
ที่  ชื่อวจิยั/สร้างสรรค์  ผู้วจิยั/สร้างสรรค์  สาขาพืชศาสตร์  สาขาวทิยาศาสตร์  สาขาอุตสาหกรรม  งบประมาณทัง้หมด  ระบุแหล่งทุน
 งบ

ผลประโยชน์

 งบแผ่นดิน  งบภายนอก

ข้อมูลโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2563 พ้ืนทีล่ าปาง

งบประมาณภายใน

1 ผลของสารเคลือบผิวธรรมชาติต อการจดัการคุณภาพและยืดอายุ

การเก็บรักษาของสับปะรดผล

ผศ.กุลวชิญ์   พานิชกุล 35,000.00             35,000.00               35,000.00      สถาบันวจิยัและ

พัฒนามทร.ล้านนา

รศ.ดร.วนัเพ็ญ  จติรเจริญ (40) 1,359,600 1,359,600 1,359,600

ดร.ธติิวฒัน์  ตาค า (15) 509,850.00         
ดร.อภนิันทน์  จติรเจริญ (15) 509,850.00         
ผศ.รุ่งธวิา  กองเงิน (15) 509,850.00          509,850.00             509,850.00         
นางสาวลชินี  ปานใจ (15) 509,850.00          509,850.00             

รศ.ดร.วนัเพ็ญ  จติรเจริญ (35) 1,214,850.00       1,214,850.00           1,214,850.00       
ดร.ธติิวฒัน์  ตาค า (20)

ดร.อภนิันทน์  จติรเจริญ (15)

ผศ.รุ่งธวิา  กองเงิน (15) 520,650.00          520,650.00             520,650.00         

นางสาวลชินี  ปานใจ (15) 520,650.00          520,650.00             520,650.00         

ดร.ธติิวฒัน์  ตาค า (80)

รศ.ดร.วนัเพ็ญ  จติรเจริญ (10) 87,100.00           87,100.00               87,100.00           

นางสาวคนึงนุช  สารอินจกัร์ (5)

นายวชิระ  หล่อประดิษฐ์ (5)

ดร.ธติิวฒัน์  ตาค า (50)

รศ.ดร.วนัเพ็ญ  จติรเจริญ (20) 238,400.00          238,400.00             238,400.00         

ผศ.นราวชิญ์  ความหมั่น (15)

ดร.อภนิันท์  จติรเจริญ (10)

นางสาวสุขุมาล  ต้ัวสกุล (5)

35,000.00           -                   -                     4,960,950.00     4,995,950.00         35,000.00   5,470,800.00     -              

งบประมาณภายนอก

นางสาวชณิชา  จนิาการ 488,000.00          488,000.00             488,000.00         

ดร.อรทัย   บุญทะวงศ์

ดร.สุรพล   ใจวงศ์ษา 190,000.00            190,000.00     

ดร.สุรพล   ใจวงศ์ษา 5,000,000.00         5,000,000.00           5,000,000.00       

ดร.ญาณี  คีรีต๊ะ

ดร.ปัทม์  ปราณอมรกิจ

 ตารางข้อมูลโครงการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีงบประมาณ 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ส านักงานมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

(สมอ.)

 สาขาสัตวศาสตร์และ

ประมง

 แหล่งงบประมาณ (หกั%สัดส่วนนักวจิยั คณะ

รวมงบประมาณภายในทัง้หมด

 ส านักงาน

คณะกรรมการ

อุดมศึกษา (สกอ)

 โครงการวจิยัพัฒนาเอกลักษณ์และการส่งเสริมคุณค่าของหมู่บ้าน

 Otop หตัถศิลป์ในเขตภาคเหนือตอนบนเพือ่เพิม่ขีดความสามารถ

ในการตลาดด้วยนวตักรรมและวฒันธรรมสร้างสรรค์ตลอดหว่งโซ่

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

 โครงการใหค้ าปรึกษาแก่ผู้ผลิตเมล็ดถั่วลิสงและเก็บตัวอย่างเพือ่

ตรวจวเิคราะหป์ริมาณอะฟลาทอกซินตามาตรฐานบังคับเร่ือง 

เมล็ดถั่วลิสง  ข้อก าหนดอะฟลาทอกวนิ (มกษ.4702-2557)

 โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตเคร่ืองด่ืมน้ านมข้าวอินทรีย์ 

เพือ่พัฒนาคุณภาพผลิตภณัฑ์สู่เชิงพาณิชย์

 ส านักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ)

โครงการผลกระทบของนวตักรรมการแปรรูปกาแฟทีม่ีต่อคุณภาพ

ของกาแฟอาราบิก้าทีป่ลูกบนพืน้ทีสู่งเหนือระดับน้ าทะเลแตกต่าง

กัน เพือ่มุ่งสู่มาตรฐานการส่งออกอุตสาหกรรมกาแฟพิเศษตาม

โมเดลทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด

ส านักงานกองทุนวจิยั

และพัฒนา (วช.)

2

3 โครงการการพัฒนานวตักรรมกรรมวธิกีารเก็บบ่เมล็ดกาแฟร่วมกับ

การใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพือ่ส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรม

กาแฟพิเศษสู่มาตรฐานการส่งออก

ส านักงานกองทุนวจิยั

และพัฒนา (วช.)

โครงการการพัฒนาออนโทโลยีความรู้ด้านกาแฟพิเศษ ส าหรับเป็น

ฐานความรู้สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟพิเศษ

4

5 การพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตภณัฑ์กาแฟพิเศษ

ส านักงานกองทุนวจิยั

และพัฒนา (วช.)

ส านักงานกองทุนวจิยั

และพัฒนา (วช.)



ที่  ชื่อวจิยั/สร้างสรรค์  ผู้วจิยั/สร้างสรรค์  สาขาพืชศาสตร์  สาขาวทิยาศาสตร์  สาขาอุตสาหกรรม  งบประมาณทัง้หมด  ระบุแหล่งทุน
 งบ

ผลประโยชน์

 งบแผ่นดิน  งบภายนอก

ข้อมูลโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2563 พ้ืนทีล่ าปาง

 ตารางข้อมูลโครงการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปีงบประมาณ 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 สาขาสัตวศาสตร์และ

ประมง

 แหล่งงบประมาณ (หกั%สัดส่วนนักวจิยั คณะ

ผศ.วรัญญา  ธาราเวชรักษ์

นางสาวเกษชไม  บุญโสม

ผศ.กนกวรรณ  เวชกามา

นายคงศักด์ิ   ตุ้ยสืบ

นางสาวสายนที  ทรัพย์มี

นางพวงทอง  วงัราษฏร์

นางสาวชานิกา  ฉัตรสูงเนิน

 นางสาวเพียงกานต์   นามวงศ์

 นางสาวศิริขวญั  ปัญญาเรือน

 นายกีรติ   วฒิุจารี

นายประเทืองฝ้ันแก้ว
นายวชิัย  สินจกัร์

ดร.สุรพล   ใจวงศ์ษา (15) 476,122.50           476,122.50             476,122.50         

ผศ.กนกวรรณ  เวชกามา (10)

ดร.อรทัย  บุญทะวงศ์ (10) 317,415.00          317,415.00             317,415.00         

 โครงการสร้างคลังข้อมูลพันธุ์ข้าวเพือ่การน าไปใช้ประโยชน์ 

(NSTDA Rice Database)

ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษา (100) 654,000.00            654,000.00             654,000.00      ส านักงานพัฒนา

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแหง่ชาติ

6,320,122.50       805,415.00        6,935,537.50         -            6,281,537.50     844,000.00   

11,931,487.50                                        -                    

4,995,950.00                                          

6,935,537.50                                          

รวมงบประมาณเงินวิจัยทัง้หมด พ้ืนที ่ล าปาง (บาท)

 โครงการวจิยัพัฒนาเอกลักษณ์และการส่งเสริมคุณค่าของหมู่บ้าน

 Otop หตัถศิลป์ในเขตภาคเหนือตอนบนเพือ่เพิม่ขีดความสามารถ

ในการตลาดด้วยนวตักรรมและวฒันธรรมสร้างสรรค์ตลอดหว่งโซ่

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

 โครงการการพัฒนาการผลิตธญัพืชเมืองหนาวเป็นพืชหลังนาเพือ่

การสร้างรายได้ใหแ้ก่เกษตรกรพืน้ทีสู่งและเพิม่ความอุดมสมบูรณ์

ดิน กรณีศึกษาข้าวสาลี

 ส านักงาน

คณะกรรมการวจิยั

แหง่ชาติ วช.

 ส านักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ)

รวมงบประมาณงบวิจัยภายนอก (บาท)

หมายเหตุ : การแบ่งสัดส่วนของงานวจิยั ทีไ่ม่ใบุคลากรสังกัดคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   มทร.ล้านนา กรุณาท าตัวอักษรสีแดงรวมงบประมาณงบวิจัยภายใน (บาท)


