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สรุปโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน  ประจ าปีงบประมาณ  2562 
งบประมาณแผ่นดิน 

1  ตุลาคม  2561 – 30 กันยายน  2562 
4,623,520  บาท 

1. ผลของการใช้แป้งข้าวไรซ์เบอรี่พรีเจลาทิในซ์เพื่อลดไขมันในสเปรดช็อกโกแลต  งบประมาณ 104,490 บาท 
  ผศ.เฉลิมพล  ถนอมวงศ์ สัดส่วน  60 
  ผศ.จุฑามาศ  ถิระสาโรช สัดส่วน  40 
2.  แผนงานวิจัย  การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ในระบบโซ่อุปทานของการผลิตกวางเชิง
พาณิชย์และผลกระทบ   
  ดร.เอกรัฐ  ชอุ่มเอียด สัดส่วน  20 
  ผศ. น.สพ.ชากรณ์ ขันแก้ว  สัดส่วน 5 
  ผศ.ดร.อรรณพ  ทัศนอุดม สัดส่วน 5 
  นางสาวรัชนีกร  แรงขิง  สัดส่วน  10 
  ผศ.สุพรรัตน์  ทองฟัก  สัดส่วน  10 
  นายศุภชัย  ชุมนุมวัฒน ์ สัดส่วน  10 
  ดร.อุษณีย์ภรณ์  สร้อยเพร็ช สัดส่วน  10 
  นางอารยา  นุ่มนิ่ม  สัดส่วน  10 
  นางสาวศิริภรณ์  บุญประกอบ สัดส่วน  10 
  นางรัชดาภรณ์  แสนประสิทธิ์ สัดส่วน  10 

2.1  โครงการวิจัยย่อยท่ี 1  โซ่อุปทานการผลิตอาหารกวางเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย  งบประมาณ  
223,360  บาท 

 ผศ.สุพรรัตน์  ทองฟัก  สัดส่วน  55 
 ผศ.กานต์ธีรา  โพธิ์ปาน  สัดส่วน  10 
 นางสาวนภาพร  สนองบุญ สัดส่วน  10 
 นายคชรัตน์  ทองฟัก  สัดส่วน  25 
2.2  โครงการวิจัยย่อยท่ี 2 กระประยุกต์ใช้กระบวนการทางด้านวิศวกรรมในการผลิตอาหารแห้ง

ปลอดภัยส าหรับธุรกิจการผลิตกวางเชิงพาณิชย์  งบประมาณ  1,253,310 บาท 
 นายศุภชัย  ชุมนุมวัฒน ์ สัดส่วน  25 
 ดร.วิทยา  พรหมพฤกษ์ สัดส่วน  15 
 ดร.เอกรัฐ  ชะอุ่มเอียด สัดส่วน  15 
 นายกิตติศักดิ์  ศรีสวัสด์ิ  สัดส่วน  15 
 นางสาวเดือนแรม แพ่งเกี่ยว สัดส่วน  15 
 นายบุญญฤทธิ์  วังงอน  สัดส่วน  15 
2.3  โครงการวิจัยย่อยท่ี 3 ศักยภาพการผลิตอาหารสัตว์อย่างยั่งยืนต่อการเล้ียงกวางเชิงพาณิชย์ใน

พื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก  งบประมาณ  691,720  บาท 
 ดร.อุษณีย์ภรณ์  สร้อยเพ็ชร์ สัดส่วน  30 
 นายสมบัติย์  มงคลชัยชนะ สัดส่วน  30 
 ดร.อัษาวุธ  สนั่นนาม สัดส่วน  20 
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 นางสาวสุรีรัตน์  บัวช่ืน  สัดส่วน  20 
2.4  โครงการวิจัยย่อยท่ี 4 การพัฒนาโปรแกรมให้อาหารกวางอัตโนมัติส าหรับระบบธุรกิจกวางเชิง

พาณิชย์  งบประมาณ  735,850  บาท 
 นางอารยา  นุ่มนิ่ม  สัดส่วน  35 
 นางสาวจรรยา  เกษวิทย์  สัดส่วน  25 
 นายชัยวัฒน ์  สมศรี  สัดส่วน  25 
 นายไพบูลย์  สวนพันธุ ์ สัดส่วน  5 
2.5  โครงการวิจัยย่อยท่ี 5 การพัฒนาส่ือการเรียนรู้รูปแบบการ์ตูน แอนิเมช่ัน 3 ภาษา ส าหรับการ

เล้ียงกวางเชิงพาณิชย์  กรณีศึกษา  ภักดีฟาร์ม  องวังทอง  จ.พิษณุโลก  งบประมาณ  252,560  บาท 
 นางสาวศิริภรณ์  บุญประกอบ สัดส่วน  55 
 นางสาวต้องหทัย  ทองงามข า สัดส่วน  20 
 นางกรรณิการ ์  ประทุมโทน สัดส่วน  20 
 ดร.โสภณา  ส าราญ  สัดส่วน  5 

 2.6  โครงการวิจัยย่อยท่ี 6 ผลกระทบของธุรกิจการผลิตกวางเชิงพาณิชย์ต่อผู้ประกอบการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย กรณีศึกษา ภักดีฟาร์ม อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  งบประมาณ  248,810  บาท 
  นางรัชดาภรณ์  แสนประสิทธิ์   สัดส่วน  60 
  นายวยุกร  เกตุน้อย  สัดส่วน  20 
  นางสาวรัชนีกร  แรงขิง  สัดส่วน  20 
3.  ความต้องการผลิตภัณฑ์และปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์จากกวางของผู้บริโภคใน
ประเทศไทย  งบประมาณ  236,180 บาท 
  ดร.โสภณา  ส าราญ  สัดส่วน  40 
  นางสวรรยา  หาญวงษา สัดส่วน  20 
  นางสาวปฏิกมล  โพธิ์คามบ ารุง สัดส่วน  20 
  นางสาวอาภรณ์  นากุ  สัดส่วน  10 
  นางกรรณิการ ์  ประทุมโทน สัดส่วน  5 
  นางสาวศิริภรณ์  บุญประกอบ สัดส่วน  5 
4.  การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ส าหรับการเพาะเล้ียงกวางเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยเ เพื่อรองรับ
การเกษตร 4.0  งบประมาณ  168,700  บาท 
  ผศ.สุพรรัตน์  ทองฟัก  สัดส่วน  70 
  นายคชรัตน์  ทองฟัก  สัดส่วน  30 
5.  ความหลากหลายในรูปแบบของการเล้ียง การจัดการฟาร์มท่ีส่งผลต่อสมรรถภาพการผลิตและการแปรรูป 
และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของฟาร์มกวาง เพื่อสอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์ท่ี
เหมาะสม  งบประมาณ  202,440  บาท 
  นางสาวณวรรณพร จิรารัตน์  สัดส่วน  50 
  นายพรเทพ  เกียรติด ารงค์กุล สัดส่วน  20 
  ดร.วนิดา  มากศิริ  สัดส่วน  10 
  นางสาวนภาพร  สนองบุญ สัดส่วน  15 
  ผศ.ดร.ณิฐิมา  เฉลิมแสน สัดส่วน  5 
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6.  สถานการณ์และแนวทางส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของฟาร์มเพาะเล้ียงกวางในประเทศไทย  
งบประมาณ  168,700  บาท 
  นายมนตรี  ธรรมพัฒนากุล สัดส่วน  70 
  ดร.กาญจนา  ทวินันท์  สัดส่วน  30 
7.  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อทัศนคติในการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประยุกต์ใช้ในงานการบริหาร
จัดการฟาร์มกวาง ของผู้ประกอบการเล้ียงกวางในประเทศไทย  งบประมาณ  168,700  บาท 
  นางสาวลัดดาวัลย์ หวังเจริญ สัดส่วน  50 
  นายมรกต  ทองพรหม สัดส่วน  30 
  ผศ.กานต์ธีรา  โพธิ์ปาน  สัดส่วน  20 
8.  รูปแบบการจัดการนวัตกรรมและการตลาดรับผิดชอบต่อสังคมท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการเพาะเล้ียงกวาง
เชิงพาณิชย์ในประเทศไทย  งบประมาณ  168,700  บาท 
  ดร.กาญจนา  ทวินันท์  สัดส่วน  70 
   นายมนตรี  ธรรมพัฒนากุล สัดส่วน  30 
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งบประมาณภายนอก  ประจ าปีงบประมาณ 2562 
6,071,320 บาท 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. 
15  มิถุนายน  2561 – 14 มิถุนายน  2562 

1.  การพัฒนาต้นแบบการหมักเทมเป้ระดับปฏิบัติการและการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณพ์ขนมขบเค้ียวโปรตีนสูง
เพื่อสุขภาพ  งบประมาณ  1,790,410 บาท 
  นายอรรณพ  ทัศนอุดม  สัดส่วน  50 
  นายปิยะพงษ ์  วงค์ขันแก้ว  สัดส่วน  10 
  ผศ.ดร.วาสนา    ฉัตรด ารง  สัดส่วน  10 
  ดร.นิอร   โฉมศรี   สัดส่วน  10 
  ดร.อเนก  หาลี   สัดส่วน  10 
  อาจารย์อัจฉรา  แสนคม   สัดส่วน  10 

 
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) สวก. 

18  กันยายน 2561 – 17 กันยายน 2562 
1.  การเปล่ียนแปลงคุณสมบัติของข้าวหอมมะลิในระยะข้าวอ่อน  และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคล่ืนเสียงใน
กระบวนการผลิตข้าวอ่อนกึ่งส าเร็จรูป  งบประมาณ  1,112,870  บาท 
  ดร.สุริยาพร    นิพรรัมย ์ สัดส่วน  40   
  นายคชรัตน์  ทองฟัก  สัดส่วน  20 
  นางสาวสุรีย์รัตน์  บัวช่ืน  สัดส่วน  10 
  นางเหรียญทอง  สิงห์จานุสงค์ สัดส่วน  10 
  นางสาวกาญจนา  ทวินันท์  สัดส่วน  10 
  นายมนตรี  ธรรมพัฒนากูล สัดส่วน  10 
 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. 
15 กันยายน 2561 – 14  มีนาคม  2563 

1.  การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ชุปปลาใสจากน้ านึ่งปลาทูน่าส าหรับผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ (เด็ก 
วัยรุ่น/วัยท างาน และผู้สูงอายุ)   งบประมาณ  3,068,040  บาท 
  นายจักรพันธุ์   รอดทรัพย์ สัดส่วน  50 
  ดร.กฤติยา  เข่ือนเพชร สัดส่วน  10 
  ผศ.ดร.อรรณพ  ทัศนอุดม สัดส่วน  20 
  รศ.ดร.พานิช   อินต๊ะ  สัดส่วน  10  
  ผศ.ดร.ปภัศร  ชัยวัฒน ์ สัดส่วน  10 
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อพ.สธ. ร่วม ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 2562 
  1  ตุลาคม  2561 – 30 กันยายน  2562 
1. วิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการผลิตอาหารไก่พื้นเมืองท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่างเพื่อการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยนื  งบประมาณ  100,000  บาท 
  ดร.อุษณีย์ภรณ์  สร้อยเพ็ชร์ สัดส่วน  60 
  นางสาวรัชนีกร  แรงขิง  สัดส่วน  40 
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งานวิจัยที่ขออนุมัติด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  
1.  รายงานการวิจัยการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและความคุ้มค่าของการบริหารต้นทุน ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
  นางสาวจุรีรัตน์  บทเรศ 
2. วิเคราะห์การใช้ภาษาพาดหัวข่าวออนไลน์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศิลปะการใช้ภาษาไทย 
  นางธีร์วรา    แสงอินทร์   
 


