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ฐานขอมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําป 2555 
 

ชื่อผลงานวิจยั ชื่อนักวิจัย 
จํานวน

งบประมาณ 

แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลาดําเนนิการ สังกัดโปรแกรมวิชา 

ภายใน ภายนอก 

1. การปลูก คุณสมบัติ การเก็บรักษา 

และการวางแผนกลยุทธทางการตลาด

ของขาวเหนียวดําพันธุพื้นเมืองใน

อํา เภอคลองหอยโข งและอํ า เภอ  

สิงหนคร จังหวัดสงขลา 

นางสุเพ็ญ ดวงทอง 

และคณะ 

648,800  งบประมาณแผนดิน 

(วช.) 

27 พ.ย. 55 – 26 พ.ย. 56 วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 

2. การวิเคราะหทางพันธุกรรมของ

ลักษณะการเจริญเติบโตในไกเบตง 

ดร.มงคล เทพรัตน 

และคณะ 

240,000  งบประมาณแผนดิน 

(วช.) 

17 ธ.ค. 55 – 16 ธ.ค. 56 เกษตรศาสตร 

3. การพัฒนาผลิตภัณฑขาวเกรียบปลา

ปรุงรส 

นางสาวอดิศรา ตันตสุทธิกุล 

และคณะ 

142,000  งบประมาณแผนดิน 

(วช.) 

17 ธ.ค. 55 – 16 ธ.ค. 56 วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 

4. การเลี้ยงปูนิ่มในบอกุงรางที่มีปา

ชายเลนแตกตางกันในชุมชนบานหัว

ทาง อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 

ผศ.สบาย ตันไทย 

และคณะ 

250,000  งบประมาณแผนดิน 

(วช.) 

26 ธ.ค. 55 – 26 ธ.ค. 56 การเพาะเลีย้งสัตวน้ํา 

5. สภาพการเลี้ยงกระบือและความ

สมบูรณพันธุในสภาพการเลี้ยงแบบ

ปลอยแปลง 

นายรัญจวน อิสรรักษ 173,333  สกอ. 1 พ.ค. 55 – 30 เม.ย. 56 เกษตรศาสตร 
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ฐานขอมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําป 2555 (ตอ) 
 

ชื่อผลงานวิจยั ชื่อนักวิจัย 
จํานวน

งบประมาณ 

แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลาดําเนนิการ สังกัดโปรแกรมวิชา 

ภายใน ภายนอก 

6. การลดความปนเปอนของตะกั่ว

และสารหนูในสาหรายผมนางโดย

การชะแบบกะเพื่อพัฒนาคุณภาพยํา

สาหรายเกาะยอ 

นางนพรัตน วงศหิรัญเดชา 

และคณะ 

69,140  สกอ. 8 ม.ค. 56 – 7 ม.ค. 57 วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 

7 .  ก า ร เ ก็ บ ร วบ ร วมพั น ธุ  แล ะ

การศึกษาลักษณะประจําพันธุของ

ถั่วพู (Psophocarpus tetragonolobus) 

พันธุพื้นเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา 

พัทลุง และสตูล 

ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน 

และคณะ 

314,298  สกอ. 14 ม.ค. 56 – 13 ม.ค. 57 เกษตรศาสตร 

8. การพัฒนาชาขาวหอมนิลพรอมดื่ม

ผสมน้ําตาลโตนด 

นางนพรัตน วงศหิรัญเดชา 12,500 งบประมาณ

สนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัย 

 ม.ค. – พ.ค. 56 วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 

9. การพัฒนาชุดปลูกไฮโดรโพนิกส

แบบประหยัด 

นายพงษศักดิ์ มานสุริวงศ 

และคณะ 

25,000 งบประมาณ

สนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัย 

 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 56 เกษตรศาสตร 
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ฐานขอมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําป 2555 (ตอ) 
 

ชื่อผลงานวิจยั ชื่อนักวิจัย 
จํานวน

งบประมาณ 

แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลาดําเนนิการ สังกัดโปรแกรมวิชา 

ภายใน ภายนอก 

10. ผลของระดับหญากินนีสีมวงหมัก

และอาหารขนในอาหารผสมสําเร็จตอ

ป ริ ม า ณ ก า ร กิ น ไ ด แ ล ะ ก า ร ใ ช

ประโยชนไดของแพะ 

นายสันติ หมัดหมัน 

และคณะ 

25,000 งบประมาณ

สนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัย 

 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 56 เทคโนโลยีการเกษตร 

11. การพัฒนาผลิตภัณฑไสกรอกจาก

ปลาทรายแดงโมงผสมใบกระเพรา 

นางสุเพ็ญ ดวงทอง 12,500 งบประมาณ

สนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัย 

 ม.ค. – พ.ค. 56 วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 

12. ปรสิตภายนอกในปลาดุกรัสเซีย

และปลานิลในบอเลี้ยง  โปรแกรม

วิ ช าการ เพาะ เลี้ ย งสั ตวน้ํ า  คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา 

นายนิพนธ หมาดอาหิน 25,000 งบประมาณ

สนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัย 

 ม.ค. – พ.ค. 56 การเพาะเลีย้งสัตวน้ํา 
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ฐานขอมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําป 2555 (ตอ) 
 

ชื่อผลงานวิจยั ชื่อนักวิจัย 
จํานวน

งบประมาณ 

แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลาดําเนนิการ สังกัดโปรแกรมวิชา 

ภายใน ภายนอก 

13. การศึกษาพฤติกรรมการสงงาน

วิชาหลักการผลิตและการจัดการฟารม

โคเนื้อของนักศึกษาชั้นปที่ 4 (เทียบ

โอน) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการ 

เกษตร 

นายสันติ หมัดหมัน 2,500 งบประมาณ

สนับสนุนจากคณะ 

 1 ม.ค. – 30 มี.ค. 56 เทคโนโลยีการเกษตร 

14. ศึกษาความเขาใจการเรียนและ

ประ สิทธิภ าพการจั ดการ เ รี ยน รู

รายวิชาโครงการพิเศษของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ชั้นปที่ 2 

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

ดร.อมรรัตน ชุมทอง 

และคณะ 

2,500 งบประมาณ

สนับสนุนจากคณะ 

 6 เดือน เทคโนโลยีการเกษตร 

15. การแกปญหาการขาดทักษะการ

จดบันทึก เนื้ อหาในชั้น เรี ยนของ

นักศึกษาโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน 

และคณะ 

2,500 งบประมาณ

สนับสนุนจากคณะ 

 ม.ค. – มี.ค. 56 เกษตรศาสตร 
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ฐานขอมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําป 2555 (ตอ) 
 

ชื่อผลงานวิจยั ชื่อนักวิจัย 
จํานวน

งบประมาณ 

แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลาดําเนนิการ สังกัดโปรแกรมวิชา 

ภายใน ภายนอก 

16. การศึกษาสาเหตุของปญหาการ

ดํ า เนินการวิชาปญหาพิ เศษของ

นักศึกษาโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

นางสาวปยะนันท นวลหนู

ปลอง 

และคณะ 

2,500 งบประมาณ

สนับสนุนจากคณะ 

 6 เดือน เกษตรศาสตร 

17. การเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา 

กรณีศึกษาธุรกิจอาหารปลาหวาน 

นางนพรัตน วงศหิรัญเดชา 

และคณะ 

1,500 งบประมาณ

สนับสนุนจากคณะ 

 ธ.ค. 55 – มี.ค. 56 วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 

18. การศึกษาสาเหตุของปญหาการ

ดํ า เนินการวิชาปญหาพิ เศษของ

นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร

แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร อ า ห า ร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ดร.อิทธิพร แกวเพ็ง 3,500 งบประมาณ

สนับสนุนจากคณะ 

 6 เดือน วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 
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ฐานขอมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําป 2555 (ตอ) 
 

ชื่อผลงานวิจยั ชื่อนักวิจัย 

จํานวน

งบประมา

ณ 

แหลงงบประมาณ 
ระยะเวลาดําเนนิการ สังกัดโปรแกรมวิชา 

ภายใน ภายนอก 

19. การศึกษาสาเหตุของปญหาการ

ดําเนินการรายวิชาปญหาพิเศษการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําของนักศึกษาระดับ

ป ริญญาตรี  ชั้นปที่  4  โปรแกรม

วิ ช า ก า ร เ พ า ะ เ ลี้ ย ง สั ต ว น้ํ า  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

นายพงศธร จันทรัตน 

และคณะ 

2,500 งบประมาณ

สนับสนุนจากคณะ 

 6 เดือน การเพาะเลีย้งสัตวน้ํา 

20. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายวิชาสัตวน้ําไมมีกระดูกสันหลัง 

เรื่อง ชีววิทยาและการจัดจําแนกสัตว

น้ําไมมีกระดูกสันหลัง ของนักศึกษา

ชั้นป ที่  1  สาข า วิ ช า เ ทคโนโลยี 

การเกษตร โดยใชสื่อสังคมออนไลน 

นายพงศธร จันทรัตน 2,500 งบประมาณ

สนับสนุนจากคณะ 

 พ.ย. 55 – ก.พ. 56 การเพาะเลีย้งสัตวน้ํา 

รวม 1,957,571     

  


