


  

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ฉบับลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

…………………………………………………………………………… 
 

1. โครงการวิจัย - เงินงบประมาณ 
๑.๑  การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ 

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
หัวหน้า 

โครงการวิจัย 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,689,300    
1. 1. การประเมินผลกระทบของโครงการ Malaysia’s East Coast Rail Link ตํอสมรรถนะ ด๎านโลจิสติกส์ของประเทศ

ไทย 
1,689,300  สิริรัตน์ พ่ึงชมภู 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี   112,000    

2. 1. การศึกษาการประยุกต์ใช๎เทคโนโลย ีAR Code ส าหรับบรรจุภัณฑ์สินค๎าไม๎ยางพารา    112,000  พาสนา  เอกอุดมพงษ์ 

รวมทั้งสิ้น 1,801,300    
 
๑.๒ การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ชื่อหัวหน้า 

โครงการวิจัย 
คณะบริหารธุรกิจ   429,000    
1. 1. แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการดูดซับความรู๎และนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม  

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต๎ชายแดน 
   429,000  วีราวรรณ มารังกูร 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   319,000    
2. 1. รูปแบบการพัฒนาระบบศูนย์การค๎าออนไลน์ โดยชุมชนมีสํวนรํวมเพ่ือสํงเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

ในเขตลุํมน้ าปะเหลียน จังหวัดตรัง  
   319,000  ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ 



  

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ชื่อหัวหน้า 

โครงการวิจัย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ   596,000    
3. 1. การพัฒนาทักษะการเรียนรู๎โดยใช๎รูปแบบการสอนที่ใช๎ความคิดสร๎างสรรค์เป็นฐาน    273,000  อภิรัญธ์ จันทร์ทอง 
4. 2. การเรียนรู๎แบบนวัตกรรมเพ่ือชุมชนเป็นฐานส าหรับการศึกษาด๎านวิศวกรรมไทย 4.0    323,000  อาคม ลักษณะสกุล 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   220,000    
5. 1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสํงเสริมการตลาดผ๎าทอพ้ืนเมือง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช    220,000  วิสาลักข์ คุณธนรุํงโรจน์ 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ 2,217,000    
6. 1. แนวทางการบริหารจัดการต๎นทุนและความค๎ุมคําทางการเงินของกลุํมผู๎ประกอบการเครื่องถมจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
   240,000  สุวัฒนา พวงสุวรรณ 

7. 2. การพัฒนาประมงพ้ืนบ๎านชายฝั่งในพื้นที่ลุํมน้ าปากพนังโดยลดต๎นทุนกิจกรรมโลจิสติกส์ เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็ง
อยํางยั่งยืน 

   272,000  ดนวัต สีพุธสุข 

8. 3. การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุโดยใช๎ชุดการเรียนรู๎สื่อสังคมออนไลน์ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

   424,000  นุชากร คงยะฤทธิ์ 

9. 4. การวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจบ๎านนกแอํน จังหวัดกระบี่ เพื่อการสํงออกและสร๎างความยั่งยืนทาง
เศรษฐกิจ 

80,000   โพยมพร รักษาชล 

4.1 การบริหารจัดการธุรกิจบ๎านนกแอํน ในจังหวัดกระบี่ เพ่ือการข้ึนทะเบียนเป็นแหลํงผลิตและการสํงออก 386,600  โพยมพร รักษาชล 

4.2 การจัดท าบัญชีและการใช๎ข๎อมูลทางการบัญชีส าหรับธุรกิจบ๎านนกแอํนจังหวัด กระบี่ 401,500 จตุพร อภิโชติภูดินันท์ 
4.3 การเพ่ิมมูลคําผลิตภัณฑ์ด๎วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือการสํงเสริมการตลาดให๎กับธุรกิจบ๎านนกแอํนใน
จังหวัดกระบี่ 

412,900 เย็นจิต นาคพํุม 

คณะเกษตรศาสตร์   685,000    
10. 1. การคัดเลือกและการใช๎แบคทีเรียปฏิปักษ์เพ่ือใช๎ควบคุมโรคราด าของเห็ดที่เกิดจากเชื้อรา Botryodiplodia spp.    284,000  พรศิลป์ สีเผือก 
11. 2. ศักยภาพด๎านการผลิต การตลาด และสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร ผู๎ปลูกและผู๎จ าหนํายหญ๎าหวาย 

ข๎อในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   401,000  องอาจ อินทร์สังข์ 



  

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ชื่อหัวหน้า 

โครงการวิจัย 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร   576,100    
12. 1. การผลิตหัวเชื้อผสมแลคติกแอซิดแบคทีเรียส าหรับการหมักใบและทางปาล์มเพ่ือเป็นอาหารทางเลือกใหมํส าหรับโค

พ้ืนเมือง 
   302,000  ณรงค์ชัย ชูพูล 

13. 2. ผลของการแปรรูปตํอคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและเภสัชวิทยาของพืชสมุนไพรภาคใต๎ในการผลิตผงข๎าวย าคลุก
เครื่องและผลิตภัณฑ์ 

   274,100  เสาวณีย ์ชัยเพชร 

คณะสัตวแพทยศาสตร์   291,000    
14. 1. การพัฒนาเทคนิค Isothermal polymerase spiral reaction เพ่ือการตรวจการติดเชื้อไข๎เห็บโคอยํางรวดเร็ว    291,000  นิจจารีย์ญา ศิริศรีโร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง   314,000    
15. 1. ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปูแสม Episesarma singaporense บริเวณป่าชายเลน จังหวัดตรัง    314,000  ชาญยุทธ สุดทองคง 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี   236,000    
16. 1. วิจัยและพัฒนาศูนย์คลังสมอง กลุํมวิสาหกิจชุมชนบ๎านพรุจูด ด๎วยระบบสารสนเทศ และจัดการความรู๎อยํางมีสํวน

รํวม 
   236,000  ศุภวัฒน์ อินทร์เกิด 

รวมทั้งสิ้น 5,883,100    
 
๑.๓  การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ชื่อหัวหน้า 

โครงการวิจัย 
คณะวิศวกรรมศาสตร์   2,094,000    
1. 1. โครงสร๎างจุลภาคและสมบัติทางกลของการเชื่อมเสียดทานแบบกวนอลูมิเนียมหลํอกึ่งของแข็ง 

ตํางชนิดระหวําง 2024 กับ 6061 โดยมีชั้นวัสดุเสริมในแนวเชื่อม 
     319,100  วรพงค์ บุญชํวยแทน 

2. 2. การพัฒนาศักยภาพของวัสดุผสมพลาสติกและขี้เลื่อยไม๎ยางพารา ส าหรับผลิตกระเบื้องยางปูพ้ืน      362,500  ชาตรี หอมเขียว 



  

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ชื่อหัวหน้า 

โครงการวิจัย 
3. 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูดของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์กระจูด ต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด  

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช๎เทคนิคการแปลงหน๎าที่เชิงคุณภาพและกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น 
     386,600  สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ 

4. 4. การพัฒนาตัวตรวจจับรถไฟด๎วยหลักการประมวลผลสัญญาณวิดีโอส าหรับเครื่องก้ันทางอัตโนมัติ      250,600  ซูไฮดี สนิ 
5. 5. วัสดุเชิงประกอบอะลูมิเนียมผสมกับอนุภาคนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2)  

โดยกระบวนการหลํอกวนทดลองใช๎ในชิ้นสํวนยานยนต์ 
     232,300  เดช เหมือนขาว 

6. 6. การพอกผิวเหล็กกล๎าไร๎สนิม 304L ด๎วยอะลูมิเนียม เกรด AA 1100  
โดยวิธีการกวนเคลือบผิวด๎วยแรงเสียดทาน 

     216,900  ยงยุทธ ดุลยกุล 

7. 7. ผลกระทบของความร๎อนสูงตํอคําความแข็งแรงดึงสูงสุดและกลไกการแตกหัก 
ของโลหะบัดกรีไร๎สารตะกั่วชนิด Sn-0.3Ag-0.7Cu-xNi-ySb 

     326,000  สุชาติ จันทรมณีย์ 

คณะบริหารธุรกิจ   1,052,200    
8. 1. การพัฒนาระบบจัดการฐานข๎อมูลเพื่อชํวยองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนคัดเลือกบุคคล 

อยํางมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล (Digital) กรณีพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
     364,400  พัชรี ทิพย์ประชา 

9. 2. การน๎อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติของหัวหน๎าครัวเรือน เพ่ือยกระดับ 
สูํการเป็นหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบ กรณีศึกษาต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

     260,000  นัดพลพิชัย ดุลยวาทิต 

10. 3. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู๎ประกอบการธุรกิจ SMEsเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขํงขัน 
ในบริบทอาเซียน อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

     427,800  อรพรรณ จันทร์อินทร์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     291,700    
11. 1. การศึกษาเปรียบเทียบสภาวะการเลือนหายของ ตึกแถว “เตี้ยมฉูํ” บนพื้นที่ชายขอบทะเล 2 ด๎านของภาคใต๎ 

กรณีศึกษา : พ้ืนที่ชายขอบทะเลจีนใต๎ (สงขลา) กับพ้ืนที่ชายขอบทะเลอันดามัน (ภูเก็ต) 
     291,700  ธาม วชิรกาญจน์ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี     232,300    
12. 1. การเปรียบเทียบก าลังแรงอัดของวัสดุถมกลับจากเถ๎าหนักชีวมวลเพ่ือใช๎ในงานปิโตรเลียม      232,300  ณปภัช สมานวงศ์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   1,735,200    
13. 1. ความเป็นพิษตํอเซลล์และและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ ามันมะพร๎าวที่มีสารสกัดจากพืชวงศ์ขิง      361,500 สุภามาส อินทฤทธิ์ 



  

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ชื่อหัวหน้า 

โครงการวิจัย 
14. 2. การประเมินประสิทธิภาพของสารสํงเสริมการเจริญเติบโตของพืชจากราเอนโดไฟท์ที่แยกจากหญ๎า 

และวัชพืชในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล๎วยไม๎สกุลรองเท๎านารี 
     280,500  จรินทร์ พดูงาม 

15. 3. การผลิตถํานกัมมันต์จากก๎านใบปาล์มเพื่อชะลอการสุกของผลไม๎      112,800  อนิรุทธิ์ สํงศรี 
16. 4. การวิเคราะห์หาเออร์โกเตอรอล, ไตรเทอร์ปินอยด์ และทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งจากเห็ดเสม็ด      325,800  สุวรรณา ผลใหมํ 
17. 5. ศึกษาฤทธิ์ต๎านเชื้อจุลินทรีย์ และการยับยั้งไทโรซิเนสของน้ ามันมะพร๎าวผสมสารสกัดจากสกุลขมิ้น 

เพ่ือข๎อมูลพื้นฐานส าหรับใช๎ในเครื่องส าอาง 
     350,900  เพ็ญศรี เพ็ญประไพ 

18. 6. การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของผู๎สูงวัยสูํสังคมไทย 4.0      303,700  กฤตพร แซํแงํ สาย
จันทร์ 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ   1,681,400    
19. 1. ศึกษาความรู๎ความเข๎าใจของผู๎ท าบัญชีและระบบบัญชีของวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

ให๎มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานอยํางยั่งยืน กรณีศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     364,400  เฉลิมเกียรติ รํางเล็ก 

20. 2. ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทางการบัญชีและคุณลักษณะองค์กรธุรกิจที่มีผลตํอการตัดสินใจ 
ของผู๎บริหารธุรกิจ (SMEs) เขตภาคใต๎ฝั่งอําวไทย 

     169,700  ปุณยทรรศน์ คงแก๎ว 

21. 3. ความสัมพันธ์ระหวํางคุณภาพของข๎อมูลทางการบัญชีกับผลการด าเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคใต๎      154,200  โสพิศพิไล ทองใส 
22. 4. คุณลักษณะความเป็นกลุํมและผลที่มีตํอการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุํมจังหวัดภาคใต๎      261,000  เกียรติขจร ไชยรัตน์ 
23. 5. การสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํกลุํมทอผ๎าพ้ืนเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช๎สํวนประสมทางการตลาด เพ่ือ

สร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันอยํางยั่งยืน 
     307,500  พนิดา รัตนสุภา 

24. 6. โลจิสติกส์และโซํอุปทานเชื่อมโยงการทํองเที่ยวเชิงเกษตรสูํการเรียนรู๎วิถีชีวิตชุมชน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

     424,600  ธิรนันท์ วัฒนโยธิน 

คณะเกษตรศาสตร์   7,567,200    
25. 1. อุบัติการณ์เชิงฤดูกาลของโรค Motile Aeromonas Septicaemia (MAS) และการพัฒนานวัตกรรม 

เพ่ือการควบคุมเชื้อ Aeromonas spp. ตํอต๎านยาปฏิชีวนะกลุํม Tetracycline ในการเลี้ยงปลานิล 
(Oreochromis niloticus) ทางภาคใต๎ของไทย 

72,500     
 

กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ 



  

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ชื่อหัวหน้า 

โครงการวิจัย 
1.1 อุบัติการณ์โรคเชิงฤดูกาล การตํอต๎านยาปฏิชีวนะและยีนที่เกี่ยวข๎องกับความรุนแรงของเชื้อ Aeromonas 
spp. ในการเลี้ยงปลานิล (Oreochromis niloticus) ทางภาคใต๎ของไทย 

 477,800 ธรรมนูญ งํานวิสุทธิ
พันธ์ 

1.2 ผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอยํางฉับพลันตํอระบบภูมิค๎ุมกันและการ ยอมรับเชื้อ A. veronii สายพันธุ์
ตํอต๎านยาปฏิชีวนะในปลานิล (Oreochromis niloticus) 

231,000 มณี ศรีชะนันท์ 

1.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในรูปแบบอนุภาคนาโน เพ่ือควบคุมเชื้อ Aeromonas spp. สายพันธุ์ตํอต๎านยา
ปฏิชีวนะกลุํมTetracycline ในปลานิล (Oreochromis niloticus) 

228,000 มณี ศรีชะนันท์ 

1.4 ผลของผลิตภัณฑ์โปรตีนจากน้ าหมัก Biofloc ตํอระบบควอรัมเซนซิง (Quorum sensing) และการ
แสดงออกของยีนความรุนแรงของเชื้อ Aeromonas veronii ที่แยกได๎จากปลานิล (Oreochromis niloticus) 

467,500 กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ 

26. 2. การวิจัยและพัฒนาส๎มจุกเพ่ืออนุรักษ์พันธุ์พืชท๎องถิ่นจังหวัดสงขลา 116,600     ทิพาวรรณ ทองเจือ 
2.1 การศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอการแพรํระบาดของโรคพืชที่ส าคัญตํอผลผลิตส๎มจุก (Citrus reticulate Blanco) 
และแนวทางในการป้องกันก าจัด 

328,800  ชัยสิทธิ์ ปรีชา 

2.2 การเจริญเติบโตและการพัฒนาของผลส๎มจุกที่เหมาะสมตํอการเก็บเกี่ยวภายใต๎สภาพภูมิอากาศที่แตกตํางกัน 343,800 สมพร ณ นคร 
2.3 การจัดการธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมตํอการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตส๎มจุก 387,700 อรพิน รัตนสุภา 
2.4 การผลิตต๎นส๎มจุกท่ีปลอดโรคด๎วยเทคโนโลยีชีวภาพและแนวทางการอนุรักษ์พันธุ์ ส๎มจุก 387,600 สกุลรัตน์ แสนปุตะ

วงษ ์
2.5 ลักษณะทางสรีรวิทยาบางประการของส๎มจุกบนต๎นตอพืชตระกูลส๎ม 5 ชนิด 328,800 นพ ศักดิเศรษฐ์ 
2.6 การจัดการที่เหมาะสมในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูส๎มจุกในจังหวัดสงขลา 386,600 ทิพาวรรณ ทองเจือ 

27. 3. การส ารวจและประเมินศักยภาพการใช๎ประโยชน์ผักกินใบพ้ืนบ๎านเพื่อพัฒนาเป็นสวนผักคนเมือง      426,900  วัฒนา ณ นคร 
28. 4. ความหลากหลายของสาหรํายน้ าจืดกินได๎พ้ืนถิ่นในภาคใต๎ฝั่งอันดามัน และการประยุกต์ใช๎เป็นวัตถุดิบ 

ในอาหารปลานิล(Oreochromis niloticus) 
     386,600  วรรณิณี จันทร์แก๎ว 

29. 5. การใช๎โคนทางใบปาล์มน้ ามันเป็นวัสดุเพาะส าหรับเพาะเห็ดในถุงพลาสติก      295,000  พรศิลป์ สีเผือก 
30. 6. การส ารวจความหลายหลากของปลวกในสวนยางของจังหวัดนครศรีธรรมราช และแนวทางการควบคุมปลวกใต๎

ดินโดยใช๎สารสกัดจากพืช 
     306,600  พัชราภรณ์ วาณิชย์

ปกรณ์ 



  

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ชื่อหัวหน้า 

โครงการวิจัย 
31. 7. ความต๎องการพลังงานและโปรตีนของไกํแดง      743,200  ประพจน์ มลิวัลย์ 
32. 8. ประสิทธิภาพของอาหารที่มีสํวนผสมของน้ ามันมะพร๎าวที่มีสารสกัดจากขมิ้นอ๎อยตํอระบบภูมิค๎ุมกัน 

ของกุ๎งขาวแวนนาไม 
     387,800  นรสิงห์ เพ็ญประไพ 

33. 9. เครือ่งสับยํอยเศษพืชโดยใช๎เพลาอ านวยก าลังรถแทรกเตอร์เป็นต๎นก าลัง      219,800  ชวกร มุกสาน 
34. 10. อิทธิพลของพลังงานใช๎ประโยชนได๎และการปรับสมดุลย์กรดอะมิโนเมื่อท าการลดระดับโปรตีน 

ในสูตรอาหารที่มีผลตํอสมรรถภาพการให๎ผลผลิตองค์ประกอบและคุณภาพไขํของไกํไขํ 
ที่ให๎ผลผลิตไขํเปลือกสีน้ าตาล 

     354,800  เกียรติศักดิ์ สร๎อย
สุวรรณ 

35. 11. การศึกษาพืชอาศัยของเชื้อ Pseudooidium nephelii สาเหตุโรคราแป้งของเงาะ      431,900  ชัยสิทธิ์ ปรีชา 
36. 12. กระถางต๎นกล๎าไม๎ยํอยสลายได๎จากเส๎นใยทะลายปาล์มและขี้เลื่อยไม๎      257,900  นศพร ธรรมโชติ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร     484,300    
37. 1. การคัดเลือกแบคทีเรียแลกติกที่ผลิตสารแบคเทอริโอซินจากอาหารทะเลหมักพ้ืนบ๎านภาคใต๎ 

ที่สามารถยับยั้งการเติบโตของเชื้อกํอโรคทางเดินอาหาร 
     260,300  ศิรินาถ ศรีอํอนนวล 

38. 2. การแปรรูปอาหารจีนท๎องถิ่นในเชิงพาณิชย์ : กรณีศึกษาอาหารจีนท๎องถิ่นในจังหวัดตรัง      224,000  จรีพร เชื้อเจ็ดตน 
คณะสัตวแพทยศาสตร์   1,250,800    
39. 1. ฤทธิ์ยับยั้งสารสื่อกลางการอักเสบและการแสดงของยีนภูมิค๎ุมกันในเซลล์เยื่อบุมดลูกโคอักเสบ 

ของสารแอลฟาแมงโกสทินจากเปลือกมังคุด 
     538,900  สุณิษา คงทอง 

40. 2. การกระตุ๎นการเจริญเปลี่ยนแปลงของเซลล์กระดูกต๎นก าเนิดหนูด๎วยสารสกัดจากชั้นมุก  
ของหอยกาบมุกน้ าจืด Chamberlainia hainesiana 

     247,300  นิจจารีย์ญา ศิริศรีโร 

41. 3. การติดตามสถานภาพการตั้งท๎องและระดับความสมบูรณ์พันธุ์ในกวางเลี้ยงด๎วยการวิเคราะห์ 
หาสารสเตียรอยด์ในอุจจาระด๎วยวิธีการที่ไมํลํวงล้ ารํางกายสัตว์ 

     232,300  สินีนาฏ เข็มบุบผา 

42. 4. ลักษณะทางสรีรวิทยา กายวิภาคและรูปแบบของระบบสืบพันธุ์ในกวางเพศเมีย      232,300  สินีนาฏ เข็มบุบผา 



  

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ชื่อหัวหน้า 

โครงการวิจัย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง   1,778,500    
43. 1. การใช๎ไคโตซานจากแกนหมึกรํวมกับน้ านึ่งปลาแมคเคอเรลเป็นสารเสริม  

การเจริญเติบโตในกุ๎งทะเลเศรษฐกิจ 
     232,300  วัฒนา วัฒนกุล 

44. 2. การประดิษฐ์เส๎นใยนาโนคาร์บอนคอมโพสิตด๎วยอนุภาคเงินส าหรับใช๎เป็นเมมเบรนคุณภาพสูง 
ในการกรองน้ าต๎านจุลชีพ 

     352,800  ธเนศ สินธุ์ประจิม 

45. 3. ผลของการเสริมกรดไขมันในอาหารมีชีวิตตํอการรอดตายและการเติบโตของตัวอํอนปูแสม  
Episesarma singaporense. 

     387,500  ชาญยุทธ สุดทองคง 

46. 4. ชนิดและความเข๎มข๎นที่เหมาะสมของ pentasodium tripolyphosphate, sulphate และ citrate  
ในการดัดแปลงไคโตซานจากเปลือกปูด าและผลของไคโตซานดัดแปลงตํอน้ าหนัก การสูญเสียน้ า  
และปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันในผลิตภัณฑ์แชํเยือกแข็งในระหวํางการเก็บรักษา 

     232,300  นัฎฐา คเชนทร์ภักด ี

47. 5. การแพรํกระจายและความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ไมํมีกระดูกสันหลังหน๎าดินขนาดใหญํ 
บริเวณชายหาด จังหวัดตรัง และการใช๎เพ่ือประเมินคุณภาพชายหาด 

     341,300  ขวัญตา ตันติก าธน 

48. 6. คุณคําทางโภชนาการ และสารพฤกษเคมีที่ส าคัญในสาหรํายพวงองุํน (Caulerpa lentillifera)  
ที่เลี้ยงด๎วยระดับธาตุอาหารตํางกัน 

     232,300  อุไรวรรณ วัฒนกุล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี     232,300    
49. 1. การผลิตแทํงเชื้อเพลิงชีวมวลจากทางปาล์มน้ ามัน      232,300  ประสิทธิ์ ศรีนคร 
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว     573,600   
50. 1. ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการทํองเที่ยวเชิงคุณภาพของกลุํมนักทํองเที่ยวแบบ Escort Tour  

และ Independent Tour ในชํวงเทศกาลงานประเพณีของจังหวัดตรัง 
     310,400  ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา 

51. 2. ข๎อมูลเชิงพฤติกรรมของการบริหารต๎นทุนสมัยใหมํกับความส าเร็จของการด าเนินงาน 
ของธุรกิจอาหารจีนท๎องถิ่นเมืองตรัง 

     263,200  ศิววงศ์ เพชรจุล 

รวมทั้งสิ้น 18,973,500    

 



  

2. โครงการวิจัย – เงินรายได้ 
๒.๑ การวิจัยทั่วไป และการวิจัยในชั้นเรียน 

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ชื่อหัวหน้า 

โครงการวิจัย 
คณะเกษตรศาสตร์ 412,000  

1. 1. การเพ่ิมผลผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข๎าวของสาหรํายก๎ามกุ๎ง (Chara corallina C.L.Willdenow) 35,000 วรรณิณี  จันท์แก๎ว 

2. 2. ประสิทธิภาพของน้ ามันหอมระเหยจากใบชะพลู เปลือกส๎มโอ และเหง๎าขํา ที่มีตํอปลวกใต๎ดินสายพันธุ์ 
Coptotermes curvignathus 

40,000 พัชราภรณ์  วาณิชย์
ปกรณ์ 

3. 3. การศึกษาศักยภาพของต๎นปาล์มหมดอายุเพ่ือเป็นชีวมวลอัดแทํง 35,000 เสนํห์  รักเก้ือ 
4. 4. การศึกษาและทดสอบการใช๎สมาร์ทฟาร์มเพ่ือควบคุมระบบน้ าหยดส าหรับการปลูกมะนาวในวงบํอซีเมนต์ 40,000 สุทธิพร  เนียมหอม 
5. 5. การศึกษาอัตราสํวนดินผสมที่เหมาะสมการปลูกไม๎พํุมชายเลนเพ่ือพัฒนาเป็นไม๎ประดับในงานภูมิทัศน์ 35,000 วัฒนา ณ นคร 
6. 6. การออกแบบและสร๎างเครื่องปอกเปลือกผลลูกตาลอํอน 32,000 ทศพร  ธรรมโชต ิ
7. 7. ผลของสัดสํวนการเลี้ยงปลานิลรํวมกับการปลูกผักบุ๎งในระบบอควาโปนิกส์ 40,000 ช านาญ  ขวัญสกุล 
8. 8. ศึกษาการใช๎รังสีอัลตราไวโอเลตเพ่ือหยุดยั้งการเจริญเติบโตของด๎วงงวงข๎าวในข๎าวสังข์หยดพัทลุง 40,000 ชโลธร  ศักดิ์มาศ 
9. 9. การศึกษาความต๎องการและศักยภาพการผลิตรองเท๎าวัวในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง 40,000 เสนํห์  รักเก้ือ 

10. 10. เปรียบเทียบคุณคําทางโภชนาการ โลหะหนักตกค๎าง สารสี และฤทธิ์ต๎านอนุมูลอิสระของไขํน้ า (Wolffia) จาก
ธรรมชาติและการเลี้ยง 

40,000 วรรณิณี  จันท์แก๎ว 

11. 11. การส ารวจและประเมินศักยภาพไม๎ยืนต๎นริมคลองปากแพรกเพ่ือการป้องกันตลิ่งพังทะลาย เทศบาลต าบลถ้ าใหญํ 
อ าเภอทุํงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

35,000 สุรศักดิ์  ชูทอง 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 845,500   
12. 1. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับการจัดโปรแกรมการทํองเที่ยวพื้นที่ อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 40,000 อรยา  สุขนิตย์ 
13. 2. การยับยั้งการสร๎างแอดวานซ์ไกลเคชันเอนด์โปรดักส์ และแอลฟากลูโคซิเดสของต ารับยาไทย 40,000 ธนากรณ์  ด าสุด 
14. 3. การศึกษาและท าบริสุทธิ์เอนไซม์เปอร์ออกซิเดสบางสํวนที่สกัดจากเปลือกแตงโมและการทดสอบประสิทธิภาพใน

การสลายสีย๎อม 
40,000 ฐิติกร  จันทร์วุํน 



  

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ชื่อหัวหน้า 

โครงการวิจัย 
15. 4. กาวไม๎จากยางรีเคลมกราฟต์มาลีอิคแอนด์ไฮไดรด์ผสมยางธรรมชาติอิพอกไซด์ 35,000 อุไรวรรณ  สุกยัง 
16. 5. การคัดเลือกราเอนโดไฟต์จากใบไม๎ผลเพ่ือผลิตกรดอินโดลอะซิติกเรํงการเจริญเติบโตของบัวดินสีชมพูในการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
40,000 จรินทร์  พูดงาม 

17. 6. การเตรียมวัสดุคอมพอสิตของซิลิกา/ยางธรรมชาติโดยการพอลิเมอไรเซชันแบบระหวํางวัฏภาคของสารกํอซิลิกากับ
น้ ายางธรรมชาติ 

40,000 จิณณ์ดี  ทัฟฟรีย์ 

18. 7. การเตรียมแผํนกระดาษหนังเทียมจากยางธรรมชาติผสมเศษกระดาษเหลือใช๎ในส านักงาน 35,000 สุรเดช  มัจฉาเวช 
19. 8. อิทธิพลของยางธรรมชาติอิพอกไซด์เป็นสารเพ่ิมความเข๎ากันได๎ในยางธรรมชาติและผงยางครัมบ์คอมโพสิท 30,000 อุไรวรรณ  สุกยัง 
20. 9. การสํงเสริมความสามารถในการแก๎ไขข๎อผิดพลาดในประโยคภาษาอังกฤษด๎วยตนเองของนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช๎เกม 
20,000 กัลยกร  เสริมสุข 

21. 10. เครื่องเติมอากาศด๎วยพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับการเลี้ยงปลาในกระชัง 40,000 พงษ์พันธ์  ราชภักด ี
22. 11. การใช๎เกมค าศัพท์เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการอํานออกเสียงศัพท์เทคนิคทางจุลชีววิทยาของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุํงใหญํ 
15,000 ไพลิน  บุญลิปตานนท์ 

23. 12. ปริมาณฟลาโวนอยด์และฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินของน้ ามันวํานน้ า 40,000 สุวรรณา  ผลใหม ํ
24. 13. การพัฒนาระบบการให๎บริการเภสัชสนเทศด๎วยฐานความรู๎ออนโทโลยี กรณีศึกษางานเภสัชกรรม โรงพยาบาลควน

ขนุน จังหวัดพัทลุง 
27,500 ชริยา  นนทกาญจน์ 

25. 14. เครื่องผสมเนื้อปลา 40,000 ศุภเวทย์  สงคง 
26. 15. ผลของมณีเวชตํอการลดภาวะปวดประจ าเดือนในสตรีวัยเจริญพันธุ์ 40,000 วสันต์  หะยียะห์ยา 
27. 16. ภูมิปัญญาการใช๎สมุนไพรรักษาโรคโลหิตระดูสตรีของหมอพื้นบ๎านภาคใต๎ 28,000 กัญทร  ยินเจริญ 
28. 17. ฤทธิ์ต๎านเชื้อแบคทีเรียและต๎านอนุมูลอิสระจากสารสกัดหว๎าหิน 40,000 อุไรวรรณ  เพ็ชรกูล 
29. 18. ความหลากชนิดและความชุกชุมของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในป่าดิบชื้นและพ้ืนที่เกษตรกรรม

ในอุทยานแหํงชาติน้ าตกโยง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
35,000 วรวิทู มีสุข 

30. 19. นิเวศวิทยา การขยายพันธุ์ และการใช๎ประโยชน์เท๎ายายมํอม (Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze) 35,000 เปรมจิต  รองสวัสดิ์ 



  

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ชื่อหัวหน้า 

โครงการวิจัย 
31. 20. การศึกษาพฤติกรรมทางไฟฟ้าเคมีและลักษณะเฉพาะของตะกั่วโดยขั้วหมุนทองที่ดัดแปลงด๎วยนาโนไคโตซาน 40,000 รัตติยา  สารดิษฐ์ 
32. 21. การศึกษาภูมิปัญญาของหมอพ้ืนบ๎านในการรักษาผู๎ป่วยที่ถูกงูกัดในภาคใต๎ของประเทศไทย 25,000 สิริรัตน์  เลาหประภา

นนท์ 
33. 22. การใช๎รังสีในการคงรูปโฟมยาง 40,000 อนิรุทธิ์  สํงศรี 
34. 23. การศึกษาภูมิปัญญาของหมอพ้ืนบ๎านด๎านการรักษาโรคหอบหืด 35,000 ศรินทร์รัตน์  จิตจ า 
35. 24. แนวทางยกระดับบุคลากรด๎านการทํองเที่ยวในอ าเภอขนอม ในการใช๎แอพพลิเคชันแปลภาษาจากกูเกิล เพื่อ

สํงเสริมการทํองเที่ยวเมืองรอง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
25,000 ศิริลักษณ์  อินทสโร 

36. 25. การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพ่ือเสนอขึ้นทะเบียนเผยแพรํหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ 

20,000 วิทยากร  ฤทธิมนตรี 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ 740,000  
37. 1. การศึกษากระบวนการจัดการโซํอุปทานและการกระจายสินค๎าข๎าวพันธุ์พ้ืนเมือง (ไขํมดริ้น) ของกลุํมวิสาหกิจชุมชน

ผลิตข๎าวครบวงจรอ าเภอหัวไทร เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งและเพ่ิมมูลคําทางธุรกิจ 
35,000 ดนวัต  สีพุธสุข 

38. 2. ความต๎องการของผู๎ใช๎บริการขนสํงปลาสวยงามในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 40,000 ภูเดํน  แก๎วภิบาล 

39. 3. แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนในอ าเภอทุํงสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 35,000 เย็นจิต  นาคพํุม 

40. 4. การศึกษาการบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมโลจิสติกส์ผู๎ประกอบธุรกิจการท าประมงพาณิชย์ ในพ้ืนที่ลุํมน้ าปากพนัง 
เพ่ือการด าเนินธุรกิจอยํางยั่งยืนตามเป้าหมายของรัฐบาล 

35,000 ดนวัต  สีพุธสุข 

41. 5. การจัดการความรู๎เชิงความหมายสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน 35,000 ณัฐพงศ์    แก๎วบุญมา 

42. 6. การบริหารความเสี่ยงตํอการด าเนินงานของธุรกิจประมง เขตภาคใต๎ 35,000 หยาดพิรุฬห์  พิทักษ์
ศักดานนท์ 

43. 7. กลยุทธ์ที่สํงผลตํอความส าเร็จของผลิตภัณฑ์ผ๎าบาติกกลุํมแมํบ๎านส าเภาทอง อ าเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

35,000 มัณฑนา  แดงเพชร 



  

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ชื่อหัวหน้า 

โครงการวิจัย 
44. 8. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการทํองเที่ยวเชิงสํงเสริมสุขภาพด๎วยการปั่นจักรยานตามเส๎นทางรถไฟในอ าเภอทุํงสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
35,000 นุชากร  คงยะฤทธิ์ 

45. 9. รูปแบบโลจิสติกส์ทํองเที่ยวเชิงสุขภาพการปั่นจักรยาน ตามเส๎นทางรถไฟ อ าเภอทุํงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 35,000 ธิรนันท์  วัฒนโยธิน 

46. 10. ระบบจัดการอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงไกํไขํแบบโรงเรือนเปิดด๎วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง พ้ืนที่จังหวัดพัทลุง 40,000 เสาวลักษณ์  บุญรอด 

47. 11. การจัดการด๎านการตลาดการทํองเที่ยวเชิงนิเวศอ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 35,000 เย็นจิต  นาคพํุม 

48. 12. การแลกเปลี่ยนพหุวัฒนธรรมส าหรับชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมโดยใช๎หลักการจัดการความรู๎และการมีสํวน
รํวมของชุมชนในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 

30,000 จิราภรณ์    ถมแก๎ว 

49. 13. การพัฒนาการทํองเที่ยวชุมชนต าบลกะปาง อ าเภอทุํงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 30,000 นภาพร  เทพรักษา 

50. 14. การพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงศาสนาเพ่ือรองรับนักทํองเที่ยวกลุํมผู๎สูงอายุ จังหวัดนครศรีธรรมราช 35,000 บุปผชาติ  แตํงเกลี่ยง 

51. 15. การศึกษากระบวนการนวัตกรรมของผู๎ประกอบการ สมาชิกสหกรณ์ผู๎เลี้ยงกุ๎งลุํมน้ าปากพนังเพ่ือความพร๎อมในการ
ตํอยอดทางธุรกิจ 

35,000 ศิริลักษณ์  หนูทอง 

52. 16. คุณภาพชีวิตในการท างานด๎านโลจิสติกส์ของพนักงานขับรถบรรทุก จังหวัดนครศรีธรรมราช 35,000 อรปวีณ์  เลิศไกร 

53. 17. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงของกลุํมผู๎สูงอายุ บ๎านล าพด ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทวี จังหวัด
สงขลา 

40,000 กาญจนา  แก๎วทอง 

54. 18. การศึกษาความสัมพันธ์ของผู๎บริโภคอาหารเช๎าตํอประสิทธิภาพการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

15,000 อานิสรา  สังข์ชํวย 

55. 19. รูปแบบการบูรณาการความรํวมมือเพ่ือการพัฒนาฝีมือแรงงานนอกระบบการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 35,000 เกียรติขจร  ไชยรัตน์ 

56. 20. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดการทํองเที่ยวท๎องถิ่นเพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราช 35,000 สุพัตรา   ค าแหง 



  

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ชื่อหัวหน้า 

โครงการวิจัย 
57. 21. การใช๎ประโยชน์จากรายงานทางการเงินตํอความสามารถในการเข๎าถึงแหลํงเงินทุนและความส าเร็จของธุรกิจ 

SMEs ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 
20,000 พัชรี  พระสงค์ 

58. 22. การจัดการความรู๎ทางการบัญชีเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชให๎ยั่งยืน 35,000 อรัญญา  จินาชาญ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 180,000  
59. 1. สภาวะที่เหมาะสมของการผลิตอาหารขบเคี้ยวจากฟลาวข๎าวกล๎องพ้ืนเมืองภาคใต๎ด๎วยเครื่องอัดรีดสกรูคูํ 40,000 สุภาษิต  ชูกลิ่น 
60. 2. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตซอสฆอและผงด๎วยโรงอบแห๎งพลังงานแสงอาทิตย์ 35,000 พูลทรัพย์  อินทร์สังข์ 
61. 3. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตขนมไทยอบแห๎งด๎วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ 35,000 พูลทรัพย์  อินทร์สังข์ 

62. 4. การผลิตสารสีแดงของเชื้อรา Monascus purpureus TISTR 3615 จากข๎าวพ้ืนเมืองภาคใต๎ 40,000 สายใจ  แก๎วอํอน 
63. 5. สภาวะที่เหมาะสมของการผลิตคุกกี้ข๎าวพื้นเมืองเสริมเส๎นใยสับปะรด 30,000 ผกามาส  ปุรินทราภิ

บาล 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 500,000  
64. 1. คําโลหิตวิทยา คําเคมีโลหิต และปรสิตในโคชน 40,000 วรรษกร  ขอพลอย

กลาง 
65. 2. การควบคุมประชากรสุนัขจรจัดโดยการตัดทํอน าอสุจิในสุนัขคุมฝูง 30,000 วิภาวี  แสงสร๎อย 
66. 3. พืชอาหารสัตว์ท๎องถิ่นที่ใช๎เลี้ยงแพะ ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต๎ตอนบน 40,000 สุภิญญา ชูใจ 
67. 4. ประสิทธิภาพของน้ าส๎มควันไม๎และสารสกัดสะเดาในการควบคุมปรสิตภายนอกในฟาร์มไกํไขํระบบเปิด 40,000 สิริศักดิ์  ชีช๎าง 
68. 5. ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคแบคทีเรียในปลานิลที่เลี้ยงในกระชัง และการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อ

ยาต๎านจุลชีพในปลานิลที่เลี้ยงบริเวณแมํน้ าตาปี  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
40,000 สุไหลหมาน  หมาด

โหยด 
69. 6. การพัฒนาวิธีตรวจโรคไข๎เห็บในโค โดยใช๎ species-specific primer  35,000 นิจจารีย์ญา  ศิริศรีโร 
70. 7. คุณภาพอาหารตํอการให๎ผลผลิตและคุณคําทางโภชนะน้ านมโค พ้ืนที่จังหวัดพัทลุง 40,000 สุภิญญา  ชูใจ 
71. 8. การพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยริกเก็ตเซียในเลือดสุนัขชนิด Ehrlichia canis  ด๎วยเทคนิคชีวโมเลกุล 35,000 นิจจารีย์ญา  ศิริศรีโร 
72. 9. ความชุกของปรสิตในเลือดโคชน 40,000 วิภาวี  แสงสร๎อย 
73. 10. การติดเชื้อรํวมตามธรรมชาติของ Tilapia lake virus (TiLV) และเชื้อแบคทีเรียกํอโรคส าคัญในปลานิล 40,000 อุมาพร  ขิมมากทอง 



  

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ชื่อหัวหน้า 

โครงการวิจัย 
(Oreochromis niloticus) 

74. 11. เทคโนโลยีดิจิทัลแบบเรียลไทม์เพ่ือการจัดการฟาร์มเลี้ยงปลานิลในกระชัง :กรณีศึกษากระบวยตักอาหารปลา
อัจฉริยะค านวณต๎นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลาผําน application บนมือถือ 

40,000 สุไหลหมาน  หมาด
โหยด 

75. 12. ประสิทธิภาพของสารสกัดกระเทียมในการยับยั้งเชื้อซัลโมเนลลาในโรงเรือนสัตว์ปีก 40,000 ธัญญารัตน์  สมสูํ 
76. 13. การตรวจคุณสมบัติและองค์ประกอบของน้ านมแพะในจังหวัดนครศรีรรมราช 40,000 กันติเนตร  สกุลสวัสดิ

พันธ์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 526,700  
77. 1. การรับรู๎ข๎อมูลเชิงธุรกิจผํานสื่อออนไลน์และถํายทอดสูํบุคคลอื่น กรณีศึกษา : ผู๎ใช๎สายการบินต๎นทุนต่ า ณ ทํา

อากาศยานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
35,000 น้ าฝน  จันทร์นวล 

78. 2. รูปแบบการรับรู๎ข๎อมูล และความต๎องการข๎อมูลออนไลน์ด๎านการทํองเที่ยวและเลือกใช๎บริการที่พักแรมของกลุํมคน
วัยท างาน 

29,700 เสาวคนธ์  ชูบัว 

79. 3. การพัฒนาชุดกิจกรรมวิชาฟิสิกส์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือการประยุกต์ใช๎ในวิชาชีพ ของนักศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ 

20,000 มริสา  ไกรนรา 

80. 4. การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอํานภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

20,000 จิตติมา  ชูพันธุ์ 

81. 5. กิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวสะเต็มศึกษา โดยใช๎แนวคิด เรื่อง ทรงกลม ของนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย 

20,000 ดวงกมล  กรรมแตํง 

82. 6. การพัฒนาชุดการสอน  เรื่องภูมิปัญญาท๎องถิ่นภาคใต๎  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย 

16,000 ภิริญาภรณ์  เจริญโร
จนปรีชา 

83. 7. การพัฒนาชุดการเรียนแบบสื่อวีดีทัศน์ส าหรับการสอนวิชากีฬาลีลาศ เรื่องจังหวะวอลซ์และจังหวะแทงโก๎ ของ
นักศึกษาชั้นปีที่1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

20,000 ชุล ี หมีรักษา 

84. 8. การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนวิชาการภาษีอากรเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให๎กับนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

20,000 อาทิตย์  สุจเสน 

85. 9. การยกระดับฐานเรียนรู๎ชุมชนเป็นชุมชนทํองเที่ยวในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล กรณีศึกษา ชุมชนในอ าเภอขนอม จังหวัด 40,000 เสาวคนธ์  ชูบัว 



  

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ชื่อหัวหน้า 

โครงการวิจัย 
นครศรีธรรมราช 

86. 10. การแก๎ปัญหาเชิงวิศวกรรมในงานฐานรากและพ้ืนที่ลาดถลํมส าหรับงานกํอสร๎างอาคารบ๎านเรือนชุมชนขนาดใหญํ 
ในอ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

40,000 ชลดา กาญจนกุล 

87. 11. การประเมินความเหมาะสมของดินบดอัดชั้นกันซึมของบํอฝังกลบขยะมูลฝอย 40,000 กงกิจ  ยิ่งเจริญกิจขจร 

88. 12. ศึกษาความเป็นไปได๎ในการพัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยวธรรมชาติ ต าบลท๎องเนียน อ าเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

26,000 กมลนันท์  ชีวรัตนา
โชต ิ

89. 13. คอนกรีตผสมฝุ่นหินจากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต 40,000 ชูเกียรติ  ชูสกุล 

90. 14. การออกแบบและพัฒนาวงจรฮาล์ฟบริดจ์-ฟอร์เวิร์ดคอนเวอร์เตอร์ชนิดหลายเอาท์พุทส าหรับเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์เพ่ือชุมชนชายฝั่งทะเล 

40,000 ไพโรจน์  แสงอ าไพ 

91. 15. การออกแบบสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎และรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือบรูณาการ STEM ศึกษาส าหรับการศึกษา
ด๎านวิศวกรรม 

35,000 อาคม  ลักษณะสกุล 

92. 16. พฤติกรรมการแสวงหาข๎อมูลการทํองเที่ยวบนสื่อสังคมออนไลน์ และปัจจัยที่มีตํอการตัดสินใจทํองเที่ยวอ าเภอขน
อม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

30,000 วชิร  ยั่งยืน 

93. 17. การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการทํองเที่ยวในชุมชน อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 35,000 อารีรัตน์  ชูพันธ์ 

94. 18. การศึกษาผลของความรู๎พ้ืนฐานทางด๎านกลศาสตร์วิศวกรรมและความแข็งแรงของวัสดุที่มีตํอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู๎วิชาปฐพีกลศาสตร์ 

20,000 กงกิจ  ยิ่งเจริญกิจขจร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,072,000  
95. 1. การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบพลาสติกและผงไม๎ยางพาราโดยใช๎เส๎นลวดเป็นวัสดุเสริมแรง 40,000 ชาตรี  หอมเขียว 
96. 2. ระบบติดตามคุณภาพน้ าส าหรับการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังแบบอัตโนมัติ กรณีศึกษา ต าบลเกาะยอ อ าเภอ

เมือง จังหวัดสงขลา 
40,000 เสนอ  สะอาด 

97. 3. วัสดุผสมสะอาดจากพอลิแลกติกแอซิดและเส๎นใยมะพร๎าว 35,000 วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์ 
98. 4. ผลกระทบของกรรมวิธีการเชื่อมเสียดทานวัสดุตํางชนิดตํอโครงสร๎างทางโลหะวิทยาและสมบัติทางกลระหวําง 42,000 วรพงค์  บุญชํวยแทน 



  

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ชื่อหัวหน้า 

โครงการวิจัย 
อลูมิเนียมหลํอกึ่งของแข็ง 356 กับ 7075 โดยมีชั้นทองแดงเป็นวัสดุเสริมในแนวเชื่อม 

99. 5. การตัดสินใจวางแผนการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยใช๎เทคนิคกระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ควบคูํกับระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

40,000 ณัฐพล  แก๎วทอง 

100. 6. การพัฒนาคอนกรีตไหลอัดแนํนด๎วยตัวเองที่ผสมด๎วยวัสดุเหลือทิ้ง 45,000 นันทชัย  ชูศิลป์ 
101. 7. การผลิตผ๎าไมํทอจากเส๎นใยปอเทือง 40,000 ภัทราภา  จ๎อยพจน์ 
102. 8. การปรับปรุงแผํนใยไม๎อัดที่ไมํมีตัวประสานโดยใช๎กลูโคสเป็นสารตัวเติม 40,000 ชาตรี  หอมเขียว 
103. 9. การใช๎เซ็นเซอร์ความเรํงและค๎อนกระแทกหาความลึกรอยร๎าวในดินซีเมนต์ 40,000 ภาณ ุ พร๎อมพุทธางกูร 
104. 10. การประยุกต์ใช๎วิธีพ้ืนผิวผลตอบสนองในการหาคําท่ีเหมาะสมและการพยากรณ์คําความขรุขระผิวในการกลึงคว๎านรู

ในอะลูมิเนียม เกรด 6061 ด๎วยมีดคาร์ไบด์ 
40,000 สุรสิทธิ์  ระวังวงศ์ 

105. 11. การปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการผลิตยางแผํนรมควัน : กรณีศึกษา โรงงานเพชรรุํงเรือง ส.อุตสาหกรรมยาง 40,000 ยงยุทธ  ดุลยกุล 
106. 12. การพัฒนาการย๎อมผ๎าไหมจากใบมันส าปะหลังเพ่ือยับยั้งแบคทีเรียและต๎านรังสียูวี 40,000 มาหามะสูไฮมี  มะแซ 
107. 13. การพัฒนาศักยภาพพ้ืนฐานทางวิศวกรรมส าหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา โดยชุดฝกึทักษะอิเลกทรอนิกส์

ออนไลน์ เรื่องระบบแรงและการสมดุล 
20,000 จุฑามาศ  ลักษณะกิจ 

108. 14. การผลิตจุลผลึกเซลลูโลสจากธูปฤาษีประยุกต์ใช๎ในด๎านวัสดุ 40,000 สุรพล  ชูสวัสดิ ์
109. 15. การพยากรณ์คําความขรุขระผิวในการกลึงเหล็กหลํอเหนียวโดยใช๎วิธีการพ้ืนผิวผลตอบสนอง และพฤติกรรมการสึก

หรอของเม็ดมีด 
40,000 สุรสิทธิ์  ระวังวงศ์ 

110. 16. การพัฒนาเครื่องตรวจสอบและแจ๎งเตือนความผิดปกติทางรถไฟแบบอัตโนมัติ 45,000 ธีรพงษ์  ฉิมเพชร 
111. 17. การประเมินคําการกัดเซาะดินโดยใช๎แบบจ าลองลาดชันและน้ าฝน 45,000 ถาวร  เกื้อสกูล 
112. 18. ศึกษาการผลิตผ๎าไมํทอใยกล๎วยนางพญา 40,000 พรโพยม  วรเชฐวรา

วัตร์ 
113. 19. การเชื่อมวัสดุตํางความหนาของอลูมิเนียมผสมหลํอกึ่งแข็ง เกรด 2024 ด๎วยกระบวนการเชื่อมเสียดทานแบบกวน 40,000 ยงยุทธ  ดุลยกุล 
114. 20. การหาความยาวของเสาเข็มที่มีอยูํแล๎วโดยใช๎ไฮโดรโฟน 45,000 ภาณ ุ พร๎อมพุทธางกูร 
115. 21. ความคงทนของสีดอกอัญชันและการต๎านรังสียูวี 40,000 ภัทราภา  จ๎อยพจน์ 
116. 22. การศึกษาผลกระทบของปัจจัยที่มีผลตํอกระบวนการขึ้นรูปทรงถ๎วยกลมของเหล็กกล๎าไร๎สนิม เกรด SUS 304 40,000 จุฬาลักษณ์  โรจนานุ



  

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ชื่อหัวหน้า 

โครงการวิจัย 
กูล 

117. 23. ศึกษาสารเพ่ิมคาร์บอนระหวํางถํานกัมมันต์กับถํานไม๎มะขามที่ผิวด๎วยกระบวนการแพ็กคาร์บูไรซิ่ง 40,000 บรรเลง  ค าเกตุ 
118. 24. การออกแบบการทดลองเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอความขรุขระผิวในกระบวนการกัดอะลูมิเนียมหลํอกึ่งของแข็ง 

เกรด 5083 
40,000 จุฬาลักษณ์  โรจนานุ

กูล 
119. 25. การสร๎างแบบจ าลองของสถาปัตยกรรมไทยด๎วยภาพถํายทางอากาศ :  กรณีศึกษาอุโบสถวัดคูเตํา ต าบลแมํทอม 

อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา 
40,000 รจนา  คูณพูล 

120. 26. การต๎านรังสียูวีและการยับยั้งแบคทีเรียของด๎ายที่ผํานการเคลือบด๎วยพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ด๎วยเครื่องกรอด๎าย 40,000 วรวิทย์  ศรีวิทยากูล 
121. 27. การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการท าความสะอาดไขํเค็มพอกดินของอุตสาหกรรมในครัวเรือน 35,000 โสภิดา  จรเดํน 
คณะบริหารธุรกิจ 705,000  
122. 1. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกับผลการด าเนินงานขององค์การธุรกิจไทย 35,000 ชัยรัตน์  จุสปาโล 
123. 2. ปัจจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ไขํนกกระทา กลุํมบ๎านบํอเตี้ย ต าบลมํวงงาม อ าเภอสิงหนคร จังหวัด

สงขลา 
35,000 วัลลภา  พัฒนา 

124. 3. ความสามารถของผู๎ประกอบการโอทอปเพื่อพัฒนาการสํงออก 35,000 อันธิกา  ทิพย์จ านงค์ 
125. 4. ระบบจัดการสื่อออนไลน์ส าหรับลดภาวการณ์นอนไมํหลับในผู๎สูงอายุ 35,000 อานนท์ บัวศรี 
126. 5. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช๎ในการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนบ๎านบํอปาป อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

กรณีศึกษา กลุํมขนมพ้ืนบ๎านวรรณดี 
30,000 พัชรี ทิพย์ประชา 

127. 6. การประยุกต์ใช๎เทคโนโลยี QR CODE ในการประเมินผลการเข๎าเรียนของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กรณีศึกษา รายวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซํอุปทาน 

20,000 ปิยวรรณ  ปัญจวงศ ์

128. 7. แนวทางการสร๎างอาชีพของผู๎สูงอายุ ต าบลทะเลน๎อย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 40,000 นงเยาว์  อินทสโร 
129. 8. การศึกษาพฤติกรรมการใช๎สารสนเทศและปัญหาของผู๎ประกอบการ OTOP  จังหวัดสงขลา 35,000 ภัทราภรณ์  แก๎ว

กนิษฐารักษ์ 
130. 9. การประยุกต์ใช๎โปรแกรม Microsoft Excel เพ่ืองานบัญชี ส าหรับธุรกิจบริการ 30,000 ชิดชนก  มากเชื้อ 
131. 10. ศึกษาความพร๎อมของผู๎ประกอบการยํานเมืองเกําจังหวัดสงขลาในการรับช าระคําสินค๎าและบริการด๎วยเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ 
30,000 ณัฐวุฒิ  จันทร์ศรีบุตร 



  

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ชื่อหัวหน้า 

โครงการวิจัย 
132. 11. การรับรู๎เรื่องราวของผ๎าทอพื้นเมืองจังหวัดสงขลาสํงผลตํอภาพลักษณ์ตราที่มีผลตํอความตั้งใจซื้อ 35,000 วัลลภา  พัฒนา 
133. 12. ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการกลับมาเท่ียวซ้ าของนักทํองเที่ยวชาวไทยในพ้ืนที่ทะเลน๎อย  จังหวัดพัทลุง 40,000 บุสรินทร์  คูนิอาจ 
134. 13. การศึกษาพฤติกรรมการใช๎และปัญหาการใช๎สารสนเทศของผู๎สูงอายุ ต าบลทะเลน๎อย อ าเภอควนขนุน จังหวัด

พัทลุง 
40,000 สันติพงศ์  ตั้งธรรมกุล 

135. 14. ความพร๎อมของผู๎ท าบัญชีในจังหวัดสงขลาในการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไมํมีสํวนได๎
เสียสาธารณะ(ฉบับปรับปรุง) มาใช๎ 

20,000 สุพินดา  โจนส์ 

136. 15. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนคุ๎มครองสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุํม
สํงเสริมและพัฒนาอาชีพการท ากรงนก อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  

35,000 ณัฐวุฒิ  จันทร์ศรีบุตร 

137. 16. การศึกษาสภาพปัญหาและความต๎องการของแนวทางการบริหารงานเอกสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย 

30,000 ชวนพิศ  เจยาคม 

138. 17. การศึกษาผลกระทบและการปรับตัวเพ่ือเตรียมพร๎อมเข๎าสูํสังคมไร๎เงินสด (Cashless Society) ของมนุษย์เงินเดือน 35,000 มนต์ทนา  คงแก๎ว 
139. 18. การวิเคราะห์ต๎นทุนและผลตอบแทนทางการเงินในการผลิตขนมพ้ืนบ๎าน กรณีศึกษาชุมชนบํอปาบ อ าเภอสิงหนคร 

จังหวัดสงขลา 
25,000 ปรัศนีย์ กายพันธ์ 

140. 19. การศึกษาแนวโน๎มของเทคโนโลยีทางการเงิน(FinTech) ที่สํงผลตํอไลฟ์สไตล์ของผู๎ใช๎บริการทางการเงินในยุคดิจิทัล 35,000 นัดพลพิชัย  ดุลยวาทิต 
141. 20. ปัจจัยแหํงความส าเร็จของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในการได๎รับรางวัลรายงานความยั่งยืน 

(Sustainability Report Award) 
25,000 ปรัศนีย์ กายพันธ์ 

142. 21. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตํอการเรียน เรื่อง สถิติเพ่ือการวิจัย ระหวํางรูปแบบการสอน
แบบรํวมมือเทคนิคจิ๊กซอว์กับการสอนปกติ 

20,000 ธันยพร  อริยะเศรณี 

143. 22. ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากการใช๎สื่อการเรียนรู๎แบบ Game Based Learning ในรายวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ ปีการศึกษา 2562 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

20,000 กิตติยา  อินทกาญจน์ 

144. 23. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู๎แบบโครงการ ในรายวิชาองค์การและการจัดการ ของ
นักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิจัย สงขลา  

20,000 พรวดี  เพ็งสุวรรณ 

คณะศิลปศาสตร์ 505,000  
145. 1. แนวทางการออกแบบและสร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท๎องถิ่นเพ่ือเพ่ิมมูลคํา กรณีศึกษาการผลิตของที่ระลึก 40,000 นันทิพย์ หาสิน 



  

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ชื่อหัวหน้า 

โครงการวิจัย 
จากกระเบื้องดินเผา บ๎านทํานางหอม จังหวัดสงขลา 

146. 2. การศึกษาความพร๎อมของธุรกิจโรงแรมเพ่ือรองรับนักทํองเที่ยวกลุํมไมซ์ในการเข๎าสูํ SONGKHLA MICE CITY 35,000 กาญจนพัฐ  กลับทับลัง 
147. 3. การเรยีนการสอนแบบห๎องเรียนกลับด๎านผํานเฟชบุ๏กเพ่ือพัฒนาทักษะการอํานจับใจความ 20,000 ภณิดา จิตนุกูล 
148. 4. สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 20,000 ยูโสบ  ด าเตะ 
149. 5. พฤติกรรมการใช๎สื่อสังคมออนไลน์ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
20,000 ทรรศนีย์ คีรีศรี 

150. 6. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระหวํางวิธีสอนแบบแบํงกลุํมผลสัมฤทธิ์และวิธีสอนแบบ
ปกติ 

15,000 สมิหลา  คีรีศร ี

151. 7. การยืดอายุการเก็บรักษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเห็ดแครง 35,000 จินตนา  เจริญเนตรกุล 
152. 8. การพัฒนาผลิตภัณฑ์พุดดิ้งถั่วดาวอินคาโปรตีนสูง 35,000 ภัชศิรีย์ เหลําทอง 
153. 9. การมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาเมืองเกําสงขลา 30,000 ธิดาพร  เรืองเริงกุล

ฤทธิ์ 
154. 10. การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวที่มีตํอการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีเขตเมืองเกํา

สงขลา เพ่ือพัฒนาศักยภาพการทํองเที่ยวให๎มั่นคงยั่งยืน 
30,000 ชญาดา เฉลียวพรหม 

155. 11. โปรแกรมการพัฒนาการเห็นคุณคําในตนเองของเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา 40,000 ผกากรอง  เทพรักษ์ 
156. 12. แนวทางการสํงเสริมความเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ๎านหาร อ าเภอบางกล่ า 

จังหวัดสงขลา 
35,000 เอกราช  มะลิวรรณ์ 

157. 13. การพัฒนานักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต๎เพ่ือมุํงเข๎าสูํสายอาชีพธุรกิจการบิน 35,000 จิรวิชญ์ พรรณรัตน์ 
158. 14. ปัจจัยที่มีผลตํอคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุที่ยั่งยืนในเทศบาลต าบลทุํงลาน 

อ าเภอคลองหอยโขํง จังหวัดสงขลา 
40,000 สมเกียรติ  อินทรักษ์ 

159. 15. การปรับตัวทางวัฒนธรรมของนักศึกษามุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ในพ้ืนที่  จังหวัดสงขลา : กรณีศึกษา
นักศึกษาชมรมมุสลิมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

20,000 วิลาสินี สุขกา 

160. 16. การใช๎ภาษาโฆษณาเพ่ือโน๎มน๎าวใจในการขายสินค๎าออนไลน์ทางเฟซบุ๏ก 35,000 จุฑาฎา เทพวรรณ 
161. 17. ปัญหาด๎านการตอบค าถามครูผู๎สอนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 20,000 จิรายุ สงเคราะห์ 



  

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ชื่อหัวหน้า 

โครงการวิจัย 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 245,000  
162. 1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียนโดยใช๎แผนการจัดการเรียนรู๎ในรูปแบบMIAP ส าหรับรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู๎ส าหรับครูวิชาชีพ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
20,000 บุษราคัม  ทองเพชร 

163. 2. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอนมัลติมีเดีย(MMCAI) ส าหรับญาติผู๎ป่วย เรื่องการดูแลผู๎สูงอายุโรคเบาหวาน 
ที่เข๎ารับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์ยะลา จังหวัดยะลา 

40,000 บุษราคัม  ทองเพชร 

164. 3. การเพ่ิมประสิทธิภาพตัวเรํงปฏิกิริยา MgO/CaO ส าหรับการผลิตไบโอดีเซล 40,000 จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ 
165. 4. ระบบเตือนภัยผู๎บุกรุกแบบไร๎สายผํานโทรศัพท์มือถือ 35,000 วาสณา  บุญสํง 
166. 5. การประเมินผลการจัดการศึกษาของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี

วิชัย 
20,000 ทรงนคร  การนา 

167. 6. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดท าแผนบทเรียนโดยการใช๎การวิจัยเป็นฐาน
ส าหรับนักศึกษาครูชําง 

20,000 ทรงนคร  การนา 

168. 7. ประสิทธิภาพการดูดซับไอออนโลหะหนักโดยใช๎ถํานกัมมันต์จากชีวมวล 30,000 จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ 
169. 8. โปรแกรมสํงเสริมคุณธรรมในความเป็นครูด๎านจิตพิสัยของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
15,000 วรลักษณ์  แก๎วเอียด 

170. 9. การทดสอบก าลังแรงอัดจากเถ๎าหนักของปาล์มเพ่ือมาเป็นวัสดุถมกลับในงานปิโตรเลียม 25,000 ณปภัช  สมานวงศ์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 90,000  
171. 1. แสงสวํางส าหรับห๎องเรียนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  20,000 ทัชชญา  สังขะกูล 
172. 2. การศึกษาและทดลองวัสดุเรซิ่นผสมด๎วยขี้เลื่อยเพ่ือสร๎างงานประติมากรรม 40,000 บูชา  ผกากรอง 
173. 3. การสร๎างสื่อเสริมประกอบการสอนที่มีรูปทรงนูนในวิชาสังคมศึกษาส าหรับผู๎พิการทางสายตา : กรณีศึกษา โรงเรียน

สอนคนตาบอดธรรมสากล หาดใหญํ 
30,000 พลากร  พันธุ์มณี 

วิทยาลัยรัตภูมิ 255,000  
174. 1. การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือสํงเสริมการขายสินค๎าเฉพาะถิ่น กรณีศึกษาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหนอง

ไม๎แกํน อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
35,000 พัชรินทร์  บุญนุํน 

175. 2. การพัฒนาชุดทดลองใบงานระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์ด๎วย VMware vSphere 30,000 พิเชฐ  สุวรรณโณ 



  

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ชื่อหัวหน้า 

โครงการวิจัย 
176. 3. ระบบบริหารจัดการต๎นไม๎ในสวนพฤกษศาสตร์โดยการใช๎คิวอาร์โค๎ดผํานออนไลน์แอพพลิเคชัน กรณีศึกษา 

วิทยาลัยรัตภูมิ 
35,000 วันประชา  นวนสร๎อย 

177. 4. การพยากรณ์จ านวนนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติที่เดินทางเข๎าประเทศไทย ผํานดํานชายแดน อ าเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา 

20,000 วันดี  นวนสร๎อย 

178. 5. ระบบจัดการตู๎ปลาผํานออนไลน์แอปพลิเคชัน 35,000 วันประชา  นวนสร๎อย 
179. 6. กระดาษรองแก๎วรักษ์สิ่งแวดล๎อมจากเส๎นใยผลปาล์มน้ ามัน 35,000 อาริษา  โสภาจารย ์
180. 7. ความสัมพันธ์ระหวํางการควบคุมภายในด๎านรายรับ – รายจํายกับผลการด าเนินงานของกลุํมวิสาหกิจชุมชนใน 

อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
30,000 เพ็ญนภา  เชาวนา 

181. 8. ศึกษาการเข๎าถึงและรับรู๎กระบวนการสํงเสริมการเกษตร และการถํายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิต การเพ่ิม
มูลคําข๎าวของเกษตรกรจังหวัดสงขลา 

35,000 ภาวนา  พํุมไสว 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 940,000  
182. 1. ความรู๎และพฤติกรรมการจัดการขยะถุงพลาสติกของประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 40,000 กนกรัตน์  รัตนพันธุ์ 
183. 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข๎าว (ฟูริคาเกะ) จากหนังปลากะพงขาวทอดกรอบ 40,000 นพรัตน์ มะเห 
184. 3. ความรู๎และการมีสํวนรํวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของอาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมหมูํบ๎านจังหวัดพัทลุง 
40,000 กนกรัตน์  รัตนพันธุ์ 

185. 4. การตรวจคัดกรองทางพฤกษเคมีและการประเมินสารต๎านอนุมูลอิสระจากสารสกัดใบและก่ิงฝาดดอกแดง 40,000 ลักษมี  วิทยา 
186. 5. ผลของปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์จากสารสกัดสํวนตํางๆของหยีทะเลตํอการต๎านเชื้อแบคทีเรียกํอโรคสัตว์น้ า 40,000 ลักษมี  วิทยา 
187. 6. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎กระบวนการวิจัยเป็นฐานเพื่อเสริมสร๎างทักษะการวิจัยและทักษะ

การแก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์ 
20,000 สุดคนึง ณ ระนอง 

188. 7. ประสิทธิภาพของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพที่ได๎จากการหมักเปลือกส๎มโอเพ่ือเป็นแนวทางในการยับยั้งโรคพืช 35,000 ฌานิกา  แซํแงํ ชูกลิ่น 
189. 8. การเหนี่ยวน าดิพลอยด์ไจโนจีนีซีสในหอยตะโกรมกรามขาว 40,000 สุพัชชา  ชูเสียงแจ๎ว 
190. 9. การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวในน้ าทิ้งสุดท๎ายของโรงงานน้ ายางข๎น และการ ประยุกต์ใช๎ในสัตว์น้ าวัยอํอน 25,000 ชุตินุช  สุจริต 
191. 10. ปัจจัยท านายคุณภาพชีวิตของผู๎ติดเชื้อเอชไอวีและผู๎ป่วยเอดส์ที่เข๎ารับบริการในโรงพยาบาลห๎วยยอด จังหวัดตรัง 35,000 สุดคนึง ณ ระนอง 
192. 11. สารประกอบฟีนอลิก สารประกอบฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์ต๎านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเสม็ดขาวและเสม็ดแดง 40,000 สุนันทา  ข๎องสาย 



  

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ชื่อหัวหน้า 

โครงการวิจัย 
193. 12. การป้องกันพฤติกรรมการใช๎ความรุนแรงของเยาวชนในอ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 35,000 วรรณกร  พลพิชัย 
194. 13. พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวัยรุํนในจังหวัดตรัง 35,000 ผํองศรี  พัฒนมณี 
195. 14. ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเสม็ดขาวและเสม็ดแดงที่สํงผลตํอการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกํอโรคในกุ๎งและปลา 40,000 สุนันทา  ข๎องสาย 
196. 15. การผลิตไบโอชาร์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพ่ือการปรับปรุงดิน 40,000 วรรณวิภา  ไชยชาญ 
197. 16. การพัฒนากระบวนการยืดอายุการเก็บรักษาเต๎าเจี้ยวของวิสาหกิจชุมชนบ๎านบนควน อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง เพื่อ

ความปลอดภัยในการบริโภค 
30,000 ชุตินุช  สุจริต 

198. 17. ผลของถั่วเหลืองหมักด๎วยเชื้อ Bacillus subtilis var. natto ตํอการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช๎อาหาร
ของปลานิลแดง 

40,000 วรวุฒ ิ เกิดปราง 

199. 18. ผลของการให๎ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพที่แตกตํางกัน ตํอการเจริญเติบโต องค์ประกอบทางเคมี และคุณคําทางโภขนาการ 
ของสาหรํายพวงองุํนที่เลี้ยงแบบอินทรีย์ 

35,000 มาโนช  ข าเจริญ 

200. 19. ระบบแก๎วิกฤตปัญหาขวดพลาสติกล๎นโลกด๎วยระบบเทคโนโลยีแบบออนไลน์ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

35,000 กัตตินาฎ สกุลพันธ์
สวัสดิ ์

201. 20. ผลกระทบของโครงการคลองไทยตํอชาวประมงขนาดเล็ก ต าบลเขาไม๎แก๎ว อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 35,000 ธงชัย  นิติรัฐสุวรรณ 
202. 21. การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมขนบ๎านหัวเขา ต าบลนาหมื่นศรี ทํามกลางกระแสการทํองเที่ยว 35,000 จันทรา อ๎ุยเอ๎ง 
203. 22. ผลของสารสกัดจากลูกใต๎ใบ (Phyllanthus urinaria Linnaeus) ตํอความต๎านทานการติดเชื้อ Vibrio 

parahaemolyticus ในกุ๎งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone) 
35,000 อุทร  เจริญเดช 

204. 23. การประยุกต์ใช๎สาหรํายสีแดงน้ าจืดเป็นสารเรํงสีปลาทอง 35,000 วัฒนา วัฒนกุล 
205. 24. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของไตปลาในระหวํางกระบวนการหมักที่ลดปริมาณเกลือรํวมกับการใช๎กรดอินทรีย์และ

การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไตปลาหมักพร๎อมปรุง 
40,000 สุแพรวพันธ์  โลหะ

ลักษณาเดช 
206. 25. การเจริญเติบโตของปูม๎า  (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ในวัสดุหลบซํอนที่แตกตํางกัน 40,000 วิกิจ  ผินรับ 
207. 26. ระยะเวลาการเก็บรักษาข๎าวเปลือก ตํอปริมาณไขมัน โปรตีน และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในข๎าวเกําทับทิมชุมแพ 35,000 อุไรวรรณ วัฒนกุล 
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 190,000  
208. 1. แนวทางการใช๎ทรัพยากรท๎องถิ่นเพ่ือการทํองเที่ยวในพื้นที่ต าบลลิพัง อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 40,000 สิริปุณยากร ไกรเทพ 
209. 2. การศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางการใช๎กลยุทธ์การเรียนรู๎ภาษาและระดับความวิตกกังวลในการเรียนภาษาของ 30,000 สุภาพร เจริญสุข 



  

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ชื่อหัวหน้า 

โครงการวิจัย 
นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยระหวํางกํอนและหลังฝึกงาน 

210. 3. การประเมินศักยภาพของชุมชนเกาะสุกรเพ่ือเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 40,000 ณัฎฐณิชา หนูแก๎ว 
211. 4. การประเมินศักยภาพและออกแบบโครงขํายการทํองเที่ยวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในต าบลนาหมื่นศรี อ าเภอ

นาโยง จังหวัดตรัง 
40,000 ดุสิตพร ฮกทา 

212. 5. การพัฒนารูปแบบการมีสํวนรํวมในการจัดการทํองเที่ยวเชิงเกษตรอยํางยั่งยืน ชุมชนนาหมื่นศรี อ าเภอนาโยง 
จังหวัดตรัง 

40,000 ธรรมจักร เล็กบรรจง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 110,000  
213. 1. การประเมินประสิทธิภาพการใช๎พลังงานแสงสวํางอาคารควบคุมในหนํวยงานภาครัฐ : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วทิยาเขตตรัง 
40,000 กิตติกร  ขันแกล๎ว 

214. 2. การบริหารจัดการและวิเคราะห์มาตรการประหยัดพลังงานของอาคารประเภทโรงพยาบาล  : กรณีศึกษา ฝ่าย
วิศวกรรม โรงพยาบาลตรัง 

40,000 ปภัศร์ชกรณ์  อารีย์กุล 

215. 3. การออกแบบลายพิมพ์ผ๎าประยุกต์รํวมสมัยสร๎างด๎วยแบบจ าลอง 3 มิติ จากภูมิปัญญาวิสาหกิจชุมชนกลุํมผ๎าทอนา
หมื่นศรีจังหวัดตรัง 

30,000 หทัยรัตน์  บุญเนตร 

 
๒.๒ การวิจัยสถาบัน 

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ชื่อหัวหน้า 

โครงการวิจัย 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 45,000  
1. 1. คุณภาพชีวิตการท างานที่สํงผลตํอความผูกพันขององค์การของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
25,000 ภคิน  พญารัง 

2. 2. ปัจจัยสภาพแวดล๎อมในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือรองรับนโยบายการศึกษา 
4.0 

20,000 ภคิน  พญารัง 

กองบริหารงานบุคคล 20,000  



  

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ชื่อหัวหน้า 

โครงการวิจัย 
3. 1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการสรรหาทรัพยากรบุคคลผํานเว็บแอพพลิคชั่น ส าหรับกองบริหารงานบุคคล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
20,000 นวพล  เทพนรินทร์ 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ 45,000  
4. 1. ปัจจัยที่มีผลตํอการท าวิจัยสถาบันของบุคลากรสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช (ไสใหญํ) 
15,000 ณรงค์ชัย  มาคง 

5. 2. การพัฒนาจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
(ไสใหญํ) 

15,000 ปิยภรณ์ คงศรีทอง 

6. 3. ความคาดหวังของผู๎ประกอบการที่มีผลตํอบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการจัดการคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
มทร.ศรีวิชัย 

15,000 สุนิษา  จันทร์ประสิทธิ์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26,000  
7. 1. การศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการตํอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
12,000 กุลวดี  สุขเกษม 

8. 2. ศึกษาพฤติกรรมการคบเพ่ือนตํางเพศและการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

14,000 พรประภา ปานสีนุํน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 125,000  
9. 1. พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 25,000 เข๎มนที  ศรีสุขล๎อม 

10. 2. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

15,000 นิภาภรณ์  แซํเดี่ยว 

11. 3. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาปฐพีกลศาสตร์ การไหลผํานตัวกลางที่มีรูพรุน 20,000 ศุภวัฒน์  จันทร์ปราง 
12. 4. ปัจจัยที่มีผลกระทบตํอการช าระเงินคําลงทะเบียนของนักศึกษาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 20,000 กัญญารัตน์  ใจรักษ์ 
13. 5. ทัศนคติและศักยภาพในการท าวิจัยของสายสนับสนุน 15,000 กนกอร  โส๏ะหวัง 
14. 6. ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอคุณภาพน้ าประปาของโรงน้ าประปาผิวดิน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 20,000 รณรุต  ผลหิรัญ 
15. 7. ปัจจัยที่สํงผลตํอการด าเนินโครงการวิจัยไมํเป็นไปตามแผนที่ก าหนด กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ

การจัดการ 
10,000 ศิริทรัพย์  คล๎ายโพธิ์ 



  

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ชื่อหัวหน้า 

โครงการวิจัย 
คณะบริหารธุรกิจ 20,000  
16. 1. ปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ สงขลา 20,000 พิมพ์จรัส  บุญเลิศ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 25,000  
17. 1. การศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอคุณภาพชีวิตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 25,000 เอกศักดิ์  สงสังข ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 20,000  
18. 1. ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 20,000 อรรถพล  พรหมทอง 

 
 


