิาพเชิงความร้อนของระบบฉนวนความร้อนส าหรับ 
แก๊สร้อนไหลโดยใช้วสัดุพรุนเซลลูล่าร์เปดิแผ่นประกบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ขันติโกมล ๒๕๕๗

๓ เตาแก๊สหงุต้มในครัวเรือนชนิดวสัดุพรุนเซลลูลาร์เปดิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บณัฑิต  กฤตาคม ๒๕๕๗

๔ การน าความร้อนเหลือทิ งกลับมาใช้ใหม่โดยใช้เทอร์โมไซฟอนหน้าตัด
แบนที่มี nano silver powder ผสมน  าเปน็สารท างานส าหรับเคร่ือง  
อุ่นอากาศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์  ศรีเมือง ๒๕๕๗

๑ อิทธพิลของกรรมวธิกีารอบชุบภายใต้สภาวะการเผาอุ่นที่มีต่อพฤติกรรม
การสึกหรอของแม่พมิพตั์ด

นายชานนท ์ บนุนท์ ๒๕๕๕

๒ การเปรียบเทยีบความสามารถในการเพิ่มคาร์บอนที่ผิวเหล็กกล้า
คาร์บอนต่ าของถ่านไม้ชนิดต่างๆ ในกระบวนการแพค็คาร์เบอร์ไรซิง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักด์ิ  ธรรมโชติ ๒๕๕๖

๑ การเปล่ียนแปลงฤทธิต้์านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟนีอลิกของผล
มะกอกเกลื อนที่อยู่ในระหวา่งการเก็บรักษาในสภาพแช่แข็ง

นางเพลงพณิ  เพยีรภมูิพงศ์ ๒๕๕๖

๑ การพฒันาสร้างเคร่ืองควบคุมก าลังไฟฟา้รีแอคตีฟแบบสถิตส าหรับ
แก้ปญัหาเสถียรภาพแรงดันในย่านพลวตั

นายพนิิจ  ศรีธร ๒๕๕๖

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

งบประมาณ
ประจ าปี

สาขาวิศวกรรมวัสดุ

สาขาวิศกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ

โครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน : โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘

รายชื่อโครงการวิจัยที่ด าเนินการแล้วเสร็จ งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมโยธา

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย



๑ การสร้างสรรค์ศิลปะภาพพมิพสี์น  า : กรณีศึกษาภาพรามเกียรต์ิของไทย
และภาพการ์ตูนมังงะของญี่ปุ่น

นายณัฐกมล  ตั งธนะพงศ์ ๒๕๕๕

๑ จิตรกรรมสร้างสรรค์จากแรงบนัดาลใจในฮูปแต้มอีสาน นายนิคม  กุบแก้ว ๒๕๕๕

๑ การพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตกแต่งผิวดิน ด้วยเทคนิคสกาฟิ
โตบนเคร่ืองปั้นดินเผาด่านเกวยีน แก่ผู้ประกอบการเคร่ืองปั้นดินเผา
ชุมชนด่านเกวยีนจังหวดันครราชสีมา

นางสาววชัรินทร์  แซ่เตีย ๒๕๕๕

๒ การศึกษาการจัดการร้านค้าเคร่ืองปั้นดินเผาด่านเกวยีน              
จังหวดันครราชสีมา

นางสาวปอยหลวง  บญุเจริญ ๒๕๕๕

๓ การศึกษาแนวทางการออกแบบเคร่ืองประดับดินเผาด่านเกวยีน นางสาวณัฏฐริกา  กงสะกุ ๒๕๕๕

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย
ประจ าปี

งบประมาณ

สาขาจิตรกรรม

สาขาออกแบบเซรามิก

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

สาขาศิลปะภาพพิมพ์



๑ การผลิตไก่พื นเมืองคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพนัธ ์ วงศ์สุทธาวาส ๒๕๕๕

๒ ผลของการเลี ยงไก่พื นเมืองในแปลงหญ้าร่วมกับการเสริม CLA ต่อการ
เจริญเติบโตการสะสมไขมันและปริมาณคอเลสเตอรอลเพื่อเพิ่มมูลค่า 
ทางการตลาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพนัธ ์ วงศ์สุทธาวาส ๒๕๕๕

๓ การใช้แก่นตะวนัเพื่อเปน็สารทดแทนยาปฏชิีวนะในอาหารโคนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล  เยื องกลาง ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖

๔ การวจิัยถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้กากมะเขือเทศในอาหารส าหรับโค   
รีดนม ส าหรับเกษตรกรผู้เลี ยงโคนม อ าเภอวาริชภมูิ จังหวดัสกลนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล  เยื องกลาง ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖

๕ การศึกษาการใช้น  ามันกระบกเปน็แหล่งของไขมันในอาหารโคเนื อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล  เยื องกลาง ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖

๖ การใช้แบคทเีรียกรดแลคติกในน  าพชืหมักแบบผงแหง้เปน็สารโพรไบโอ
ติกในการเลี ยงไก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสมอใจ  บรีุนอก ๒๕๕๕

๗ ผลของการใช้หญ้าและถั่วพชือาหารสัตวห์มักที่ระดับอาหารข้นต่างกัน
ต่อคุณภาพและผลผลิตน  านมในโคนม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสมอใจ  บรีุนอก ๒๕๕๖

๘ การเพาะเลี ยงเนื อเยื่อสิงโตดอกไม้ไฟในสภาพปลอดเชื อ นางเอกรัตน์  วสุเพญ็ ๒๕๕๖

๙ การใช้หญ้าหมักที่ใช้แบคทเีรียกรดแลคติกที่มีในน  าพชืหมักเปน็สาร
เสริมทดแทนในอาหารสุกรต่อการกินได้, การเจริญเติบโต,การย่อยได้
ของโภชนะ, และคุณภาพเนื อ ของสุกรทางการค้าและสุกรพื นเมือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสิทธ ิ วสุเพญ็ ๒๕๕๖

๑๐ การใช้ d-aminolevulinic acid (ALA) ในการส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของแหนแดงเพื่อใช้เปน็ปุ๋ยพชืสดในนาข้าว

นางสาวศศิธร  อินทร์นอก ๒๕๕๖

๑ การศึกษาหาสารออกฤทธิท์างชีวภาพจากกิ่งต้นอุโลก นางสาวณัชชา  พนัธมา ๒๕๕๖

๒ การเตรียมอนุภาคพอลิเมอร์ที่มีรอยพมิพป์ระทบัโมเลกุลส าหรับการ
วเิคราะหส์ารต้านออกซิเดชัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนีวรรณ  การค้า ๒๕๕๖

๓ การพฒันาอนุพนัธก์รดไฮดรอกซามิกที่มีฤทธิย์ับยั งเอนไซม์ฮิสโทนดี 
อะเซทลิเลสจากพริกเพื่อใช้เปน็สารต้านมะเร็ง

นายปกิต  ก าบญุมา ๒๕๕๗

๑ การสังเคราะหโ์ครงสร้างนาโนของสารกึ่งตัวน าแบบโลหะออกไซด์     
เพื่อประยุกต์ใช้ในงานเซลล์แสงอาทติย์แบบสีย้อมไวแสง

นายผไทเทพ  รักษา ๒๕๕๖

๒ การประเมินศักยภาพพลังงานแสงอาทติย์ส าหรับการกล่ันเอทานอล     
ในจังหวดันครราชสีมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วโิรจน์  ลิ มไขแสง ๒๕๕๖

๑ การพฒันาบทเรียนแสวงรู้บนเวบ็ โดยใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ
วชิาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระดับอุดมศึกษา

นางพนิดา  หล่อวงศ์ตระกูล ๒๕๕๖

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย
ประจ าปี

งบประมาณ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

สาขาชีววิทยาประยุกต์

สาขาเคมีประยุกต์

สาขาฟิสิกส์ประยุกต์



๑ การพฒันาระบบบญัชีตามหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อ
พฒันาวสิาหกิจชุมชนของกลุ่มหตัถกรรมผ้าไหมบา้นดู่ ต.เมืองปกั        
อ.ปกัธงชัย จ.นครราชสีมา

นางสาวเกศชฎา  ธงประชา ๒๕๕๖

๑ พฤติกรรมการออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของประชาชน ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวดันครราชสีมา

นางสาวดวงพร  ขุนอาจสูงเนิน ๒๕๕๖

๑ พฤติกรรมของนักทอ่งเที่ยวในการซื อผลิตภณัฑ์ผ้าไหม ของโครงการ  
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ในจังหวดันครรราชสีมา

นางสาวพมิพน์ิภา  รัตนจันทร์ ๒๕๕๖

๒ การศึกษาการส่ือสารทางการตลาดแบบบรูณาการของผลิตภณัฑ์ชุมชน 
(กรณีศึกษา : หมี่ตะคุ อ าเภอปกัธงชัย จังหวดันครราชสีมา)

นางสุพรรณี  พรภกัดี ๒๕๕๕

๓ ปจัจัยที่มีอิทธพิล ต่อความตั งใจในการมาทอ่งเที่ยวซ  าของนักทอ่งเที่ยว 
ในอ าเภอวงัน  าเขียว จังหวดันครราชสีมา

นางดุษฎ ี เทยีมเทศ  บญุมาสูงทรง ๒๕๕๕

สาขาการตลาด

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการเงิน

ล าดับ
ที่

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย
ประจ าปี

งบประมาณ

สาขาการบัญชี


