
ฐานข้อมูลงานวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผลงานวิจัย ชื่อนักวิจัย จ านวน
งบประมาณ 

(บาท) 

แหล่งงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สังกัดหลักสูตร 
ภายใน ภายนอก 

 ชื่ อ แผน งาน วิ จั ย  เรื่ อ ง  การ
พั ฒ น าก ารผ ลิ ต ก าแ ฟ เพ่ื อ     
เป็ น สิ น ค้ าชุ ม ช น ใน อ า เภ อ    
คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 

  - กองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม 
(ววน.) 2564 

22 ม.ค. 64 – 
21 ม.ค. 65 
สัญญาเลขท่ี 
02/2564 

 

1 โครงการย่อยที่ 1 : การศึกษา
การเจริญเติบโตและผลผลิตของ
กาแฟในพ้ืนที่อ าเภอคลองหอย
โข่ง จังหวัดสงขลา 

ผศ.ดร.คริษฐ์สพล  หนูพรหม (50%) 
ผศ.ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง (20%) 
ผศ.ดร.ระวี  เจียรวิภา (10%) 
อาจารย์ ดร.ศุภัครชา  อภิรติกร (20%) 
 
 

1,453,410 
(คิด 90%  

จากยอดเงิน 
1,614,900 

บาท) 

- กองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม 
(ววน.) 2564 

22 ม.ค. 64 – 
21 ม.ค. 65 
สัญญาเลขท่ี 
02/2564 

เทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยี 
การเกษตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

2 โ ค ร ง ก า ร ย่ อ ย ที่  2 : ก า ร
พัฒ นาการแปรรูปกาแฟ ใน
อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัด
สงขลา 

ผศ.ดร.ทวีสิน  นาวารัตน์ (50%) 
อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ์  ศรียาเทพ (10%) 
อาจารย์ ดร.กมลทิพย์  นิคมรัตน์ (40%) 
 
 
 

438,040 
(คิด 40%  

จากยอดเงิน 
1,095,100 

บาท) 

- กองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม 
(ววน.) 2564 

22 ม.ค. 64 – 
21 ม.ค. 65 
สัญญาเลขท่ี 
02/2564 

เทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาการผลิตและ
การจัดการผลิตภัณฑ์
อาหาร   
 

 

 

 



ฐานข้อมูลงานวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผลงานวิจัย ชื่อนักวิจัย จ านวน
งบประมาณ 

(บาท) 

แหล่งงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สังกัดหลักสูตร 
ภายใน ภายนอก 

 ชื่อแผนงานวิจัย เรื่อง การปลูก 
สมบัติ และการวางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาดของข้าวอินทรีย์ใน
อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

  - กองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม 
(ววน.) 2564 

22 ม.ค. 64 – 
21 ม.ค. 65 
สัญญาเลขท่ี 
01/2564 

 

3 โครงการย่อยที่ 1 : การศึกษา
ระบบปลูกและการให้ผลผลิต
ของข้าวอินทรีย์ในอ าเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา 

ผศ.ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง (70%) 
นางสาวจิตรา  จันโสด (30%) 
 
 

1,870,400 
(คิด 70%  

จากยอดเงิน 
2,672,000 

บาท) 

- กองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม 
(ววน.) 2564 

22 ม.ค. 64 – 
21 ม.ค. 65 
สัญญาเลขท่ี 
01/2564 

เทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยี 
การเกษตร 
 

4 โครงการย่อยที่ 2 : การศึกษา
สมบัติของข้าวอินทรีย์และการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่าง
การเก็บรักษา 

อาจารย์ ดร.กมลทิพย์  นิคมรัตน์ (60%) 
ผศ.นพรัตน์  วงศ์หิรัญเดชา (40%) 
 
 
 

850,000 
บาท 

 

- กองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม 
(ววน.) 2564 

22 ม.ค. 64 – 
21 ม.ค. 65 
สัญญาเลขท่ี 
01/2564 

เทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาการผลิตและ
การจัดการผลิตภัณฑ์
อาหาร   
 

5 โครงการย่อยที่ 3 : การศึกษา
แนวทางการวางแผนกลยุทธ์
การตลาดส าหรับผลิตภัณ ฑ์    
ข้าวอินทรีย์ ในอ าเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา 

ผศ.เธียรชัย  พันธ์คง (50%) 
อาจารย์ปริยากร  สุจิตพันธ์ (50%) 
 
 
 

279,000 
(คิด 50%  

จากยอดเงิน 
558,000 

บาท) 

- กองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม 
(ววน.) 2564 

22 ม.ค. 64 – 
21 ม.ค. 65 
สัญญาเลขท่ี 
01/2564 

เทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาการผลิตและ
การจัดการผลิตภัณฑ์
อาหาร   
 

 



ฐานข้อมูลงานวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผลงานวิจัย ชื่อนักวิจัย จ านวน
งบประมาณ 

(บาท) 

แหล่งงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สังกัดหลักสูตร 
ภายใน ภายนอก 

 ชุดโครงการวิจัย :  
ก า รส ร้ า งน วั ต ก ร ร ม อ า ชี พ
การเกษตร เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและบรรเทาผลกระทบ
จากโควิด-19 พื้นที่จังหวัดสงขลา 
(สงขลาโมเดล) 

   บพท. 2564   

6 โครงการย่อย :  
แ น ว ท า ง ก า ร จั ด ก า ร แ ล ะ
เทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์และสาร
ปรับปรุงดินเพ่ือลดต้นทุนการใช้
ปุ๋ยเคมีในสวนยางพารา 

ผศ.ดร.ระวี  เจียรวิภา (40%) 
ผศ.ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง (30%) 
อาจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ พูนภักดี (30%) 
 
 
 

270,000 
(คิด 30%  

จากยอดเงิน 
900,000 

บาท) 

- หน่วยบริหารและ
จัดการทุนด้าน

การพัฒนาระดับ
พ้ืนที่ (บพท.) 

2564 
 

1 เม.ย. 64 -       
31 มี.ค. 65 
สัญญาเลขท่ี 

/2564 

เทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยี 
การเกษตร 
 

7 ก า รผ ลิ ต โก โก้ คุ ณ ภ าพ เพ่ื อ
สร้างอัตลักษณ์และเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน 
 

ผศ.ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง (7.5%) 
 
 

323,925 
(คิด 7.5%  

จากยอดเงิน 
4,319,000 

บาท) 

- กองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม 
(ววน.) 2564 

 

12 พ.ค. 64 –  
11 พ.ย. 65  
สัญญาเลขท่ี 
N21A64011 

เทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยี 
การเกษตร 
 

 

 



ฐานข้อมูลงานวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผลงานวิจัย ชื่อนักวิจัย จ านวน
งบประมาณ 

(บาท) 

แหล่งงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สังกัดหลักสูตร 
ภายใน ภายนอก 

8 การศึกษาระบาดวิทยาและ
พยาธิวิทยาของโรคติดเชื้อคลา
มัยเดียในจระเข้น้ าจืดพันธุ์ไทย 
(Crocodylus Siamensis) 

ผศ.ดร.นลิน  อารียา (10%) 
ผศ.ดร.สพ.ญ.วรรณา  ศิริมานะพงษ์ 
(10%) 
ดร.เมธาวี  ทองดี (10%) 
ดร.วีณา  พ่วงปิ่น (10%) 
ดร.ลดาวัลย์  สาริยา (10%) 
ผู้ช านาญการพิเศษ สมจิตร   
ใช้วัฒนรุ่งเรืองไพศาล (10%) 
น.ส.รัศมีเพ็ญ  โพธิ์นาคเงิน (10%) 
ผศ.สว่าง  เกษแดงสกลวุฒิ (10%) 
อ.ดร.น.สพ.เนติ์  ตันประดิษฐ์ (10%) 
อ.อภิชาติ  พันชูกลาง (10%) 
 
 
 

167,464 
(คิด 10%  

จากยอดเงิน 
1,674,640 

บาท) 

-  ววน. 2564 19 ก.พ. 64 –  
18 ก.พ. 65 
สัญญาเลขท่ี 

PRP6405030620 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
 

 

 

 



ฐานข้อมูลงานวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผลงานวิจัย ชื่อนักวิจัย จ านวน
งบประมาณ 

(บาท) 

แหล่งงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สังกัดหลักสูตร 
ภายใน ภายนอก 

9 โครงการส ารวจการปรับตัวของ
ชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

อาจารย์ ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ 
ผศ.ดร.สายฝน ไชยศร 
ผศ.ศดานนท์ วัตตธรรม 
อาจารย์อมรรัตน์ จิรันดร 
อาจารย์วรวรรณ สุกใส 
อาจารย์ ดร.ศุภัครชา อภิรติกร   
อาจารย์ ดร.อดิศรา ตันตสุทธิกุล 
และคณะ 

 

26,000 
 

-  วช. 2564 สัญญาเลขท่ี 
RUC63-31 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ
อาหาร 
 

10 การใช้น้ าเลี้ยงปลาในแปลงเกษตร
ผสมผสาน เพื่ อการป ลู กผั ก ใน
โรงเรือน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สบาย  ตนัไทย  
(100%) 
 

50,000 งบเงินรายได้ 
(เงินบ ารุง
การศึกษา) 

2564 

- 17 มิ.ย. 64 - 
16 มิ.ย. 65 

เทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยี 
การเกษตร 
 

11 การผลิตถั่วฝักยาวภายใต้มาตรฐาน
การป ฏิ บั ติ ท างการเกษ ตรที่ ดี 
(GAP) :กรณีศึกษา ต าบลเกาะแต้ว 
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

อาจารย์ ดร.ศุภัครชา  อภิรติกร  (100%) 
 

50,000 งบเงินรายได้ 
(เงินบ ารุง
การศึกษา) 

2564 

- 17 มิ.ย. 64 - 
16 มิ.ย. 65 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
 

 

 



ฐานข้อมูลงานวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผลงานวิจัย ชื่อนักวิจัย จ านวน
งบประมาณ 

(บาท) 

แหล่งงบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สังกัดหลักสูตร 
ภายใน ภายนอก 

12 การประกอบสูตรอาหารเป็ดไข่
ส าหรับเกษตรรายย่อย 
 

อ.ดร.ปิยะนนัท์  นวลหนปูล้อง (60%) 
ผศ.ดร.ครวญ  บัวคีรี (40%) 
 

60,000 งบเงินรายได้ 
(เงินบ ารุง
การศึกษา) 

2564 

- 30 มิ.ย.64 – 
29 มิ.ย.65 

เทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยี 
การเกษตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) 5,838,239     
 

 


