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 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564



งบภายนอก งบเงินรายได้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7,578,600            460,000              

1. โครงสร้างทางโลหะวิทยาและสมบัติทางกลของกระบวนการเช่ือมเสียดทานแบบกวนชนิดหัวกวนแบบคู่อลูมิเนียม 
7075-T6 โดยมีวัสดุเสริมแรงในรอยเช่ือม

396,000               -                      อ.วรพงค์  บุญช่วยแทน

2. การใช้ประโยชน์ศักยภาพของกากตะกอนน ้ายางธรรมชาติจากอุตสาหกรรมถุงมือยางเป็นสารตัวเติมในวัสดุเชิง
ประกอบพลาสติกและไม้ ส้าหรับใช้งานในพื นท่ีชายทะเล

387,500               -                      อ.ชาตรี  หอมเขียว

3. ระบบบ้าบัดน ้าเสียจากการย้อมสีกระจูดด้วยไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของชุมชนทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง 300,000               -                      อ.เดช เหมือนขาว
4. วัสดุคอมโพสิตรักษ์โลกจากพลาสติกชีวภาพและเส้นใยธรรมชาติจากพืชท้องถ่ินภาคใต้ 363,000               -                      อ.วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์
5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทของท่ีระลึกและของช้าร่วยโดยใช้เทคนิคการแปลงหน้าท่ีเชิงคุณภาพ และ

วิศวกรรมคันเซ และกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวในภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
เซรามิก จังหวัดสงขลา

343,000               -                      อ.สุรสิทธ์ิ  ระวังวงศ์

6. แผ่นยางรองรางรถไฟของยางคอมโพสิตโดยการเติมโบรอนไนไตรด์ 335,100               -                      อ.วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์
7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองเรือนจากไม้ไผ่โดยประยุกต์ใช้เทคนิควิศวกรรมคันเซ และกลยุทธ์ส่งเสริมทางการตลาด 

กลุ่มผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ อ้าเภอมะนัง จังหวัดสตูล
380,000               -                      อ.สุรสิทธ์ิ  ระวังวงศ์

8. แนวทางการอนุรักษ์พลังงานของการเก็บรักษาสมุนไพรไทยโดยใช้อุณหภูมิต้่าและการบรรจุแบบการใช้บรรยากาศ
ดัดแปลง

-                      30,000                 อ.ฐานวิทย์ แนมใส

9. เคร่ืองก้าเนิดโอโซนด้วยไฟฟ้าแรงดันสูงจากหม้อแปลงฟลายแบคเพ่ือปรับปรุงคุณภาพน ้า -                      50,000                 อ.ชาญณรงค์ พงค์รักธรรม
10. การบูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือพัฒนาพื นท่ีเพาะปลูกยางพาราในระดับท้องถ่ิน -                      50,000                 อ.จิรวัฒน์ จันทองพูน
11. การวิเคราะห์ประสิทธิผลของนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างความสอดคล้อง

กับอัตลักษณ์ของ มทร.ศรีวิชัย
-                      40,000                 อ.จุฑามาศ ลักษณะกิจ

12. การวัดประสิทธิภาพ ระบบถาม-ตอบ ออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยี ออนโทโลยี -                      30,000                 อ.เกสรา เพชรกระจ่าง
13. การพัฒนาชุดสาธิตเร่ืองหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมแบบสคาร่าเคล่ือนท่ีอิสระ 4 ทิศทาง ส้าหรับการจัดการเรียน

การสอนทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์
-                      70,000                 อ.ธีรพงษ์ ฉิมเพชร

แหล่งงบประมาณ
เจ้าของผลงานช่ือผลงาน

รายละเอียดโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



งบภายนอก งบเงินรายได้
แหล่งงบประมาณ

เจ้าของผลงานช่ือผลงาน

14. การพัฒนาโรงเรือนอนุบาลต้นกล้าอัจฉริยะส้าหรับการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชน ต้าบลท่าข้าม 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

-                      70,000                 อ.สหพงศ์ สมวงค์

15. การพัฒาระบบเฝ้าสังเกตและติดตามการเพาะเลี ยงอนุบาลกุ้งก้ามกรามด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าชายฝ่ัง เขต 6 จังหวัดสงขลา

-                      80,000                 อ.สิทธิโชค อุ่นแก้ว

16. การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์จับยึดชิ นงานเจาะเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติงานอุตสาหกรรม
การผลิต 1

-                      40,000                 อ.โสภิดา จรเด่น

17. การพัฒนาวัสดุหลบซ่อนจิ งหรีดจากเส้นใยธรรมชาติท่ีมีศักยภาพของประเทศไทยสู่การยกระดับจิ งหรีดคุณภาพ 1,000,000             -                      รศ.ชาตรี หอมเขียว
18. การบริหารจัดการน ้าเพ่ือการเกษตรกรรม ด้วย loT ร่วมกับกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชนน ในพื นท่ี

คาบสมุทรสทิงพระ
2,274,000             -                      อ.ณัฐพล  แก้วทอง

19 โครงการ การพัฒนานวัตกรรมชุมชนเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในเขตพื นท่ีลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา 1,000,000             -                      รศ.สุรสิทธ์ิ  ระวังวงศ์

20
โครงการวิจัยย่อยท่ี 1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพาะเลี ยงปลากะพงขาวในกระชังเพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถของสินค้าในการแข่งขัน พื นท่ีต้าบลเกาะยอ อ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

400,000               -                      ดร.ฐานวิทย์ แนมใส

21

โครงการวิจัยย่อยท่ี 10 การพัฒนาแพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการงานซ่อมบ้ารุงนวัตกรรมเชิงพื นท่ีและนวัตกรสู่
ปราชญ์ชุมชน

400,000               -                      ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน

คณะบริหารธุรกิจ 3,550,000            240,000              
22. กระแสเงินสดท่ีส่งผลต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -                      30,000                 อ.รักขิฏา เอ่ียมวิจารณ์

23. สภาพการท้างานของแรงงานในระบบในอุตสาหกรรมประมง จังหวัดสงขลา -                      30,000                 อ.วรพงษ์ เพ็ชร์ขาว
24. กลยุทธ์การตลาดพื นท่ีนันทนาการส้าหรับผู้สูงอายุเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน จังหวัดสงขลา -                      30,000                 อ.ธีภากรณ์ นฤมาณนลินี
25. การพัฒนาศักยภาพเชิงพื นท่ีในการจัดการโครงข่ายระบบการเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลนครสงขลา จังหวัด

สงขลา
-                      70,000                 อ.ธิดาภัทร อนุชาญ

26. ระบบจัดการข้อมูลนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา แบบ One Stop Service คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

-                      30,000                 อ.กิติต์ธัญญา มานพสิน

27. แอปพลิเคช่ันแนะน้าสถานท่ีท่องเท่ียวส้าหรับผู้สูงอายุภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม จังหวัดสงขลา -                      50,000                 อ.อานนท์ บัวศรี
28. การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการท่องเท่ียวของชุมชนและการกระจายรายได้

เศรษฐกิจฐานรากจังหวัดพัทลุง
750,000               -                      อ.ชัยรัตน์ จุสปาโล

29. การท่องเท่ียวเชิงอาหารตามอัตลักษณ์อาหารพื นถ่ินในลุ่มแม่น ้าทะเลสาบสงขลา 2,000,000             -                      อ.ชัยรัตน์ จุสปาโล



งบภายนอก งบเงินรายได้
แหล่งงบประมาณ

เจ้าของผลงานช่ือผลงาน

30

โครงการวิจัยย่อยท่ี 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งกล้วยสู่การตลาดเชิงรุกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน "เกิดจากดิน ปากรอ"
 ต้าบลปากรอ อ้าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

400,000               -                      นางรัสมนต์ ยุระพันธ์ุ

31 โครงการวิจัยย่อยท่ี 8 กลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนพื นท่ีจังหวัดสงขลา 400,000               -                      ผศ.ดร.วัลลภา พัฒนา 
คณะศิลปศาสตร์ 1,802,000            568,800              

32. การปรับปรุงคุณภาพ และยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ปลาหลังเขียวอบแห้ง -                      48,800                 อ.รุ่งทิพย์ รัตนพล
33. ความเช่ือและแรงศรัทธาท่ีสัมพันธ์ในวิถีชีวิตและการด้ารงอยู่ของประเพณีขึ นถ ้าสักการะทวดเขาวังชิง ชุมชนโคกม่วง

 อ้าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาเพ่ือการพัฒนาไปสู่การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมของชุมชน
-                      40,000                 อ.จิรวิชญ์ พรรณรัตน์

34. แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจังหวัดสงขลาหลังวิกฤตโควิด-19 -                      40,000                 อ.สาลินี ทิพย์เพ็ง
35. การเป็นพลเมืองดิจิทัลของประชาชนในพื นท่ีเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลนครสงขลา -                      30,000                 อ.อรอุมา สุพัฒนกุล
36. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบฝึกโครงเร่ืองเพ่ือพัฒนาทักษะการจัดล้าดับความคิดในการเขียน ผ่านการเรียนรู้ 

รูปแบบ ICT Base Learning
-                      30,000                 อ.จุฑาฎา เทพวรรณ

37. ความท้าทายในพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียผ่าน Google Sites เร่ืองความรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา -                      45,000                 อ.จิรายุ สงเคราะห์
38. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบยืดหยุ่นส้าหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา -                      30,000                 อ.เลิศทิวัส ยอดล ้า
39. การบูรณาการเตาชีวมวลชนิด TLUD สู่การแพทย์แผนไทย กรณีศึกษา การน่ึงลูกประคบ โรงพยาบาลบางกล้่า 

จังหวัดสงขลา
-                      50,000                 อ.พลชัย ขาวนวล

40. นวัตกรรมเซนเซอร์แบบตรวจวัดสีส้าหรับการวิเคราะห์กรดไขมันอิสระในน ้ามันปาล์ม -                      85,000                 อ.เวคิน หนูน้าวงศ์
41. พฤติกรรม และ ความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท้างานแบบ work from home ของบุคลากร

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
-                      5,000                   อ.สาริยา ใคลคลาย

42. พฤติกรรมการท้างาน และความเช่ือม่ันในความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีผลต่อประสิทธิผลใน
การท้างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

-                      15,000                 อ.บุญญา วุทธชูศิลป์

43. การพัฒนานวัตกรรมระบบเกษตรแบบบูรณาการเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรพื นถ่ินท่ีย่ังยืนชุมชนคูเต่า 100 ปี
 จังหวัดสงขลา

-                      90,000                 อ.สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์

44. การจัดคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟสดจังหวัดสงขลา หลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19)

-                      20,000                 อ.รวิวรรณ พวงสอน

45. การจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิด-19 ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลา -                      20,000                 อ.เอกราช มะลิวรรณ์
46. การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว และ ระดับ 4 ดาวในเขตอ้าเภอเมือง และอ้าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา เพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวกลุ่มผู้สูงวัย
-                      20,000                 อ.กาญจนพัฐ กลับทับลัง
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47. การถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะแบบบูรณาการอย่างย่ังยืน 602,000               -                      ผศ.สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์

48
โครงการวิจัยย่อยท่ี 6 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลานิล ในพื นท่ีต้าบลเกาะใหญ่ 
อ้าเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา

400,000               -                      นส.จิราภรณ์ ตันติพงศ์อาภา

49
โครงการวิจัยย่อยท่ี 7 การยกระดับศักยภาพการผลิตและการตลาดของเกษตรกรกลุ่มผู้เลี ยงปลากะพงสามน ้าเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนต้าบลหัวเขา อ้าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

400,000               -                      ผศ.ดร.โกสินทร์ ทีปรักษพันธ์

50
โครงการวิจัยย่อยท่ี 9 การวิจัยและพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียววิถีโหนด นา เล พื นท่ีลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา ด้วย
เทคโนโลยี AR สู่การยกระดับเศรษฐกิจชุมชน

400,000               -                      ดร.สาลินี ทิพย์เพ็ง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4,289,695            105,000              
51. รูปแบบท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการใช้พื นท่ีว่างสาธารณะผ่านแผนท่ีต้นไม้สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่

อย่างย่ังยืนของเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา
424,000               -                      อ.ณัฐนีภรณ์  น้อยเสง่ียม

52. นวัตกรรมการสร้างสรรค์งานเคร่ืองประดับแนวใหม่เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเคร่ืองลูกปัดมโนราห์ ชุมชนท่าข้าม จังหวัดสงขลา 150,000               -                      อ.วรสุดา  ขวัญสุวรรณ
53. ออกแบบปรับภูมิทัศน์เส้นทางการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ชุมชนเกาะใหญ่ อ้าเภอกระแสสินธ์ิ จังหวัด

สงขลา
-                      70,000                 อ.เสริมศักด์ิ สัญญาโณ

54. การออกแบบเคร่ืองตกแต่งแฟช่ันจากวัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน -                      35,000                 อ.ตะวัน ตนยะแหละ
55. การมีส่วนร่วมของผู้ผลิตผ้าทอในการพัฒนาทักษะความรู้การแปรรูปผ้าทอสู่ผลิตภัณฑ์โดยผู้สูงอายุ 247,000               -                      อ.ร่ืนฤทัย รอดสุวรรณ
56. นวัตกรรมชุมชนต้นแบบจากเศษต้นจากเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนต้าบลวังหิน จังหวัดตรัง 1,540,000             -                      ผศ.ทัชชญา สังขะกูล

57
โครงการวิจัยย่อยท่ี 3 นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากโหนด กล้วย เพ่ือเพ่ิมเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนร้าแดง 
อ้าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

400,000               -                      ผศ.สาทินี วัฒนกิจ

58 นวัตกรรมการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านเพ่ือต่อยอดผลิตภัณฑ์และเพ่ิมมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากใยสับปะรด 1,528,695             -                      ผศ.วรสุดา ขวัญสุวรรณ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 11,264,650          550,000              

59. ส่ือการเรียนการสอนการจ้าลองผลตอบสนองทางความถ่ีเพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู้ในการออกแบบวงจรกรองผ่าน
แถบความถ่ี ส้าหรับ การประยุกต์ใช้งานระบบส่ือสารไร้สาย 5G

144,500               -                      อ.ศักด์ิชัย ตันติวิวัทน์

60. โครงการวิจัยและพัฒนาส่ือการเรียนรายวิชาวงจรไฟฟ้าภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ทางวิศวกรรม
ร่วมกับชุดฝึกปฏิบัติการทดสอบ ท่ีสอดคล้องและครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชา ส้าหรับสถาบันการ
อาชีวศึกษาเขตพื นท่ีจังหวัดสงขลา สาขาวิชาช่างไฟฟ้า เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม

600,000               -                      อ.ฐาปนิค ตีระพันธ์

61. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ทางดิจิทัลเพ่ือยกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษาในพื นท่ีภาคใต้ 10,001,650           -                      อ.วาสณา บุญส่ง
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62. การพัฒนาโปรแกรมจ้าลองเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน Genetic algorithm (GA) ด้วยโปรแกรม MATLAB GUI 
ส้าหรับการประยุกต์ใช้ในงานระบบควบคุมสมัยใหม่ ในยุค 4.0

118,500               -                      อ.ศักด์ิชัย ตันติวิวัทน์

63. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (MMWBI) โดยใช้การเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน (Blended Learning) เร่ืองการเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยในชั นเรียน ส้าหรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู

-                      78,000                 อ.บุษราคัม ทองเพชร

64. การสร้างและหาคุณภาพชุดการสอน วิชาเคร่ืองรับวิทยุตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ -                      67,000                 อ.ปิยะ ประสงค์จันทร์
65. การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดทดสอบระบบไฟฟ้า 3 เฟสส้าหรับพัฒนากระบวนการส่งเสริมศักภาพผู้เรียน

รายวิชาปฏิบัติการไฟฟ้า
-                      50,000                 อ.นรงฤทธ์ิ เสนาจิตร

66. การออกแบบและการประเมินการปฏิบัติการเรียนรู้ของผู้เรียนแบบออนไลน์ในศตวรรษท่ี 21 -                      32,000                 อ.ฉารีฝ๊ะ หัดยี
67. เคร่ืองมือบรรจุภัณฑ์ข้าวสารแบบสุญญากาศท่ีสามารถช่ังน ้าหนักและบรรจุข้าวสารจ้าหน่ายส้าหรับวิสาหกิจชุมชน -                      65,000                 อ.นุชจิเรศ แก้วสกุล
68. ระบบตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติด้วยคล่ืนอินฟราเรดแบบไร้สัมผัสและส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

เพ่ือทุกสรรพส่ิง (IoT)
-                      80,000                 อ.วาสณา บุญส่ง

69. การออกแบบอุปกรณ์ส้าหรับวิเคราะห์การเคล่ือนไหวร่างกายเพ่ือปรับปรุงสมรรถนะในการว่ิง -                      53,000                 อ.ศักด์ิชัย ตันติวิวัทน์
70. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสาน เร่ืองการทดสอบวัสดุ ส้าหรับช่างอุตสาหกรรม ใน

จังหวัดสงขลา
-                      65,000                 อ.พิชิต เพ็งสุวรรณ

71. การพัฒนาระบบงานให้ค้าปรึกษาด้านพัฒนานักศึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ส้าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

-                      30,000                 อ.เอกศักด์ิ สงสังข์

72. นวัตกรรมการส่ือสาร AR ต้นแบบส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ในพื นท่ีพหุวัฒนธรรม -                      30,000                 อ.เอกญา แววภักดี
73. โครงการวิจัยย่อยท่ี 4 การออกแบบแนวทางเชิงกลยุทธ์ในกระบวนการผลิตเคร่ืองแกงเพ่ือยกระดับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มเคร่ืองแกงบ้านห้วยหลอต้าบลท่าช้าง อ้าเภอบางกล้่า จังหวัดสงขลา
400,000               -                      ผศ.วิมล บุญรอด 

วิทยาลัยรัตภูมิ 400,000              50,000                
74. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกรในอ้าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา -                      30,000                 อ.เพ็ญนภา เชาวนา
75. แนวทางการบริหารบัญชีเกษตรอินทรีย์สู่ความส้าเร็จ กรณีศึกษา กลุ่มนาข้าวอินทรีย์ บ้านคูหาใน ต้าบลคูหาใต้ 

อ้าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
-                      20,000                 อ.ศุภสุตา ตันชะโร

76

โครงการวิจัยย่อยท่ี 5 การพัฒนาข้าวสู่การเป็นเมล็ดพันธ์ุด้วยเคร่ืองอบเมล็ดพันธ์ุข้าวอัจฉริยะส้าหรับการเกษตร
แปลงใหญ่ ต้าบลควนรู อ้าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

400,000               -                      ผศ.ดร.อาริษา โสภาจารย์
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คณะเกษตรศาสตร์ 13,254,300          353,200              
77. การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรจากยาสูบพันธ์ุพื นเมืองเพ่ือใช้ป้องกันและควบคุมพยาธิภายนอกในสัตว์เศรษฐกิจ 

(โคและแพะ) จังหวัดนครศรีธรรมราช
625,000               -                      อ.ปิติพัฒน์ บุตรโคตร

78. การคัดเลือกเชื อปฏิปักษ์ Endophyte และพัฒนาสูตรเพ่ือใช้ในการควบคุมโรคแคงเกอร์ของส้มโอทับทิมสยามท่ีเกิด
จากเชื อ Xanthomonas axonopodis pv. citri

420,000               -                      อ.ชัยสิทธ์ิ ปรีชา

79. การตรวจสอบคุณภาพความสดของผักด้วยเทคโนโลยีโมบายแอพพลิเคช่ัน 500,000               -                      อ.นภัสวรรณ  เล่ียมนิมิตร
80. การพัฒนาคุณภาพกากถ่ัวเหลืองด้วยเอนไซม์ลิกโนเซลลูโลไลติกเพ่ือใช้ในอาหารกุ้งขาว 538,400               -                      อ.นิอร จิรพงศธรกุล
81. การพัฒนาส่ิงสกัดหยาบท่ีมีคุณสมบัติ Quorum quenching ทนความร้อนสูง จากของเหลืออุตสาหกรรมการผลิต

เอทานอลและการประยุกต์ใช้ในการควบคุมโรค AHPND ในกุ้งขาว
691,200               -                      อ.กิตติชนม์ อุเทนะพันธ์ุ

82. การผลิตชีวมวลอัดแท่งเพ่ือเป็นพลังงานเชื อเพลิงจากต้นปาล์มหมดอายุ 990,000               -                      อ.เสน่ห์ รักเกื อ
83. การพัฒนารองเท้าวัวจากยางธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตของฟาร์มเลี ยงวัว 372,300               -                      อ.เสน่ห์ รักเกื อ
84. การศึกษาเพ่ือต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ินของสาหร่ายกินได้พื นถ่ิน (สาหร่ายก้ามกุ้ง) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหาร
398,400               -                      อ.วรรณิณี จันทร์แก้ว

85. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตสับปะรด 2,824,000             -                      อ.สุนีย์รัตน์  ศรีเปารยะ
86. การวิจัยและพัฒนาการเลี ยงไก่พื นเมืองเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 2,155,000             -                      อ.ประพจน์ มลิวัลย์
87. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ซาลาเปาโดยใช้แป้งข้าวกล้องงอกกาบาสูง เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและความย่ังยืนใน

อ้าเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
1,370,000             -                      อ.ปิติพัฒน์ บุตรโคตร

88. ประสิทธิภาพของเชื อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus subtilis subsp. subtilis ในการควบคุมโรคใบร่วงของยางพารา 
ท่ีเกิดจากเชื อรา Pestalotiopsis spp.

-                      38,800                 อ.พรศิลป์ สีเผือก

89. การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของไก่คอล่อนศรีวิชัยและไก่คอล่อนศรีวิชัยลูกผสม -                      49,600                 อ.ณปภัช ช่วยชูหนู
90. การออกแบบและสร้างเคร่ืองยกร่องแปลงพริก -                      45,800                 อ.ชโลธร ศักด์ิมาศ
91. การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของย่านประวัติศาสตร์เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช -                      50,000                 อ.ธันย์นรีย์ โมราศิลป์
92. ประยุกต์ใช้ครีมจากกะทิผสมสารสกัดจากขมิ นชันเป็นอาหารเสริมสัตว์น ้าเพ่ือเลี ยงกุ้งก้ามกราม -                      49,000                 อ.นรสิงห์ เพ็ญประไพ
93. การตลาดน้าการผลิตพริกสดและพริกแห้งในพื นท่ีอ้าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช -                      20,000                 อ.จารีพร เพชรชิต
94. เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมของการจัดการเพลี ยไฟส้าหรับผลิตมังคุดคุณภาพในอ้าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช -                      100,000               อ.พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์
95. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรไทยทนความร้อนสูงเพ่ือยับยั งเชื อ Vibrio spp.ก่อโรคขี ขาวในกุ้งขาว 

(Litopenaeus vannarmei)
870,000               -                      อ.กิตติชนม์   อุเทนะพันธ์ 

96. โครงการวิจัยย่อยท่ี 1: การพัฒนาศักยภาพการผลิตพริกไทยพันธ์ุปะเหลียนเพ่ือยกระดับคุณภาพผลผลิต 1,100,000             -                      ดร.นภัสวรรณ  เล่ียมนิมิต
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97. โครงการวิจัยท่ี 1 นวัตกรรมการจัดการอาหารโคเนื อในต้าบลดุสิต อ้าเภอถ ้าพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 400,000               -                      ผศ.วุฒิชัย  สีเผือก
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2,327,600            139,500              

98. สภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตขนมขบเคี ยวสุขภาพจากข้าวไร่พื นเมืองนครฯ ด้วยระเบียบวิธีพื นผิวตอบสนอง 327,600               -                      อ.สุภาษิต ชูกล่ิน
99. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี ยวชนิดพองกรอบเสริมอินูลินท่ีผลิตจากแป้งข้าวกล้องสังข์หยดพัทลุงด้วย

กระบวนการเอกซ์ทรูชัน
-                      49,500                 อ.สุธาสินี ทองนอก

100. การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี ยวจากมังคุดส้าหรับชุมชนเพ่ือการจ้าหน่ายเชิงพาณิชย์ -                      90,000                 อ.สุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร

101

โครงการวิจัยท่ี 4 การยกระดับกระบวนการผลิตเมล็ดโกโก้แห้งให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน; กรณีศึกษาต้าบล
สระแก้ว อ้าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

400,000               -                      นายศรีอุบล ทองประดิษฐ์

102
2. โครงการวิจัยย่อยท่ี 2: การจัดการมาตรฐานตลอดกระบวนการผลิตพริกไทยพันธ์ุปะเหลียนและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์จังหวัดตรัง

1,100,000             -                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์  ชัยเพชร

103 การจัดการเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลไม้ของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 500,000               -                      ผศ.ดร.น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 6,200,072            420,000              

104. การพัฒนาชุดทดสอบการติดเชื ออนาพลาสมาในโคแบบรวดเร็วและการทดสอบภาคสนาม 1,247,500             -                      อ.นิจจารีย์ญา ศิริศรีโร
105. การศึกษาผลของสารสกัดใบกะเม็งต่อการหายของบาดแผลในหลอดทดลองและในหนูทดลอง 500,000               -                      อ.คมปกร ตาณะสุต
106. ฤทธ์ิต้านไวรัสของสารสกัดสมุนไพรไทยต่อเชื อไวรัส Tilapia lake virus ในเซลล์เพาะเลี ยง -                      50,000                 อ.อุมาพร ขิมมากทอง
107. การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบอนุภาคซิงค์ออกไซด์นาโนจากสารสกัดใบพลูต่อการรักษาโรคเต้า

นมอักเสบในแพะ
-                      50,000                 อ.วราลี ไกรนรา

108. ประสิทธิภาพของอาหารผสมกระเทียมในการควบคุมการติดเห็บระฆังในปลานิล -                      77,000                 อ.กิติกานต์ สกุณา
109. การพัฒนาระบบการเลี ยงปลานิลอินทรีย์หนาแน่นสูงแบบหมุนเวียนน ้า (Organic Fish Intensive Recirculating 

Aquaculture System (OTI-RAS) ร่วมกับระบบอควาโปนิค (aquaponic system)
-                      83,000                 อ.สุไหลหมาน หมาดโหยด

110. พัฒนาผลิตภัณฑ์นาโนเอนแคปซูเลชันจากสารสกัดเปลือกมังคุดและผลการเสริมนาโนเอนแคปซูเลชันจากสารสกัด
เปลือกมังคุดในปลานิล

-                      80,000                 อ.มาริยา เสวกะ

111. การใช้ยีสต์สดเสริมในอาหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท้างานของกระเพาะรูเมนและองค์ประกอบน ้านมในแม่โค
เนื อท่ีก้าลังให้นม

-                      80,000                 อ.วิรัลฐิตา จันทร์เขียว

112. การพัฒนาระบบการป้องกันโรคและการเลี ยงสัตว์ท่ีเหมาะสมส้าหรับไก่แดงในภาคใต้ 320,000               -                      ผศ.น.สพ.สิริศักด์ิ ชีช้าง
113. การประเมินสุขภาพฝูงสัตว์ และวินิจฉัยโคในไก่แดง Flock health assessment and disease diagnosis in 

Dang chicken
270,000               -                      น.สพ.คมปกร ตาณะสุต

114. ผลของระดับกากมะพร้าวในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก และสัณฐานวิทยาล้าไส้ของไก่แดง 849,000               -                      อ.สุณิษา คงทอง
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115. ผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหารสัตว์อินทรีย์ชนิดผงไมโครแกรนูลจากน ้าส้มควันไม้ท่ีผลิตจากกะลาปาล์มน ้ามันรองรับการ
ผลิตระดับอุตสาหกรรมเพ่ือการพาณิชย์ (ระยะท่ี 2)

2,613,572             -                      อ.สุณิษา คงทอง

116
โครงการวิจัยท่ี 2 การพัฒนาอาหารโปรตีนปลอดภัยจากปลานิลเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ชุมชนบ้านวัดใหม่ 
ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

400,000               -                      ผศ.สุไหลหมาน หมาดโหยด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6,673,200            1,727,900            
117. การผลิตยาก้าจัดพยาธิในระบบทางเดินอาหารของแพะจากพืชท้องถ่ิน 779,000               -                      อ.กฤตยา หนูสาย
118. การผลิตไม้อัดจากเศษเปลือกหมากโดยใช้ยางพาราเป็นสารยึดประสาน 392,000               -                      อ.สุวัฒน์ รัตนพันธ์
119. ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าจากยางพารา 547,200               -                      อ.สุวัฒน์ รัตนพันธ์
120. องค์ประกอบทางเคมี ฤทธ์ิต้านเชื อจุลินทรีย์ ต้านอนุมูลอิสระและต้านมะเร็งจากส้มโอทับทิมสยาม 301,600               -                      อ.อุไรวรรณ  เพ็ชรกูล
121. การพัฒนาแผ่นฝ้าฉนวนกันความร้อนจากน ้ายางพาราซิลิกามาสเตอร์แบทท่ีใช้ผงขี เล่ือยไม้เป็นวัสดุเสริมแรง 452,800               -                      อ.จุฑาทิพย์ อาจชมภู
122. การศึกษาเบื องต้นของประสิทธิผลในการใช้ไพลในการรักษาแผลเท้าเบาหวาน 213,800               -                      อ.ชฎาพร เกลี ยงจันทร์
123. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติร่วมกับเศษขยะรีไซเคิลส้าหรับงานก่อสร้าง 2,201,800             -                      อ.อุไรวรรณ สุกยัง
124. การพัฒนาระบบการเลี ยงปลานิลในกระชังด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ส้าหรับการเลี ยงปลากระชังในพื นท่ีลุ่มแม่น ้าตาปี 880,400               -                      อ.พงษ์พันธ์ ราชภักดี
125. การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองป่ันแห้งเพ่ือลดเวลาในการตากแป้งสาคู 120,000               -                      อ.เสริมศักด์ิ เกิดวัน
126. ฤทธ์ิยับยั งแอลฟาอะไมเลสและแอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดเห็ดเสม็ด -                      40,000                 อ.สุวรรณา ผลใหม่
127. ศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ และการขยายพันธ์ุเทียนหิน (Impatiens mirabilis) ใน

สภาพปลอดเชื อ
-                      40,000                 อ.เปรมจิต รองสวัสด์ิ

128. การปรับปรุงการตกสีของแก้มยางล้อรถยนต์โดยการเบลนด์ด้วยยางอีพีดีเอม -                      50,000                 อ.เอกวิทย์ เพียรอนุรักษ์
129. ประสิทธิผลของเจลผสมสารสกัดต้ารับยาพอกท้องน้อยขับโลหิตต่อการลดอาการปวดประจ้าเดือนชนิดปฐมภูมิ -                      40,000                 อ.กัญทร ยินเจริญ
130. ประสิทธิภาพของครีมสารสกัดลูกประคบชนิดเย็นและร้อนต่อการบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื อ คอ บ่า ไหล่ -                      28,900                 อ.สินีนาฏ ขวดแก้ว
131. การศึกษาพฤติกรรมทางไฟฟ้าเคมีและลักษณะเฉพาะของทองแดงโดยขั วหมุนทองท่ีดัดแปลงด้วยนาโนไคโตซาน-

2,4-ไดไฮดรอกซี เบนซัลดีไฮด์
-                      50,000                 อ.รัตติยา สารดิษฐ์

132. พฤกษเคมีเบื องต้นและฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากส่วนเหลือทิ งส้มโอทับทิมสยาม -                      50,000                 อ.อุไรวรรณ เพ็ชรกูล
133. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของผู้สูงอายุ อ้าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช -                      40,000                 อ.นฤมล รัตนไพจิตร
134. วิถีพฤติกรรมความเช่ือของชุมชนนาบอน -                      40,000                 อ.กฤตพร แซ่แง่ สายจันทร์
135. อัตลักษณ์การแกะรูปหนังตะลุงของช่างในจังหวัดสงขลา -                      30,000                 อ.กนกวรรณ ขวัญยืน
136. การพัฒนาการส่ือสารภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการส้าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดนครศรีธรรมราช -                      30,000                 อ.ภัชญาภา ทองใส
137. การพัฒนาส่ือมัลติมีเดียเร่ืองกายบริหารมณีเวชส้าหรับการจัดการเรียนรู้ -                      70,000                 อ.ศรินทร์รัตน์ จิตจ้า
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138. การวิเคราะห์และให้ข้อมูลแก่ผู้เรียนหลักสูตรสหกิจศึกษาด้วยหุ่นยนต์สนทนาโต้ตอบอัตโนมัติร่วมกับ Abdul 
Platform

-                      30,000                 อ.สุรสิทธ์ิ ศักดา

139. การพัฒนาแพลตฟอร์มการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของชุดทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

-                      40,000                 อ.สฤษด์ิ ปานจันทร์

140. การสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของผู้เรียนด้วยช่องทาง LineBot ส้าหรับ
การศึกษาแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ

-                      20,000                 อ.อรยา สุขนิตย์

141. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบออนไลน์วิชาหลักสถิติ -                      15,000                 อ.รุ่งโรจน์ เอียดเกิด
142. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีบ้านของ นศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย -                      32,000                 อ.นฤมล แสงดวงแข
143. วัสดุเชิงประกอบจากขยะพลาสติกและเส้นใยธรรมชาติส้าหรับงานหลังคาฉนวนความร้อน -                      90,000                 อ.สุวัฒน์ รัตนพันธ์
144. เคร่ืองตรวจวัดระดับฝุ่นละอองในอากาศแบบ REAL-TIME แสดงผลผ่านอินเทอร์เน็ต -                      80,000                 อ.ประเสริฐ นนทกาญจน์
145. การพัฒนาโลช่ันจากสารสกัดจากต้ารับยาสมุนไพร THR 01 -                      90,000                 อ.สิริรัตน์ เลาหประภานนท์
146. การพัฒนากระบวนการแยกเนื อตาลโตนดสุกด้วยเคร่ืองแยกเนื อตาลโตนดสุก -                      89,000                 อ.รุ่งโรจน์ จีนด้วง
147. การพัฒนาเคร่ืองท้าเม็ดสาคูส้าหรับการแปรรูปแป้งสาคู -                      90,000                 อ.พงษ์พันธ์ ราชภักดี
148. การพัฒนาตู้อบแห้งไฮบริดอัจฉริยะ -                      74,000                 อ.กมลวรรณ บุญเจริญ
149. ผงผักผลไม้หมักเพ่ือเติมแต่งผลิตภัณฑ์อาหาร -                      40,000                 อ.ฐิติกร พรหมบรรจง
150. สมบัติการชุบและสมบัติทางกายภาพของฟิล์มนาโนคอมโพสิตของน ้ายางธรรมชาติและซิลิกาโดยการเตรียมแบบ

การพอลิเมอไรเซชันแบบระหว่างวัฎภาค
-                      38,000                 อ.จิณณ์ดี ทัฟฟรีย์

151. การพัฒนาสมบัติทางไฟฟ้าของพอลิเมอร์คอมโพสิทจากยางธรรมชาติผสมเส้นใยกระดาษด้วยสารตัวเติมระดับนาโน -                      85,000                 อ.สุรเดช มัจฉาเวช
152. การพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ันส้าหรับเคร่ืองตรวจวัดระดับฝุ่นละอองในอากาศแบบ REAL-TIME แสดงผลผ่าน

อินเทอร์เน็ต
-                      33,000                 อ.ชริยา นนทกาญจน์

153. การเตรียมวัสดุย่อยสลายได้จากยางธรรมชาติผสมไคโตซานเพ่ือการเกษตร -                      80,000                 อ.อุไรวรรณ สุกยัง
154. ถุงมือป้องกันสารชีวภาพจากผ้าเคลือบยางธรรมชาติ -                      50,000                 อ.เด่ียว สายจันทร์
155. การเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของเห็ดหลินจือด้วยน ้าหมักปลาท่ีมีกรด 5-อะมิโนลีวูลินิกเพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้แก่

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนานตาทองฟาร์ม อ้าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
-                      85,000                 อ.อังคณา ใสเกื อ

156. การศึกษาปัจจัยความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการห้องปฏิบัติการเคมี -                      15,000                 อ.ศิริวรรณ ปานเมือง
157. การพัฒนาเทคโนโลยีการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเสมือนจริงส้าหรับศึกษาวิถีชุมชนชุมทางรถไฟทุ่งสง จังหวัด

นครศรีธรรมราช
-                      65,000                 อ.กล่ินสุคนท์ น่ิมกาญจนา



งบภายนอก งบเงินรายได้
แหล่งงบประมาณ

เจ้าของผลงานช่ือผลงาน

158. การพัฒนาโมบายแอพพลิเคช่ันเพ่ือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

-                      40,000                 อ.กัญญมน มีแก้ว

159. เสริมสร้างความสามารถของผู้สอนในการออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยโฟนิกส์ -                      38,000                 อ.กมลเนตร เอียดเกิด
160. การพัฒนายางชนิดกันติดจากยางธรรมชาติและยางซิลิโคน 384,600               -                      อ.ดร.อุไรวรรณ  สุกยัง

161
โครงการวิจัยท่ี 5 นวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพขมิ นด้วงของกลุ่มผู้ปลูกขมิ นด้วงบ้านวังหอน อ้าเภอชะอวด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

400,000               -                      ผศ.ดร.ธนากรณ์ ด้าสุด

คณะเทคโนโลยีการจัดการ 2,430,000            585,000              
162. กลยุทธ์การตลาดเพ่ือการพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงกีฬา 330,000               -                      อ.สุพัตรา  ค้าแหง
163. ศักยภาพโลจิสติกส์ท่ีมีผลต่อการพัฒนาการขนส่งระบบราง จังหวัดนครศรีธรรมราช -                      35,000                 อ.ธิรนันท์ วัฒนโยธิน
164. การจัดการโลจิสติกส์เพ่ือพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงอาหารทะเล -                      40,000                 อ.ชริสรา ปานทอง
165. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้บัญชีบริหารของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี ยงแพะ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช -                      30,000                 อ.โสพิศพิไล ทองใส
166. การบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ้าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช -                      35,000                 อ.มัลลิกา อินพรหม
167. การพัฒนากระบวนการการจัดช่วงเช่ือมต่อเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานของนักเรียนการศึกษานอกระบบและโรงเรียน

ราชประชานุเคราะห์ 19 อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
-                      40,000                 อ.เกียรติขจร ไชยรัตน์

168. การปรับตัวของกลุ่มอาชีพชุมชนบ้านน ้าพุ เทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายหลัง
สถานการณ์โควิค-19 (Covid-19)

-                      25,000                 อ.ปิยะ เพชรสงค์

169. การพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมการการท่องเท่ียวเชิงฮาลาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช -                      35,000                 อ.บุปผชาติ แต่งเกลี ยง
170. กลยุทธ์การตลาดและแนวทางการพัฒนาช่องทางการจัดจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์โคนมพัทลุง จ้ากัดของ

กลุ่มผู้บริโภคในจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน
-                      60,000                 อ.สุพัตรา ค้าแหง

171. แบบจ้าลองสมการโครงสร้างของอิทธิพลการจัดการห่วงโซ่คุณค่าต่อผลประกอบการเพ่ือพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี ยง
แพะ จังหวัดนครศรีธรรมราช

-                      50,000                 อ.ชัญญานุช โมราศิลป์

172. การพัฒนาแอปพลิเคช่ันบนมือถือเพ่ือการจัดการน ้าสวนมังคุดด้วยเทคโนโลยี IoT กรณีศึกษาชุมชนบ้านน ้าพุ 
เทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

-                      50,000                 อ.จิราภรณ์ ถมแก้ว

173. การพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อัตลักษณ์ชุมชนเพ่ือเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวด้วยเทคโนโลยีเสมือน
จริง  เทศบาลต้าบลถ ้าใหญ่ อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

-                      65,000                 อ.พจนา หอมหวน

174. การพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียวในพื นท่ีต้าบลกะปาง อ้าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช -                      40,000                 อ.นภาพร เทพรักษา
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175. การให้ความส้าคัญต่อการจัดท้าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางการบัญชีของเกษตรกรผู้ผลิตมังคุดในจังหวัด
นครศรีธรรมราช

-                      20,000                 อ.อรัญญา จินาชาญ

176. การจัดการอุปสงค์อุปทานเพ่ือการพัฒนาผู้ประกอบการผู้เลี ยงแพะในอ้าเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช -                      20,000                 อ.มัณฑนา แดงเพชร
177. การจัดการด้านการเงินของผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีส่งผลต่อความส้าเร็จของธุรกิจ -                      20,000                 อ.อรอุมา ส้าลี
178. การพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการความเส่ียงและความต่อเน่ืองทางธุรกิจของนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดกระบ่ี -                      20,000                 อ.ณพิชญา เฉิดโฉม

179
โครงการวิจัยท่ี 3 นวัตกรรมเพ่ิมมูลค่าสมุนไพรสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงของชุมชนต้าบลควนกรด อ้าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

400,000               -                      ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์

180
โครงการวิจัยท่ี 10 การบริหารช่องทางการจัดจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากงานวิจัยเชิงพื นท่ีเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ในจังหวัดตรัง

400,000               -                      นายเจษฎา ร่มเย็น

181
3. โครงการวิจัยย่อยท่ี 3: กลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือสร้างคุณค่าพริกไทยพันธ์ุปะเหลียนให้เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค
ภายในประเทศ

1,300,000             -                      นายเจษฎา  ร่มเย็น

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 400,000              148,000              
182. อิทธิพลของประสิทธิภาพการก้ากับดูแลกิจการและมาตรฐานคุณภาพองค์กรท่ีส่งผลต่อมูลค่ากิจการ ของบริษัทใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-                      30,000                 อ.ภริศฑ์ชาก์ ชดช้อย

183. การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ร่วมกันผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-collaborative 
learning) ส้าหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

-                      30,000                 อ.จิตติมา ชูพันธ์ุ

184. แอปพลิเคชันแจ้งเตือนกิจวัตรประจ้าวันส้าหรับผู้สูงอายุ -                      48,000                 อ.มรกต การดี
185. การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางกลศาสตร์ของดินซ่ึงส่งผลกระทบต่องานก่อสร้างอาคาร -                      40,000                 อ.ชลดา กาญจนกุล
186 โครงการวิจัยท่ี 6 นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ของอาหารทะเลต้นแบบเพ่ือการท่องเท่ียวชุมชนชายฝ่ังวิถีใหม่ 400,000               -                      ดร.วชิร ย่ังยืน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 29,805,620          637,300              
187. การใช้ถ่ัวเหลืองปรับปรุงคุณภาพด้วยแบคทีเรีย Bacillus subtilis var. natto ในอาหารเพ่ือลดต้นทุนการผลิต

ปลากะพงขาว
435,600               -                      อ.วรวุฒิ เกิดปราง

188. ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเสม็ดขาวในการควบคุมเชื อก่อโรคในการเลี ยงกุ้งขาว (Litopeneaus vannamei) 499,500               -                      อ.สุนันทา ข้องสาย
189. การคัดแยกแบคทีเรียท่ีสามารถผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพเพ่ือการบ้าบัดสภาพแวดล้อมท่ีปนเป้ือนน ้ามัน 250,000               -                      อ.ฌานิกา  แซ่แง่  ชูกล่ิน
190. การประยุกต์ใช้โปรตีนไฮโดรไลเซทจากน ้าน่ึงปลาแมคเคอเรล ในการผลิตอาหารต้นทุนต้่าเลี ยงปลานิล 300,000               -                      อ.อุไรวรรณ  วัฒนกุล
191. การสร้างมูลค่าเพ่ิมของวัสดุเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น ้า : กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้น ้าน่ึงปลา

ในการผลิตอาหารต้นทุนต้่าเลี ยงปลานิลแดงทะเล
300,000               -                      อ.วัฒนา  วัฒนกุล
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192. นวัตกรรมกระชังรักษ์โลกจากขยะพลาสติกรีไซเคิลสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าอย่างย่ังยืน 1,400,000             -                      อ.กัตตินาฏ สกุลสวัสดิพันธ์
193. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกากขี แป้งจากโรงงานผลิตน ้ายางข้นมาใช้ใหม่สู่ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเพ่ือ

พัฒนาภาคอุตสาหกรรม
459,000               -                      อ.กัตตินาฏ สกุลสวัสดิพันธ์

194. การผลิตสารต้านมะเร็ง renieramycins ปริมาณมากจากฟองน ้าทะเลสีน ้าเงิน Xestospongia sp. (c.f. 
Neopretosia sp.) สายพันธ์ุอันดามัน 1 โดยการเลี ยงในทะเลแบบ sea farming บริเวณเกาะลิบง จังหวัดตรัง

1,226,000             -                      อ.พชร เพ็ชรประดับ

195. ผลกระทบต่อความคาดหวังด้านการเรียนของผู้ปกครองท่ีมีต่อนักเรียน และแนวทางการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
ของนักเรียนในจังหวัดตรัง

250,000               -                      อ.วรรณกร พลพิชัย

196. การสังเคราะห์และศึกษาคุณสมบัติของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ด้วยสารสกัดเหง้าองุ่นป่า 
เพ่ือยับยั งเชื อแบคทีเรียก่อโรค

-                      50,000                 อ.ลักษมี วิทยา

197. กรดอินทรีย์ในน ้าหมักชีวภาพต่อการเป็นสารจับตัวยางส้าหรับการผลิตยางแผ่น -                      50,000                 อ.ฌานิกา แซ่แง่ ชูกล่ิน
198. ประสิทธิภาพยีสต์โปรไบโอติกในการควบคุมเชื อก่อโรคในกุ้งขาวแวนนาไม -                      48,800                 อ.ชาคริยา ฉลาด
199. พัฒนาการและองค์ประกอบทางเคมีของรังไข่ปูแสม Episesarma versicolor -                      50,000                 อ.ชาญยุทธ สุดทองคง
200. การใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ด้วยวิธีผสมอาหารเพ่ือเหน่ียวน้าการวางไข่ของปลาซิวข้างขวานเล็ก (Trigonostigma 

espei)
-                      48,500                 อ.อุทร เจริญเดช

201. การพัฒนาระบบการเรียนการสอนบนเว็บไซต์ความรู้พื นฐานทางคณิตศาสตร์ ส้าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

-                      40,000                 อ.อารีรัตน์ ว่องก๊ก

202. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้ส่ือ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ ส้าหรับอาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา

-                      50,000                 อ.นิภาพร ช่วยธานี

203. กระบวนการต้นแบบในการผลิตแอสตาแซนทินจากสาหร่ายฮีมาโตคอกคัสเพ่ือใช้เป็นส่วนประกอบของเคร่ืองส้าอาง -                      100,000               อ.ทัศนภา ว่องสน่ันศิลป์
204. ผลของการใช้สาหร่ายไส้ไก่  Ulva intestinalis Linnaeus ทดแทนปลาสดในสูตรน ้าหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโต

และคุณค่าทางโภชนการของสาหร่ายพวงองุ่น  (Caulerpa lentillifera J.Agardh)
-                      70,000                 อ.มาโนช ข้าเจริญ

205. การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของปูม้าเพ่ือสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร 1,344,520             -                      รศ.สุแพรวพันธ์  โลหะลักษณาเดช
206. การใช้ประโยชน์จากน ้าต้มปูสดร่วมกับสาหร่ายก้ามกุ้งเป็นผลิตภัณฑ์ปรุงรส -                      60,000                 อ.อุไรวรรณ วัฒนกุล
207. การประยุกต์ใช้สารสกัดจากสาหร่ายก้ามกุ้ง ในการปรับปรุงคุณภาพสีเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของกุ้งกุลาด้า -                      70,000                 อ.วัฒนา วัฒนกุล
208. โครงบริหารจัดการธนาคารปูม้าเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ชุมชนในพื นท่ีจังหวัดตรังและกระบ่ีการขยายผลธนาคารปูม้า 7,250,000             -                      อ.วิกิจ  ผินรับ
209. การขยายผลศูนย์วิจัยและเรียนรู้การเพาะเลี ยงและการแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่น (caulerpa lentillifera) แบบ

อินทรีย์เพ่ือสร้างอาชีพทางเลือกให้กับชุมชนชายฝ่ังย่ังยืน
491,000               -                      รศ.ดร.ชุตินุช  สุจริต



งบภายนอก งบเงินรายได้
แหล่งงบประมาณ

เจ้าของผลงานช่ือผลงาน

210. การจัดการนิเวศธุรกิจชุมชนของอาหารทะเลเพ่ือยกระดับมูลค่าเศรษกิจในจังหวัดตรัง 3,700,000             -                      อ.อภิรักษ์ สงรักษ์  

211
โครงการวิจัยย่อยท่ี 11 การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการนวัตกรรมชุมชนเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐาน
รากในพื นท่ีลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา

500,000               -                      ดร.กนกรัตน์ รัตนพันธ์ุ

212
การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ภายใต้บริบทชุมชน “เขา ป่า นา เล” ในพื นท่ีจังหวัด
ตรังและจังหวัดนครศรีธรรมราช

1,000,000             -                      ผศ.ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์

213 โครงการวิจัยท่ี 7 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาหวานชุมชนบ้านตะเสะ อ.หาดส้าราญ จ.ตรัง 400,000               -                      รศ.ชมพูนุช   โสมาลีย์ 

214

โครงการวิจัยท่ี 11 การประเมินผลกระทบและการถอดบทเรียนชุดโครงการนวัตกรรมพัฒนาพื นท่ี: กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

500,000               -                      ดร.สุดคนึง ณ ระนอง 

215
การยกระดับพริกไทยพันธ์ุปะเหลียนด้วยห่วงโซ่คุณค่าใหม่เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื นท่ีสู่
ตลาดการแข่งขัน

1,000,000             -                      ผศ.ประภาศรี ศรีชัย

216
โครงการวิจัยย่อยท่ี 4: ประเมินห่วงโซ่คุณค่า ผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการยกระดับพริกไทยพันธ์ุปะ
เหลียนด้วยห่วงโซ่คุณค่าใหม่เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื นท่ีสู่ตลาดการแข่งขัน

1,000,000             -                      ดร. อนันตนิจ  ชุมศรี

217 นวัตกรรมโมเดลธุรกิจท่องเท่ียวเช่ือมโยงธุรกิจประมงในพื นท่ีชายฝ่ังอันดามันตอนล่าง 7,500,000             -                      ผศ.ดร.ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 400,000              286,000              

218. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพก้าไรกับต้นทุนของหนี สิน กรณีศึกษา : กลุ่มการท่องเท่ียวและสันทนาการ ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-                      30,000                 อ.ฉมพร มีชนะ

219. การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือการบริหารธุรกิจโรงแรมหลังการเกิดโรคระบาดโควิด19 กรณีศึกษาพื นท่ีจังหวัดตรัง -                      35,000                 อ.จิรัชญา บุญช่วย
220. การพัฒนาช่องทางการจัดจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านส่ือออนไลน์ กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนต้าบลบ่อหิน อ้าเภอสิ

เกา จังหวัดตรัง
-                      30,000                 อ.นุชนาถ ทับครุฑ

221. การศึกษาภาวะผู้น้าการเปล่ียนแปลง ประสิทธิผลการใช้งาน และบรรยากาศในการท้างาน ท่ีมีผลต่อการยอมรับการ
ใช้งาน Google Classroom ของอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

-                      33,000                 อ.อรอนงค์ อ้าภา

222. แนวทางการฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษของมัคคุเทศก์ในอุตสาหกรรม  การท่องเท่ียวทางทะเลในยุคดิจิทัล  อ้าเภอสิ
เกา จังหวัดตรัง

-                      40,000                 อ.โอษฐ์สุมา ชุมพงศ์

223. การสร้างมูลค่าเพ่ิมธุรกิจเพาะเลี ยงกุ้งทะเลด้วยระบบบัญชีต้นทุน เพ่ือยกระดับห่วงโซ่อุปทานให้เป็นห่วงโซ่คุณค่าท่ี
สามารถกระจายรายได้สู่ชุมชน

-                      20,000                 อ.ศุกพิชญาณ์ บุญเกื อ

224. ประสิทธิผลของการใช้ระบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ก่อนส้าเร็จการศึกษา

-                      28,000                 อ.สุภาพร เจริญสุข
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225. ระบบเกษตรอัจฉริยะส้าหรับการเลี ยงหอยขมผสมผสานการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าเศรษฐกิจ -                      70,000                 อ.นเรศ ขวัญทอง

226
โครงการวิจัยท่ี 9 การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพจากฐานทรัพยากรโคลน
ธรรมชาติบ่อน ้าพุเค็มร้อนในพื นท่ีต้าบลบ่อหิน อ้าเภอสิเกา จังหวัดตรัง

400,000               -                      ผศ.ธนินทร์ สังขดวง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1,276,000            -                     
227. การฟ้ืนฟูทรัพยากรหอยชักตีน(Strombus canarium (Linnaeus, 1758)) ดดยชุมชนประมงกรณีศึกษา จ.ตรัง 176,000               -                      ผศ.ปภัศร์ชกร์  อารีย์กุล
228. การจัดการความรู้ด้านการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม ย้อนอดีตการค้าทางทะเลฝ่ังอันดามัน เพ่ือส่งเสริม

เมืองวัฒนธรรมโดยชุมชน : สาสลเจ้าฮกเกี ยนก๋งก้วนกันตัง อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง
700,000               -                      ผศ.ปภัศร์ชกร์  อารีย์กุล

229. โครงการวิจัยท่ี 8 การยกระดับการแปรรูปและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลตากแห้งด้วยนวัตกรรม 400,000               -                      ผศ.นเรศ ขวัญทอง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 1,518,650            -                     

230. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1,518,650             -                      อ.ดร.สุดคนึง   ณ ระนอง
93,170,387          6,270,700            รวมท้ังส้ิน


