
ฐานข้อมูลงานวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ 2558 

ล าดับที ่ ชื่อผลงานวิจัย ชื่อนักวิจัย จ านวน
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ สังกัดโปรแกรมวิชา 

ภายใน ภายนอก 
1 การระบาดของพยาธิในระบบทางเดิน

อาหารของแพะ ที่เลี้ยงในสภาพเกษตรกร
ในเขตภาคใต้ตอนล่าง 

ดร.มงคล   
น.สพ.รัญจวน   
นายประชารัก   
นายทรงชัย   
น.สพ.จักรรภพ   
ดร.ธัญจิรา   

เทพรัตน์ (45%) 
อิสรรักษ์ (15%) 
รัตนโชเต (10%) 
สวัสดิ์ขวัญ (10%) 
จันทร์สะอาด (10%) 
เทพรัตน์ (10%) 

185,430 
(คิด 60% จาก
ยอดเงิน 
309,050 
บาท) 

 งบประมาณแผ่นดิน  
(วช. 58) 

31 ต.ค.57 - 26 ต.ค.58 เกษตรศาสตร์  
(วิจัยร่วมกับ

บุคคลภายนอก) 

2 การพัฒนาการผลิตไก่เบตงในเชิงพาณิชย์
ของเกษตรกร ในอ าเภอคลองหอยโข่ง 
จังหวัดสงขลา 

ดร.ครวญ   
ดร.มงคล   
ดร.ธัญจิรา   

บัวคีรี (45%) 
เทพรัตน์ (40%) 
เทพรัตน์ (15%) 

255,000 
(คิด 85% จาก
ยอดเงิน 
300,000 
บาท) 

 งบประมาณแผ่นดิน  
(สกอ. 58) 

5 ก.พ.58–4 ก.พ.59 เกษตรศาสตร์ 
(วิจัยร่วมกับ

บุคคลภายนอก)  

3 ฤทธ์ิต้านเช้ือราก่อโรคในข้าวของสารแดป
โนรีตินที่สกัดจากรากพาหม ี

ผศ.ดร.ทวีสิน   
ดร.อมรรัตน์   
 

นาวารัตน์ (70%) 
ชุมทอง (30%) 

90,000 
(คิด 30% จาก
ยอดเงิน 
300,000 
บาท) 

 งบประมาณแผ่นดิน  
(สกอ. 58) 

5 ก.พ.58–4 ก.พ.59 เทคโนโลย ี
การเกษตร 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น (บาท)  530,430     

 

 

 

 



ฐานข้อมูลงานวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ 2558 

ล าดับที ่ ชื่อผลงานวิจัย ชื่อนักวิจัย จ านวน
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สังกัดโปรแกรมวิชา 

ภายใน ภายนอก 
1 การประเมินผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ

ข้าวที่ผลิตภายใต้ระบบเกษตรอนิทรีย ์
ดร.ภัทรพร 
ดร.คริษฐ์สพล         

ภักดีฉนวน (70%) 
หนูพรหม (30%) 
 

50,000 เงินรายได้  
(เงินบ ารุงการศึกษา) 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2558 

 23 มี.ค. 58 –  
30 ก.ย. 58 

เกษตรศาสตร์ 

2 การเจริญเตบิโตและผลผลิตของกะหล่ า
ดอกพันธุ์เบาในจังหวัดสงขลา 

ดร.คริษฐ์สพล      หนูพรหม 20,000 เงินรายได้  
(เงินบ ารุงการศึกษา) 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2558 

 11 มี.ค. 58 –  
30 ก.ย. 58 

เทคโนโลยีการเกษตร 

3 การศึกษาเบื้องต้นของดเีอ็นเอบาร์โค้ดจาก
สุกรพ้ืนเมืองในจังหวัดสงขลา 

นายอภิชาติ         พันชูกลาง 20,000 เงินรายได้  
(เงินบ ารุงการศึกษา) 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2558 

 11 มี.ค. 58 –  
30 ก.ย. 58 

เกษตรศาสตร์ 

4 การส ารวจและศึกษาพันธุ์ของจ าปาดะใน
อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล 

นายพงษ์ศักดิ ์
ดร.อมรรัตน ์
ดร.คริษฐ์สพล 
 

มานสุริวงศ์ (70%) 
ชุมทอง (15%) 
หนูพรหม (15%) 
  

60,000 งบประมาณกองทุน
วิจัย มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2558 

 14 ส.ค. 58 - 
 13 ส.ค. 59 

เกษตรศาสตร์ 

5 การยอมรับและปจัจัยที่มีผลต่อการยอมรับ
การส่งเสริมการปลูกข้าวเหนียวด าพันธุ์
พื้นเมือง ในต าบลชะแล้ อ าเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา 

นางสาวปริยากร บุญส่ง (100%) 60,000 งบประมาณกองทุน
วิจัย มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

 14 ส.ค. 58 - 
 13 ส.ค. 59 

เกษตรศาสตร์ 

 



ฐานข้อมูลงานวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ 2558 

ล าดับที ่ ชื่อผลงานวิจัย ชื่อนักวิจัย จ านวน
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สังกัดโปรแกรมวิชา 

ภายใน ภายนอก 
6 การพัฒนาน้ าหมักชีวภาพจากเปลือก

จ าปาดะหมักด้วยเช้ือ Bacillus sp. 
ดร.อมรรัตน ์
ดร.คริษฐ์สพล 

ชุมทอง (70%) 
หนูพรหม (30%) 
 
 

60,000 งบประมาณกองทุน
วิจัย มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

 14 ส.ค. 58 - 
 13 ส.ค. 59 

เทคโนโลยีการเกษตร 

7 ผลของมูลโคและน้ าหมักชีวภาพจากปลา
ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของบรอค
โคลีอินทรีย ์

ดร.คริษฐ์สพล 
ดร.อมรรัตน ์
นายพงษ์ศักดิ ์

หนูพรหม (70%) 
ชุมทอง (15%) 
มานสุริวงศ์ (15%) 
 

60,000 งบประมาณกองทุน
วิจัย มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

 14 ส.ค. 58 - 
 13 ส.ค. 59 

เทคโนโลยีการเกษตร 

8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โรตีกรอบ 
เสริมใยอาหารจากร าข้าว 

นางสาวขนิษฐา หมวดเอียด (100%) 
 

60,000 งบประมาณกองทุน
วิจัย มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

 14 ส.ค. 58 - 
 13 ส.ค. 59 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

9 ประสิทธิภาพการใช้ระบบน้ าหมนุเวียน
ร่วมกับผักตบชวาในการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย 

นายกานตกานท ์ เทพณรงค์ (100%) 60,000 งบประมาณกองทุน
วิจัย มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

 14 ส.ค. 58 - 
 13 ส.ค. 59 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 

 

 



ฐานข้อมูลงานวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ 2558 

ล าดับที ่ ชื่อผลงานวิจัย ชื่อนักวิจัย จ านวน
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สังกัดโปรแกรมวิชา 

ภายใน ภายนอก 
10 การประเมินค่าการย่อยได้และพลังงานใช้

ประโยชน์ไดข้องหญ้ากินนีสีม่วงหมักโดย
ใช้เทคนิคผลผลิตแก๊สในแพะ 

นายสันติ หมัดหมนั (100%) 50,250 งบประมาณกองทุน
วิจัย มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

 31 มี.ค. 58 - 
 30 มี.ค. 59 

เทคโนโลยีการเกษตร 

11 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสุกร
พื้นเมืองในจังหวัดสงขลาจากยีนไมโตคอน
เดรีย cytochrome b 

นายอภิชาต ิ
น.สพ.รัญจวน 

พันชูกลาง (80%) 
อิสรรักษ์ (20%) 

60,000 งบประมาณกองทุน
วิจัย มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

  เกษตรศาสตร์ 

12 การศึกษาคอลลาเจนจากปลงิทะเลขาว 
(Holothuria scabra) และ                                        
ปลิงทะเลด า  
(Holothuria leucospilota) 

นายศรัณย์ 
นางสาววิจิตรา 

รักษาพราหมณ์ (50%) 
ตุ้งซี่ (50%) 

60,000 งบประมาณกองทุน
วิจัย มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น (บาท) 620,250     
 
 

 

 

 

 


