
 

 
 สรุปงบประมาณ ประจ าปี 2559 

 หน่วยงาน  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ สาขา โครงการวิจัย จ านวนเงิน 
1 สาขาการผลิตพืช 11 โครงการ 911,500 
2 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3  โครงการ 120,000 
3 สาขาสัตวศาสตร์ 6 โครงการ 1,390,200 
4 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 3 โครงการ 135,000 
5 สาขาประมง 2 โครงการ 90,000 
6 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14 โครงการ 2,110,000 
7 สาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 2 โครงการ   80,000 

                  รวม  7 สาขา    เป็นจ านวนทั้งสิ้น 41 โครงการ 4,836,700 



 
งบประมาณ โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย ชื่อโครงการวิจัย จ านวนเงิน แหล่งเงิน หมายเหตุ 

สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภมูิทัศน์                                                                                                    
สาขาการผลิตพืช 

1 ผศ.ดร.อัญชลี  สวาสดิ์ธรรม การพัฒนาการเลี้ยงชันโรง Tetragonula pegdeni เพื่อการเพิ่มผลผลิต
น้้าผึ้งและพรอพอลิสเชิงพาณิชย ์

492,000 รายจ่าย ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

2 ผศ.ดร.วัลลภ  พรหมทอง ความคาดหวังของนักศึกษาและผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

50,000 กองทุนฯ
งานวิจัย 

สร้างองค์
ความรู้ 

3 ผศ.วิทยา  ทวีนุช ผลของอาหารเสริมต่อผลผลิตของเห็ดฟางตะกร้า 34,500 รายได้  สร้างองค์
ความรู้ 

4 ผศ.ดร.สมพร  เจนคุณาวัฒน ์ อิทธิพลของไนโตรเจนและจุลินทรยี์ต่อคณุภาพของหญา้สนาม 30,000 รายได้  ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

5 อาจารย์เยาวรัตน์   
วงศ์ศรีสกุลแก้ว 

ผลของการห่อผลที่มีต่อคุณภาพของส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ 40,000 รายได้  ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

6 ว่าที่รต.ดร.ดาวรุ่ง   
วัชรินทร์รัตน์ 

อิทธิพลของปุย๋เคมีและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตและการออกดอกของบัวมังคลอุบล 

40,000 รายได้  ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

7 ผศ.อังคณา ธนกัญญา ระบบการให้น้า้และภาชนะปลกูที่เหมาะสมส้าหรับการผลิตมะนาวนอก
ฤดู 

45,000 รายได้  ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

8 ผศ.ดร.รัชตา  ทนวิทูวัตร ผลของระบบการปลูกพืชร่วมระหว่างขา้วโพดหวานลูกผสมและถั่วเหลอืง
ฝักสดต่อผลผลิต องค์ประกอบผลผลิตและคุณภาพผลผลิต 

45,000 รายได้  ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

9 ผศ.ดร.อัญชลี  สวาสดิ์ธรรม ปริมาณโฟเลตในข้าวพันธุ์พื้นเมืองของจงัหวัดปทุมธาน ี 45,000 รายได้  ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

10 ผศ.ดร.วัลลภ  พรหมทอง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจการทา้การเกษตรตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในเขตภาคตะวันออก 

45,000 รายได้  ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

11 ผศ.ดร. ปิยะวดี  เจริญวัฒนะ การคัดเลือกจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพือ่ควบคมุโรคเหี่ยวในแตงกวา 45,000 รายได้  ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

  (สาขาการผลติพืช)  จ านวน...11..... โครงการ เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 911,500   
สาขาเทคโนโลยภีูมิทัศน์ 

12 อาจารย์วีระยุทธ  นาคทิพย ์ แนวทางการจัดการและการออกแบบภมูิทัศน์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์             
กรณีศึกษาบ้านอุ่นไอรกั สถาบันธัญญารักษ์ 

40,000 รายได้  สร้างองค์
ความรู้ 

13 ดร.สุกัญญา  ชยัพงษ ์  การอยู่รอดและปัจจัยที่มีผลต่อการอยู่รอดของพรรณไม้สวนแนวตั้ง
ภายในอาคารที่มีเครื่องปรับอากาศและไม่มีเครื่องปรับอากาศ 

40,000 รายได้  สร้างองค์
ความรู้ 

14 ผศ.อรัญญา  ภู่รอด การเปรียบเทียบชนิดของบล็อกปลกูหญา้ในงานภูมิทัศน์ที่มีผลต่อ
อุณหภูมิของพื้นผวิ 

40,000 รายได้  สร้างองค์
ความรู้ 

  (สาขาเทคโนโลยภีูมิทัศน์) จ านวน ...3... โครงการ  
เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 

 
120,000 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
งบประมาณ โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 

 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย ชื่อโครงการวิจัย จ านวนเงิน แหล่งเงิน หมายเหตุ 

สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสตัว์                                                                              
สาขาสัตวศาสตร์ 

15 ผศ.ดร.สมจิตร   
ถนอมวงศ์วัฒนะ 

ผลของการเสริมเปลือกเมล็ดมะขามในอาหารข้นต่อสมรรถภาพ 
การผลิตโคนมเพศผู้ขุน 

535,300 รายจ่าย  ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

16 ผศ.ดร.สมจิตร   
ถนอมวงศ์วัฒนะ 

ผลของหัวเช้ือไซเลจต่อคุณภาพของเปลือกข้าวโพดหมักและการผลิต
น้้านมในโคนม 

45,000 รายได้  ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

17 ดร.พัฒนพงษ์  ทัดทา การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมในไก่พื้นเมืองสายพันธุก์รมปศุสัตว์(เหลือง
หางขาวกบินทร์) 

351,900 รายจ่าย  สร้างองค์
ความรู้ 

18 อ.สพ.ญ.ดร.ปภาภัสสร์   
ศรีมหาคุณวงศ์ 

การศึกษาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อการรักษาแผลในสุนัขแมวที่ทา้จาก
สมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์     

293,000 รายจ่าย  สร้างองค์
ความรู้ 

19 ผศ.ดร.สมจิตร   
ถนอมวงศ์วัฒนะ 

การทดสอบสมรรถภาพการผลิตของพ่อพันธุ์โคเนื้อลูกผสมชาร์โรเลส์ที่
อายุหลังหย่านม-1ปี  

120,000 ภายนอก 
บจก.ไบโอ

เวล 

สร้างองค์
ความรู้ 

20 ดร.พัฒนพงษ์  ทัดทา การศึกษายีนอัลฟาเอสวันเคซีนของโคนมลูกผสมพันธุ์ขาวด้าที่เลี้ยงใน
สภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยในระดับโมเลกุล 1.การสกัดจโีน
มิกส์ดีเอ็นเอ 

45,000 รายได้  ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

  (สาขาสัตวศาสตร์) จ านวน ...6... โครงการ เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 1,390,200   
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว ์

21 อาจารย์สุวดี  อิสรายุวพร การศึกษาคุณภาพน้้าเสียจากฟาร์มในคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

40,000 รายได้  สร้างองค์
ความรู้ 

22 สพญ.พชรธร   สิมกิ่ง 
 

การตรวจหาความชกุทางโมเลกุลของเช้ือ Babesia canis ในสุนัขจรจัดที่
อาศัยอยู่ในอ้าเภอธัญบุรี, จังหวัดปทุมธานี 

45,000 รายได้  สร้างองค์
ความรู้ 

23 สพ.ญ.ดร.พชรธร สิมกิ่ง การตรวจหาความชกุทางโมเลกุลของเช้ือ Bartonella spp. ในแมวเล้ียง
ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล 

50,000 กองทุนฯ
งานวิจัย 

สร้างองค์
ความรู้ 

  (สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสตัว์)  จ านวน ....3.... โครงการ เป็นเงิน
จ านวนทั้งสิ้น 

135,000   

สาขาประมง 
24 ดร.บุณฑริกา  ทองดอนพุ่ม การประเมินขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของคลองรังสิตประยูร

ศักดิ์ : กรณีศึกษาคลองรังสิตใต้ จังหวัดปทุมธาน ี
45,000 รายได้  สร้างองค์

ความรู้ 
25 ดร.ศุภมาศ  ศรีวงค์พุก การส้ารวจชนิดของปรสิตในปลานิลแดงที่เลี้ยงในกระชังบริเวณคลอง 13  

อ้าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธาน ี
45,000 รายได้  สร้างองค์

ความรู้ 
  (สาขาประมง) จ านวน.....2.... โครงการ 

 เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 
 

90,000 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
งบประมาณ โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 

สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร                                                                                                                        
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

26 ดร.นันท์ชนก  นันทะไชย การควบคุมการเกิดโรคแอนแทรคโนสในผลมะม่วงน้้าดอกไม้หลังการเก็บ
เกี่ยวด้วยการประยกุต์ใช้สารสกัดจากเปลือกส้มโอ 

200,000 รายจ่าย สร้างองค์
ความรู้ 

27 ดร.นันท์ชนก  นันทะไชย ผลของกระบวนการผลิตต่อคุณภาพของชาจากกลีบดอกบัวฉลองขวัญ 450,000 รายจ่าย สร้างองค์
ความรู้ 

28 ดร.อินทิรา  ลิจันทร์พร นวัตกรรมการยืดอายุใบบัวหลวงหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่ม 

500,000 รายจ่าย 
59 

สร้างองค์
ความรู้ 

29 ดร.ปาลิดา  ตั้งอนุรัตน ์ โอลิโกแซคคาไรด์ของบัวหลวงและคุณสมบัติความเป็น 
พรีไบโอติกเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 

400,000 รายจ่าย สร้างองค์
ความรู้ 

30 ผศ.ดร.เจริญ  เจริญชัย สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไอโอเอทานอลจากน้า้เช่ือมเหลือทิ้งจาก
โรงงานผลไม้แช่อิ่ม 

150,000 รายจ่าย สร้างองค์
ความรู้ 

31 ดร.นวพร  ลาภส่งผล ผลของสภาวะในการสกัดต่อคุณสมบัติอมิัลชันและต้านออกซิเดชันของ
โปรตีนจากกากถั่วเขยีว 

50,000 กองทุนฯ
งานวิจัย 

สร้างองค์
ความรู้ 

32 ดร.ลลิตา  ศิริวัฒนานนท ์ EFFECTS OF DRYING METHODS ON UTILIZATION OF DIETARY 
FIBER FROM PINEAPPLE WASTES 

50,000 งบ
ภายนอก 
ERIKON 

สร้างองค์
ความรู้ 

33 ดร.นันท์ชนก นันทะไชย ผลของการใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อคุณภาพของแป้งที่สกัด
จากมะมว่ง 

45,000 รายได้  ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

34 ดร.อินทิรา  ลิจันทร์พร การพัฒนากัมมีจ่ากเปลือกแก้วมังกร 45,000 รายได้  ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

35 ดร.ปาลิดา  ตั้งอนุรัตน ์ สภาวะที่เหมาะสมของสารสกัดพรีไบโอติกส์จากเปลือกด้านในของทุเรียน 45,000 รายได้  สร้างองค์
ความรู้ 

36 ผศ.อัญชลินทร์  สิงห์ค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้อั่วโดยใช้ไหลบัวทดแทนมันหมู 45,000 รายได้  ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

37 ผศ.ประดิษฐ์  ค้าหนองไผ่ การพัฒนาคุณภาพและการเก็บรักษาปลาส้ม 45,000 รายได้  ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

38 ดร.ลลิตา  ศิริวัฒนานนท ์ ผลของการท้าแห้งต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟี
นอลิกในใบหม่อน  

45,000 รายได้  สร้างองค์
ความรู้ 

39 ผศ.วัฒนา  วิรวิุฒิกร ปัจจัยที่มีผลต่อการอบแห้งกระเจีย๊บเขยีวและฟักขา้วในการผลิต
เครื่องดื่มกระเจี๊ยบเขียวผสมฟกัข้าว 

40,000 รายได้  ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

  (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) จ านวน..14... โครงการ  
เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 

 
2,110,000 

  

สาขาวิศวกรรมแปรรูปผลติผลเกษตร 
40 ดร.วรินธร  พูลศร ี การออกแบบและพัฒนาเครื่องกดแบนกล้วยตาก 40,000 รายได้  ถ่ายทอด

เทคโนโลยี 
41 ดร.ศศธร ศรีวิเชียร   การตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของมะเขือเทศเชอร์รี่แบบ

ไม่ท้าลายผลิตผล 
40,000 รายได้  สร้างองค์

ความรู้ 
        (สาขาวิศวกรรมแปรรูปผลติผลเกษตร) จ านวน  ....2.... โครงการ  

เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 80,000 
  

  (7 สาขา)  จ านวน .....41.... โครงการ    เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 4,836,700   
 


