
 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

ประเภททุนวิจัยพ้ืนฐาน (Basic Research Fund) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
…………………………............ 

ตามท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดป้ระกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพ่ือพิจารณาคัดเลือก
ให้ทุนสนับสนุนโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภททุนวิจัยพ้ืนฐาน (Basic Research Fund) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ขอประกาศการการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนทุนโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภททุนวิจัยพ้ืนฐาน (Basic Research Fund) 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จ านวนงบประมาณทั้งสิ้น ๓๖,๙๓๒,๐๐๐ บาท (สามสิบหกล้านเก้าแสนสามหมื่น 
สองพันบาทถ้วน) ซ่ึงแบ่งออกเป็น ๓ แผนงาน  ดังนี้ 

๔. แผนงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  จ านวน ๓๔ โครงการ  
งบประมาณ ๑๖,๐๗๐,๐๐๐ บาท 

๕. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่  จ านวน ๑๔ โครงการ 
งบประมาณ ๑๙,๑๑๔,๐๐๐ บาท 

๖. แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (ววน.) งบประมาณ ๑,๗๔๘,๐๐๐ บาท 

 

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ด าเนินการจัดท าสัญญารับทุน
กับมหาวิทยาลัยฯ โดยก าหนดระยะเวลาด าเนินการในสัญญารับทุนเป็นเวลา ๑๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่ 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ต่อไป 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่       ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
                                                        (ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส) 
                                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบท้ายประกาศ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนทุนโครงการวิจัย งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี พ.ศ. 2566 

ฉบับลงวันที่  28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
…………………………………………………………………………… 

 

ล าดับ รหัสโครงการ โครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท) 
แผนงานวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ จ านวน 34 โครงการ 
คณะเกษตรศาสตร์     4,671,000.00 
1 1 4141030 การศึกษาเพ่ือต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ินของสาหร่ายกินได้พ้ืนถ่ินเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาเป็น

ผลิตภัณฑ์อาหาร: ผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืช (Plant-based protein) และชาหมัก (Kombucha) 
จากสาหร่ายก้ามกุ้ง 

ผศ.ดร.วรรณิณี  จันทร์แก้ว 629,000.00 

2 2 4161942 การพัฒนากระบวนการเพ่ิมผลผลิตขมิ้นในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ดร.สกุลรัตน์  หาญศึก 752,000.00 

3 3 4192491 การวิจัยและพัฒนาการใช้อาหารผสมครบส่วนร่วมกับแหล่งอาหารไขมันจากกากตะกอนปาล์ม
น้ ามัน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพน้ านมในโคนม 

นางสาวนวลนพมล  ศรีอุทัย 677,000.00 

4 4 4232933 การประยุกต์ใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus sp. เพ่ือส่งเสริมการเจริญเติบโตและการควบคุมโรครา
เขียว (Trichoderma spp.) ของเห็ด 

รศ.ดร.พรศิลป์  สีเผือก 384,000.00 

5 5 4233161 การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผู้ผลิตไก่พ้ืนเมืองภาคใต้ ผศ.ดร.จรีวรรณ  จันทร์คง 360,000.00 

6 6 4243466 การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตสับปะรดพันธ์ุศรีวิชัยปลอดโรค ผศ.ดร.พัชราภรณ์  วาณิชย์ปกรณ์ 297,000.00 

7 7 4253792 การยืดอายุการเก็บรักษาพริกไทยสดภายใต้สภาพบรรยากาศดัดแปลง นางสาวนภัสวรรณ  เล่ียมนิมิตร 250,000.00 

8 8 4264051 การคัดเลือกพันธ์ุข้าวเบายอดม่วงเพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการ นายสุดนัย  เครือหลี 350,000.00 

9 9 4264195 การออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ส ารวจสภาพแวดล้อมในการเพาะปลูก นายอุกฤษฎ์  ช ามริ 432,000.00 

10 10 4274559 การออกแบบและพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์จากเปลือกผลไม้เศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นางธันย์นรีย์  โมราศิลป์ 360,000.00  

11 11 4274619 การพัฒนาเคร่ืองตรวจสอบไข่มีเช้ือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขยายพันธ์ุไก่ ผศ.ดร.เสน่ห์  รักเก้ือ 180,000.00 



ล าดับ รหัสโครงการ โครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1,288,000.00 
12 1 4162163 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ฐานสมรรถนะส าหรับการจัดการการเรียนรู้รายบุคคลเพ่ือยกระดับ

คุณภาพทางการศึกษาของผู้เรียนยุคดิจิทัลในสถาบันการอาชีวศึกษา 
ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ 1,288,000.00 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ 570,000.00 
13 1 4233223 การพัฒนาระบบวินิจฉัยโรคใบยางพาราโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกเพ่ือการเกษตรแบบย่ังยืน ผศ.ภูริวัฒน์  เลิศไกร 210,000.00 

14 2 4274257 สถานการณ์และรูปแบบความยากจนข้ามรุ่นของประชากรในเขตเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ดร.เกียรติขจร  ไชยรัตน์ 360,000.00 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,652,000.00 
15 1 4212562 การเสริมสร้างสุขภาพด้วยโนราบิกเพ่ือปรับปรุงการทรงตัวในผู้สูงอายุหลังการแพร่ระบาดโควิด-19 นายวสันต์  หะยียะห์ยา 150,000.00 

16 2 4233140 การพัฒนาสารสกัดหยาบจากพริกไทยพันธ์ุปะเหลียนไฟโตโซมในรูปแคปซูลนิ่ม เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารท่ีมีฤทธ์ิในการปรับเปล่ียนระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย 

ผศ.ดร.ธนากรณ์  ด าสุด 432,000.00 

17 3 4233184 การพัฒนาไมโครเอนแคปซูเลชันสารออกฤทธ์ิจากกัญชงส าหรับใช้ป้องกันและรักษามะเร็งเต้านม ผศ.ดร.ธนากรณ์  ด าสุด 432,000.00 

18 4 4233269 การจัดท าข้อมูลทางพันธุกรรมของแม่พันธ์ุและลูกปูม้า (Portunus pelagicus) เพ่ือใช้ในการ
ติดตามลูกปูม้าท่ีปล่อยในโครงการธนาคารปูม้าพ้ืนท่ีจังหวัดตรังและจังหวัดกระบ่ี  

ผศ.ดร.วีระเกียรติ  ทรัพย์มี 350,000.00 

19 5 4253768 โมบายแอปพลิเคชันระบบผู้เช่ียวชาญส าหรับวินิจฉัยโรคและการขาดธาตุอาหารของมังคุด ผศ.ดร.ชัชฎา  หนูสาย 288,000.00  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 1,951,000.00 
20 1 4161517 พัฒนาศักยภาพการผลิตและการเล้ียงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการหอยนางรมด้วยนวัตกรรม

และเทคโนโลยีพลังงานทดแทนสู่เชิงพาณิชย์ 
ผศ.ดร.สุพัชชา  ชูเสียงแจ้ว 846,000.00 

21 2 4161583 พัฒนาศักยภาพการผลิตลูกหอยนางรมระยะก่ึงวัยรุ่นในบ่อดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตสู่เกษตรกรผู้เล้ียง
สัตว์น้ าชุมชนชายฝ่ัง จังหวัดตรัง 

ผศ.ดร.สุพัชชา  ชูเสียงแจ้ว 353,000.00 

22 3 4243480 คุณค่าทางโภชนาการของลูกประและการใช้ประโยชน์ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ผศ.ดลฤดี  พิชัยรัตน์ 192,000.00 

23 4 4253836 นวัตกรรมกระชังรักษ์โลกจากขยะพลาสติกรีไซเคิลสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
อย่างย่ังยืน  

นางสาวกัตตินาฏ  สกุลสวัสดิพันธ์ 560,000.00 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3,676,000.00 
24 1 4141004 การพัฒนาวัสดุคันทางจากดินลูกรังท่ีไม่ผ่านมาตรฐานปรับปรุงด้วยเถ้าไม้ยางพาราจีโอพอลิเมอร์

ส าหรับโครงสร้างพ้ืนฐานถนน และรถไฟท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ผศ.ดร.วิศิษฏ์ศักด์ิ  ทับยัง 384,000.00 



ล าดับ รหัสโครงการ โครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท) 
25 2 4141238 การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากพลาสติกชีวภาพและข้ีเล่ือยไม้

ยางพารา ส าหรับการผลิตของเล่นเด็กท่ีสามารถย่อยสลายได้ 
รศ.ดร.ชาตรี  หอมเขียว 711,000.00 

26 3 4233237 การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าท่ีเชิงคุณภาพและวิศวกรรมคันเซส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากต้นคลุ้มเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม กรณีศึกษา กลุ่มจักสานต้นคลุ้ม ต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า 
จังหวัดสตูล 

รศ.สุรสิทธ์ิ  ระวังวงศ์ 461,000.00 

27 4 4243318 การพัฒนาระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์เพ่ือสนับสนุนการวิจัยเชิงพ้ืนท่ีคาบสมุทรสทิง
พระ 

นายต่อลาภ  การปล้ืมจิตร 506,000.00 

28 5 4253860 บ้านต้นแบบจากอิฐบล็อกประสานผสมเถ้าไม้ยางพารา นายเปรมณัช  ชุมพร้อม 471,000.00 

29 6 4264032 ยกระดับความสามารถชุมชนในการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และด้านการ
เกษตรกรรมด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี IoT ร่วมกับกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน พ้ืนท่ี
อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี 

ดร.ณัฐพล  แก้วทอง 1,143,000.00 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 705,000.00 
30 1 4222675 วิจัยและประเมินศักยภาพพลังงานทดแทนด้วยนวัตกรรมอัจฉริยะเพ่ือรองรับโรงไฟฟ้าชุมชนใน

เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง 
ผศ.ดร.ปภัศร์ชกรณ์  อารีย์กุล 705,000.00 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 315,000.00 
31 1 4264038 การเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนหลังวิกฤตโควิด ผ่านกระบวนการสร้างเส้นทางการท่องเท่ียว

พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองสงขลาด้วยนวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ีอย่างมีส่วนร่วม 
นางสาวพิมพ์ภัช  ภู่ทอง ฤทธ์ิเดช 315,000.00 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 927,000.00 
32 1 4253781 ประสิทธิภาพของสารเสริมโพรไบโอติก Bacillus subtilis ต่อการยับย้ังกระบวนการส่ือสาร

ระหว่างแบคทีเรียก่อโรคในทางเดินอาหาร และการส่งเสริมสุขภาพล าไส้ในไก่เนื้อ 
นางสุณิษา  คงทอง  495,000.00 

33 2 4263961 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ระบบน าส่งสารเอคโตอินรูปแบบลิโปโซมและนิโอโซมเพ่ือการ
ประยุกต์ใช้ทางเวชส าอาง 
 

นางสุณิษา  คงทอง 432,000.00 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 315,000.00 
34 1 4233045 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พาสต้าปราศจากกลูเตนจากแป้งข้าวกล้องภาคใต้เสริมโปรตีนด้วย

กระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน 
ผศ.ดร.สุภาษิต  ชูกล่ิน 315,000.00 



ล าดับ รหัสโครงการ โครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท) 
แผนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามอัตลักษณ์เชิงพ้ืนท่ี  จ านวน 14 โครงการ 
คณะเกษตรศาสตร์     4,240,000.00 
1 1 4182288 การยกระดับการผลิตทุเรียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตเชิงการค้า ผศ.ดร.สกุลรัตน์  หาญศึก 1,738,000.00 

2 2 4264096 การยกระดับไม้ผลพ้ืนเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยการพัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์ผลไม้
อบแห้งสู่เชิงการค้า 

รศ.วัฒนา  ณ นคร 950,000.00 

3 3 4284640 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสาหร่ายกินได้พ้ืนถ่ิน (สาหร่ายก้ามกุ้ง) สู่เชิงพาณิชย์และการ
อนุรักษ์ 

ผศ.ดร.วรรณิณี  จันทร์แก้ว 924,000.00 

4 4 4284644 การวิจัยและพัฒนาการเล้ียงไก่พ้ืนเมือง เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร ผศ.ดร.ประพจน์  มลิวัลย์ 628,000.00 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ 3,848,000.00 
5 1 4202521 การพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาพ้ืนถ่ิน ในจังหวัด

นครศรีธรรมราช บนแพลตฟอร์มตลาดดิจิทัล เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
ผศ.โพยมพร  รักษาชล 1,165,000.00 

6 2 4253862 การยกระดับการจัดการการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและอาหารไปสู่มาตรฐานการท่องเท่ียวโดยชุมชน
ในพ้ืนท่ีอ าเภอพิปูน อ าเภอฉวาง อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นายปิยะ  เพชรสงค์ 1,650,000.00 

7 3 4263972 การพัฒนาก าลังคน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท่องเท่ียว อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช สร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างมั่นคงและย่ังยืน 

ดร.กัลยาณี  ทองเล่ียมนาค 1,033,000.00 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,613,000.00 
8 1 4162085 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สาคูจังหวัดพัทลุงสู่เชิงพาณิชย์ ผศ.กลอยใจ  ครุฑจ้อน 1,613,000.00 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6,789,000.00 
9 1 4192447 การพัฒนานวัตกรรมในห้องนั่งเล่นส าหรับการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุไทย รศ.ดร.ชาตรี  หอมเขียว 1,545,000.00 

10 2 4222656 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้างคุณค่าและยกระดับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เพาะเล้ียงเห็ดแครง
ต าบลท่าข้าม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา บนพ้ืนฐานศักยภาพและทรัพยากรท้องถ่ินอย่างย่ังยืน  

รศ.วรพงค์  บุญช่วยแทน 2,127,000.00 

11 3 4222759 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมพร้อมใช้สู่การยกระดับศักยภาพและความเข้มแข็งส าหรับผลิตภัณฑ์
มันส าปะหลัง ต าบลท่าข้าม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยการจัดการชุมชนและสร้างการ
เรียนรู้นวัตกรรมจากทรัพยากรพ้ืนถ่ิน 

รศ.วรพงค์  บุญช่วยแทน 1,725,000.00 



ล าดับ รหัสโครงการ โครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท) 
12 4 4243286 นวัตกรรมการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระจูดเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการตลาดและ

ความสามารถในการแข่งขัน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์กระจูด ต าบลเคร็ง อ าเภอ
ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รศ.สุรสิทธ์ิ  ระวังวงศ์ 1,392,000.00 

คณะศิลปศาสตร์ 1,224,000.00 
13 1 4264206 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ทางตาลโตนดจากภูมิปัญญาของชุมชนลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา สู่

การท่องเท่ียวชุมชนวิถีวัฒนธรรมตาลโตนดจังหวัดสงขลา ด้วยนวัตกรรม 
ผศ.นพดล  โพชก าเหนิด 1,224,000.00 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,400,000.00 
14 1 4243611 โครงการยกระดับศักยภาพเมืองเก่าสงขลาสู่เมืองสร้างสรรค์ นายธนวัฒน์  เลขาพันธ์ 1,400,000.00 

แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)  
สถาบันวิจัยและพัฒนา 1,748,000.00 
1 1 47706 แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (ววน.) 
 1,748,000.00 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 




