
 

 

 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง ผลการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนโครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
…………………………............ 

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพ่ือพิจารณา
คัดเลือกให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ขอประกาศผลการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนทุน
โครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยจ านวน ๘๗ โครงการ งบประมาณรวม 
๓,๗๐๙,๕๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดท าสัญญารับทุน 
กับมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่        กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 

 
   (ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส) 

                                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ เรื่อง ผลการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนโครงการวิจัยจากงบประมาณ  
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ฉบับลงวันที่  29  กันยายน พ.ศ. 2565 

…………………………………………………………………………… 
 
ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย กรอบทุนวิจัย งบประมาณ 

(บาท) 
คณะบริหารธุรกิจ   200,000 
1 1 ตัวแบบพยากรณ์ราคาปาล์มน้ ามันในจังหวัดสงขลาโดยทฤษฎีค่าสุดขีด นางจุฑามาศ บุญรัศมี ทุนวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 40,000 
2 2 กระบวนการพัฒนาแผนการตลาดผลิตภัณฑ์มัลเบอร์รี่เพ่ือสุขภาพของธุรกิจ

หม่อนผลแปรรูปกลุ่มใต้ร่มบุญ จังหวัดสงขลา 
นางสาววราภรณ์ เลาหะสัม
พันธพร 

ทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ
สร้างผู้ประกอบการ 

80,000 

3 3 การประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

นางสาวกุลธีรา ทองใหญ่ ทุนวิจัยเพื่อตอบสนองพันธกิจ
มหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

80,000 

คณะวิศวกรรมศาสตร์   702,000 
4 1 ผลกระทบจากปัจจัยการผสมต่อสมบัติเชิงกลและกายภาพของวัสดุเชิง

ประกอบจากพลาสติกรีไซเคิลเสริมแรงด้วยกระดองปู 
นายชัยณรงค์ ศรีวะบุตร ทุนวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 50,000 

5 2 ประสิทธิภาพของหินโรยทางรถไฟที่ปรับปรุงด้วยมวลรวมจากยางรถยนต์
ภายใต้แรงกระท าวัฏจักร 

นายอรุณ ลูกจันทร์ ทุนวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 35,000 

6 3 การพัฒนาก าลังของไม้ปาล์มน้ ามันด้วยน้ ายางพารา เรซิ่น และการบีบอัด นายเปรมณัช ชุมพร้อม ทุนวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 50,000 
7 4 การพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ไอโอทีด้วยชุดฝึกปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้

เทคโนโลยีไอโอที ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
นายสิทธิโชค อุ่นแก้ว ทุนวิจัยเพื่อนวัตกรรมการศึกษาและ

การบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ 
49,000 

8 5 การพัฒนาชุดการเรียนรู้การจ าลองควบคุมการเดินรถระบบขนส่งทางราง ผศ.ซูไฮดี สนิ ทุนวิจัยเพื่อนวัตกรรมการศึกษาและ
การบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ 

49,000 

9 6 สื่อการเรียนรู้เรื่องพฤติกรรมการรับแรงและการวิบัติของจุดต่อชิ้นส่วน
คอนกรีตหล่อส าเร็จ เพ่ือพัฒนาการคิดเชิงระบบ 

นายพงศ์ศักดิ์ ศุขมณี ทุนวิจัยเพื่อนวัตกรรมการศึกษาและ
การบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ 

48,000 

 
 



ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย กลุ่มทุนวิจัย งบประมาณ 
(บาท) 

10 7 การออกแบบและพัฒนารองกีบเท้าโคนมจากโฟมยางธรรมชาติ นายธีระวัฒน์ เพชรดี ทุนวิจัยเพื่อการพัฒนางานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 

80,000 

11 8 การพัฒนาคอนกรีตผสมเถ้าไม้ยางพาราส าหรับชิ้นส่วนทางข้ามทางรถไฟ นายทวีศักดิ์ ทองขวัญ ทุนวิจัยเพื่อการพัฒนางานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 

73,000 

12 9 การพัฒนาแปลงสาธิตส าหรับการเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะด้วย
เทคโนโลยี IoT ส าหรับเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรในชุมชน ต.บ่อดาน 
อ.สทิงพระ จ.สงขลา 

ผศ.ดร.สหพงศ์ สมวงค์ ทุนวิจัยเพื่อตอบสนองพันธกิจ
มหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

70,000 

13 10 การวิเคราะห์เส้นทางการท่องเที่ยวและประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ 

นายอภิชล ทองมั่ง ก าเนิด
ว้ า 

ทุนวิจัยเพื่อตอบสนองพันธกิจ
มหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

70,000 

14 11 การศึกษาผลของการล้างแก๊สของชุดนวัตกรรมท าบริสุทธิ์แก๊สชีวภาพเพ่ือใช้
งานในเชิงพาณิชย์ 

นายวสุ สุขสุวรรณ ทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ
สร้างผู้ประกอบการ 

80,000 

15 12 การพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทสนับสนุนงานเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ส าหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 

ว่าที่ ร.ต.หญิง สุพรรณี เกตุ
แก้ว 

ทุนวิจัยสถาบัน 22,000 

16 13 การพัฒนาระบบควบคุมการรดน้ าอัตโนมัติบนแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่งหรือไอโอที เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

นายไกรวิทย์ ชูชาติ ทุนวิจัยสถาบัน 26,000 

คณะศิลปศาสตร์   303,000 
17 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตนมถ่ัวเหลืองพร้อมดื่มเสริมแคลเซียมจากงาด าโดยใช้

สารสกัดจากหญ้าหวานทดแทนน้ าตาล 
นางสาววรรณนิสา เภาพันธ์ ทุนวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 50,000 

18 2 ผลการใช้แป้งสาคูทดแทนแป้งมันส าปะหลังต่อลักษณะผลิตภัณฑ์ขนมผิง นางสาวน้ าฝน ชูพูล ทุนวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 50,000 
19 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่พร้อมดื่มจากข้าวไร่ดอกข่าเสริมโปรตีนจากถั่ว

เหลืองส าหรับผู้สูงอายุ การศึกษาปริมาณของแอนโทไซยานิน ความสามารถใน
การต้านอนุมูลอิสระและปริมาณไอโซฟลาโวน 

นางสาวธันยพร สายทอง ทุนวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 50,000 

 



 
ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย กลุ่มทุนวิจัย งบประมาณ 

(บาท) 
20 4 การพัฒนาธุรกิจโรงแรมของจังหวัดสงขลาเพื่อสร้างความได้เปรียบในการ

แข่งขันสู่การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน 
นางสาวศุภวรรณ ตันตสุทธิ
กุล 

ทุนวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 28,000 

21 5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการของผู้ประกอบการร้านคาเฟ่ 
จังหวัดสงขลา 

ผศ.รวิวรรณ พวงสอน ทุนวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 24,000 

22 6 การศึกษาวัฒนวิถีและอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน การเรียนรู้ชุมชน
เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนในเขตพ้ืนที่ชายแดนใต้ สี่
อ าเภอจังหวัดสงขลา 

รศ.ดร.พัชรินทร์ ฆังฆะ ทุนวิจัยเพื่อตอบสนองพันธกิจ
มหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

70,000 

23 7 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

นางสาวบงกช สุวรรณ์รัตน์ ทุนวิจัยสถาบัน 10,000 

24 8 พัฒนาฐานข้อมูลครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ แบบออนไลน์ นายสรรชัย สอนกชกร ทุนวิจัยสถาบัน 21,000 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   141,000 
25 1 แนวทางการพัฒนาเมืองเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19  พ้ืนที่

เทศบาลนครสงขลา 
นายศิวกร พิเศษนิธิโชติ ทุนวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 38,000 

26 2 การศึกษาเพ่ือเสนอแนะการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้นแบบกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงสมุนไพรบ้านเกาะหมี ต าบลคลองแห อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

นางสาวนนทรส ภัคมาน ทุนวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 33,000 

27 3 การจ าลองข้อมูลสารสนเทศเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบังแดดของอุปกรณ์บัง
แดด กรณีศึกษา: ย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลา 

นางสาวณัฐรดา บุญถัด ทุนวิจัยเพื่อการพัฒนางานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 

70,000 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   214,000 
28 1 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบเกมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์

เสมือนจริงส าหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
เรียนรู้คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ กรณีศึกษา : นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

นางสาวนุชจิเรศ แก้วสกุล ทุนวิจัยเพื่อนวัตกรรมการศึกษาและ
การบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ 

47,000 

 



ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย กลุ่มทุนวิจัย งบประมาณ 
(บาท) 

29 2 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองมอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส ร่วมกับ
เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดส าหรับผู้เรียนรายวิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้า หลักสูตรครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาไฟฟ้า 

นายนรงฤทธิ์ เสนาจิตร ทุนวิจัยเพื่อนวัตกรรมการศึกษาและ
การบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ 

49,000 

30 3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครู ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครู 

นายกฤษฎา คงพูน ทุนวิจัยเพื่อนวัตกรรมการศึกษาและ
การบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ 

38,000 

31 4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้และการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อาเซียนของบุคลากรและนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

นายชนาธิป ลีนิน ทุนวิจัยสถาบัน 15,000 

32 5 ระบบการจัดการฐานข้อมูลพัสดุและครุภัณฑ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับ
หน่วยงาน 

นางสาวฐานิตดา ชูราษฎร์ ทุนวิจัยสถาบัน 25,000 

33 6 ศึกษารูปแบบการบริหารงานพัฒนานักศึกษาในยุค New Normal ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

นายเอกศักดิ์ สงสังข์ ทุนวิจัยสถาบัน 20,000 

34 7 แนวโน้มการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณ
เรืองศรี 

ทุนวิจัยสถาบัน 20,000 

วิทยาลัยรัตภูมิ   11,000 
35 1 แนวทางและปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณของหัวหน้าโครงการวิจัย

และโครงการบริการวิชาการ วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย 

นางสาวปิยนุช ศรีรีภพ ทุนวิจัยสถาบัน 11000 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ   334,500 
36 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกาแฟในอ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวณัฏฐ์วรดี คณิติน

สุทธิทอง 
ทุนวิจัยเพื่อตอบสนองพันธกิจ

มหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
70,000 

 
 
 



ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย กลุ่มทุนวิจัย งบประมาณ 
(บาท) 

37 2 การยกระดับนักเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือเป็น
ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม พ้ืนที่เขตเทือกเขาหลวงฝั่งตะวันตก จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

นางสาวนภาพร เทพรักษา ทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ
สร้างผู้ประกอบการ 

57,500 

38 3 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงสุกรในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

นางสาวอรัญญา จินาชาญ ทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ
สร้างผู้ประกอบการ 

50,000 

39 4 การจัดเส้นทางการขนส่งอาหารควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมของผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นางอรปวีณ์ เลิศไกร ทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ
สร้างผู้ประกอบการ 

80,000 

40 5 การพัฒนากระบวนการจัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ของคณะ
เทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 

นางสาวปิยภรณ์ คงศรีทอง ทุนวิจัยสถาบัน 18,000 

41 6 ความคาดหวังของผู้ประกอบการต่อบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์  คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย 

นางสาวสุนิษา จันทร์
ประสิทธิ์ 

ทุนวิจัยสถาบัน 23,000 

42 7 ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรในคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 

นางสาวพาทินี นวลศรี ทุนวิจัยสถาบัน 18,000 

43 8 การศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการฝ่ายการเงิน คณะเทคโนโลยีการ
จัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
(ไสใหญ่) 

นางสาวพวงเพ็ญ ขุนทอง
แก้ว 

ทุนวิจัยสถาบัน 18,000 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   447,000 
44 1 ประสิทธิผลของการสักยาต่อการรักษากลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนบน

เรื้อรัง 
นางสาวทิยานันท์ สวนกูล ทุนวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 50,000 

45 2 ประสิทธิผลของสูตรต ารับยาสมุนไพรพอกเข่าเพ่ือบรรเทาอาการปวดเข่าใน
ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม 

นางสาวกัญทร ยินเจริญ ทุนวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 50,000 

46 3 การประเมินความเสี่ยงจากการได้รับโลหะหนักจากการบริโภคกุ้ง อ าเภอปาก
พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นางรัตติยา สารดิษฐ์ ทุนวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 50,000 

 



ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย กลุ่มทุนวิจัย งบประมาณ 
(บาท) 

47 4 ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์โลชั่นที่มีส่วนประกอบจากสารสกัดสมุนไพรหนอน
ตายหยากและว่านหางจระเข้ 

นางสิริรัตน์ เลาหประภา
นนท์ 

ทุนวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 50,000 

48 5 การพัฒนาเครื่องปอกเปลือกลูกจันทร์เทศ นายพงษ์พันธ์ ราชภักด ี ทุนวิจัยเพื่อการพัฒนางานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 

76,000 

49 6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องดื่มฟังก์ชันนอลชนิดผงส าเร็จรูปจากสาร
สกัดข้าวไร่หอมบอน 

ดร.ปณิธิ รักนาม ทุนวิจัยเพื่อการพัฒนางานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 

80,000 

50 7 การพัฒนาระบบอัตโนมัติแบบออนไลน์ส าหรับการควบคุมการให้น้ าสวนสละ 
ชุมชนบ้านในยาง ต าบลร่มเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

นายสราญพงศ์ หนูยิ้มซ้าย ทุนวิจัยเพื่อการพัฒนางานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 

73,000 

51 8 ศึกษาปัญหาการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน กรณีศึกษา บุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ 

นางพรประภา ปานสีนุ่น ทุนวิจัยสถาบัน 18,000 

คณะเกษตรศาสตร์   473,000 
52 1 ผลของ Paclobutrazol ต่อการผลิตหน้าวัวพันธุ์ SV1 ให้เป็นไม้กระถาง นางสาวพรรณผกา สินอ า

พร 
ทุนวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 50,000 

53 2 การใช้กากมะพร้าวในสูตรอาหารสุกรพันธุ์เหมยซานต่อสมรรถภาพการ
เจริญเติบโตและองค์ประกอบซาก 

นางสาวนวลนพมล ศรีอุทัย ทุนวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 50,000 

54 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการขยายพันธุ์ต้นกระท่อมก้านแดงในหลอดทดลองและ
การตรวจสอบปริมาณสาร mitragynine 

นางสาววราภรณ์ หีดฉิม ทุนวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 50,000 

55 4 การคัดเลือกและผลิตหน้าวัวสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางภาคใต้ นางสุวรรณษา ชูเชิด ทุนวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 45,000 
56 5 ผลของโพแทสเซียมต่อการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพเงาะ นางสาวนุจรี ชดาการ ทุนวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 50,000 
57 6 นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากพริกเพ่ือเร่งสีกุ้งแคระสวยงามเชิง

พาณิชย์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
นายสิริพงษ์ วงศ์พรประทีป ทุนวิจัยเพื่อการพัฒนางานวิจัย 

สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
80,000 

58 7 พัฒนาแร่ธาตุก้อนคุณภาพสูงที่มีผงใบกระท่อมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ในแพะ 

นายชนะดล สุภาพงษ์ ทุนวิจัยเพื่อการพัฒนางานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 

75,000 

 
 



ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย กลุ่มทุนวิจัย งบประมาณ 
(บาท) 

59 8 ผลของอาหารเสริมจากสารสกัดพลูคาวผสมครีมจากกะทิต่อการเจริญเติบโต 
และอัตราการรอดตายของกุ้งก้ามกราม 

นายนรสิงห์ เพ็ญประไพ ทุนวิจัยเพื่อการพัฒนางานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 

60,000 

60 9 แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

นางราตรี มีศักดิ์ ทุนวิจัยสถาบัน 13,000 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร   50,000 
61 1 ศักยภาพอาหารท้องถิ่นและปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคอาหารท้องถิ่นยอด

นิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
นางสาวจิระนาถ รุ่งช่วง ทุนวิจัยเพื่อตอบสนองพันธกิจ

มหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
50,000 

คณะสัตวแพทยศาสตร์   261,000 
62 1 การศึกษาคุณลักษณะของแบคทีเรียในจีนัส Staphylococcus ที่ดื้อและไว

ต่อยา methicillin ที่แยกจากสุนัขป่วยด้วยโรคผิวหนังติดเชื้อ 
นางสาววณิชชา เยาวนิตย ์ ทุนวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 50,000 

63 2 การคัดเลือกแบคทีเรียที่มีศักยภาพในการย่อยเซลลูโลสที่มีคุณสมบัติเป็นโพร
ไบโอติกเพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในช้างป่า 

ดร.มาริยา เสวกะ ทุนวิจัยเพื่อการพัฒนางานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 

75,000 

64 3 ผลของวิธีการตัดแต่งต่อปริมาณผลผลิตชิ้นส่วนเนื้อแพะ นายสิริศักดิ์ ชีช้าง ทนุวิจยัเพื่อตอบสนองพนัธกิจ
มหาวิทยาลยัด้านการพฒันาเชิงพืน้ท่ี 

60,000 

65 4 การพัฒนาฐานข้อมูลหมู่เลือดสุนัขเพ่ือการให้บริการในโรงพยาบาลสัตว์ นางหัสยา ประพฤติชอบ ทุนวิจัยสถาบัน 19,000 
66 5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต ารับยาสมุนไพรส าหรับการสมานแผล นางพรปวีณ์ วงศ์กูล ทุนวิจัยสถาบัน 30,000 
67 6 การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพสัตว์ของคลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง โรงพยาบาลปศุสัตว์

นครศรีธรรมราช 
นายโฆษิต อารีกิจ ทุนวิจัยสถาบัน 11,000 

68 7 การพัฒนาระบบการจองห้องและครุภัณฑ์ออนไลน์ ศูนย์วินิจฉัยและชันสูตร
โรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ 

นางนันทพร ชูเรือง ทุนวิจัยสถาบัน 16,000 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ   300,000 
69 1 การออกแบบและวิเคราะห์พฤติกรรมการรับก าลังของเสาเข็มในดินเหนียว

อ่อนเพ่ือการก่อสร้าง 
นางสาวชลดา กาญจนกุล ทุนวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 37,000 

 
 



ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย กลุ่มทุนวิจัย งบประมาณ 
(บาท) 

70 2 การใช้ประโยชน์จากเถ้าปาล์มน้ ามันบดละเอียดในปริมาณสูงเพ่ือใช้เป็นวัสดุ
ปอซโซลานในการผลิตอิฐบล็อกประสาน 

นายทวิช กล้าแท้ ทุนวิจัยเพื่อการพัฒนางานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 

70,000 

71 3 นวัตกรรมอิฐบล็อกประสานที่ใช้ขยะโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) ผศ.ชูเกียรติ ชูสกุล ทุนวิจัยเพื่อการพัฒนางานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 

50,000 

72 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารทะเลแปรรูปกลุ่มประมงพ้ืนบ้านบนฐาน 
BCG  เพ่ือยกระดับรายได้วิสาหกิจชุมชน ต าบลท้องเนียน  อ าเภอขนอม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นางสาวเมธาพร มีเดช ทุนวิจัยเพื่อตอบสนองพันธกิจ
มหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

50,000 

73 5 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับธุรกิจ
การท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ของอ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นางสาวจิตติมา ชูพันธุ์ ทุนวิจัยเพื่อตอบสนองพันธกิจ
มหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

50,000 

74 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการท่องเที่ยวด้วยการพัฒนากองทุนชุมชน เพื่อความ
ยั่งยืน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเขาออกท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อ าเภอขน
อม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นางสาวภริศฑ์ชาก์ ชดช้อย ทุนวิจัยเพื่อตอบสนองพันธกิจ
มหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

30,000 

75 7 การพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับบันทึกการควบคุมงานก่อสร้าง ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

นายรณรุต ผลหิรัญ ทุนวิจัยสถาบัน 13,000 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง   89,000 
76 1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวจังหวัดตรัง : กรณีศึกษา

หาดปากเมง จังหวัดตรัง 
นางสาวเจตนา อินยะรัตน์ ทุนวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 42,000 

77 2 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพ่ือส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรมของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 

นางสาวนิภาพร ช่วยธานี ทุนวิจัยเพื่อนวัตกรรมการศึกษาและ
การบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ 

47,000 

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว   60,000 
78 1 การพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย วิทยาเขตตรัง 

นายนิวัฒน์ นุ่นชูผล ทุนวิจัยสถาบัน 30,000 

 



ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย กลุ่มทุนวิจัย งบประมาณ 
(บาท) 

79 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

นางสาวสุกานดา ฤทธิชัย ทุนวิจัยสถาบัน 30,000 

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   30,000 
80 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเครื่องมือห้องปฏิบัติการของสถาบัน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง 

นายจักรพันธ์ คงนคร ทุนวิจัยสถาบัน 30,000 

สถาบันวิจัยและพัฒนา   10,000 
81 1 การวิเคราะห์ผลลัพธ์จากการด าเนินงานวิจัยของนักวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ

รายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2564 

นางสาวกชธินันท์ ทองค า ทุนวิจัยสถาบัน 10,000 

ส านักงานวิทยาเขตตรัง   30,000 
82 1 ศึกษาการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพรายงานการเงินระบบบริหาร

การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

นางกัญญิกา ก่ิงเกาะยาว ทุนวิจัยสถาบัน 10,000 

83 2 การศึกษาประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนงานวิจัย กรณีศึกษา: เงิน
อุดหนุนงานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2563-2565  ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วทิยาเขตตรัง 

นางนิรมล คงชู ทุนวิจัยสถาบัน 10,000 

84 3 การศึกษาความสัมพันธ์การบริหารจัดการองค์กรตามองค์ประกอบมาตรฐาน
การควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO:2013   กับประสิทธิภาพการ
ท างานของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขต
ตรัง 

นางจารุวรรณ ชูประสิทธิ์ ทุนวิจัยสถาบัน 10,000 

ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช   16,000 
85 1 ระบบการค านวณและพยากรณ์เกรดเฉลี่ย นางสาวจีรภา มานพพงษ์ ทุนวิจัยสถาบัน 16,000 
 
 



ส านักงานอธิการบดี   38,000 
86 1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
นางสาวสุชาดา บุญโท ทุนวิจัยสถาบัน 18,000 

87 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระดับมหาวิทยาลัย 

นางสาววีรวรรณ อ าภา ทุนวิจัยสถาบัน 20,000 

 
 
 

 




