
ฐานข้อมูลงานวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ 2561 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผลงานวิจัย ชื่อนักวิจัย จ านวน
งบประมาณ 

(บาท) 

แหล่งงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สังกัดโปรแกรมวิชา 
ภายใน ภายนอก 

1 ผลของสภาพน้้าท่วมขังในระยะ
เก็บเกี่ยวต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์
ข้าวเฉี้ยงพัทลุง 

ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน (70%) 
น.ส.ขนิษฐา  หมวดเอียด (30%) 
 
 

60,000 กองทุนวิจัย 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

2560 

- 24/2560 
13 ก.ย.60 - 
12 ก.ย.61 

เกษตรศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โยเกิร์ต
พร้อมดื่มจากจ้าปาดะ 

นางสุเพ็ญ  ด้วงทอง (70%) 
น.ส.วาสนา  มูส่า (30%) 
 
 

38,500 
(คิด 70% จาก

ยอดเงิน 55,000 
บาท) 

กองทุนวิจัย 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

2560 

- 21/2560 
13 ก.ย.60 - 
12 ก.ย.61 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 
ชีววิทยาและชีววิทยา
ประยุกต์ 

3 การกระตุ้นการงอกเมล็ดพันธุ์
ด้วยวิธี hydropriming ต่อการ
งอก  การ เ จ ริญ เติบ โ ต  และ
ผลผลิตของถั่วหรั่งพันธุ์สงขลา1 

นายธัชวีร ์ ขวัญแก้ว (70%) 
นายพินิจ  ด้ารงเลาหพันธ์ (30%) 
 
   

55,000 กองทุนวิจัย 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

2560 

- 22/2560 
13 ก.ย.60 - 
12 ก.ย.61 

เทคโนโลยีการเกษตร 
เกษตรศาสตร์ 
 

4 การทดสอบพันธุ์เมล่อนภายใต้
สภาพโรงเรือนในจังหวัดสงขลา 

ดร.ศุภัครชา  อภิรติกร (70%) 
ผศ.ดร.คริษฐ์สพล  หนูพรหม (30%) 
 
 

60,000 กองทุนวิจัย 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

2560 

- 25/2560 
13 ก.ย.60 - 
12 ก.ย.61 

เกษตรศาสตร์ 
เทคโนโลยีการเกษตร 
 

 

 

 



ฐานข้อมูลงานวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ 2561 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผลงานวิจัย ชื่อนักวิจัย จ านวน
งบประมาณ 

(บาท) 

แหล่งงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สังกัดโปรแกรมวิชา 
ภายใน ภายนอก 

5 ศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์
ของเกษตรกร ในต้าบลเกาะแต้ว 
อ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

น.ส.ปริยากร บุญส่ง (60%) 
ผศ.ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง (20%) 
นายธัชวีร ์ ขวัญแก้ว (20%) 
 

40,000 กองทุนวิจัย 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

2560 

- 23/2560 
13 ก.ย.60 – 
12 ก.ย.61 

 

เกษตรศาสตร์ 
เทคโนโลยีการเกษตร 
เทคโนโลยีการเกษตร 
 

6 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
อย่างง่ายพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองสาย
พันธุ์ดีเด่นภาคใต้ : ข้าวสังข์หยด
และข้าวเหนียวด้าหมอ 

ผศ.ดร.จักรกริช   
อนันตศรัณย์  (100%) 

175,429 ทุนสนับสนุน
การวิจัยเพื่อ

พัฒนาท้องถิ่นฯ 
2560 

- 9 มี.ค. 61 –  
8 มี.ค. 62 

เทคโนโลยีการเกษตร 

7 ผลของระยะการปลูกต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของ 
ถั่วหรั่งพันธุ์สงขลา1 

นายธัชวีร ์ ขวัญแก้ว (70%) 
ผศ.ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง (30%) 
 

80,697 
 

ทุนสนับสนุน
การวิจัยเพื่อ

พัฒนาท้องถิ่นฯ 
2560 

- 9 มี.ค. 61 -       
8 มี.ค. 62 

เทคโนโลยีการเกษตร 

8 การใช้คลอโรฟิลล์มิเตอร์ประเมิน
ระดับคลอโรฟิลล์และไนโตรเจน
ในใบมะพร้าวน้้าหอม 

ดร.ศุภัครชา  อภิรติกร (70%) 
ผศ.ดร.คริษฐ์สพล  หนูพรหม (30%) 
 

61,400 ทุนสนับสนุน
การวิจัยเพื่อ

พัฒนาท้องถิ่นฯ 
2560 

- 9 มี.ค. 61 –  
8 มี.ค. 62 

เกษตรศาสตร์ 

9 ผ ล ข อ ง ปุ๋ ย ห มั ก ต่ อ ก า ร
เจริญเติบโตและผลผลิตของ    
ถั่วหรั่ง ที่ปลูกในดินเปรี้ยวจัด 
(ชุดดินต้นไทร) 

ผศ.ดร.อมรรัตน์   ชุมทอง (60%) 
นายธัชวีร ์ ขวัญแก้ว (30%) 
น.ส.สมบูรณ์  ค้านุ้ย (5%) 
นายอับดุลเล๊าะ ล่าหมัน (5%) 

87,715 ทุนสนับสนุน
การวิจัยเพื่อ

พัฒนาท้องถิ่นฯ 
2560 

- 6 มี.ค. 61 –  
5 มี.ค. 62 

เทคโนโลยีการเกษตร 
 



ฐานข้อมูลงานวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ 2561 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผลงานวิจัย ชื่อนักวิจัย จ านวน
งบประมาณ 

(บาท) 

แหล่งงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สังกัดโปรแกรมวิชา 
ภายใน ภายนอก 

10 สถานภาพการคงอยู่และลักษณะ
ประจ้าพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองในต้าบล
เกาะแต้วโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

ดร.ภัทรพร    ภักดีฉนวน (60%) 
นายอภิชาติ    พันชูกลาง (40%) 
 

166,088 ทุนสนับสนุน
การวิจัยเพื่อ

พัฒนาท้องถิ่นฯ 
2560 

- 10 พ.ค. 61 –  
9 พ.ค. 62 

เทคโนโลยีการเกษตร 
 

11 การเจริญเติบโต ผลผลิต และ
สารต้านอนุมูลอิสระในมะเขือ
เทศเชอรี่พันธุ์การค้าในจังหวัด
สงขลา 

ผศ.ดร.คริษฐ์สพล  หนูพรหม (60%) 
ผศ.ดร.จินดาพร  ภูริพัฒนาวงษ์ (40%) 

230,250  ทุนสนับสนุน
การวิจัยเพื่อ

พัฒนาท้องถิ่นฯ 
2560 

- 6 มี.ค. 61 –  
5 มี.ค. 62 

เทคโนโลยีการเกษตร 
 

12 ผลของข้าวในสูตรอาหารต่อการ
เพาะเลี้ยงเห็ด ถั่งเช่าสีทอง 

ผศ.ดร.จักรกริช  อนันตศรัณย์ (100%) 516,900 - วช. 2561 05/2561 
17 เม.ย. 61- 
16 เม.ย. 62 

เทคโนโลยีการเกษตร 
 

13 
 

การใช้ประโยชน์จากเปลือก
มะละกอในผลิตภัณฑ์ผงหมักเนื้อ
นุ่ม 

ดร.ธิติมา  พานิชย์ (90%) 
น.ส.ขนิษฐา  หมวดเอียด (10%) 

303,100 - วช. 2561 03/2561 
17 เม.ย. 61- 
16 เม.ย. 62 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

 

 

 

 



ฐานข้อมูลงานวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ 2561 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผลงานวิจัย ชื่อนักวิจัย จ านวน
งบประมาณ 

(บาท) 

แหล่งงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สังกัดโปรแกรมวิชา 
ภายใน ภายนอก 

14 ผลของการใช้โพทะเลและขลู่เป็น
แหล่งอาหารหยาบต่อการย่อย
สลายและผลผลิตแก๊สในหลอด
ทดลอง 

น.ส.เทียนทิพย์  ไกรพรม (50%) 
นายสันติ  หมัดหมัน (40%) 
นายสิทธิศักดิ์  จันทรัตน์ (10%) 
 
 

40,000 
(คิด 40% จาก

ยอดเงิน 
100,000 บาท) 

 

- ทุนอุดหนุน 
การวิจัยคณะ

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 

SAT 
601446S-0 
23 มิ.ย. 60 - 
22 มิ.ย. 61 

 

เทคโนโลยีการเกษตร 
 

15 การผลิตน้้ าหมักชีวภาพจาก
เปลือกจ้าปาดะเพ่ือการค้า 

ผศ.ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง (60%) 
น.ส.ปริยากร  บุญส่ง (40%) 

48,000 ทุนสนับสนุน
การวิจัยตาม

แผนบูรณาการ
วิจัยและ

นวัตกรรมฯ 
พ.ศ.2561 

- 6 มี.ค. 61 –  
5 มี.ค. 62 

เทคโนโลยีการเกษตร 

16 การอนุบาล และการเลี้ยงปลาดุก
ลูกผสมระหว่างปลาดุกล้าพันกับ
ป ล า ดุ ก เ ท ศ ใ น ถั ง ร ะ บ บ น้้ า
หมุนเวียนและการยอมรับของ
ผู้บริโภค 

ผศ.ณิศา  มาชู (40%) 
นายศรัณย์  รักษาพราหมณ์ (30%) 
นายกานตกานท์ เทพณรงค์ (10%) 
ดร.ธิติมา  พานิชย์ (20%) 

238,300 ทุนสนับสนุน
การวิจัยตาม

แผนบูรณาการ
วิจัยและ

นวัตกรรมฯ 
พ.ศ.2561 

- 16 มี.ค. 61 -
15 มี.ค. 62 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

 



ฐานข้อมูลงานวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ 2561 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผลงานวิจัย ชื่อนักวิจัย จ านวน
งบประมาณ 

(บาท) 

แหล่งงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สังกัดโปรแกรมวิชา 
ภายใน ภายนอก 

17 ผลของการใช้สารดึงดูดกระตุ้น
การกินอาหารต่ออัตรา การรอด 
และการเจริญเติบโตในปลาดุก  
ล้าพัน 

ดร.ทนงศักดิ์  ธนูทอง (30%) 
นางณิศา  มาชู (20%) 
น.ส.อวิกา  ศิริรัตนากร (50%) 

72,000 ทุนสนับสนุน
การวิจัยตาม

แผนบูรณาการ
วิจัยและ

นวัตกรรมฯ 
พ.ศ.2561 

- 16 มี.ค. 61 -
15 มี.ค. 62 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

18 การศึกษาคุณประโยชน์จาก
ปอเทื อง เ พ่ือการ พัฒนาเป็ น
ผลิตภัณฑ์ขอบกลุ่มชุมชนบ้านร้า
แดง อ้าเภอสิงหนคร  จังหวัด
สงขลา 

ดร.ฤทัยวรรณ  บุญครองชีพ (50%) 
น.ส.ขนิษฐา  หมวดเอียด (25%) 
ผศ.ดร.เดชา  เสริมวิทยวงศ์ (15%) 
ดร.วนิดา  เพ็ชร์ลมุล (10%) 
 

401,331.50 
(คิด 25% จาก

ยอดเงิน 
1,605,326 

บาท) 
 

- สกว. RDG60 
T0110 

1 มิ.ย. 60 –  
31 พ.ค. 61 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กรือโป๊ะเพ่ือ
สุขภาพ 

ผศ.ดร.ปิยรัตน์  ศิริวงศ์ไพศาล (60%) 
น.ส.ขนิษฐา  หมวดเอียด (40%) 
 

139,920 
(คิด 40% จาก

ยอดเงิน 
349,800 บาท) 

 

- ทุนอุดหนุน 
การวิจัยคณะ
อุตสาหกรรม

เกษตร 
มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ 

AGR004-
STP61 

1 ม.ค. 61 –  
30 ก.ย. 61 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

 



ฐานข้อมูลงานวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ 2561 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผลงานวิจัย ชื่อนักวิจัย จ านวน
งบประมาณ 

(บาท) 

แหล่งงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สังกัดโปรแกรมวิชา 
ภายใน ภายนอก 

20 โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการตลาดเ พ่ือยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว
ในลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา” 
ข้อเสนอโครงการวิจัยย่อยที่ 3 : 
การศึกษากระบวนการผลิตและ
คุณภาพของเคยปลาที่ผลิตตาม
กระบวนการภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชุมชนทะเลน้อย พ้ืนที่ ลุ่ มน้้ า
ทะเลสาบสงขลา 

รศ.นฤมล  อัศวเกศมณี (100%) 1,314,940 - สกว. TRP61 
T0303 

1 เม.ย. 61-   
31 มี.ค. 62 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) 4,129,570.50 1,413,379.00 2,716,191.50   
 

 

 

 

 


