
 
 
 

โครงการวิจัยท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2557 

1  ตุลาคม 2556- 30 กันยายน 2557 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

          

ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน ์ 

1 
ความหลากหลายและแนวทางพัฒนาการใช้ประโยชน์จาก
ชันโรงของ ผศ.ดร.อัญชล ี สวาสดิ์ธรรม 494,000   

  เกษตรกรผู้เลี้ยงชันโรงในจังหวัดจันทบุรี นายกฤษณ์ตินันท์ นวพงษ์ปวีณ     

    นายชาญณรงค์  ยาวส่ง     

          

  รวมยอดเงินสาขาวิชา   494,000   

ผลผลิต  ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้  

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  

2 ผลของสารต้านการเกิดสีน้้าตาล ต่อคุณภาพของผลลองกอง ดร.อินทิรา  ลิจันทร์พร 266,500   

  หลังการเก็บเกี่ยว ดร. นันท์ชนก นนัทะไชย       

  
(Effect of anti-browning agents on quality of 
longkong  ดร. ปาลิดา  ตั้งอนุรัตน์     

  after harvesting) ผศ.อัญชลินทร์ สิงห์ค้า       

  รวมยอดเงินสาขาวิชา   266,500   

  รวมเงินทั้งสิ้นทุกสาขาวิชา 760,500   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

โครงการวิจัยท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2557  (แยกสาขา) 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้   

ท่ี ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สัดส่วน งบประมาณ 

   % (บาท) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 
1 การประยุกต์ใช้ระบบการให้น้้าใต้ผิวดินแบบใช้

วัสดุน้าน้้าในการปลูกไม้ดอกกระถาง 

ผศ.อังคณา ธนกัญญา 
ผศ.รัตนา ไก่ฟ้า 

50% 
50% 

60,000 

2 การพัฒนากระบวนการผลิตและการทดสอบ
ประสิทธิภาพของน้้าส้มควันไม้ 

ผศ.ดร.วัลลภ พรหมทอง 
ผศ.จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล 
น.ส.เยาวรัตน์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว 
ผศ.นิยม  บัวบาน 

50% 
20% 
15% 
15% 

65,000 

3 อิทธิพลของการใส่ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อ
ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และคุณภาพ 
ของถ่ัวเหลืองฝักสดกลิ่นหอม พันธ์ุเชียงใหม่ 84-2 

ผศ.ดร.รัชตา ทนวิทูวัตร 
นักศึกษาสาขาการผลิตพืช 

70% 
30% 

60,000 

4 การเพาะเลี้ยงหยาดน้้าค้างในสภาพปลอดเช้ือเพื่อ
การผลิตสารพลับบาจิน 

ผศ.ดร.ปิยะวด ีเจริญวัฒนะ 100% 50,000 

5 แนวทางการจัดการและการออกแบบภูมิทัศน์ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษา 
วัดป่าทุ่งกลุาเฉลิมราช 

นายวีระยุทธ นาคทิพย์ 
นายพิศาล ตันสิน 

50% 
50% 

65,000 

6 ผลของน้้าสม้ควันไม้ต่อการเจรญิเตบิโตของ
แตงกวาและการป้องกันก้าจัดด้วงเต่าแตง 

น.ส.ปิยะภรณ์ จิตรเอก 
ผศ.ดร.อญัชลี สวาสดิ์ธรรม 

60% 
40% 

45,900 

7 การพัฒนาน้้าหมกัชีวภาพป้องกันก้าจัดโรคพืช ผศ.วิทยา ทวีนุช 100% 55,000 

8 ศึกษาผลกระทบทีเ่กิดจากปัญหาอทุกภัยต่อการ
ใช้เครื่องจกัรกลการเกษตรในนาข้าว 
ในพื้นที่จังหวัดปทมุธานี 

ว่าท่ีรต.ดร. ดาวรุ่ง  วัชรินทร์รัตน์ 

ผศ.วิทยา ทวีนุช 

ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม 

85% 
5% 
10% 

55,300 

  รวมเงินของสาขาวิชา     456,200 

 
  



 
 
 

โครงการวิจัยท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2557  (แยกสาขา) 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
  ท่ี ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สัดส่วน งบประมาณ 

   
% (บาท) 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตรส์ุขภาพสัตว์ 
9 
  

การประเมินการปนเปื้อนของเช้ือแบคทเีรีย
ก่อโรคในปลาจากแหล่งน้้า (คลองรังสิต)  

ดร.กิตติมา วาณิชกูล 
ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม 

60% 
40% 

65,000 
  

10 
  
  
  

การใช้ต้นข้าวโพดหมักเป็นส่วนผสมในอาหาร
ผสมเสรจ็ส้าหรบัเลี้ยงขุนแม่พันธ์ุ 
แพะพันธ์ุนมคัดทิ้ง  
  

นายชาติชาย โยเหลา 
ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ 
ผศ.วารินทร์ คอเหลี่ยม 
นายอมร อัศววงศานนท์ 

50% 
30% 
10% 
10% 

65,000 
  
  
  

11 การผลิตนมอัดเม็ดโปรไบโอติก ผศ.ดร.สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ 100% 60,000 
12 ผลของการใช้กากเนื้อในเมล็ดปาลม์น้้ามัน

ปรับปรงุคุณภาพต่อสมรรถภาพการผลิตโค
ขุน 

ผศ.ศศินิษฐา ถนอมวงศ์วัฒนะ 100% 60,000 

13 
  

การศึกษารปูแบบการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรประมงเชิงเกษตรอินทรีย์แบบมี 
ส่วนร่วมกบัชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่อ้าเภอ
หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 

ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม 
ดร.กิตติมา วาณิชกูล 

60% 
40% 

60,000 
  

14 
  

การคัดแยกและจ้าแนกชนิดของแบคทเีรีย
กรดแลกตกิที่แยกได้จากอุจจาระม้า 

ผศ.การันต์ ชีพนุรัตน์ 
นางสุวดี อิสรายุวพร 

60% 
40% 

65,000 
  

15 
  
  

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตสายพันธ์ุ
ไก่สามสายพันธ์ุภายใต้ระบบการเลี้ยง
ปลอดภัย  

นายธีระศักดิ์ ยี่ภู่ศรี 
ว่าที่รท.ดร.เสถียร โปกุล 
ดร.พัฒนพงษ์ ทัดทา 

55% 
25% 
20% 

60,000 

  รวมเงินของสาขาวิชา     435,000 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการวิจัยท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2557  (แยกสาขา) 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
  ท่ี ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สัดส่วน งบประมาณ 

      % (บาท) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 

16 ผลของแปง้แก่นตะวันร่วมกับสารไฮโดรคอลลอลยต์่อ
การลดไขมันและการใช้ผงแก้วมังกรทดแทนโซเดียมไน
ไตรท์ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์
เตอร์ไขมันต่้า 

ผศ.อัญชลนิทร์ สิงห์ค้า 100% 60,000 

  

  

17 การคัดเลือกและจ้าแนกแบคทีเรียกรดแลคติคจาก
ข้าวกล้องหอมนลิงอกเพื่อพัฒนาเป็น 
ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต 

ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ 70% 50,000 

 
ดร.นันท์ชนก นันทะไชย 

10%  

  
ดร.อินทริา ลิจันทรพ์ร 10%  

  
ผศ.อัญชลนิทร์ สิงห์ค้า 10%  

18 ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาต่อความสามารถ
ก้าจัดอนุมลูอสิระของชาพร้อมดื่มจาก 
เปลือกส้มโอ 

ดร.นันท์ชนก นันทะไชย 60% 40,000 

 
ดร.อินทริา ลิจันทรพ์ร 

15%  

  
ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ 15%  

  
ผศ.อัญชลนิทร์ สิงห์ค้า 10%  

19 ผลของอุณหภูมิ รูปแบบการตดัแต่ง และฟิล์มพลาสติก
ต่อคุณภาพของผลเงาะพันธุ์โรงเรียนพร้อมบริโภค 

ดร.อินทริา ลิจันทรพ์ร 70% 30,000 

 
ดร.นันท์ชนก นันทะไชย 10%  

  
ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ 10%  

  
ผศ.อัญชลนิทร์ สิงห์ค้า 10%  

20 ผลของอัตราส่วนข้าวกล้องงอกและฟักข้าวท่ีมีต่อการ
ผลิตน้้าขา้วกล้องงอกผสมน้้าฟักข้าว 

ผศ.วัฒนา  วิริวุฒิกร 80% 45,000 

 
ผศ.ดร.สมพร เจนคุณาวฒัน์ 20%  

21 การท้าลายการพักตัวของเมล็ดบัวกระดง้ ผศ.ภูรินทร์ อัครกลุธร 
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ดาวรุง่ วัชรินทร์
รัตน์ 

นายทองมี เหมาะสม 

50% 50,700 

  

30% 
20% 

 

     
22 การผลิตน้้ายาล้างผกัจากสารสกัดสมุนไพรเพือ่ก้าจัด

จุลินทรีย์กอ่โรคอาหารเป็นพิษในผัก 

ผศ.ดร.สมพร เจนคุณาวัฒน์ 60% 40,500 

 
ผศ.วัฒนา  วิริวุฒิกร 40%  

 



 

 

 

 

โครงการวิจัยท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2557  (แยกสาขา) 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
  ท่ี ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สัดส่วน งบประมาณ 

      % (บาท) 

23 การพัฒนาคุณภาพแยมมะม่วงพันธ์ุน้้าดอกไม ้ ผศ.ประดิษฐ์ ค้าหนองไผ ่ 60% 60,000 

  
นางสาวสุภาพร ร่มโพธ์ิไทร 20%  

  
นายชานนท์ สิงห์ทอง 20%  

24 การศึกษาคุณสมบัติด้านเคม ีสมบัติกายภาพและ นางสาวสุภาพร ร่มโพธ์ิไทร 30% 50,000 

 
การยอมรับทางประสาทสัมผัสของไส้กรอกโดยวีธี  ผศ.ประดิษฐ์ ค้าหนองไผ ่ 25%  

 
huredle technology นายชานนท์ สิงห์ทอง 25%  

  
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ดาวรุง่ วัชรินทร์รัตน ์ 20%  

25 ผลของการท้าแห้งแบบตากแดดต่อคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ผกักาดหอมแปรรปู 

ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท ์
ดร.พนิดา บุษปฤกษ์ 

80% 
20% 

58,800 

26 
  

การออกแบบและพฒันาเครือ่งผลิตปลาป่นใน
ระดับชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง 

ดร.จรัญ  ลิขิตรัตนพร 
ผศ.อรุณชัย  แก้วศรีงาม 

80% 
20% 

60,000 
  

27 
 
 

การตรวจสอบคุณภาพและการยอมรับผลิตภัณฑ์
ลูกกวาดนมสด 4 สูตร ในระดับ 
น้้าตาลที่ต่างกัน 

นายจิระเดช มณีรัตน์ 
นายธีระศักดิ์ ยี่ภู่ศรี 

50% 
50% 

60,000 
  

28 
  
  

ผลของน้้าหมกัพืชสมุนไพรทีม่ีต่อการป้องกัน
ก้าจัดแมลงศัตรูพืชและการเจริญเติบโตของบัว
ผันสายพันธ์ุ ฉลองขวัญ 

ผศ.ภูรินทร ์ อัครกุลธร 
ว่าท่ีรต.ดร. ดาวรุ่ง  วัชรินทร์รัตน์ 
นายทองม ี เหมาะสม 

60% 
30% 
10% 

50,200 
  
  

  รวมเงินของสาขาวิชา     655,200 

  รวมเงินท้ังสิ้นทุกสาขาวิชา 1,546,400 
 
 
 
 
 
 
 
 


