
Total Sustainability Published Researches = 333 Researches 3,445,941.58 Dallars. / 105,445,812.5 Bath
ชือ่โครงการวิจัย ชือ่โครงการวิจัย  งบประมาณ

(ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)  (บาท)

 0000003037 รศ.ดร.ชิตณรงค์  ศิริสถิตย์กุล  - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม

กำรจัดท ำวำรสำรวิจัยเพือ่กำรพฒันำเชิงพืน้ที ่ปทีี่12-13 Assoc.Prof.Dr.Chitnarong  Sirisathitkul

ผศ.เยำวเรศ  ศิริสถิตย์กุล

Asst.Prof.Yaowarat  Sirisathitkul

 0000003150 รศ.ดร.กฤษณะเดช  เจริญสุธำสินี  - บริษัท ไชยจิตร-เอ็นเนอร์ยี่คอนซัลแตนท ์จ ำกัด

กำรพฒันำระบบเกษตรแม่นย ำส ำหรับมังคุดมำตรฐำนส่งออกด้วยระบบ loT Assoc.Prof.Dr.Krisanadej  Jaroensutasinee  - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

รศ.ดร.มัลลิกำ  เจริญสุธำสินี

Assoc.Prof.Dr.Mullica  Jaroensutasinee

กำรพฒันำระบบเกษตรแม่นย ำส ำหรับมังคุดมำตรฐำนส่งออกด้วยระบบ loT Assoc.Prof.Dr.Krisanadej  Jaroensutasinee  - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

รศ.ดร.มัลลิกำ  เจริญสุธำสินี

Assoc.Prof.Dr.Mullica  Jaroensutasinee

 0000003156 ดร.นิรชร  ชูติพฒันะ  - มวล. ประเภทบคุคล2562

กำรพฒันำและตรวจสอบทกัษะด้ำนกำรจัดกำรของบณัฑิตใหม่สำขำสำธำรณสุข

ชุมชน: มุมมองของนำยจ้ำง

Dr.Nirachon  Chutipattana

 0000003161 นำงสำวศุภลักษณ์  ไพศำล  - มวล. ประเภทบคุคล2562

กรรมวิธีกำรเตรียมสำรสกัดบวับกปรำศจำกคลอโรฟลิล์โดยใช้หลักกำรเคมีสีเขียว

 เพือ่เพิม่มูลค่ำผลิตภณัฑ์จำกสมุนไพรส ำหรับกำรน ำไปใช้ในอุตสำหกรรมยำและ

เคร่ืองส ำอำง

MissSuppalak  Phaisan

ดร.กรวิทย ์ อยู่สกุล

Dr.Gorawit  Yusakul

 0000003178 รศ.ดร.นิรันดร  มำแทน  - บริษัท ทมิเบอร์เอ็นจิเนียร่ิงออฟกระบี ่จ ำกัด

กระบวนกำรผลิตไม้ปำล์มน้ ำมันแปรรูปโดยเทคนิคกำรรีดเย็นและร้อนผ่ำนลูกกล้ิง Assoc.Prof.Dr.Nirundorn  Matan  - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม

7 กระบวนกำรผลิตไม้ปำล์มน้ ำมันแปรรูปโดยเทคนิคกำรรีดเย็นและร้อนผ่ำนลูกกล้ิง Assoc.Prof.Dr.Nirundorn  Matan  - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม

 0000002940 นำยอรรถรัตน์  พฒันวงศำ  - มวล. ประเภทบคุคล2562

ฤทธิ์ของมะแขว่นต่อกำรยับยั้งเอนไซม์แอลฟำ่กลูโคสิเดส ซูเครส ควำมทนต่อ

กลูโคสและซูโครสในหนูไมส์

Mr.Attarat  Pattanawongsa

ดร.ฉวีวรรณ  คล่องศิริเวช

Dr.Chaweewan  Klongsiriwet

ผศ.ดร.พรีรัชต์  ไทยนะ

Asst.Prof.Dr.Peerarat  Thaina

ผศ.ดร.สุปรียำ  ยืนยงสวัสด์ิ

Asst.Prof.Dr.Supreeya  Yuenyongsawad

 0000002941 ทพญ.นฤมล  จงธนะวณิช  - มวล. ประเภทบคุคล2562

ผลกำรรักษำทำงทนัตกรรมจัดฟนัร่วมกับกำรผ่ำตัดขำกรรไกรวิธีต่ำงๆ ในกำร

รักษำใบหน้ำไม่สมดุล

(None)Narumol  Chongthanavanit

รศ.ดร.ทพญ.สุวรรณี  ลัภนะพรลำภ

(None)Suwannee  Luppanapornlarp

 0000002942 นำงสำวมณฑำ  สำยธำรวำณิตร์กุล  - มวล. ประเภทบคุคล2562

ภำวะซึมเศร้ำและพฤติกรรมและพฤติกรรมเส่ียงต่อกำรฆ่ำตัวตำยของวัยรุ่นเพศ

ทำงเลือก

MissMontha  Saithanwanitkul

รศ.ดร.วิภำวรรณ  เพญ็สุขสันต์

Assoc.Prof.Dr.Wipawan  Pensuksan

รศ.ดร.สำยฝน  เอกวรำงกูร

Assoc.Prof.Dr.Saifon  Akwarangkoon

2562 2563

10%

25%

 01/08/2562-

31/07/2563

2562 2563

50%

10  Depression and suicide among LGBT adolescent  50%  ฿              100,000.00  01/08/2562-

31/07/2563

2562 2563

20%

10%

10%

9  Effect of various orthognathic surgery techniques in 

facial asymmetry treatment 

50%  ฿              100,000.00

8  Effect of Zanthoxylum limonella Alston on &#61537;-

glucosidase inhibition, sucrase inhibition, glucose and 

sucrose tolerance test in mice 

60%  ฿              100,000.00  01/08/2562-

31/07/2563

2563

50%

6    100%  ฿            2,482,000.00  01/08/2562-

31/07/2567

2562 2567

 01/08/2562-

31/07/2563

2562 2563

5  Process for preparation of chlorophyll free Centella 

asiatica (Linn.) Urban extract using the concept of 

green chemistry to value added of products from 

herbal for pharmaceutical and cosmeceutical 

industries 

50%  ฿              100,000.00  01/08/2562-

31/07/2563

2562

50%

4  Development and validation of management skills of 

new graduates in community health program: 

Employers perspective 

100%  ฿                50,000.00

2562 2563

50%

3

2    50%  ฿              500,000.00  29/08/2562-

29/08/2563

ปทีีส่ิ้นสุดโครงการ

1    50%  ฿            2,507,400.00  01/09/2562-

31/08/2564

2562 2564

50%

ล าดบั บทคัดย่อ ผู้รว่มท าวิจัย แหล่งทนุ ระยะเวลาด าเนินการ ปทีีเ่ริ่มท าโครงการ



Total Sustainability Published Researches = 333 Researches 3,445,941.58 Dallars. / 105,445,812.5 Bath
ชือ่โครงการวิจัย ชือ่โครงการวิจัย  งบประมาณ

(ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)  (บาท)

ปทีีส่ิ้นสุดโครงการล าดบั บทคัดย่อ ผู้รว่มท าวิจัย แหล่งทนุ ระยะเวลาด าเนินการ ปทีีเ่ริ่มท าโครงการ

นำงสำวนิดำรัตน์  ชูวิเชียร

MissNidarat  Choowichian

นำงสำวอุษำ  น่วมเพชร

MissUsa  Nuampet

นำงสำวนำบลีำ  ยุมยวง

MissNabila  Yumyuang

 0000002943 นำงสำวกรรณิกำร์  ศรีสมทรง  - มวล. ประเภทบคุคล2562

พฤติกรรมกำรดูแลเทำ้และสุขภำพเทำ้ของผู้สูงอำยุทีเ่ปน็โรคเบำหวำนชนิดที ่2 MissKannika  Srisomthrong

นำยโรจนี   จินตนำวัฒน์

Mr.  

นำยชยพล   ศิรินิยมชัย

Mr.  

ผศ.ดร.นัยนำ  หนูนิล

Asst.Prof.Dr.Naiyana  Noonil

ผศ.ดร.เรวดี  เพชรศิรำสัณห์

Asst.Prof.Dr.Rewwadee  Petsirasan

ผศ.ดร.รัชฎำภรณ์  จันทสุวรรณ์

Asst.Prof.Dr.Rachadaporn  Jantasuwan

 0000002948 นำงสำววฤนดำ  พรหมโชติ  - มวล. ประเภทบคุคล2562

ควำมชุกของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ทีด้ื่อยำ ceftazidime ใน

ผู้ปว่ยเขตภำคใต้ของประเทศไทย

MissWarinda  Prommachote

ผศ.ดร.วิยดำ  กวำนเหยีน

Asst.Prof.Dr.Wiyada  Kwanhian

ดร.วนิดำ  มำลำ

Dr.Wanida  Mala

 0000002950 นำงสำวธนำภรณ์  เสมพชื  - มวล. ประเภทบคุคล2562

ผลกระทบของทศันคติ ภำวะซึมเศร้ำและภำวะวิตกกังวลต่อกิจกรรมทำงกำย ใน

ผู้ปว่ยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังในจังหวัดนครศรีธรรมรำช

MissThanaporn  Semphuet

นำงสำวเนตรชนก  เจียรมำศ

MissNetchanog  Jianramas

 0000002952 นำงสำวนิธิมำ  หนูหลง  - มวล. ประเภทบคุคล2562

กำรศึกษำควำมพร้อมของผู้ประกอบกำรไทยต่อกำรเปล่ียนแปลงมำตรฐำน

ระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยัจำก OHSAS18001:2007 ไปสู่

 ISO45001:2018

MissNitima  Nulong

 0000002955 นำงสำวนัทชำ  นำรมย์  - มวล. ประเภทบคุคล2562

กำรประยุกต์ในสถิติวิเครำะหข์้อมูลทีม่ีผลลัพธ์เปน็จ ำนวนนับในกำรศึกษำด้ำน

อนำมัยส่ิงแวดล้อมกับควำมเส่ียงต่อสุขภำพ: กำรทบทวนวรรณกรรมอย่ำงเปน็

ระบบ

MissNutcha  Narom

 0000002957 นำยภวูศินทร์  บวัเกษ  - มวล. ประเภทบคุคล2562

อุปสงค์และอุปทำนของกำรทอ่งเทีย่วเชิงสุขภำพในสถำนบริกำรสุขภำพของรัฐ 

จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประเทศไทย

Mr.Phuwasin  Buakate

ดร.พมิำน  ธีระรัตนสุนทร

Dr.Phiman  Thirarattanasunthon

 0000003015 นำงปิน่เพชร  ภกัดีณรงค์  - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพเิศษเพือ่ประสำนกำร

ด ำเนินงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ

กำรเสริมสร้ำงศักยภำพชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำแบบมีส่วนร่วม 

พืน้ทีต่ ำบลคลองน้อย อ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช

Mrs.Pinpetch  Pakdeenarong

นำงสำววำลุกำ  เอมเอก

2563

20%

2562 2563

50%

17    80%  ฿              514,300.00  01/08/2562-

30/09/2563

2562

16  Demand and Supply of Medical and Health Tourism in 

Government Health care center Nakhon Si Thammarat 

province, Thailand 

50%  ฿              100,000.00  01/08/2562-

31/07/2563

2563

15  The application statistical of count data analysis in 

environmental health article with health risks. : A 

systematic review 

100%  ฿                50,000.00  01/08/2562-

31/07/2563

2562 2563

2562 2563

50%

14  A Study of Thai entrepreneur’s Readiness for 

Occupational Health and Safety Management Systems 

from OHSAS18001:2007 to ISO45001:2018 

100%  ฿                50,000.00  01/08/2562-

31/07/2563

2562

2562 2563

10%

20%

13  The effect of attitude and psychological on physical 

activity in patients with chronic obstructive pulmonary 

disease in Nakhon Sri Thammarat province 

50%  ฿              100,000.00  01/08/2562-

31/07/2563

12  Prevalence of ceftazidime resistance of Burkholderia 

pseudomallei isolated from patients in southern 

Thailand 

70%  ฿              100,000.00  01/08/2562-

31/07/2563

2562 2563

10%

10%

10%

10%

10%

11  Foot Care Behaviors and Foot health Among Older 

Persons with Type 2 Diabetes Mellitus  

50%  ฿              100,000.00  01/08/2562-

31/07/2563

2562 2563

5%

5%

5%

10  Depression and suicide among LGBT adolescent   ฿              100,000.00  01/08/2562-

31/07/2563



Total Sustainability Published Researches = 333 Researches 3,445,941.58 Dallars. / 105,445,812.5 Bath
ชือ่โครงการวิจัย ชือ่โครงการวิจัย  งบประมาณ

(ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)  (บาท)

ปทีีส่ิ้นสุดโครงการล าดบั บทคัดย่อ ผู้รว่มท าวิจัย แหล่งทนุ ระยะเวลาด าเนินการ ปทีีเ่ริ่มท าโครงการ

MissWaluka  Amaek

 0000002965 นำงสำวอุษำ  น่วมเพชร  - มวล. ประเภทบคุคล2562

ผลกำรปรับควำมคิดและพฤติกรรมบนพืน้ฐำนของหลักอิสลำมต่อภำวะซึมเศร้ำ

ในนักศึกษำมุสลิม

MissUsa  Nuampet

นำงสำวนำบลีำ  ยุมยวง

MissNabila  Yumyuang

รศ.ดร.วิภำวรรณ  เพญ็สุขสันต์

Assoc.Prof.Dr.Wipawan  Pensuksan

นำงสำวมณฑำ  สำยธำรวำณิตร์กุล

MissMontha  Saithanwanitkul

รศ.ดร.สำยฝน  เอกวรำงกูร

Assoc.Prof.Dr.Saifon  Akwarangkoon

นำงสำวนิดำรัตน์  ชูวิเชียร

MissNidarat  Choowichian

 0000002964 รศ.ดร.ชูชำติ  พนัธ์สวัสด์ิ  - มวล. ประเภทบคุคล2562

กำรตอบสนองทำงภมูิคุ้มกันต่อกำรติดเชื้อพยำธิปำกขอในเด็ก Assoc.Prof.Dr.Chuchard  Punsawad

นำยนพพร   อภวิัฒนำกุล

Mr.  

พญ.นนทพรรณ  ผำสุข

M.D.Nonthapan  Phasuk

 0000002963 ดร.ประภำพร  จันทร์เอียด  - มวล. ประเภทบคุคล2562

ฤทธิ์ทำงชีวภำพของสำรส ำคัญจำกว่ำนพระฉิม Dr.Prapaporn  Chaniad

รศ.ดร.สุภญิญำ   ต๋ิวตระกูล

Assoc.Prof.Dr.Supinya   Tewtrakul

ดร.ธีรทศัน์  สุดสำย

Dr.Teeratad  Sudsai

 0000002962 น.สพ.รัฐพนัธ์  พฒันรังสรรค์  - มวล. ประเภทบคุคล2562

เทคนิคกำรใหย้ำสัตว์จำกระยะไกลด้วยกำรยิงลูกดอกสองดอกในคร้ังเดียวและ

ตัวแปรทีเ่กี่ยวข้อง

น.สพ.Rattapan  Pattanarangsan

นำยมำโนช  ยินดี

Mr.  

 0000002961 ดร.สุวรรณำ  มูเก็ม  - มวล. ประเภทบคุคล2562

กำรประเมินกำรจัดกำรภยัพบิติัของหน่วยงำนสำธำรณสุขระดับจังหวัดและ

ระดับชุมชน: กรณีศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช

Dr.Suwanna  Mukem

 0000002960 ดร.พฒันศักด์ิ  ค ำมณีจันทร์  - มวล. ประเภทบคุคล2562

กำรพฒันำรูปแบบกำรปอ้งกันอันตรำยจำกสำรเคมีทำงกำรเกษตรของชุมชน ใน

ต ำบลกรุงชิง อ ำเภอนบพติ ำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช

Dr.Patthanasak  Khammaneechan

ผศ.ดร.สุปรีชำ  แก้วสวัสด์ิ

Asst.Prof.Dr.Supreecha  Kaewsawat

 0000002959 ดร.ปรีดำ  สันสำคร  - มวล. ประเภทบคุคล2562

กำรบรูณำกำรเทคนิคกำรใหเ้หตุผลเชิงตรรกศำสตร์คลุมเครือและกำร

ประยุกต์ใช้วิธีกระบวนกำรล ำดับชั้นเชิงวิเครำะหใ์นกำรประเมินควำมเส่ียงด้ำน

ควำมปลอดภยัในกำรปนีผำหนิ กรณีศึกษำในจังหวัดกระบี่

Dr.Preeda  Sansakorn

 0000002958 ดร.สรัญญำ  มณีรัตนำศักด์ิ  - มวล. ประเภทบคุคล2562

ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงภำวะโภชนำกำรและควำมรุนแรงของโรคไข้เลือดออกใน

ผู้ปว่ยเด็ก ในจังหวัดนครศรีธรรมรำช: กำรศึกษำย้อนหลัง

Dr.Sarunya  Maneerattanasak

รศ.ดร.จรวย  สุวรรณบ ำรุง

Assoc.Prof.Dr.Charuai  Suwanbamrung

 0000002956 นำงสำวปำลีรัตน์  วงศ์ฤทธิ์  - มวล. ประเภทบคุคล2562  01/08/2562-

31/07/2563

2562 2563

50%

26  The comparative study of chronic care model for self-

management among adults with type 2 diabetes in 

rural areas, Nakhon Si Thamarat 

100%  ฿                50,000.00

2562 2563

25  The association between nutritional status and 

dengue severity among pediatric patients in Nakhon Sri 

Thammarat, Southern Thailand: a retrospective study 

50%  ฿              100,000.00  01/08/2562-

31/07/2563

2562 2563

24  Integration of Fuzzy Reasoning Technique (FRT) and a 

Modified Fuzzy Analytic Hierarchy Process (MFAHP) for 

safety risk assessment in rock climbing: Case studies in 

Krabi province, Thailand 

100%  ฿                50,000.00  01/08/2562-

31/07/2563

2563

23  The development of Agro-Chemical Prevention Model 

in Local Community, Krung Ching Sub-district, 

Nopphitam District, Nakhon Si Thammarat Province 

50%  ฿              100,000.00  01/08/2562-

31/07/2563

2562 2563

50%

2562 2563

25%

22  Assessment of public health sector disaster 

management in provincial and community level: a 

case study of Nakhon Si Thammarat 

 - 100%  ฿                50,000.00  01/08/2562-

31/07/2563

2562

2562 2563

10%

20%

21  Practical points of shooting two darts simultaneously 

for remote drug delivery and involving factors 

75%  ฿              100,000.00  01/08/2562-

31/07/2563

20  Biological activities of compounds from Dioscorea 

bulbifera L.  

60%  ฿              100,000.00  01/08/2562-

31/07/2563

 ฿              300,000.00  01/08/2562-

31/07/2563

2562 2563

25%

25%

50%

5%

5%

20%

15%

19  Immunological responses against hookworm 

infections in children 

50%

2563

20%

18  Effect of Islamic Based Cognitive Behavior Therapy on 

Depression among Muslim Students 

5%  ฿              100,000.00  01/08/2562-

31/07/2563

2562 2563

17     ฿              514,300.00  01/08/2562-

30/09/2563

2562



Total Sustainability Published Researches = 333 Researches 3,445,941.58 Dallars. / 105,445,812.5 Bath
ชือ่โครงการวิจัย ชือ่โครงการวิจัย  งบประมาณ

(ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)  (บาท)

ปทีีส่ิ้นสุดโครงการล าดบั บทคัดย่อ ผู้รว่มท าวิจัย แหล่งทนุ ระยะเวลาด าเนินการ ปทีีเ่ริ่มท าโครงการ

กำรศึกษำเปรียบเทยีบรูปแบบกำรดูแลผู้ปว่ยเร้ือรังในกำรจัดกำรดูแลตนเองของ

ผู้ปว่ยโรคเบำหวำนชนิดที ่2 ในพืน้ทีช่นบท จังหวัดนครศรีธรรมรำช

MissPaleeratana  Wongrith

 0000002953 นำยสุกฤษฎิ์  สังฆะโน  - มวล. ประเภทบคุคล2562

อุบติักำรณ์และข้อควรพจิำรณำทำงคลินิกของหลอดเลือดด ำไตเรโทรเอออร์ติกรี

นอลข้ำงซ้ำย

Mr.Sukrit  Sangkhano

 0000002951 ดร.พสิิษฐ์  พวยฟุง้  - มวล. ประเภทบคุคล2562

กำรศึกษำกำรใช้พชืสมุนไพรในผู้ปว่ยเบำหวำนชนิดที ่2 Dr.Phisit  Pouyfung

 0000002949 ดร.ชฎำยุ  อุดม  - มวล. ประเภทบคุคล2562

ผลของกำรฝึกโดยใช้กระจกต่อควำมสำมำรถในกำรใช้มือข้ำงไม่ถนัด ใน

อำสำสมัครสุขภำพดีทีไ่ม่มีควำมผิดปกติของรยำงค์แขน

Dr.Chadayu  Udom

ดร.วันทนีย์  โยชน์ชัยสำร

Dr.Wantanee  Yodchaisarn

 0000002947 นำยกรหยก  ค ำดี  - มวล. ประเภทบคุคล2562

ควำมหลำกหลำยของลักษณะทำงพนัธุกรรมของ IL-6 และ ACE ในผู้ปว่ยโรค

หลอดเลือดสมอง

Mr.Kornyok  Kamdee

รศ.ดร.วรำงคณำ  จุ้งลก

Assoc.Prof.Dr.Warangkana  Chunglok

 0000002945 ดร.ธีรทศัน์  สุดสำย  - มวล. ประเภทบคุคล2562

กำรพฒันำต ำรับเวชส ำอำงบ ำรุงผิวผสมสำรสกัดจำกเหด็กำรบรู Dr.Teeratad  Sudsai

 0000002944 นำงสำวสิริรักษ์  มู่เก็ม  - มวล. ประเภทบคุคล2562

กำรกดกำรแสดงออกของ DMT1 ช่วยฟืน้ฟเูซลล์แอสโทรไซต์จำกกำรเหนี่ยวน ำ

ด้วย ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์ทีท่ ำใหเ้กิดกำรสะสมของธำตุเหล็กและควำมชรำ

ภำพของเซลล์

MissSirirak  Mukem

 0000003109 รศ.ดร.สุรัสวดี  ก่อเกื้อ  -

กำรพฒันำกลยุทธ์แบบต่ำงๆเพือ่ปรับปรุงควำมเชื่อถือได้และประสิทธิภำพทำง

เศรษฐกิจของระบบพลังงำนรูปแบบไมโครกริด

Assoc.Prof.Dr.Suratsavadee  Korkua

 0000003179 รศ.ดร.กฤษณะเดช  เจริญสุธำสินี  - ส ำนักงำนพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชำติ

กำรประมำณกำรแจกแจงเชิงพืน้ทีแ่ละเวลำของหยำดน้ ำฟำ้เขตร้อนโดยใช้ข้อมูล

ดำวเทยีม

Assoc.Prof.Dr.Krisanadej  Jaroensutasinee

ผศ.ดร.วริษฐ์  วิปลุำนุสำสน์  - ทนุส่วนตัว

Asst.Prof.Dr.Warit  Wipulanusat

 0000002980 ผศ.ดร.ประชิด  สระโมฬี  - บริษัท น ำรับเบอร์ แอนด์ ลำเทค็ส์ จ ำกัด

กำรเตรียมยำงธรรมชำติอิพอกไซด์จำกหำงน้ ำยำง Asst.Prof.Dr.Prachid  Saramolee

 0000002909 ผศ.ดร.จริยำ  สำกยโรจน์  - มวล. ประเภทบคุคล2562

กำรประเมินควำมหลำกหลำยและคุณสมบติักำรผลิตเอนไซม์กลุ่มอีซี:3 ไฮโดรเลส

เชิงคุณภำพของรำทะเลในพืน้ทีป่ำ่ชำยเลน อ ำเภอทำ่ศำลำ จังหวัด

นครศรีธรรมรำช

Asst.Prof.Dr.Jariya  Sakayaroj

ดร.พกัตร์พมิล  อึ่งเจริญวิวัฒน์

Dr.Pakpimol  Ungcharoenwiwat

 0000002913 ดร.สมรักษ์  ชัยสิงหก์ำนำนนท์  - มวล. ประเภทบคุคล2562

พลวัตของชุมชนไทยเชื้อสำยจีนในนครศรีธรรมรำชในช่วงสงครำมเย็น (พ.ศ. 

๒๕๐๐-๒๕๓๐)

Dr.Somrak  Chaisingkananont

 0000003112 ดร.นภำรัตน์  สุทธิเดช  - องค์กำรสวนสัตว์

กำรประเมินกำรเชื่อมต่อถิ่นทีอ่ยู่ของสมเสร็จมลำยูในประเทศไทย Dr.Naparat  Suttidate

 0000003111 นำยบริพตัร   ศิริอรุณรัตน์  - องค์กำรสวนสัตว์

กำรบรูณำกำรองค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์เพือ่กำรอนุรักษ์สมเสร็จมลำยูใน

ประเทศไทย

Mr.  

2561 2562

41    15%  ฿                40,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

40    55%  ฿              780,500.00

2563

 01/10/2561-

30/09/2562

2562

39    100%  ฿                50,000.00  01/07/2562-

30/06/2563

2562

38    50%  ฿              100,000.00  01/07/2562-

30/06/2563

2563

37    100%  ฿                77,093.50  01/07/2562-

31/10/2562

50%

2562 2562

2563

36  0000002865  Innovation management in public sectors  100%  ฿                          -  01/07/2562-

30/06/2563

2562 2563

35    100%  ฿              480,000.00  01/07/2562-

30/06/2563

2562

2562 2563

33  Development of Strategies for Improving Reliability 

and Economic Performance of Microgrid  

100%  ฿              985,500.00  02/07/2562-

01/07/2565

2562 2565

32  DMT1 Knockdown improve in hydrogen peroxide 

induced iron accumulation and cellular senescence in 

astrocyte  

100%  ฿                50,000.00  01/08/2562-

31/07/2563

2563

30%

31  Development of the cosmeceutical formulation 

containing Antrodia camphorata extract  

100%  ฿                50,000.00  01/08/2562-

31/07/2563

2562 2563

2562 2563

50%

30  Genetic polymorphisms of IL-6 and ACE in post-stroke 

patients  

70%  ฿              100,000.00  01/08/2562-

31/07/2563

2562

29  Effect of mirror therapy on non-dominant hand 

function in the asymptomatic upper limb volunteers  

50%  ฿                80,000.00  01/08/2562-

31/07/2563

2563

28  The use of herbal supplements among individuals 

with type II diabetes mellitus patients  

100%  ฿                50,000.00  01/08/2562-

31/07/2563

2562 2563

 01/08/2562-

31/07/2563

2562 2563

27  The incidence and clinical consideration of retroaortic 

left renal vein 

100%  ฿                50,000.00  01/08/2562-

31/07/2563

2562

26  The comparative study of chronic care model for self-

management among adults with type 2 diabetes in 

rural areas, Nakhon Si Thamarat 

100%  ฿                50,000.00



Total Sustainability Published Researches = 333 Researches 3,445,941.58 Dallars. / 105,445,812.5 Bath
ชือ่โครงการวิจัย ชือ่โครงการวิจัย  งบประมาณ

(ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)  (บาท)

ปทีีส่ิ้นสุดโครงการล าดบั บทคัดย่อ ผู้รว่มท าวิจัย แหล่งทนุ ระยะเวลาด าเนินการ ปทีีเ่ริ่มท าโครงการ

ดร.นภำรัตน์  สุทธิเดช

Dr.Naparat  Suttidate

 0000002915 รศ.อนันต์  อำรีย์พงศ์  - มวล. ประเภทบคุคล2562

กำรวิเครำะหก์ำรซ้อนค ำในพระปฐมสมโพธิกถำและร่ำยยำวมหำเวสสันดรชำดก Assoc.Prof.Anan  Areepong

นำงสำวรัชฎำพร  ตัณฑสิทธิ์

MissRadchadaporn  Tantasit

 0000002918 นำงสำวนฤมล  กล้ำทกุวัน  - มวล. ประเภทบคุคล2562

ครอบครัวข้ำมชำติกับวัฒนธรรมกำรย้ำยถิ่นของครูชำวฟลิิปโินในสังคมไทย : 

กรณีศึกษำครูฟลิิปโินในจังหวัดนครศรีธรรมรำช

MissNaruemon  Klatookwan

 0000002920 ดร.สิริวัจนำ  แก้วผนึก  - มวล. ประเภทบคุคล2562

กำรพฒันำทกัษะกำรส่ือสำรและน ำเสนอด้วยวำจำผ่ำนกำรมีส่วนร่วมแบบเชิงลึก

โดยใช้เทคนิคกำรบนัทกึวิดีโอ

Dr.Siriwatchana  Kaeophanuek

 0000002922 นำยปฏบิติั  ปรียำวงศำกุล  - มวล. ประเภทบคุคล2562

กำรออกแบบและพฒันำอุปกรณ์ติดต้ังกล้อง Action Camera บนนักกีฬำ

วิ่งวิบำกและผู้ใช้งำนในเส้นทำงธรรมชำติ

Mr.Patibut  Preeyawongsakul

นำงสำววำลุกำ  เอมเอก

MissWaluka  Amaek

 0000002927 นำยพทุธิกันต์  พงศ์พชิญำมำตย์  - มวล. ประเภทบคุคล2562

กำรศึกษำเพือ่เสนอแนะรูปแบบสภำพแวดล้อมและทีต้ั่งทีเ่หมำะสมส ำหรับ

ผู้สูงอำยุ กรณีศึกษำ พืน้ทีอ่อกก ำลังกยกลำงแจ้งอ ำเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมรำช

Mr.Puttigun  Pongpidjayamaad

 0000002926 ผศ.นันทน์ภสั  เพชรคงทอง  - มวล. ประเภทบคุคล2562

องค์ประกอบทำงกำยภำพในสวนสำธำรณะ เพือ่ส่งเสริมสังคมผู้สูงอำยุ 

กรณีศึกษำ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 อ ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช

Asst.Prof.Nannaphat  Phetkhongthong

นำยกิจปกรณ์  โสตถิวรนันท์

Mr.Kijpakorn  Sothiworanun

 0000002925 นำงสำวพรทพิย์  กิ้มนวน  - มวล. ประเภทบคุคล2562

พฒันำและคุณลักษณะพืน้ทีส่ำธำรณะเมืองเก่ำนครศรีธรรมรำช MissPornthip  Kimnuan

 0000002923 ดร.ณิชนันทน์  กิตติพฒันบวร  - มวล. ประเภทบคุคล2562

กำรค้นหำควำมรู้ทีเ่กี่ยวข้องกับภำวะพึง่พงิของผู้สูงอำยุไทยด้วยวิธีกำรวิเครำะห์

ควำมสัมพนัธ์

Dr.Nichnan  Kittiphattanabawon

 0000002921 ดร.เชำวนันท์  ขุนด ำ  - มวล. ประเภทบคุคล2562

กำรประยุกต์ใช้ระบบควำมจริงเสมือนแบบหลำยผู้ใช้เพือ่กำรฝึกฝนทำงทำงกำร

แพทย์กรณีศึกษำกำรฝึกใส่ทอ่ช่วยหำยใจ

Dr.Chaowanan  Khundam

 0000003148 นำยยุทธกำน  ไชยมณี  - โครงกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำและกำรพฒันำ

ทอ้งถิ่น เครือข่ำยอุดมศึกษำภำคใต้ตอนบน

กำรฝึกทกัษะหนีไฟใหน้้องผู้พกิำรทำงสำยตำ Mr.Yutthakan  Chaimanee

 0000003147 นำยยุทธกำน  ไชยมณี  - โครงกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำและกำรพฒันำ

ทอ้งถิ่น เครือข่ำยอุดมศึกษำภำคใต้ตอนบน

ค่ำยนีโม่ (วิทยำศำสตร์ทำงทะเลและกำรอนุรักษ์) Mr.Yutthakan  Chaimanee

 0000002914 ดร.ฮำรีซอล  ขุนอินคีรี  - มวล. ประเภทบคุคล2562

ศึกษำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงเจตคติและกลยุทธ์ด้ำนอำชีพกับมุมมองด้ำนกำร

สอนของอำจำรย์ระดับอุดมศึกษำ

Dr.Hareesol  Khun-inkeeree

 0000003146 ดร.สมรักษ์  ชัยสิงหก์ำนำนนท์  - โครงกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำและกำรพฒันำ

ทอ้งถิ่น เครือข่ำยอุดมศึกษำภำคใต้ตอนบน

กำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับโรงเรียนขนำดเล็กเพือ่พฒันำเครือข่ำย

เข้มแข็ง ในกำรจัดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

Dr.Somrak  Chaisingkananont

10%

41     ฿                40,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

2561 2562

55    100%  ฿              150,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

53    100%  ฿              600,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

2563

52    100%  ฿                23,834.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

54    100%  ฿                42,000.00  01/07/2562-

30/06/2563

2562

2562 256351    100%  ฿                50,000.00  01/07/2562-

30/06/2563

50  Knowledge Discovery of Dependency in Thai Elderly 

by Association Analysis 

100%  ฿                50,000.00  01/07/2562-

30/06/2563

2562 2563

 01/07/2562-

30/06/2563

2562 2563

50%

48    100%  ฿                50,000.00

2562 -  100%  ฿                70,000.00 2563

47    50%  ฿                80,000.00  01/07/2562-

30/06/2563

2562 2563

46  01/07/2562-

30/06/2563

2563

45    70%  ฿                95,900.00  01/07/2562-

30/06/2563

2562 2563

30%

 01/07/2562-

30/06/2563

2562 2563

44    100%  ฿                50,000.00  01/07/2562-

30/06/2563

2562

50%

43    100%  ฿                50,000.00

42    50%  ฿                50,000.00  01/07/2562-

30/06/2563

2562 2563



Total Sustainability Published Researches = 333 Researches 3,445,941.58 Dallars. / 105,445,812.5 Bath
ชือ่โครงการวิจัย ชือ่โครงการวิจัย  งบประมาณ

(ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)  (บาท)

ปทีีส่ิ้นสุดโครงการล าดบั บทคัดย่อ ผู้รว่มท าวิจัย แหล่งทนุ ระยะเวลาด าเนินการ ปทีีเ่ริ่มท าโครงการ

 0000002874 รศ.ดร.ชูชำติ  พนัธ์สวัสด์ิ  - ส ำนักงำนพฒันำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน)

กำรศึกษำสำรบริสุทธิ์จำกว่ำนพระฉิมส ำหรับใช้เปน็ยำต้ำนมำลำเรียตัวใหม่ Assoc.Prof.Dr.Chuchard  Punsawad

ดร.ประภำพร  จันทร์เอียด

Dr.Prapaporn  Chaniad

 0000002867 ผศ.ดร.เพญ็โฉม  จันทร์หวำน  - สมำคมเทคนิคกำรแพทย์แหง่ประเทศไทยในพระ

อุปถัมภพ์ระองค์เจ้ำโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนำรีนำถ

กำรพฒันำอุปกรณ์ตรวจโรคพยำธิเข็มหมุด Asst.Prof.Dr.Penchom  Janwan

นำยพงศ์พนัธ ์ พงศ์พนิตำนนท์

Mr.Pongphan  Pongpanitanont

 0000002973 รศ.ดร.ก ำชัย  นุ้ยธิติกุล  - ส ำนักงำนพฒันำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำร

มหำชน)

กำรขยำยขนำดกำรสังเครำะหก์รดซักซินิกด้วยปฏกิิริยำออกซิเดชันและกำรท ำ

ใหบ้ริสุทธิ์

Assoc.Prof.Dr.Kamchai  Nuithitikul

ผศ.ดร.อุเทน  ทบัทรวง

Asst.Prof.Dr.Uthen  Thubsuang

 0000002974 ผศ.ดร.สมจินตนำ  คุ้มภยั  - สถำบนัพระปกเกล้ำ

ควำมเหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำ: ศึกษำเปรียบเทยีบระหว่ำงโรงเรียนมัธยมประจ ำ

จังหวัดกับโรงเรียนมัธยมประจ ำอ ำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมรำช

Asst.Prof.Dr.Somjintana  Koompai

รศ.ดร.จิตรบรรจง  ต้ังปอง  - มวล. :บณัฑิตวิทยำลัย P2P

Assoc.Prof.Dr.Jitbanjong  Tangpong

 0000003110 รศ.ดร.จิตรบรรจง  ต้ังปอง  - หน่วยบม่เพำะวิสำหกิจ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

ฤทธิ์ของสำรสกัดเปลือกสุขของกล้วยหอมทองในกำรต้ำนอนุมูลอิสระและยับยั้ง

เอ็นไซม์ในกระบวนสังเครำะหเ์ม็ดสีเมลำนิน

Assoc.Prof.Dr.Jitbanjong  Tangpong

นำยสุขสันต์  ช่ำงเหล็ก

Mr.Suksun  Changlek

 0000002983 นำยกิตติ  เชำวนะ  - มวล. : งำนวิจัยสถำบนั ส่วนแผนงำน

กำรศึกษำนโยบำยและแนวทำงกำรจัดท ำผังแม่บทพืน้ทีส่วนอุตสำหกรรมวิจัย

วลัยลักษณ์

Mr.Kitti  Chaowana

นำงสำวศศิพมิพ์  อิสระวัฒนำ

MissSasipim  Issarawattana

 0000002985 นำงสำวสุผำณิต  วิเศษสำธร  - มวล. : งำนวิจัยสถำบนั ส่วนแผนงำน

ออกแบบอำคำรมำตรฐำนและผังบริเวณส ำหรับโครงกำรน ำร่อง MissSupanit  Wisadsatorn

นำยจำตุรันต์  พบิลูย์

Mr.Chaturun  Phiboon

 0000002984 นำยกิจปกรณ์  โสตถิวรนันท์  - มวล. : งำนวิจัยสถำบนั ส่วนแผนงำน

ศึกษำแนวทำงกำรพฒันำและจัดท ำผังแม่บทพืน้ทีส่วนอุตสำหกรรมวิจัย 

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

Mr.Kijpakorn  Sothiworanun

นำงสำวพรทพิย์  กิ้มนวน

MissPornthip  Kimnuan

 0000003018 นำงสำวธนภร  เจริญธัญสกุล  - กองทนุพฒันำส่ือปลอดภยัและสร้ำงสรรค์

โครงกำรพฒันำนวัตกรรมส่ือสร้ำงสรรค์เพือ่เปล่ียนแปลงสังคม MissTanaporn  Charoenthansakul

นำงสำววรรณรัตน์  นำที

MissWannarat  Natee

 0000002836 ผศ.ดร.วิยดำ  กวำนเหยีน  - ส ำนักงำนพฒันำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน)

กำรพฒันำผลิตภณัฑ์เสริมอำหำร "น้ ำส้มจำกผง" Asst.Prof.Dr.Wiyada  Kwanhian

100%  ฿                20,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561 256260  0000003046  Xanthone isolated from Garcinia mangostana fruit 

pericarp attenuates the hepato-/reno-toxicity in high-

fat-diet and streptozotocin induced type II diabetes 

mice. 

2563

2562 2563

50%

66    100%  ฿              994,600.00  24/05/2562-

23/05/2563

2562

 01/06/2562-

30/09/2562

2562 2562

50%

65    50%  ฿              300,000.00  28/05/2562-

27/05/2563

50%

64    50%  ฿              150,000.00

2562

50%

63    50%  ฿              150,000.00  01/06/2562-

30/09/2562

2562 2562

2562 2563

50%

62    50%  ฿              100,000.00  01/06/2562-

30/09/2562

2562

61  Antioxidant and anti-tyrosinase properties of ripe 

banana (Musa acuminata Colla AAA group) peel extract 

50%  ฿              240,000.00  12/06/2562-

13/06/2563

2562 2563

 19/06/2562-

18/08/2563

2562 2563

50%

59    100%  ฿                80,000.00  18/06/2562-

31/01/2563

2562 2563

40%

58  Scaling up the production of succinic acid with 

oxidation reaction and subsequent purification 

50%  ฿              800,000.00

57  Delopment of a diagnostic tool for human 

enterobiasis 

60%  ฿                25,000.00  22/06/2562-

30/06/2563

50%  ฿              795,000.00  24/06/2562-

23/06/2563

2563

40%

256256  Investigating pure compounds for, Dioscorea bulbifera 

for novel anti-malarial drug candidate 



Total Sustainability Published Researches = 333 Researches 3,445,941.58 Dallars. / 105,445,812.5 Bath
ชือ่โครงการวิจัย ชือ่โครงการวิจัย  งบประมาณ

(ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)  (บาท)

ปทีีส่ิ้นสุดโครงการล าดบั บทคัดย่อ ผู้รว่มท าวิจัย แหล่งทนุ ระยะเวลาด าเนินการ ปทีีเ่ริ่มท าโครงการ

 0000003131 นำงนลินี  ทนินำม  - ส ำนักงำนกองทนุสนับสนุนกำรวิจัย ร่วมกับ 

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

ควำมพร้อมในกำรเปน็เกษตรกรผู้ประกอบกำรในลุ่มน้ ำปำกพนัง กรณีศึกษำ 

เกษตรกรผู้ปลูกพชืผัก ต ำบลทำ่ซอม อ ำเภอหวัไทร จังหวัดนครศรีธรรมรำช

Mrs.Nalinee  Thinnam

ดร.พรเพญ็  ทพิยนำ

Dr.Pornpen  Thippayana

 0000003116 รศ.ดร.ศิวฤทธิ ์ พงศกรรังศิลป์  - อุทยำนวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

กำรบริหำรโครงกำรและประชำสัมพนัธ์โครงกำรศูนย์กลำงนวัตกรรม กลุ่มเร่ือง

เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ภำยใต้โครงกำร Innovation Hubs เพือ่สร้ำงเศรษฐกิจ

ฐำนนวัตกรรมของประเทศตำมนโยบำยประเทศไทย 4.0

Assoc.Prof.Dr.Siwarit  Pongsakornrungsilp

ผศ.ดร.พมิพล์ภสั  พงศกรรังศิลป์

Asst.Prof.Dr.Pimlapas  Pongsakornrungsilp

ผศ.ดร.อนุรักษ์  ถุงทอง

Asst.Prof.Dr.Anurak  Thungtong

 0000002978 ศ.ดร.สุรสิทธิ ์ วชิรขจร  - สถำบนัพระปกเกล้ำ

โครงกำรวิจัยคนไทยสร้ำงชำติ กำรศึกษำรำยกรณีพลเมืองไทยกับควำมเข้มแข็ง

ของชุมชน

Prof.Dr.Surasit  Vajirakachorn

 0000002989 รศ.ดร.นิรันดร  มำแทน  - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม

StressWooD meter: เคร่ืองวัดควำมเค้นในไม้แปรรูปอุตสำหกรรมควำม

แม่นย ำสูง

Assoc.Prof.Dr.Nirundorn  Matan

 0000002993 ผศ.บณุฑรี  จันทร์กลับ  - บริษัท กลุ่มสมอทอง จ ำกัด

กำรวิเครำะหอ์ัตรำค่ำขนส่งปำล์มน้ ำมันและรูปแบบกำรลงทนุเพือ่กำรจัดกำรรถ

ขนส่งทีเ่หมำะสมของบริษัท กลุ่มสมอทอง จ ำกัด อ ำเภอทำ่ชนะ จังหวัดสุรำษฎร์

ธำนี

Asst.Prof.Boontaree  Chanklap

ดร.พนิดำ  แช่มช้ำง

Dr.Panida  Chamchang

ดร.กัญญนิจ  วิเชียรรัตน์

Dr.Kanyanit  Wichianrat

ดร.ชนวัฒน์  ชุณหวิกสิต

Dr.Chonnawat  Chunhawiksit

นำยฮุชเซ็น  นิยมเดชำ

Mr.Hussen  Niyomdecha

 0000003115 รศ.ดร.ศิวฤทธิ ์ พงศกรรังศิลป์  - ส ำนักงำนพฒันำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำร

มหำชน)

กำรประเมินข้อมูลเศรษฐกิจชุมชน 3 กลุ่ม Assoc.Prof.Dr.Siwarit  Pongsakornrungsilp

ผศ.ดร.พมิพล์ภสั  พงศกรรังศิลป์

Asst.Prof.Dr.Pimlapas  Pongsakornrungsilp

 0000003155 ดร.นีรนำท  ระฆังทอง  - ส ำนักงำนกองทนุสนับสนุนกำรวิจัย

กำรขับเคล่ือนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง ในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ภำคใต้

Dr.Neeranat  Rakangthong

ผศ.ดร.สมจินตนำ  คุ้มภยั

Asst.Prof.Dr.Somjintana  Koompai

ดร.จินตนีย์  รู้ซ่ือ

Dr.Jintanee  Ru-zhe

นำยชวพงษ์  นุ้ยสุข

Mr.Chawapong  Nui-Suk

นำยวชรวรรษ  พรหมมำ

Mr.Watcharawat  Promma

2563

20%

20%

20%

20%

2562 2562

50%

73    20%  ฿            1,479,500.00  01/05/2562-

30/04/2563

2562

72    50%  ฿            1,200,000.00  01/05/2562-

25/09/2562

2562 2562

20%

20%

20%

20%

71    20%  ฿              240,750.00  01/05/2562-

31/08/2562

2562 2563

70    100%  ฿            1,000,000.00  01/05/2562-

25/09/2562

2562 2562

2562 2562

45%

5%

69    100%  ฿              250,000.00  08/05/2562-

05/01/2563

68    50%  ฿            2,800,000.00  15/05/2562-

25/09/2562

67  Promptness of Being Entrepreneurial Farmers in Pak 

Phanang River Basin: A case study of Vegetable 

Farmers in Thasom Sub-district, Huasai District, Nakhon 

Si Thammarat 

50%  ฿              200,000.00  24/05/2562-

15/02/2563

2562 2563

50%



Total Sustainability Published Researches = 333 Researches 3,445,941.58 Dallars. / 105,445,812.5 Bath
ชือ่โครงการวิจัย ชือ่โครงการวิจัย  งบประมาณ

(ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)  (บาท)

ปทีีส่ิ้นสุดโครงการล าดบั บทคัดย่อ ผู้รว่มท าวิจัย แหล่งทนุ ระยะเวลาด าเนินการ ปทีีเ่ริ่มท าโครงการ

รศ.พญ.วีระนุช  นิสภำธร  -

รศ.พญ.Veeranoot  Nissapatorn

รศ.พญ.วีระนุช  นิสภำธร  -

รศ.พญ.Veeranoot  Nissapatorn

 0000002860 รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี  - ส ำนักงำนกองทนุสนับสนุนกำรวิจัย ร่วมกับ 

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำนของขั้นตอนวิธีกำรตรวจจับไส้ไม้ยำงพำรำ

จำกภำพถ่ำยจำกกล้องถ่ำยภำพดิจิตอลแบบปกติและกำรน ำไปติดต้ังเพือ่ใช้ใน

สำยกำรผลิตของโรงเล่ือยไม้ยำงพำรำ

Assoc.Prof.Dr.Wattanapong  Kurdthongmee

 0000002907 รศ.ดร.สมนึก  เอื้อจิระพงษ์พนัธ์  - บริษัท ทมีเวิร์ค คอนซัลแตนท ์จ ำกัด

กำรศึกษำควำมเปน็ไปได้ทำงเศรษฐศำสตร์ของงำนศึกษำด้ำนวิศวกรรม 

เศรษฐศำสตร์ส่ิงแวดล้อม ส ำหรับกำรด ำเนินกำรขุดลอกและบ ำรุงรักษำร่องน้ ำ

กันตัง และร่องน้ ำปำกพนัง

Assoc.Prof.Dr.Somnuk  Aujirapongpan

ดร.จินตนีย์  รู้ซ่ือ

Dr.Jintanee  Ru-zhe

นำยชวพงษ์  นุ้ยสุข

Mr.Chawapong  Nui-Suk

 0000002785 ผศ.ดร.พมิพล์ภสั  พงศกรรังศิลป์  - ส ำนักงำนพฒันำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำร

มหำชน)

พฒันำผลิตภณัฑ์หรือบริกำรเพือ่เพิม่ศักยภำพด้ำนกำรตลำดใหก้ับชุมชนพืน้ทีลุ่่ม

น้ ำทะเลสำบสงขลำตอนบน (ร ำแดง ทำ่หนิ ทะเลน้อย)

Asst.Prof.Dr.Pimlapas  Pongsakornrungsilp

ผศ.ดร.วิสำขะ  อนันธวัช

Asst.Prof.Dr.Visaka  Anantawat

นำงสำววำลุกำ  เอมเอก

MissWaluka  Amaek

 0000002908 นำยทรงพนัธุ์  จันทร์ทอง  - มวล. ประเภทบคุคล2562

กำรถ่ำยภำพเชิงพำโนรำมำพลวัตสูงเพือ่งำนอนุรักษ์สถำปตัยกรรมพืน้ถิ่นภำคใต้ Mr.Songpan  Janthong

 0000003180 ผศ.ดร.จิรพรรณ  ทองสร้อย  - ส ำนักงำนพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชำติ

กำรพฒันำนวัตกรรมใหม่ในทำงกำรแพทย์ทีม่ีมูลค่ำและคุณค่ำสูง: ฟืน้ฟภูำพดี

เอ็นเอโดยโมเลกุลทีท่ ำใหจ้ีโนมเสถียร และกำรตรวจกรองมะเร็งจำกโปรตีนหรือ

อำร์เอ็นเอในเม็ดเลือดขำว

Asst.Prof.Dr.Jirapan  Thongsroy

 0000002818 รศ.ดร.มณฑล  เลิศคณำวนิชกุล  - ส ำนักงำนพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชำติ

คุณภำพทำงจุลชีววิทยำของกุ้งส้มในบรรจุภณัฑ์หอ่พลำสติก และกำรใช้กล้ำเชื้อ

เพือ่ใช้พฒันำกระบวนกำรผลิตกุ้งส้ม

Assoc.Prof.Dr.Monthon  Lertcanawanichakul

นำยกิจติศักด์ิ  ชววิสิฐ

Mr.  

 0000002906 ดร.เยี่ยมดำว  ณรงคะชวนะ  - มวล. ประเภทบคุคล2562

ควำมสัมพนัธ์เชิงเหตุผลระหว่ำงประสบกำรณ์ผู้เข้ำพกัภำพลักษณ์ของโรงแรม 

ควำมพงึพอใจของผู้เข้ำพกั กำรบอกต่อในสังคมออนไลน์ และควำมภกัดีของผู้

เข้ำพกั กรณีศึกษำโรงแรมในเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

Dr.Yeamdao  Narangajavana

นำยเยี่ยมเดือน  ณรงคะชวนะ

Mr.  

นำยFernando Jose Garrigos  Simon

2562 2563

20%

10%

82  The causal relationship among guest experience, 

hotel image, guest satisfaction, electronic word-of-

mouth and guest loyalty, case studies of hotels in 

Samui, Suratthani. 

70%  ฿                96,900.00  26/03/2562-

25/03/2563

2567

81  Microbiological Qualification of Kung-Som Contained 

in Plastic Packaging and the production of Kung-Som 

Used of Selected Bacterial Starter 

70%  ฿              274,850.00  31/03/2562-

31/03/2562

2562 2562

30%

 17/04/2562-

16/04/2563

2562 2563

80    5%  ฿            1,000,000.00  01/04/2562-

31/03/2567

2562

 18/04/2562-

14/09/2562

2562 2562

20%

40%

79    100%  ฿                50,000.00

30%

78    40%  ฿              200,000.00

2563

77    40%  ฿              100,000.00  29/04/2562-

31/07/2562

2562 2562

30%

 01/05/2562-

30/04/2564

2562 2564

76    100%  ฿              500,000.00  30/04/2562-

29/04/2563

2562

 ฿                85,637.00  01/05/2562-

30/04/2564

2562 2564

75  0000003166  Novel Acinetobacter baumanii antibiotic potentiator 

from Kitabalia sp, Diospyros. Sp., and Litsea sp 

15%  ฿                87,935.00

74  0000003167  Molecular characterization and detetion of drug 

resistance genes of MDR Acinetobacter baumanii and 

nanotechnology to identify novel natural products and 

antibiotic potentiators 

20%



Total Sustainability Published Researches = 333 Researches 3,445,941.58 Dallars. / 105,445,812.5 Bath
ชือ่โครงการวิจัย ชือ่โครงการวิจัย  งบประมาณ

(ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)  (บาท)

ปทีีส่ิ้นสุดโครงการล าดบั บทคัดย่อ ผู้รว่มท าวิจัย แหล่งทนุ ระยะเวลาด าเนินการ ปทีีเ่ริ่มท าโครงการ

Mr.  

 0000002905 ดร.กัมปนำท  สุขมำก  - มวล. ประเภทบคุคล2562

สมกำรท ำนำยค่ำก ำลังรับแรงเฉือนภำยใต้กำรเปล่ียนแปลงปริมำณควำมชื้นและ

ควำมหนำแน่นสัมพนัธ์ของดินถมบดอัดต่ำงๆ

Dr.Gampanart  Sukmak

ผศ.ดร.ปฏมิำพร  สุขมำก

Asst.Prof.Dr.Patimapon  Sukmak

 0000003176 ศ.ดร.วรรณำ  ชูฤทธิ์  - ส ำนักงำนกองทนุสนับสนุนกำรวิจัย ร่วมกับ 

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

กำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำชีพในพืน้ทีลุ่่มน้ ำปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

ระยะที ่2

Prof.Dr.Wanna  Choorit

นำงสำวรัชฎำ  คชแสงสันต์

MissRachada  Kotchasaengsan

นำงปิน่เพชร  ภกัดีณรงค์

Mrs.Pinpetch  Pakdeenarong

ผศ.ดร.นพ.อุดมศักด์ิ  แซ่โง้ว

(None)Udomsak  Saengow

ผศ.ดร.ผำนิตย์  คุ้มฮ้ิน

Asst.Prof.Dr.Phanit  Koomhin

 0000003145 ดร.วำริ  ว่องวโรปกรณ์  - โครงกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำและกำรพฒันำ

ทอ้งถิ่น เครือข่ำยอุดมศึกษำภำคใต้ตอนบน

กำรพฒันำเทคนิคและทกัษะกำรสอนภำษำจีนส ำหรับครูประถมศึกษำและ

มัธยมศึกษำ ใน 9 จังหวัดภำคใต้ตอนบน

Dr.Wari  Wongwaropakorn

 0000003034 รศ.ดร.หมุดตอเล็บ  หนิสอ  - มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

กำรพฒันำเคร่ืองพลำสมำแอคติเวทในน้ ำส ำหรับกำรประยุกต์ใช้ในอุตสำหกรรม Assoc.Prof.Dr.Mudtorlep  Nisoa

 0000002902 ผศ.ดร.อนุรักษ์  ถุงทอง  - มวล. ประเภทบคุคล2562

กำรออกแบบระบบควบคุมไฟส่องสว่ำงสำธำรณะในมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์โดย

ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เนทของสรรพส่ิง

Asst.Prof.Dr.Anurak  Thungtong

นำยนพปฎล  คงสมบติั

Mr.Noppadon  Khongsombat

ผศ.ดร.วิจิตรำ  เพช็รกิจ

Asst.Prof.Dr.Wijittra  Petchakit

นำยอธิณัฏฐ์  ปะลำวัน

Mr.Atinat  Palawan

นำยกรกต  สุวรรณรัตน์

Mr.Korakot  Suwannarat

 0000002899 ดร.วิชิตพนัธุ์  รองวงศ์  - มวล. ประเภทบคุคล2562

กำรก ำจัดแอมโมเนียไนโตรเจนจำกน้ ำเสียอุตสำหกรรมโดยเทคโนโลยีเมมเบร

นคอนแทคเตอร์

Dr.Wichitpan  Rongwong

ผศ.ดร.อำชว์  พรหมรักษำ

Asst.Prof.Dr.Archw  Promraksa

 0000002900 ดร.ทนงศักด์ิ  อิ่มใจ  - มวล. ประเภทบคุคล2562

ประสิทธิภำพของกำรเสริมก ำลังคำนคอนกรีตรับแรงดัดโดยกำรฝังเส้นคอนโพ

สิตด้ำนข้ำง

Dr.Thanongsak  Imjai

ดร.มนเทยีร  เสร็จกิจ

Dr.Monthian  Setkit

 0000002928 ผศ.ดร.สุภำวดี  เชื้อพรำหมณ์  - ทนุส่วนตัว

อัตลักษณ์เรือนชำวนำภำคใต้ กรณีศึกษำ อ ำเภอหวัไทร จังหวัดนครศรีธรรมรำช Asst.Prof.Dr.Supawadee  Chuapram

85    100% 2561 2562 ฿              391,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

2563

2562 2563

50%

90  The Identity of Farmer House in Southern Region: A 

case study of Hua Sai District, Nakhorn Si Thammarat  

50%  ฿                          -  13/03/2562-

12/03/2563

2562

 15/03/2562-

14/03/2563

2562 2563

40%

89  Flexural Performance of Reinforced Concrete Beam 

Strengthened with Near Surface-Mounted FRP bars 

50%  ฿              100,000.00  15/03/2562-

14/03/2563

2563

10%

10%

10%

20%

88    60%  ฿              100,000.00

 15/03/2562-

15/09/2562

2562 2562

87    50%  ฿              100,000.00  15/03/2562-

14/03/2563

2562

86    100%  ฿              400,000.00

2563

15%

15%

15%

25%

2562 2563

30%

84    30%  ฿              638,702.00  17/03/2562-

16/01/2563

2562

2562 2563

10%

83  Predictive Shear Strength Equations of Different 

Embankment Compacted Soils under Difference of 

Water Contents and Relative Densities 

70%  ฿                63,300.00  25/03/2562-

24/03/2563

82  The causal relationship among guest experience, 

hotel image, guest satisfaction, electronic word-of-

mouth and guest loyalty, case studies of hotels in 

Samui, Suratthani. 

 ฿                96,900.00  26/03/2562-

25/03/2563



Total Sustainability Published Researches = 333 Researches 3,445,941.58 Dallars. / 105,445,812.5 Bath
ชือ่โครงการวิจัย ชือ่โครงการวิจัย  งบประมาณ

(ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)  (บาท)

ปทีีส่ิ้นสุดโครงการล าดบั บทคัดย่อ ผู้รว่มท าวิจัย แหล่งทนุ ระยะเวลาด าเนินการ ปทีีเ่ริ่มท าโครงการ

นำงสำวจิตติมำ  เชำว์แก้ว

MissJittima  Choawkeaw

 0000002830 ผศ.ดร.น้ ำฟำ้  เสริมแก้ว  - องค์กำรเภสัชกรรม

กำรพฒันำและประเมินสูตรต ำรับโปรนำโนลิโปสเฟยีร์บรรจุสำรสกัดขมิ้นชันทีม่ี

เคอร์คูมินอยด์เพือ่เพิม่ค่ำชีวประสิทธิผล

Asst.Prof.Dr.Namfa  Sermkaew

ดร.ปำจรีย์  ศักดิเศรษฐ์

Dr.Pajaree  Sakdiset

ผศ.ดร.อภชิำต  อธิไภริน

Asst.Prof.Dr.Apichart  Atipairin

ดร.กรวิทย ์ อยู่สกุล

Dr.Gorawit  Yusakul

ดร.ธิพำพรรณ  พลำยด้วง

Dr.Thipapun  Plyduang

รศ.ดร.สมชำย  สวัสดี

Assoc.Prof.Dr.Somchai  Sawatdee

 0000002819 ดร.ทพิย์สุดำ  ทองบวัแก้ว  - ส ำนักงำนกองทนุสนับสนุนกำรวิจัย

กำรแยกระบลัุกษณะและศึกษำกำรแสดงออกของ Pyrokinins (PKs)ในกุ้งกรำม Dr.Tipsuda  Thongbuakaew  - โครงกำรส่งเสริมกำรวิจัยในอุดมศึกษำและพฒันำ

มหำวิทยำลัยวิจัยแหง่ชำติ สกอ.

93 กำรแยกระบลัุกษณะและศึกษำกำรแสดงออกของ Pyrokinins (PKs)ในกุ้งกรำม Dr.Tipsuda  Thongbuakaew  - โครงกำรส่งเสริมกำรวิจัยในอุดมศึกษำและพฒันำ

มหำวิทยำลัยวิจัยแหง่ชำติ สกอ.

 0000002861 ผศ.ดร.ระศิเมษ  เมืองช้ำง  - ส ำนักงำนพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชำติ

กรำฟย่อยจ ำกัดแบบแข็งในกรำฟกำงเกงของพืน้ทีผิ่วทีม่ีจีนัสเปน็บวก Asst.Prof.Dr.Rasimate  Maungchang

 0000002863 ดร.พรรณศิริ  ด ำโอ  - ส ำนักงำนพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชำติ

กำรพฒันำอุโมงค์ลมทำงไกลเพือ่ศึกษำแรงต้ำนอำกำศ ส ำหรับกำรเรียนฟสิิกส์

บนสมำร์ทโฟน

Dr.Punsiri  Dam-O

 0000003007 ผศ.บณุฑรี  จันทร์กลับ  - สมำคมอำหำรแช่เยือกแข็งไทย (ภำคใต้)

กำรวิเครำะหโ์ซ่คุณค่ำปมู้ำเพือ่กำรส่งออกในพืน้ทีอ่่ำวบำ้นดอน Asst.Prof.Boontaree  Chanklap

 0000002997 ดร.เรจีย ์ แก้วส่อง  - ส ำนักงำนกองทนุสนับสนุนกำรวิจัย

พฤติกรรมทีร่ะดับควำมเครียดต่ ำของดินเค็มทีไ่ม่อิ่มตัวด้วยน้ ำ Dr.Raejee  Kaewsong  - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

98 พฤติกรรมทีร่ะดับควำมเครียดต่ ำของดินเค็มทีไ่ม่อิ่มตัวด้วยน้ ำ Dr.Raejee  Kaewsong  - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

 0000002996 ดร.พชิญำภคั  วินทะชัย  - ส ำนักงำนกองทนุสนับสนุนกำรวิจัย

กำรคัดแยกแบคเทอริโอเฟจทีจ่ ำเพำะต่อเชื้อด้ือยำ klebsiella pneumoniae 

รวมทัง้กำรศึกษำประสิทธิภำพของแบคเทอริโอเฟจในเซลล์และสัตว์ทดลอง

Dr.Phitchayapak  Wintachai  - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

 0000002996 ดร.พชิญำภคั  วินทะชัย  - ส ำนักงำนกองทนุสนับสนุนกำรวิจัย

กำรคัดแยกแบคเทอริโอเฟจทีจ่ ำเพำะต่อเชื้อด้ือยำ klebsiella pneumoniae 

รวมทัง้กำรศึกษำประสิทธิภำพของแบคเทอริโอเฟจในเซลล์และสัตว์ทดลอง

Dr.Phitchayapak  Wintachai  - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

 0000002995 ดร.สุจิตรำ  ภูร่ะหงษ์  - ส ำนักงำนกองทนุสนับสนุนกำรวิจัย

พฒันำตัวเร่งปฏกิิริยำจำกโคบอลต์บนเมมเบรนคำร์บอนทีม่ีรูพรุนเพือ่ใช้ใน

กระบวนกำรแยกโมเลกุลน้ ำด้วยไฟฟำ้ในกำรผลิตไฮโดรเจน

Dr.Sujittra  Poorahong  - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

102 พฒันำตัวเร่งปฏกิิริยำจำกโคบอลต์บนเมมเบรนคำร์บอนทีม่ีรูพรุนเพือ่ใช้ใน

กระบวนกำรแยกโมเลกุลน้ ำด้วยไฟฟำ้ในกำรผลิตไฮโดรเจน

Dr.Sujittra  Poorahong  - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

 0000002992 ผศ.ดร.ทศันียำ  บริพศิ  - นำงสำวอมรรัตน์ เรืองรอง

2562 2564

103    100%  ฿                50,000.00  01/03/2562-

16/03/2562

2562 2562

101    100%  ฿              600,000.00  01/03/2562-

28/02/2564

2562 2564

100    100%  ฿              600,000.00  01/03/2562-

28/02/2564

2562 2564

99    100%  ฿              600,000.00  01/03/2562-

28/02/2564

2562 2562

97    100%  ฿              600,000.00  01/03/2562-

28/02/2564

2562 2564

96    100%  ฿              281,268.00  01/03/2562-

30/11/2562

2562 2563

95    100%  ฿              250,000.00  01/03/2562-

29/02/2563

2562 2563

 ฿              600,000.00  01/03/2562-

28/02/2564

2562 2564

94    100%  ฿              250,000.00  01/03/2562-

29/02/2563

16%

16%

16%

16%

16%

92  Identification,characterization and expression of the 

pyrokinins (PKs) in the giant freshwater 

prawn,Macrobrachium rosenbergii) 

100%

2563

50%

91    20%  ฿            1,052,480.00  12/03/2562-

12/03/2563

2562 2563

90  The Identity of Farmer House in Southern Region: A 

case study of Hua Sai District, Nakhorn Si Thammarat  

 ฿                          -  13/03/2562-

12/03/2563

2562



Total Sustainability Published Researches = 333 Researches 3,445,941.58 Dallars. / 105,445,812.5 Bath
ชือ่โครงการวิจัย ชือ่โครงการวิจัย  งบประมาณ

(ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)  (บาท)

ปทีีส่ิ้นสุดโครงการล าดบั บทคัดย่อ ผู้รว่มท าวิจัย แหล่งทนุ ระยะเวลาด าเนินการ ปทีีเ่ริ่มท าโครงการ

กำรส ำรวจควำมคิดเหน็ของประชำชนทีม่ีต่อกำรเลือกต้ังในป ีพ.ศ.2562 ในพืน้ที่

เขต 7 อ ำเภอทำ่ศำลำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช

Asst.Prof.Dr.Thussaneeya  Boripis

 0000002936 นำงสำวปริยำภรณ์  บญุเรือง  - มวล. : งำนวิจัยสถำบนั ส่วนแผนงำน

กำรพฒันำระบบ Safety Stock ด้วยระบบ Kanban โครงกำรน ำร่องงำน

เวชภณัฑ์ทำงกำรแพทย์ ศูนย์กำรแพทย์มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

MissParyaporn  Bunrueang

ดร.อรทยั  นนทเภท

Dr.Orratai  Nontapet

นำงสำวณุภำว ี ณะฤทธิ์

MissNupawee  Narit

นำงสำวกฤษณี  ศรีเมือง

MissKritsanee  Srimueng

ภกญ.ภทัรินทร์  อิสระพทิกัษ์กุล

(None)Patarin  Isaraphithakkul

 0000002930 ดร.สุภำภรณ์  ยิ้มเทีย่ง  - มวล. : งำนวิจัยสถำบนั ส่วนแผนงำน

กำรเปรียบเทยีบคุณลักษณะของผู้สอน รูปแบบกำรเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรียนของนักศึกษำวิทยำศำสตร์สุขภำพ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

Dr.Supabhorn  Yimthiang

นำงสำวศรุดำ  คุระเอียด

MissSaruda  Kuraeiad

 0000002862 ดร.นพพร  ธรรมรงค์รัตน์  - ส ำนักงำนพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชำติ

กำรศึกษำสหสัมพนัธ์ระหว่งรำคำซ้ือขำยทนัทแีละอัตรำผลตอบแทนควำม

สะดวกของทองค ำในประเทศไทยภำยใต้แบบจ ำลองสโทแคสติก

Dr.Nopporn  Thamrongrat

รศ.ดร.เสน่ห์  รุจิวรรณ

Assoc.Prof.Dr.Sanae  Rujivan

 0000002835 ผศ.ดร.นัยนำ  หนูนิล  - ศูนย์วิจัยและจัดกำรควำมรู้เพือ่กำรควบคุมยำสูบ 

มหำวิทยำลัยมหดิล

กำรเปรียบเทยีบสถำนกำรณ์กำรบริโภคและกำรควบคุมยำสูบของโรงเรียนใน

พืน้ทีผ่ลิตและไม่ผลิตยำเส้น จังหวัดนครศรีธรรมรำช

Asst.Prof.Dr.Naiyana  Noonil

 0000003170 ดร.รัตนสิทธิ ์ ทพิย์วงศ์  - สถำบนัพระปกเกล้ำ

ระบบกำรเลือกต้ังกับกำรสร้ำงควำมเปน็ธรรมทำงสังคม: กรณีศึกษำอิทธิพลของ

เงินผลประโยชน์ และเครือข่ำยอุปถัมภใ์นกำรเลือกต้ัง 2562 จังหวัด

นครศรีธรรมรำช โดยวิธีกำรเฉพำะเจำะจง

Dr.Rustanasit  Tipwong

ผศ.ดร.สมจินตนำ  คุ้มภยั

Asst.Prof.Dr.Somjintana  Koompai

นำยอุเชนทร์  เชียงเสน

Mr.Uchane  Cheangsan

 0000003107 นำยปรัชญำ  กฤษณะพนัธ์  - ส ำนักงำนกองทนุสนับสนุนกำรวิจัย

กำรต่อยอดภมูิปญัญำจำกกำรออกแบบผลิตภณัฑ์สร้ำงสรรค์เพือ่ส่งเสริม

ผลิตภณัฑ์อำหำรและอำหำรเสริมจำกต้นจำก

Mr.Prachya  Kritsanaphan

ผศ.ดร.รุ่งรว ี จิตภกัดี

Asst.Prof.Dr.Rungrawee  Jitpakdee

 0000003126 ผศ.ภริตพร  แก้วแกมเสือ  - ส ำนักงำนกองทนุสนับสนุนกำรวิจัย ร่วมกับ 

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

ชุดโครงกำร กำรออกแบบเพือ่สนับสนุนกำรทอ่งเทีย่วโดยชุมชน เพือ่ผลทำง

ควำมยั่งยืนด้ำนเศรษฐกิจและภมูิปญัญำของชุมชนขนำบนำก อ ำเภอปำกพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมรำช

Asst.Prof.Pharitporn  Kawkamsue

 0000003128 ผศ.ภริตพร  แก้วแกมเสือ  - ส ำนักงำนกองทนุสนับสนุนกำรวิจัย ร่วมกับ 

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

2563

111    100%  ฿              190,000.00  15/02/2562-

15/02/2563

2562 2563

2562 2563

30%

110    100%  ฿                30,000.00  15/02/2562-

15/02/2563

2562

2562 2562

40%

30%

109    70%  ฿              200,000.00  15/02/2562-

15/02/2563

108    30%  ฿              100,000.00  25/02/2562-

15/09/2562

2563

50%

107    100%  ฿              279,034.00  25/02/2562-

25/01/2563

2562 2563

2562 2562

50%

106    50%  ฿              250,000.00  01/03/2562-

29/02/2563

2562

105    50%  ฿                15,840.00  01/03/2562-

30/09/2562

2562 2562

10%

10%

10%

10%

104  Development of Safety Stock of Medical Supplies in 

Walailak University Hospital. 

60%  ฿                30,000.00  01/03/2562-

30/09/2562

103    100%  ฿                50,000.00  01/03/2562-

16/03/2562

2562 2562



Total Sustainability Published Researches = 333 Researches 3,445,941.58 Dallars. / 105,445,812.5 Bath
ชือ่โครงการวิจัย ชือ่โครงการวิจัย  งบประมาณ

(ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)  (บาท)

ปทีีส่ิ้นสุดโครงการล าดบั บทคัดย่อ ผู้รว่มท าวิจัย แหล่งทนุ ระยะเวลาด าเนินการ ปทีีเ่ริ่มท าโครงการ

กำรพฒันำผลิตภณัฑ์จำก "ต้นจำก" ส ำหรับทีพ่กันักทอ่งเทีย่ว เพือ่สนับสนุนกำร

ด ำเนินกำรทอ่งเทีย่วโดยชุมชนของชุมชนขนำบนำก อ ำเภอปำกพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมรำช

Asst.Prof.Pharitporn  Kawkamsue

 0000003130 ผศ.บณุฑรี  จันทร์กลับ  - ส ำนักงำนกองทนุสนับสนุนกำรวิจัย ร่วมกับ 

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

ช่องทำงกำรตลำดของผลิตภณัฑ์ทรัพยำกรจำกในพืน้ทีต่ ำบลขนำบนำก อ ำเภอ

ปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช

Asst.Prof.Boontaree  Chanklap

ผศ.ดร.อรอนงค์  เฉียบแหลม

Asst.Prof.Dr.Onanong  Cheablam

 0000003129 นำยจำตุรันต์  พบิลูย์  - ส ำนักงำนกองทนุสนับสนุนกำรวิจัย ร่วมกับ 

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

พพิธิภณัฑ์ทอ้งถิ่นวิถีชีวิตชุมชนต ำบลขนำบนำก อ ำเภอปำกพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมรำช

Mr.Chaturun  Phiboon

 0000003127 ผศ.ภำนุวัฒน์  สวัสดี  - ส ำนักงำนกองทนุสนับสนุนกำรวิจัย ร่วมกับ 

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

กำรออกแบบทีพ่กัโฮมสเตย์เพือ่ส่งเสริมอัตลักษณ์กำรทอ่งเทีย่วชุมชนขนำบนำก

 อ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช

Asst.Prof.Panuwat  Sawasdee

 0000003125 นำยปวิธ  ตันสกุล  - ส ำนักงำนกองทนุสนับสนุนกำรวิจัย ร่วมกับ 

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

แนวทำงกำรส่งเสริมอัตลักษณ์ต ำรับอำหำรและคุณค่ำทำงโภชนำกำร จำก

ผลิตภณัฑ์แปรรูปทรัพยำกรปำ่จำกในพืน้ทีต่ ำบลขนำบนำก อ ำเภอปำกพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมรำช เพือ่เพิม่คุณค่ำมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ

Mr.Pavit  Tansakul

นำยนรินทร์ภพ  ช่วยกำร

Mr.  

 0000003121 รศ.ดร.นฤมล  มำแทน  - ส ำนักงำนกองทนุสนับสนุนกำรวิจัย ร่วมกับ 

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

ชุดโครงกำร กำรพฒันำข้ำวกล้องและผลิตภณัฑ์จำกข้ำวกล้องคุณภำพสูงส ำหรับ

ตลำดพรีเมียม : กำรถ่ำยโอนเทคโนโลยีกำรเก็บรักษำข้ำวเปลือกและข้ำวกล้อง

ใหป้ลอดภยัจำกเชื้อรำเพือ่จ ำหน่ำยในตลำดพรีเมียม

Assoc.Prof.Dr.Narumol  Matan

ดร.กำญจน์นัฐฐำ  ไชยศรียำ

Dr.Kannattha  Chaisriya

 0000003122 ผศ.ดร.ผำนิตย์  คุ้มฮ้ิน  - ส ำนักงำนกองทนุสนับสนุนกำรวิจัย ร่วมกับ 

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

กำรเพิม่คุณค่ำของผลิตภณัฑ์ข้ำวพนัธุ์พืน้เมืองโดยกำรวิเครำะหฤ์ทธิ์เชิงฟงัก์ชัน Asst.Prof.Dr.Phanit  Koomhin

ผศ.ดร.อัปษร  สัตยำคม

Asst.Prof.Dr.Apsorn  Sattayakhom

 0000003124 ผศ.ดร.วิยดำ  กวำนเหยีน  - ส ำนักงำนกองทนุสนับสนุนกำรวิจัย ร่วมกับ 

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

กำรพฒันำผลิตภณัฑ์เสริมอำหำรน้ ำส้มจำกอัดเม็ด จำกน้ ำส้มจำกผลิตภณัฑ์ของ

ชุมชนขนำบนำก อ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช

Asst.Prof.Dr.Wiyada  Kwanhian

ผศ.ดร.วิสำขะ  อนันธวัช

Asst.Prof.Dr.Visaka  Anantawat

 0000003123 ผศ.ดร.ทนง  เอี่ยวศิริ  - ส ำนักงำนกองทนุสนับสนุนกำรวิจัย ร่วมกับ 

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

กำรพฒันำผลิตภณัฑ์อำหำรและเคร่ืองด่ืมจำกข้ำวในจังหวัดนครศรีธรรมรำช Asst.Prof.Dr.Tanong  Aewsiri

ดร.สิริวัจนำ  แก้วผนึก

Dr.Siriwatchana  Kaeophanuek

 0000002894 ดร.พมิพช์นก  พมิพท์นต์  - มวล. ประเภทบคุคล2562 2563

2562 2563

50%

120    100%  ฿                50,000.00  15/02/2562-

14/02/2563

2562

 15/02/2562-

15/02/2563

2562 2563

30%

119    50%  ฿              300,000.00  15/02/2562-

15/02/2563

50%

118    70%  ฿              200,000.00

2563

50%

117    50%  ฿              300,000.00  15/02/2562-

15/02/2563

2562 2563

2562 2563

20%

116    50%  ฿              400,000.00  15/02/2562-

15/02/2563

2562

115    80%  ฿              200,000.00  15/02/2562-

15/02/2563

2563

114    100%  ฿              230,000.00  15/02/2562-

15/02/2563

2562 2563

2562 2563

50%

113    100%  ฿              150,000.00  15/02/2562-

15/02/2563

2562

112    50%  ฿              200,000.00  15/02/2562-

15/02/2563

111    100%  ฿              190,000.00  15/02/2562-

15/02/2563

2562 2563



Total Sustainability Published Researches = 333 Researches 3,445,941.58 Dallars. / 105,445,812.5 Bath
ชือ่โครงการวิจัย ชือ่โครงการวิจัย  งบประมาณ

(ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)  (บาท)

ปทีีส่ิ้นสุดโครงการล าดบั บทคัดย่อ ผู้รว่มท าวิจัย แหล่งทนุ ระยะเวลาด าเนินการ ปทีีเ่ริ่มท าโครงการ

ผลของกำรใช้สำรน้ ำทีผ่่ำนกำรกระตุ้นด้วยพลำสมำเย็นร่วมกับยำซิสพลำตินใน

กำรเหนี่ยวน ำเซลล์มะเร็งในช่องปำกทีด้ื่อยำใหเ้กิดกำรตำยแบบอะพอพโทซิส

Dr.Pimchanok  Pimton

 0000003153 ดร.สุริยัน  สุขติ  - มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบรีุ

ฤทธิ์ต่อระบบหำ้มเลือดของสำรสกัดสมุนไพรพืน้บำ้นของประเทศไทย Dr.Suriyan  Sukati

 0000002896 ผศ.ดร.ภทัร์นรินทร์  ศุภกร  - มวล. ประเภทบคุคล2562

ไขมิติปริศนำกำรเรียนกำรสอนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษนักศึกษำชั้นมัธยมศึกษำ

ปทีี ่6 ภำคใต้ตอนบนของประเทศไทย

Asst.Prof.Dr.Patnarin  Supakorn

 0000002897 รศ.ดร.วิภำว ี เดชะปญัญำ  - มวล. ประเภทบคุคล2562

กำรศึกษำประสิทธิภำพกำรก ำจัดก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์จำกก๊ำซชีวภำพโดยใช้

เยื่อเมมเบรนเซลลูโลสอะซิเตด

Assoc.Prof.Dr.Wipawee  Dechapanya

ดร.อรรถโส  ข ำวิจิตร

Dr.Attaso  Khamwichit

ผศ.ดร.นิรัติศัย  รักมำก

Asst.Prof.Dr.Nirattisai  Rakmak

 0000002901 ดร.นิษฐิดำ  สุดใหม่  - มวล. ประเภทบคุคล2562

บทบำทของกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจขนำดกลำงและขนำด

ย่อมในประเทศไทย

Dr.Nittida  Sudmai

 0000003020 ผศ.ดร.รุ่งรว ี จิตภกัดี  - ส ำนักงำนกองทนุสนับสนุนกำรวิจัย ร่วมกับ 

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

กำรพฒันำศักยภำพชุมชน และเครือข่ำยภมูิปญัญำต้นจำกเพือ่สร้ำงผลิตภณัฑ์

สร้ำงสรรค์สู่ตลำดเชิงพำณิชย์

Asst.Prof.Dr.Rungrawee  Jitpakdee

ดร.สุขุมำล  กล่ ำแสงใส

Dr.Sukhuman  Klamsaengsai

 0000003019 ผศ.ดร.รุ่งรว ี จิตภกัดี  - ส ำนักงำนกองทนุสนับสนุนกำรวิจัย ร่วมกับ 

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

ชุดโครงกำรยกระดับและพฒันำภมูิปญัญำทอ้งถิ่นต้นจำกลุ่มน้ ำปำกพนังเพือ่

สร้ำงผลิตภณัฑ์สร้ำงสรรค์สู่ตลำดเชิงพำณิชย์

Asst.Prof.Dr.Rungrawee  Jitpakdee

 0000002856 รศ.ดร.วรวรรณ  พนัพพิฒัน์  - บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จ ำกัด

ประสิทธิภำพกำรประยุกต์ใช้โปรตีนไฮโดรไลเซตจำกรกหนูในผลิตภณัฑ์เสริม

อำหำรและเคร่ืองส ำอำง

Assoc.Prof.Dr.Worawan  Panpipat  - ส ำนักงำนกองทนุสนับสนุนกำรวิจัย

128 ประสิทธิภำพกำรประยุกต์ใช้โปรตีนไฮโดรไลเซตจำกรกหนูในผลิตภณัฑ์เสริม

อำหำรและเคร่ืองส ำอำง

Assoc.Prof.Dr.Worawan  Panpipat  - ส ำนักงำนกองทนุสนับสนุนกำรวิจัย

 0000002857 รศ.ดร.นิรันดร  มำแทน  - บริษัท ทมิเบอร์ เอ็นจิเนียร่ิง ออฟ กระบี ่จ ำกัด

กำรลดกำรยุบตัวของไม้ปำล์มน้ ำมันในระหว่ำงกำรอบโดยกำรใช้สำรลดแรงตึงผิว Assoc.Prof.Dr.Nirundorn  Matan  - ส ำนักงำนกองทนุสนับสนุนกำรวิจัย

 0000002931 นำงสำวศศิพมิพ์  อิสระวัฒนำ  - มวล. : งำนวิจัยสถำบนั ส่วนแผนงำน

รูปแบบกำรพฒันำกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรภมูิสถำปตัยกรรมของประเทศไทย MissSasipim  Issarawattana

 0000002935 ผศ.อุหมำด  หมัดอำด้ ำ  - มวล. : งำนวิจัยสถำบนั ส่วนแผนงำน

ปจัจัยทีม่ีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตกต่ ำของนักศึกษำส ำหรับนักศึกษำชั้นปี

ที1่ ส ำนักวิชำสำรสนเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

Asst.Prof.Uhamard  Madardam

 0000002932 รศ.ดร.สกล  บญุสิน  - มวล. : งำนวิจัยสถำบนั ส่วนแผนงำน

คุณลักษณะบณัฑิตทีพ่งึประสงค์ของหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบณัฑิตเพือ่มุ่ง

สู่กำรเปน็ผู้ประสบควำมส ำเร็จในหน้ำทีก่ำรงำน

Assoc.Prof.Dr.Sakon  Bunsin

รศ.ดร.อำคม  ใจแก้ว

Assoc.Prof.Dr.Akom  Chaikeaw

 0000002929 นำยคมกริบ  หลงละเลิง  - มวล. : งำนวิจัยสถำบนั ส่วนแผนงำน

2562

2563

121  Hemostatic effect of indigenous herbal extracts from 

Thailand 

40%  ฿              140,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561

 01/02/2562-

30/09/2562

2562 2562

30%

133  The desirable of physical therapy graduation for 

career achievement in the 21 century 

50%  ฿                30,000.00

2562 2562

132    70%  ฿                30,000.00  01/02/2562-

30/09/2562

2562 2562

131    100%  ฿                30,000.00  01/02/2562-

30/09/2562

2562 2564

130    100%  ฿                30,000.00  01/02/2562-

30/09/2562

2562 2562

129    100%  ฿              502,000.00  01/02/2562-

31/01/2564

2563

127    100%  ฿            1,948,000.00  01/02/2562-

31/01/2565

2562 2565

2562 2563

30%

126    100%  ฿              100,000.00  15/02/2562-

15/02/2563

2562

 ฿                50,000.00  15/02/2562-

14/02/2563

2562 2563

125    70%  ฿              200,000.00  15/02/2562-

15/02/2563

45%

5%

124    100%

2562 2563

123    50%  ฿              170,000.00  15/02/2562-

14/02/2563

2562 2563

122  Recovering the Missing Link in English Grammar 

Education 

100%  ฿              100,000.00  15/02/2562-

14/02/2563

120    100%  ฿                50,000.00  15/02/2562-

14/02/2563

2562



Total Sustainability Published Researches = 333 Researches 3,445,941.58 Dallars. / 105,445,812.5 Bath
ชือ่โครงการวิจัย ชือ่โครงการวิจัย  งบประมาณ

(ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)  (บาท)

ปทีีส่ิ้นสุดโครงการล าดบั บทคัดย่อ ผู้รว่มท าวิจัย แหล่งทนุ ระยะเวลาด าเนินการ ปทีีเ่ริ่มท าโครงการ

บณัฑิตกำยภำพบ ำบดัทีพ่งึประสงค์เพือ่มุ่งสู่ควำมเปน็ผู้ประสบควำมส ำเร็จใน

ชีวิตกำรงำนในศตวรรษที ่21

Mr.Khomkrip  Longlalerng

ดร.ปริญญำ  ว่องไววณิชกุล

Dr.Parinya  Vongvaivanichakul

ผศ.พรพมิล  จันทรวิโรจน์

Asst.Prof.Pornpimol  Charntaraviroj

134 กำรลดกำรยุบตัวของไม้ปำล์มน้ ำมันในระหว่ำงกำรอบโดยกำรใช้สำรลดแรงตึงผิว Assoc.Prof.Dr.Nirundorn  Matan  - ส ำนักงำนกองทนุสนับสนุนกำรวิจัย

 0000003080 รศ.ดร.ชัยรัตน์  ศิริพธันะ  - บริษัท เวทส์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเม้นท ์จ ำกัด

พฒันำระบบควบคุมกำรผลิตก๊ำซชีวภำพจำกน้ ำเสียโรงงำนบบีน้ ำมันปำล์ม 

(POME) ร่วมกับกำกตะกอนปำล์ม

Assoc.Prof.Dr.Chairat  Siripatana  - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

ดร.ซันวำนี  จิใจ

Dr.Sunwanee  Jijai

ผศ.ดร.นิรัติศัย  รักมำก

Asst.Prof.Dr.Nirattisai  Rakmak

นำยพรวิมล  เวชสิทธิ์

Mr.  

พฒันำระบบควบคุมกำรผลิตก๊ำซชีวภำพจำกน้ ำเสียโรงงำนบบีน้ ำมันปำล์ม 

(POME) ร่วมกับกำกตะกอนปำล์ม

Assoc.Prof.Dr.Chairat  Siripatana  - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

ดร.ซันวำนี  จิใจ

Dr.Sunwanee  Jijai

ผศ.ดร.นิรัติศัย  รักมำก

Asst.Prof.Dr.Nirattisai  Rakmak

นำยพรวิมล  เวชสิทธิ์

Mr.  

 0000002834 รศ.ดร.จรวย  สุวรรณบ ำรุง  - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแหง่ชำติ

“กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีสุรำษฎร์โมเดล: โมเดลระบบท ำนำยพืน้ทีเ่ส่ียงและเฝ้ำ

ระวังดัชนีลูกน้ ำยุงลำยเพือ่แก้ปญัหำโรคไข้เลือดออกจำกครัวเรือนถึงจังหวัดต่อ

แกนน ำสุขภำพใน 7 จังหวัดภำคใต้ตอนบน

Assoc.Prof.Dr.Charuai  Suwanbamrung

นำงสำวสุภำพร  ทองจันทร์

MissSupaporn  Thongchan

 0000003120 รศ.ดร.หมุดตอเล็บ  หนิสอ  - นำงศิรินญำ ถุงทอง

กำรพฒันำเคร่ืองต้นแบบกำรแยกสปอร์ของรำจำกเม็ดข้ำวด้วยเทคโนโลยี

ไซโคลนและพลังงำนไมโครเวฟ

Assoc.Prof.Dr.Mudtorlep  Nisoa  - อุทยำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยวลัย

ลักษณ์

139 กำรพฒันำเคร่ืองต้นแบบกำรแยกสปอร์ของรำจำกเม็ดข้ำวด้วยเทคโนโลยี

ไซโคลนและพลังงำนไมโครเวฟ

Assoc.Prof.Dr.Mudtorlep  Nisoa  - อุทยำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยวลัย

ลักษณ์

 0000003081 ผศ.ดร.อรอนงค์  เฉียบแหลม  - ส ำนักงำนกองทนุสนับสนุนกำรวิจัย

กำรพฒันำแนวทำงในกำรอนุรักษ์ฐำนทรัพยำกรและกำรส่ือควำมหมำย

ธรรมชำติในอุทยำนธรณีโลกสตูล

Asst.Prof.Dr.Onanong  Cheablam

นำยศิรินันท์  พนัธรักษ์

Mr.  

นำยปวิธ  ตันสกุล

Mr.Pavit  Tansakul

นำงสำวบศุรินทร์  นันทะเขต

MissBudsarin  Nantakat

 0000002877 นำยปวิธ  ตันสกุล  - มวล. ประเภทบคุคล2562

แนวทำงกำรส่งเสริมอำหำรทอ้งถิ่นเพือ่กำรทอ่งเทีย่วเชิงอำหำรของชุมชนคีรีวง 

จังหวัดนครศรีธรรมรำช

Mr.Pavit  Tansakul

 0000003013 ผศ.ดร.จรรยำ  ชำญชัยชูจิต  - ส ำนักงำนกองทนุสนับสนุนกำรวิจัย 2562 2563

 ฿                50,000.00  15/01/2562-

14/01/2563

2562 2563

142    60%  ฿            3,920,810.00  15/01/2562-

14/01/2563

20%

20%

141    100%

2562

140    50%  ฿            1,283,480.00  15/01/2562-

14/01/2563

2562 2563

10%

2562 2563

11%

138    100%  ฿              150,000.00  22/01/2562-

21/05/2562

2562

10%

25%

25%

137  The Tranfering SURAT Dengue Model: a technology of 

Dengue Risk Prediction and Larvel indices Sureillance 

System for Dengue Solution from Household to 

Province level in order to Health Leader in Seven 

Provinces, Upper Regional, Southern Thailand 

80%  ฿              700,000.00  25/01/2562-

24/04/2563

136

 31/01/2562-

30/11/2562

2562 2562

10%

25%

25%

 01/02/2562-

30/09/2562

2562 2562

30%

20%

135    40%  ฿            1,001,000.00

133  The desirable of physical therapy graduation for 

career achievement in the 21 century 

50%  ฿                30,000.00



Total Sustainability Published Researches = 333 Researches 3,445,941.58 Dallars. / 105,445,812.5 Bath
ชือ่โครงการวิจัย ชือ่โครงการวิจัย  งบประมาณ

(ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)  (บาท)

ปทีีส่ิ้นสุดโครงการล าดบั บทคัดย่อ ผู้รว่มท าวิจัย แหล่งทนุ ระยะเวลาด าเนินการ ปทีีเ่ริ่มท าโครงการ

กำรพฒันำเทคโนโลยีแพลตฟอร์มเพือ่กำรบริหำรจัดกำรขนส่งภำยในพืน้ทีเ่ขต

ปลอดอำกรทำ่อำกำศยำนสุวรรณภมูิ

Asst.Prof.Dr.Janya  Chanchaichujit

นำยJose   Saavedra-Rosas

Mr.  

ดร.ชนวัฒน์  ชุณหวิกสิต

Dr.Chonnawat  Chunhawiksit

ดร.พนิดำ  แช่มช้ำง

Dr.Panida  Chamchang

 0000002893 นำยรวินทร์  ถิ่นนคร  - มวล. ประเภทบคุคล2562

สนำมทศัน์และรูปแบบกำรใช้พืน้ทีว่่ำงสำธำรณะของชุมชนเมือง: กรณีศึกษำย่ำน

เมืองเก่ำนครศรีธรรมรำช

Mr.Rawin  Thinnakorn

 0000002892 ผศ.ดร.สุธน  ศรีวะโร  - มวล. ประเภทบคุคล2562

กำรต่อไม้ยำงพำรำด้วยกระบวนกำรฟงิเกอร์จ๊อยส ำหรับใช้ในงำนโครงสร้ำง Asst.Prof.Dr.Suthon  Srivaro

 0000002891 รศ.ดร.ชัยรัตน์  ศิริพธันะ  - มวล. ประเภทบคุคล2562

กำรผลิตก๊ำซชีวภำพจำกน้ ำเสียโรงงำนสกัดน้ ำมันปำล์มดิบร่วมกับมูลไก่โดยใช้

ขี้เถ้ำปรับควำมเปน็กรด-ด่ำง

Assoc.Prof.Dr.Chairat  Siripatana

ดร.ซันวำนี  จิใจ

Dr.Sunwanee  Jijai

ผศ.ดร.นิรัติศัย  รักมำก

Asst.Prof.Dr.Nirattisai  Rakmak

 0000003113 นำยวลีมำศ   ใจรัก  - องค์กำรสวนสัตว์

กำรประเมินสุขภำพสมเสร็จมลำยูในกรงเล้ียงและสัตว์เล้ียงรอบพืน้ทีอ่นุรักษ์เพือ่

พฒันำระบบควบคุมและปอ้งกันโรคในพืน้ทีใ่ช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงสัตว์ปำ่ 

สัตว์เล้ียง และคน

Mr.  

ดร.นภำรัตน์  สุทธิเดช

Dr.Naparat  Suttidate

 0000002889 ผศ.ดร.มนตรำ  ไชยรัตน์  - มวล. ประเภทบคุคล2562

ผลของสำรช่วยติดสีและสภำวะกำรย้อมของเส้นไหมอีร่ีด้วยสีคร่ัง Asst.Prof.Dr.Montra  Chairat

 0000002888 ผศ.ดร.อมรศักด์ิ  สวัสดี  - มวล. ประเภทบคุคล2562

รูปแบบกำรเติบโต และชีววิทยำกำรสืบพนัธุ์ของปลำจวดในบริเวณอ่ำวทองค ำ 

อ ำเภอทำ่ศำลำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช

Asst.Prof.Dr.Amonsak  Sawusdee

 0000002887 ดร.นพพร  ธรรมรงค์รัตน์  - มวล. ประเภทบคุคล2562

กำรก ำหนดรำคำอเมริกันออปชันบนสินค้ำโภคภณัฑ์ภำยใต้แบบจ ำลองสโตแต

สติกของผลตอบแทนควำมสะดวกและปจัจัยด้ำนฤดูกำล

Dr.Nopporn  Thamrongrat

รศ.ดร.เสน่ห์  รุจิวรรณ

Assoc.Prof.Dr.Sanae  Rujivan

 0000002886 ผศ.ดร.โกวิท  กิตติวุฒิศักด์ิ  - มวล. ประเภทบคุคล2562

กำรใหค้ะแนนเรียงควำมภำษำไทยแบบอัตโนมัติด้วยโครงข่ำยประสำทเทยีม

แบบปอ้นไปข้ำงหน้ำอย่ำงง่ำย

Asst.Prof.Dr.Kowit  Kittiwutthisakdi

 0000002885 ผศ.ดร.วนิดำ  ล่ิมมั่น  - มวล. ประเภทบคุคล2562

กำรสร้ำงแผนกำรทดลอง weighted D-optimal ด้วยค่ำเฉล่ียเรขำคณิต Asst.Prof.Dr.Wanida  Limmun

 0000003137 ผศ.ดร.สำโรจน์  เพชรมณี  - โครงกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำและกำรพฒันำ

ทอ้งถิ่น เครือข่ำยอุดมศึกษำภำคใต้ตอนบน

กำรอบรมอำสำสมัครปอ้งกันภยัฉุกเฉินในโรงเรียนและชุมชน (อฉรช) ในพืน้ที่

โรงเรียนเส่ียงภยัพบิติัจังหวัดนครศรีธรรมรำช

Asst.Prof.Dr.Sarodh  Pechmanee

 0000002881 ดร.จันทริำ  วงศ์เณร  - มวล. ประเภทบคุคล2562

15%

146  Health assessment of captive Malayan tapir (Tapirus 

indicus) and transboundary livestock for development 

of disease control and prevention protocol at wildlife-

livestock-human interface 

20%  ฿                87,150.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

152    100%  ฿                90,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

2563153  Improving quality of Sunn hemp (Crotalaria juncea L.) 

foliage as roughage source for ruminants 

65%  ฿              100,000.00  15/01/2562-

14/01/2563

2562

2563

151    100%  ฿                43,000.00  15/01/2562-

14/01/2563

2562 2563

2562 2563

50%

150    100%  ฿                20,000.00  15/01/2562-

14/01/2563

2562

149    50%  ฿                50,000.00  15/01/2562-

14/01/2563

2563

148    100%  ฿              100,000.00  15/01/2562-

14/01/2563

2562 2563

147    100%  ฿              100,000.00  15/01/2562-

14/01/2563

2562

35%

2563

145    50%  ฿              150,000.00  15/01/2562-

14/01/2563

2562 2563

15%

 15/01/2562-

14/01/2563

2562 2563

144    100%  ฿              100,000.00  15/01/2562-

14/01/2563

2562

2562 2563

15%

10%

15%

143    100%  ฿                50,000.00

142    60%  ฿            3,920,810.00  15/01/2562-

14/01/2563



Total Sustainability Published Researches = 333 Researches 3,445,941.58 Dallars. / 105,445,812.5 Bath
ชือ่โครงการวิจัย ชือ่โครงการวิจัย  งบประมาณ

(ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)  (บาท)

ปทีีส่ิ้นสุดโครงการล าดบั บทคัดย่อ ผู้รว่มท าวิจัย แหล่งทนุ ระยะเวลาด าเนินการ ปทีีเ่ริ่มท าโครงการ

กำรปรับปรุงคุณภำพปอเทอืง (Crototaria juncea L.) หมักเพือ่เปน็แหล่ง

อำหำรหยำบส ำหรับสัตว์เค้ียวเอื้อง

Dr.Chantira  Wongnen

นำยสุชำติ  สุขสถิตย์

Mr.  

ผศ.ดร.พจิักษณ์  สัมพนัธ์

Asst.Prof.Dr.Pijug  Summpunn

ดร.กฤติกำ  กำบพลอย

Dr.Krittika  Kabploy

 0000002882 รศ.ดร.สกล  บญุสิน  - มวล. ประเภทบคุคล2562

กำรเคล่ือนย้ำยแรงงำนของแรงงำนต่ำงชำติในอุตสำหกรรมแปรรูปสัตว์น้ ำ

จังหวัดสงขลำภำยหลังกำรเปดิประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน

Assoc.Prof.Dr.Sakon  Bunsin

 0000002884 ดร.สุจิตรำ  ภูร่ะหงษ์  - มวล. ประเภทบคุคล2562

พฒันำตัวเร่งปฏกิิริยำจำกโมลิบดีนัมคำร์ไบด์บนเมนเบรนคำร์บอนทีม่ีรูพรุนเพือ่

ใช้ในกระบวนกำรแยกโมเลกุลน้ ำด้วยไฟฟำ้ในกำรผลิตไฮโดรเจน

Dr.Sujittra  Poorahong

 0000002883 ดร.นภำรัตน์  สุทธิเดช  - มวล. ประเภทบคุคล2562

กำรประเมินรูปแบบพชืเศรษฐกิจในประเทศไทยด้วยดัชนีพชืพรรณจำกข้อมูล

ดำวเทยีม

Dr.Naparat  Suttidate

 0000002879 ดร.พนิดำ  แช่มช้ำง  - มวล. ประเภทบคุคล2562

แนวทำงกำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรจัดกำรระบบแถวคอยของรถบรรทกุตู้สินค้ำ

ผ่ำนสถำนีตรวจสอบ ทำ่เรือสงขลำ

Dr.Panida  Chamchang

นำยฮุชเซ็น  นิยมเดชำ

Mr.Hussen  Niyomdecha

 0000002878 ดร.จินตนีย์  รู้ซ่ือ  - มวล. ประเภทบคุคล2562

กำรจัดกลุ่มแหล่งทอ่งเทีย่วและกำรวิเครำะหค์วำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ

แหล่งทอ่งเทีย่วทีข่ับเคล่ือนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง ด้วยเกณฑ์เสำหลัก

ด้ำนกำรทอ่งเทีย่ว ในจังหวัดชุมพร สุรำษฎร์ธำนี และนครศรีธรรมรำช

Dr.Jintanee  Ru-zhe

ดร.นีรนำท  ระฆังทอง

Dr.Neeranat  Rakangthong

นำยชวพงษ์  นุ้ยสุข

Mr.Chawapong  Nui-Suk

 0000002821 รศ.ดร.มัลลิกำ  เจริญสุธำสินี  - ส ำนักงำนพฒันำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำร

มหำชน)

ส ำรวจควำมหลำกหลำยและภมูิปญัญำสมุนไพรส ำหรับสุขภำพระดับชุมชน 

จังหวัดนครศรีธรรมรำช

Assoc.Prof.Dr.Mullica  Jaroensutasinee

 0000003108 รศ.ดร.มัลลิกำ  เจริญสุธำสินี  - ส ำนักงำนพฒันำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำร

มหำชน)

ส ำรวจควำมหลำกหลำยและภมูิปญัญำสมุนไพรส ำหรับสุขภำพระดับชุมชน 

จังหวัดนครศรีธรรมรำช

Assoc.Prof.Dr.Mullica  Jaroensutasinee

รศ.ดร.ฉัตรชัย  กัลยำณปพน

Assoc.Prof.Dr.Chatchai  Kanlayanapaphon

รศ.ดร.มำรวย  เมฆำนวกุล

Assoc.Prof.Dr.Maruay  Mekanawakul

ดร.บญุส่ง  หวังสินทวีกุล

Dr.Boonsong  Wungsintaweekul

ดร.จินตนีย์  รู้ซ่ือ

Dr.Jintanee  Ru-zhe

รศ.ดร.กฤษณะเดช  เจริญสุธำสินี

Assoc.Prof.Dr.Krisanadej  Jaroensutasinee

 0000002987 ผศ.ดร.กิตติพงค์  คุณจริยกุล  - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแหง่ชำติ 2562 2563161    100%  ฿              333,000.00  03/01/2562-

02/01/2563

2562

17%

17%

17%

17%

17%

 10/01/2562-

15/09/2562

2562 2562

160    15%  ฿            1,200,000.00  10/01/2562-

15/09/2562

2562

 15/01/2562-

14/01/2563

2562 2563

25%

25%

159    100%  ฿            1,200,000.00

50%

158    50%  ฿              100,000.00

2562 2563

157    50%  ฿              100,000.00  15/01/2562-

14/01/2563

2562 2563

156    100%  ฿                50,000.00  15/01/2562-

14/01/2563

2562 2563

155    100%  ฿                50,000.00  15/01/2562-

14/01/2563

2562 2563

2563

10%

15%

10%

154    100%  ฿              100,000.00  15/01/2562-

14/01/2563

153  Improving quality of Sunn hemp (Crotalaria juncea L.) 

foliage as roughage source for ruminants 

65%  ฿              100,000.00  15/01/2562-

14/01/2563

2562



Total Sustainability Published Researches = 333 Researches 3,445,941.58 Dallars. / 105,445,812.5 Bath
ชือ่โครงการวิจัย ชือ่โครงการวิจัย  งบประมาณ

(ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)  (บาท)

ปทีีส่ิ้นสุดโครงการล าดบั บทคัดย่อ ผู้รว่มท าวิจัย แหล่งทนุ ระยะเวลาด าเนินการ ปทีีเ่ริ่มท าโครงการ

กำรจัดท ำ database คู่มือควำมรู้แนวทำงกำรลดกำรใช้สำรเคมี Asst.Prof.Dr.Kittipong  Kunchariyakun

 0000002787 นำงสำวพกิุลทพิย์  ขุนเศรษฐ  - มวล. ประเภทบคุคล2562

กำรพฒันำระบบกำรจัดกำรโรคเร้ือรังในผู้สูงอำยุโดยชุมชนในหมู่บำ้นศำลำต้น

กระทอ้น ต.ไทยบรีุ อ.ทำ่ศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช

MissPikuntip  Kunset

ผศ.ดร.อุไร  จเรประพำฬ

Asst.Prof.Dr.Urai  Jaraeprapal

นำงธนวรรณ  สงประเสริฐ

Mrs.Thanawan  Songprasert

ผศ.ก ำไล  สมรักษ์

Asst.Prof.Kamlai  Somrak

นำงสิทธิพรรณ  เรือนจันทร์

Mrs.Sitthiphan  Rueanchan

 0000002790 น.สพ.เอกพจน์  แช่มเกษม  - มวล. ประเภทบคุคล2562

กำรศึกษำควำมหลำกหลำยระดับโมเลกุลของเชื้อเซอร์โคไวรัส Porcine 

Circovirus ของฟำร์มสุกรขนำดเล็กในพืน้ทีอ่ ำเภอทุง่ใหญ่ จังหวัด

นครศรีธรรมรำช ด้วยเทคนิคปฏกิิริยำลูกโซ่โพลิเมอเรส

น.สพ.Aekkapot  Chamkasem

นำยวรำพนัธ์  โตนิติ

Mr.  

นำยดุสิต  เลำหสิณรงค์

Mr.  

รศ.ดร.ชูชำติ  พนัธ์สวัสด์ิ

Assoc.Prof.Dr.Chuchard  Punsawad

 0000002792 พญ.วันดี  ชั้นประเสริฐภญิโญ  - มวล. ประเภทบคุคล2562

ควำมชุกของภำวะกระดูกพรุน และภำวะพร่องวิตำมินดีในผู้ปว่ยโรคปอดอุดกั้น

เร้ือรังทีอ่ำศัยอยู่ในเขตภำคใต้ของประเทศไทย

M.D.Wandee  Chanprasertpinyo

ผศ.ดร.รพพีร  ขวัญเชื้อ

Asst.Prof.Dr.Rapheeporn  Khwanchuea

พญ.นภำรัตน์  สุขเกล้ียง

M.D.Naparat  Sukkriang

รศ.ดร.ชูชำติ  พนัธ์สวัสด์ิ

Assoc.Prof.Dr.Chuchard  Punsawad

พญ.พริะดำ  ยินเจริญ

M.D.Pirada  Yincharoen

นพ.ชัยวัฒน์  ฤกษ์สวัสด์ิถำวร

M.D.Chaiwat  Rerkswattavorn

 0000002794 พญ.นนทพรรณ  ผำสุข  - มวล. ประเภทบคุคล2562

ควำมชุกทำงซีร่ัมวิทยำและปจัจัยเส่ียงของกำรติดเชื้อพยำธิทอ๊กโซคำร่ำ แคนนิส

ในนักเรียนชั้นประถมศึกษำในจังหวัดนครศรีธรรมรำช

M.D.Nonthapan  Phasuk

รศ.ดร.ชูชำติ  พนัธ์สวัสด์ิ

Assoc.Prof.Dr.Chuchard  Punsawad

 0000002797 ผศ.จิตตำภรณ์  มงคลแก่นทรำย  - มวล. ประเภทบคุคล2562

ทำ่ทำงกำรใช้สมำร์ทโฟนและปจัจัยทีม่ีควำมสัมพนัธ์กับควำมผิดปกติของระบบ

กระดูกและกล้ำมเนื้อในนักเรียน จังหวัดนครศรีธรรมรำช

Asst.Prof.Jittaporn  Mongkonkansai

นำงสำวอุไรวรรณ  หมัดอ่ำดัม

MissUraiwan  Madardam

ดร.ศิริลักษณ์  วีรสกุล

Dr.Siriluk  Veerasakul

 0000002799 ผศ.ดร.ชุติมำ  จันทรัตน์  - มวล. ประเภทบคุคล2562

กำรควบคุมกำรปลดปล่อยยำของเซลลูโลสจำกแบคทเีรีย Asst.Prof.Dr.Chutima  Jantarat

2562

2562

20%

10%

167  Controlled drug release of bacteria cellulose  100%  ฿              100,000.00  01/01/2562-

31/12/2562

2562

2562 2562

20%

166  Smartphone Usage Posture and Musculoskeletal 

Disorders among students in Nakhon Si Thammarat 

Province 

70%  ฿              100,000.00  01/01/2562-

31/12/2562

2562

165  Seroprevalence and risk factors of Taxocara cains 

infection among primary schoolchildern in Nakhon Si 

Thammarat 

80%  ฿              100,000.00  01/01/2562-

31/12/2562

2562 2562

5%

10%

5%

10%

10%

164  Prevalance of Osteoporosis and Vitamin D Deficiency 

in COPD Patients living in Southern region of Thailand 

60%  ฿              100,000.00  01/01/2562-

31/12/2562

 ฿              100,000.00  01/01/2562-

31/12/2562

2562 2562

15%

15%

20%

20%

10%

10%

10%

163  Study on Molecular Variation of Procine circovirus 

(PCV) in Smallholder Pig in Southern region 

50%

2562 2563

162  The Deverlopment of a Chronic Illness System for the 

Elderly by the Community Case Study Ban Sala Ton 

Krathon, Thaiburi Sub-district, Thasala District, Nakorn 

Si Thammarat Province 

50%  ฿              100,000.00  01/01/2562-

31/12/2562

2562 2562

161    100%  ฿              333,000.00  03/01/2562-

02/01/2563



Total Sustainability Published Researches = 333 Researches 3,445,941.58 Dallars. / 105,445,812.5 Bath
ชือ่โครงการวิจัย ชือ่โครงการวิจัย  งบประมาณ

(ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)  (บาท)

ปทีีส่ิ้นสุดโครงการล าดบั บทคัดย่อ ผู้รว่มท าวิจัย แหล่งทนุ ระยะเวลาด าเนินการ ปทีีเ่ริ่มท าโครงการ

 0000002801 ผศ.ดร.มำนิตย์  นุ้ยนุ่น  - มวล. ประเภทบคุคล2562

กำรประยุกต์เทคนิคกำรแยกอย่ำงละเอียดของผลิตภณัฑ์จำกปฏกิิริยำลูกโซ่เพือ่

กำรตรวจแยกชนิดกำรกลำยพนัธุ์แบบกำรขำดหำยไปของยีนโกลบนิ

Asst.Prof.Dr.Manit  Nuinoon

 0000002803 ผศ.ดร.รพพีร  ขวัญเชื้อ  - มวล. ประเภทบคุคล2562

ควำมสัมพนัธ์ของภำวะมวลกระดูก ดัชนีทำงชีวเคมีของกำรสร้ำงกระดูก และ

สัดส่วนร่ำงกำยของเด็กอ้วนหลังออกก ำลังกำยแบบแอโรบคิ

Asst.Prof.Dr.Rapheeporn  Khwanchuea

รศ.ดร.ชูชำติ  พนัธ์สวัสด์ิ

Assoc.Prof.Dr.Chuchard  Punsawad

 0000003031 นำงเจนจิรำ  แก้วรัตน์  - มวล. : ศูนย์บริกำรวิชำกำร

ยกระดับสินค้ำอำหำรทะเลชุมชนในถุ้ง อ.ทำ่ศำลำ จ.นครศรีธรรมรำช Mrs.Jenjira  Kaewrat

ผศ.ดร.วิสำขะ  อนันธวัช

Asst.Prof.Dr.Visaka  Anantawat

 0000002934 ดร.นีรนำท  ระฆังทอง  - มวล. : งำนวิจัยสถำบนั ส่วนแผนงำน

ปจัจัยทีส่่งผลในกำรพจิำรณำกำรรับนักศึกษำระบบ TCAS Dr.Neeranat  Rakangthong

นำยน ำชัย  แซ่หลี

Mr.Numchai  Saelee

นำยโองกำร  กุลสมบติั

Mr.Ohnggahn  Kulsombut

ดร.สุดธิดำ  สังข์พุม่

Dr.Suttida  Sangpum

นำยภทัระ  วชิรำนันตวัฒน์

Mr.Pattara  Wachiranantawat

 0000002812 ดร.มรกต  ชำตำธิคุณ  - มวล. ประเภทบคุคล2562

นำโนลิมัลชันทีส้่มแขกและมังคุดเปน็ส่วนประกอบ : ทดสอบฤทธิ์ในกำรต้ำนสำร

อนุมูลอิสระและกำรยับยั้งกำรส้รำงเมลำนินในหลอดทดลองและกำรทดสอบกำร

ระคำยเคืองในอำสำสมัคร

Dr.Moragot  Chatatikun

รศ.ดร.จิตรบรรจง  ต้ังปอง

Assoc.Prof.Dr.Jitbanjong  Tangpong

 0000002807 ผศ.ดร.วรวุฒิ  สมศักด์ิ  - มวล. ประเภทบคุคล2562

กำรเพิม่ฤทธิ์ต้ำนมำลำเรียโดยกำรใช้ร่วมกันของ artesunate และ kaempferol

 ในหนูทดลอง

Asst.Prof.Dr.Voravuth  Somsak

 0000002806 รศ.ดร.มณฑล  เลิศคณำวนิชกุล  - มวล. ประเภทบคุคล2562

กำรใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยของจุลินทรีย์ด้ำนอำหำรและเภสัชศำสตร์

ชีวภำพ

Assoc.Prof.Dr.Monthon  Lertcanawanichakul

นำยกิจติศักด์ิ  ชววิสิฐ

Mr.  

 0000002805 รศ.ดร.นุชจรี  จีนด้วง  - มวล. ประเภทบคุคล2562

กำรศึกษำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงระดับ PCSK9 ต่อแอคติวิต้ีของเอนไซม์ 

paraoxonase ในผู้ปว่ยโรคเบำหวำนชนิดที ่2

Assoc.Prof.Dr.Nutjaree  Jeenduang

ผศ.ดร.มำนิตย์  นุ้ยนุ่น

Asst.Prof.Dr.Manit  Nuinoon

ดร.มรกต  ชำตำธิคุณ

Dr.Moragot  Chatatikun

 0000002804 ผศ.ดร.สุจิตรำ  สมุหเสนีโต  - มวล. ประเภทบคุคล2562

ผลของสำรสกัดใบมันปใูนหนูแรททีตั่บบำดเจ็บจำกกำรเหนี่ยวน ำด้วยแอลกอฮอล์ Asst.Prof.Dr.Suchittra  Samuhasaneeto

รศ.ดร.ชูชำติ  พนัธ์สวัสด์ิ

Assoc.Prof.Dr.Chuchard  Punsawad

ดร.ประภำพร  จันทร์เอียด

 ฿              200,000.00  01/01/2562-

31/12/2562

2562 2562

10%

15%

5%

5%

176  Effect of Glochidion wallichianum Muell. Arg. Extracts 

on alcohol-induced liver injury in rats 

75%

2562

30%

175  Association study between PCSK9 levels and 

paraoxonase activity in type 2 diabetes mellitus 

patients 

90%  ฿              200,000.00  01/01/2562-

31/12/2562

2562 2562

 01/01/2562-

31/12/2562

2562 2562

174  Usefulness of Microbial Diversity : Foods and 

Biopharmaceutical Sciences 

70%  ฿              150,000.00  01/01/2562-

31/12/2562

2562

 ฿              100,000.00  01/01/2562-

31/12/2562

2562 2562

15%

173  Increase Antimalarial Effect by Combination of 

Artesunate and Kaempferol in Experimental Mice 

100%  ฿              100,000.00

10%

10%

20%

10%

172  Nanoemulsion including Garcinia atrovirdis and 

Garcinia mangostana: In vitro antioxidant activities, 

melanin synthesis and In vivo irritation test  

85%

2562

30%

171    50%  ฿                30,000.00  01/01/2562-

30/09/2562

2562 2562

2562 2562

30%

170    70%  ฿                75,000.00  01/01/2562-

31/08/2562

2562

169  Associate of bone mass and biochemical bone 

formation markers with body composition in obese 

children after aerobic exercise 

70%  ฿              200,000.00  01/01/2562-

31/12/2562

168  Application of Polymerase Chain Reaction-High 

Resolution Melting Analysis for Characterization of 

Globin Gene Deletions 

100%  ฿              100,000.00  01/01/2562-

31/12/2562

2562 2562



Total Sustainability Published Researches = 333 Researches 3,445,941.58 Dallars. / 105,445,812.5 Bath
ชือ่โครงการวิจัย ชือ่โครงการวิจัย  งบประมาณ

(ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)  (บาท)

ปทีีส่ิ้นสุดโครงการล าดบั บทคัดย่อ ผู้รว่มท าวิจัย แหล่งทนุ ระยะเวลาด าเนินการ ปทีีเ่ริ่มท าโครงการ

Dr.Prapaporn  Chaniad

 0000002802 ผศ.ดร.สัณหวัช  ไชยวงศ์  - มวล. ประเภทบคุคล2562

ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงสำรหนูและฟลูออไรด์ในพืน้ทีป่นเปือ้นฟลูออไรด์ Asst.Prof.Dr.Sanhawat  Chaiwong

ดร.พฒันศักด์ิ  ค ำมณีจันทร์

Dr.Patthanasak  Khammaneechan

ดร.พสิิษฐ์  พวยฟุง้

Dr.Phisit  Pouyfung

 0000002800 ผศ.ดร.อภชิำต  อธิไภริน  - มวล. ประเภทบคุคล2562

กำรแยกและคัดเลือกเชื้อแบคทเีรียทีม่ีฤทธิ์ต้ำนจุลชีพจำกตัวอย่ำงส่ิงแวดล้อม

และกำรท ำใหเ้ชื้อผ่ำเหล่ำด้วยรังสีอัลตรำไวโอเลต

Asst.Prof.Dr.Apichart  Atipairin

รศ.ดร.มณฑล  เลิศคณำวนิชกุล

Assoc.Prof.Dr.Monthon  Lertcanawanichakul

นำยณัฐพนธ ์ ทรงนำคำ

Mr.Nuttapon  Songnaka

 0000002798 ผศ.ดร.วิยดำ  กวำนเหยีน  - มวล. ประเภทบคุคล2562

ควำมหลำกหลำยทำงพนัธุกรรมของเชื้อเบอโคลเดอเรีย สูโตมัลลีอำย ทีแ่ยกได้

จำกผู้ปว่ย สัตว์ และส่ิงแวดล้อมในเขตภำคใต้ของประเทศไทย

Asst.Prof.Dr.Wiyada  Kwanhian

ดร.วนิดำ  มำลำ

Dr.Wanida  Mala

 0000002796 นำงสำวศรุดำ  คุระเอียด  - มวล. ประเภทบคุคล2562

ผลของสำรสกัดเมทำนอลของกระพงัโหมในกำรลดควำมเปน็พษิต่อระบบเลือด

และระบบประสำท ของสำรตะกั่วในหนูทดลอง

MissSaruda  Kuraeiad

ดร.สุภำภรณ์  ยิ้มเทีย่ง

Dr.Supabhorn  Yimthiang

ดร.อัมพร  หมำดเด็น  -

Dr.Amporn  Marddent

ผศ.วิทยำ  อำภรณ์

Asst.Prof.Vithaya  Arporn

 0000002933 นำงสำวณุภำว ี ณะฤทธิ์  - มวล. : งำนวิจัยสถำบนั ส่วนแผนงำน

กำรพฒันำคุณภำพกำรดูแลผู้ปว่ยในคลินิกโรคเร้ือรัง โดยใช้แนวคิดลีนศูนย์

กำรแพทย์มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

MissNupawee  Narit

ภกญ.อำจำรี  บญุวงศ์

(None)Ajaree  Boonwong

นำงสำวกฤษณี  ศรีเมือง

MissKritsanee  Srimueng

นำงสำวปริยำภรณ์  บญุเรือง

MissParyaporn  Bunrueang

 0000002847 นำงธนวรรณ  สงประเสริฐ  - มวล. ประเภทบคุคล2562

ภำวะสุขภำพและกำรสัมผัสปจัจัยคุกคำมทำงสุขภำพจำกกำรท ำงำนของ

พนักงำนผลิตอิฐก่อสร้ำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช

Mrs.Thanawan  Songprasert

รศ.ดร.สุรินธร  กลัมพำกร

Assoc.Prof.Dr.SURINTHORN  KLUMPAKORN

รศ.ดร.วิภำวรรณ  เพญ็สุขสันต์

Assoc.Prof.Dr.Wipawan  Pensuksan

นำงสำวพรชนุตร  ชุมภนูุช

MissPornchanuch  Chumpunuch

นำงสำวพกิุลทพิย์  ขุนเศรษฐ

MissPikuntip  Kunset

ผศ.ดร.อุไร  จเรประพำฬ

 ฿                99,900.00  01/01/2562-

31/12/2562

2562 2562

10%

10%

10%

10%

10%

10%

15%

15%

183  Health status and occupational health hazards 

exposure among manual brick manufacturing workers 

in Nakhon Si Thammarat province 

50%

2562

50%

182    60%  ฿                30,000.00  01/01/2562-

30/06/2562

2562 2562

2562

50%

181  0000002999  Urban governance and public services in Southeast 

Asia 

50%  ฿              109,350.00  01/01/2562-

30/07/2562

2562

2562 2562

50%

180  Effect of Paederia foetida on hepamtopoic and 

neuronal system in lead-induced Wistar rats 

50%  ฿              100,000.00  01/01/2562-

31/12/2562

2562

2562 2562

25%

25%

179  Genetic diversity of Burkholderia pseudomallei 

isolated from patients, animals and environment in 

Southern region of Thailand 

50%  ฿              100,000.00  01/01/2562-

31/12/2562

2562 2562

20%

20%

178  Isolation and selection of antimicrobial-producting 

bacteria fron environmet samples and its ultravioled-

mutagenesis  

50%  ฿              200,000.00  01/01/2562-

31/12/2562

177  The relation between arsenic and fluoride in fluoride 

contaminated areas 

60%  ฿              180,000.00  01/01/2562-

31/12/2562

 ฿              200,000.00  01/01/2562-

31/12/2562

2562 2562

15%

176  Effect of Glochidion wallichianum Muell. Arg. Extracts 

on alcohol-induced liver injury in rats 



Total Sustainability Published Researches = 333 Researches 3,445,941.58 Dallars. / 105,445,812.5 Bath
ชือ่โครงการวิจัย ชือ่โครงการวิจัย  งบประมาณ

(ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)  (บาท)

ปทีีส่ิ้นสุดโครงการล าดบั บทคัดย่อ ผู้รว่มท าวิจัย แหล่งทนุ ระยะเวลาด าเนินการ ปทีีเ่ริ่มท าโครงการ

Asst.Prof.Dr.Urai  Jaraeprapal

 0000002846 นำยพฤทธิ์  ทองเพง็จันทร์  - มวล. ประเภทบคุคล2562

กำรศึกษำกำรแสดงออกของยีนทีเ่กี่ยวข้องกับระบบประสำทกำบำในภำวะ

ซึมเศร้ำ

Mr.  

ดร.ศิริลักษณ์  วีรสกุล

Dr.Siriluk  Veerasakul

 0000002845 ดร.ปพชิญำ  พรหมประดิษฐ์  - มวล. ประเภทบคุคล2562

กำรศึกษำควำมชุกของกำรกลำยพนัธุ์ของยีนทีเ่กี่ยวข้องกับกำรด้ือต่อยำต้ำน

มำลำเรียในเชื้อมำลำเรียชนิดฟลัซิพำรมในประเทศไทย

Dr.Papichaya  Phompradit

ผศ.ดร.วรรณำ  ชัยเจริญกุล

Asst.Prof.Dr.Wanna  Chaijaroenku]

ดร.ภนูุช  มูหะหมัด

Dr.Phunuch  Muhamad

 0000002838 ดร.ทพิย์สุดำ  ทองบวัแก้ว  - มวล. ประเภทบคุคล2562

กำรวิเครำะหท์รำนสคริปโตมของ Prostanoid Pathway ในกุ้งก้ำมกรำม, 

Macrobrachium Rosenbergii และศึกษำกำรแสดงออกของยีน 

Cyclooxygenase-l (COX-l) และ Prostaglandin E Synthase (PGES) ในรังไข่

Dr.Tipsuda  Thongbuakaew

 0000002793 ดร.ปำจรีย์  ศักดิเศรษฐ์  - มวล. ประเภทบคุคล2562

กำรพฒันำไมโครอิมัลชันผสมสำรสกัดใบมันปเูพือ่กำรน ำส่งเข้ำสู่ผิวหนัง Dr.Pajaree  Sakdiset

ดร.อรรถวดี  แซ่หยุ่น

Dr.Attawadee  Sae Yoon

 0000003083 นำงไฮฟะ  นิตยรักษ์  - ทนุส่วนตัว

กำรเปรียบเทยีบควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อรอบสะบกัระหว่ำงนักศึกษำทีม่ี

ทำ่ทำงไหล่ยื่นไปข้ำงหน้ำกับนักศึกษำทีม่ีทำ่ทำงศีรษะร่วมกับไหล่ยื่นไปข้ำงหน้ำ

Mrs.Haifah  Nitayarak

 0000003149 นำยฮุชเซ็น  นิยมเดชำ  - สถำบนัพฒันำฝีมือแรงงำน 22 นครศรีธรรมรำช

กำรเพิม่ผลิตภำพแรงงำนสู่ SME 4.0 ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2562 Mr.Hussen  Niyomdecha

นำยสุชำติ  ฉันส ำรำญ

Mr.Suchart  Chansamran

ดร.พนิดำ  แช่มช้ำง

Dr.Panida  Chamchang

 0000003182 ผศ.ดร.ปกรณ์  ดิษฐกิจ  - ส ำนักงำนพฒันำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน)

กำรพฒันำต้นแบบอุปกรณ์ loT เพือ่ตรวจวัดและควบคุมควำมชื้นในดินเพือ่กำร

เพำะปลูกโดยประยุกต์กำรใช้งำนร่วมกับ Agri Map

Asst.Prof.Dr.Pakorn  Ditthakit

 0000002864 รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี  - บริษัท เซอร์เทค จ ำกัด

กำรปรับปรุงและใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ของเคร่ืองพมิพ ์3 มิติ LekObot รุ่น

 Knockdown

Assoc.Prof.Dr.Wattanapong  Kurdthongmee  - หน่วยบม่เพำะวิสำหกิจ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

192 กำรปรับปรุงและใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ของเคร่ืองพมิพ ์3 มิติ LekObot รุ่น

 Knockdown

Assoc.Prof.Dr.Wattanapong  Kurdthongmee  - หน่วยบม่เพำะวิสำหกิจ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

 0000002866 ผศ.ดร.เรวดี  เพชรศิรำสัณห์  - ส ำนักงำนพฒันำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน)

กำรพฒันำมำตรฐำนสปำศรีวิชัยสู่ระดับสำกล : กรณีศึกษำอ ำเภอขนอม จังหวัด

นครศรีธรรมรำช ภำยใต้แผนงำนวิจัย กำรสร้ำงอัตลักษณ์และยกระดับ

มำตรฐำนกำรบริกำรสปำศรีวิชัย อ ำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมรำช

Asst.Prof.Dr.Rewwadee  Petsirasan

ผศ.ดร.พมิพล์ภสั  พงศกรรังศิลป์

Asst.Prof.Dr.Pimlapas  Pongsakornrungsilp

5%

2561 2562

193  Developing Spa Srivijaya Standard for International: 

The case of Khanom, Nakorn Si Thammarat (By 

Creating Identity and Increasing Spa Srivijaya Service 

Starndard, Kanom, Nakhon Si Thammarat 

25%  ฿            1,209,000.00  20/12/2561-

19/12/2562

2561 2562

 ฿              605,000.00  21/12/2561-

20/12/2562

2561 2562

191    100%  ฿              247,500.00  21/12/2561-

20/04/2562

15%

35%

190    25%

2562 2562

189    50%  ฿              512,700.00  28/12/2561-

25/07/2562

2561 2562

188  Comparison of scapular muscle strength between 

students with forward shoulder and forward head with 

shoulder posture 

100%  ฿                          -  01/01/2562-

22/08/2562

2562

187  Development of Microemulsion containing Glochidion 

wallichianum leave extract for dermal delivery 

60%  ฿              100,000.00  01/01/2562-

31/12/2562

2562 2562

40%

2562

15%

20%

186  Transcriptome Analysis of Prostanoid Pathway in the 

Female Giant Freshwater Prawn, Macrobrachium 

Rosenbergii, Characterization, Expression and 

Regulation of Cyclooxygenase-I (COX-I) and 

Prostaglandin E Synthase (PGFS) in Ovaries 

100%  ฿                50,000.00  01/01/2562-

31/12/2562

2562

2562 2562

70%

185  Prevalence on mutations of candidate artemisinin 

resistance genes in Plasmodium falciparum isolates in 

Thailand 

65%  ฿                60,600.00  01/01/2562-

31/12/2562

2562

184  Study of GABA related gene expression in depression  30%  ฿              100,000.00  01/01/2562-

31/12/2562

 ฿                99,900.00  01/01/2562-

31/12/2562

2562 2562

10%

183  Health status and occupational health hazards 

exposure among manual brick manufacturing workers 

in Nakhon Si Thammarat province 



Total Sustainability Published Researches = 333 Researches 3,445,941.58 Dallars. / 105,445,812.5 Bath
ชือ่โครงการวิจัย ชือ่โครงการวิจัย  งบประมาณ

(ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)  (บาท)

ปทีีส่ิ้นสุดโครงการล าดบั บทคัดย่อ ผู้รว่มท าวิจัย แหล่งทนุ ระยะเวลาด าเนินการ ปทีีเ่ริ่มท าโครงการ

ดร.อโนมำ  สันติวรกุล

Dr.Anoma  Santiworakul

ผศ.จิรพฒัน์  นำวำรัตน์

Asst.Prof.Jiraphat  Nawarat

ดร.ฉวีวรรณ  คล่องศิริเวช

Dr.Chaweewan  Klongsiriwet

ผศ.ดร.นพ.อุดมศักด์ิ  แซ่โง้ว

(None)Udomsak  Saengow

ดร.อรทยั  นนทเภท

Dr.Orratai  Nontapet

 0000003159 ผศ.ดร.พมิพล์ภสั  พงศกรรังศิลป์  - ส ำนักงำนพฒันำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน)

กำรสร้ำงอัตลักษณ์และยกระดับมำตรฐำนกำรบริกำรสปำศรีวิชัย อ ำเภอขนอม 

จังหวัดนครศรีธรรมรำช

Asst.Prof.Dr.Pimlapas  Pongsakornrungsilp

 0000003160 ดร.บญุส่ง  หวังสินทวีกุล  - ส ำนักงำนพฒันำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน)

กำรพฒันำนวัตกรรมสมุนไพรส ำหรับผลิตภณัฑ์สปำศรีวิชัย อ ำเภอขนอม 

จังหวัดนครศรีธรรมรำช

Dr.Boonsong  Wungsintaweekul

นำยณัฏฐ์วรดี  คณิตินสุทธิทอง

Mr.  

นำยเพญ็ศรี   เพญ็ประไพ

Mr.  

นำยพมิพศิำ  พรหมมำ

Mr.  

นำยอำภรณ์  แกล้วทนงค์

Mr.  

นำยจุฑำมำศ  พรหมมำ

Mr.  

นำยกฤตชญำ   เทพสุริยวงศ์

Mr.  

นำยนำถนลิน  สีเขียว

Mr.  

นำยจินตนำ  เลิศสกุล

Mr.  

นำยนิตยำ  ทดัเทยีม

Mr.  

ผศ.ดร.วิสำขะ  อนันธวัช

Asst.Prof.Dr.Visaka  Anantawat

 0000003165 รศ.ดร.ศิวฤทธิ ์ พงศกรรังศิลป์  - ส ำนักงำนพฒันำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน)

แนวทำงกำรพฒันำอัตลักษณ์แบรนด์สปำศรีวิชัย อ ำเภอขนอม จังหวัด

นครศรีธรรมรำช

Assoc.Prof.Dr.Siwarit  Pongsakornrungsilp

รศ.ดร.สืบพงศ์  ธรรมชำติ

Assoc.Prof.Dr.Suebpong  Thammachat

ผศ.ดร.พมิพล์ภสั  พงศกรรังศิลป์

Asst.Prof.Dr.Pimlapas  Pongsakornrungsilp

นำงสำววำลุกำ  เอมเอก

MissWaluka  Amaek

 ฿            1,215,000.00  20/12/2561-

19/12/2562

2561 2562

5%

15%

40%

5%

2%

3%

20%

196    40%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

2561 2562

195    40%  ฿            1,148,000.00  20/12/2561-

19/12/2562

2561 2562

194  Creating Identity and Enhancing Spa Srivijaya Service 

Standard, Kanom, Nakhon Si Thammarat  

100%  ฿            2,145,000.00  20/12/2561-

19/12/2562

13%

13%

13%

10%

13%

193  Developing Spa Srivijaya Standard for International: 

The case of Khanom, Nakorn Si Thammarat (By 

Creating Identity and Increasing Spa Srivijaya Service 

Starndard, Kanom, Nakhon Si Thammarat 

 ฿            1,209,000.00  20/12/2561-

19/12/2562

2561 2562



Total Sustainability Published Researches = 333 Researches 3,445,941.58 Dallars. / 105,445,812.5 Bath
ชือ่โครงการวิจัย ชือ่โครงการวิจัย  งบประมาณ

(ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)  (บาท)

ปทีีส่ิ้นสุดโครงการล าดบั บทคัดย่อ ผู้รว่มท าวิจัย แหล่งทนุ ระยะเวลาด าเนินการ ปทีีเ่ริ่มท าโครงการ

 0000003181 ดร.ฉวีวรรณ  คล่องศิริเวช  - ส ำนักงำนพฒันำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน)

กำรพฒันำและประเมินประโยชน์ต่อสุขภำพของผลิตภณัฑ์สมุนไพร สปำศรีวิชัย 

อ ำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมรำช

Dr.Chaweewan  Klongsiriwet

นำยอรรถรัตน์  พฒันวงศำ

Mr.Attarat  Pattanawongsa

ดร.ศิรำณี  ยงประเดิม

Dr.Siranee  Yongpraderm

นำงสำวอภชิญำ  ชนะวงศ์

MissApichaya  Chanawong

นำยพรศิษย ์ ไชยะ

Mr.Pornsit  Chaiya

นำงสำวฐำปนีย์  ชินวงค์

MissThapanee  Chinnawong

นำงสำวธมลวรรณ  หวังอนุตตร

MissThamonwan  Wanganuttara

 0000003164 ผศ.ดร.อรอนงค์  เฉียบแหลม  - ส ำนักงำนพฒันำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน)

กำรพฒันำศักยภำพและยกระดับมำตรฐำนบริกำรสปำของกลุ่มวิสำหกิจชุมชน 

ในอ ำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมรำช

Asst.Prof.Dr.Onanong  Cheablam

นำยศิรินันท์  พนัธรักษ์

Mr.  

นำงสำวสุผำณิต  วิเศษสำธร

MissSupanit  Wisadsatorn

 0000003119 รศ.ดร.กฤษณะเดช  เจริญสุธำสินี  - สถำบนัส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

อบรมกำรตรวจวัดส่ิงแวดล้อมโดยใช้หลักวิธีกำรของ GLOBE และกำรท ำงำนวิจัย Assoc.Prof.Dr.Krisanadej  Jaroensutasinee

รศ.ดร.มัลลิกำ  เจริญสุธำสินี

Assoc.Prof.Dr.Mullica  Jaroensutasinee

2561 2562

50%

2561 2562

30%

20%

199    50%  ฿              130,000.00  06/12/2561-

05/12/2562

198    50%  ฿            1,080,000.00  20/12/2561-

19/12/2562

2561 2562

10%

15%

15%

15%

12%

12%

197    20%  ฿              600,000.00  20/12/2561-

19/12/2562



Total Sustainability Published Researches = 333 Researches 3,445,941.58 Dallars. / 105,445,812.5 Bath
ชือ่โครงการวิจัย ชือ่โครงการวิจัย  งบประมาณ

(ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)  (บาท)

ปทีีส่ิ้นสุดโครงการล าดบั บทคัดย่อ ผู้รว่มท าวิจัย แหล่งทนุ ระยะเวลาด าเนินการ ปทีีเ่ริ่มท าโครงการ

 0000003024 ผศ.ดร.ทนง  เอี่ยวศิริ  - มวล. : ศูนย์บริกำรวิชำกำร

กำรส่งเสริมกำรแปรรูปผลิตภณัฑ์จำกปลำจวดในพืน้ที ่จ .นครศรีธรรมรำช Asst.Prof.Dr.Tanong  Aewsiri

ดร.กฤติกำ  กำบพลอย

Dr.Krittika  Kabploy

 0000003151 ผศ.บณุฑรี  จันทร์กลับ  - ส ำนักงำนพฒันำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน)

กำรศึกษำภำวะเศรษฐกิจ สังคมของชุมชนประมงปมู้ำ และกำรวิเครำะหโ์ซ่

คุณค่ำของปมู้ำในพืน้ทีอ่่ำวบำ้นดอน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

Asst.Prof.Boontaree  Chanklap

ดร.จินตนีย์  รู้ซ่ือ

Dr.Jintanee  Ru-zhe

 0000003154 ดร.วุฒิโชติ  จันทร์แสนตอ  - ส ำนักงำนพฒันำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน)

กำรพฒันำและประยุก์ใช้เทคนิค LAMP เพือ่ตรวจหำเชื้อทริปปำโนโซมำอีแวน

ซำยน์ (T.evansi) ในโคติดเชื้อ

Dr.Wuttichote  Jansaento

 0000003158 ผศ.ดร.อมรศักด์ิ  สวัสดี  - ส ำนักงำนพฒันำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน)

กำรศึกษำชีววิทยำประมง สังคมเศรษฐกิจ และระบบนิเวศทีเ่กี่ยวข้องต่อกำร

ฟืน้ฟทูรัพยำกรปมู้ำตำมแนวทำงกำรพฒันำทำงกำรประมง (Fishery 

improvement program: FIP) ในบริเวณอ่ำวบำ้นดอน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

Asst.Prof.Dr.Amonsak  Sawusdee

ผศ.จันทริำ  รัตนรัตน์

Asst.Prof.Jantira  Rattanarat

2562

20%

 16/11/2561-

15/11/2562

2561 2562

203    80%  ฿            9,188,230.00  16/11/2561-

15/11/2562

2561

30%

202    30%  ฿              267,300.00

2562

50%

201    70%  ฿              790,400.00  16/11/2561-

15/11/2562

2561 2562

200     ปลำจวด เปน็ปลำเศรษฐกิจทีชุ่มชนประมงพืน้บำ้นใน

จังหวัดนครศรีธรรมรำชสำมำรถจับได้เปน็จ ำนวนมำก แต่

รำคำของปลำจวดค่อนข้ำงต่ ำ คือ ประมำณ 40 บำทต่อ

กิโลกรัม ขณะเดียวกันรูปแบบกำรบริโภคปลำจวดมีไม่

หลำกหลำยนัก โดยนิยมนึ่ง ทอด หรือนึ่ง รวมถึงแปรรูป

เปน็ปลำเค็มหรือปลำแหง้ โดยจะมีรำคำขำยประมำณ 140 

บำทต่อกิโลกรัม ซ่ึงถือว่ำมีมูลค่ำสูงนัก ด้วยเหตุนี้ ทำงผู้วิจัย

จึงได้น ำหวัข้อกำรเพิม่มูลค่ำของปลำจวดนี้ในกำรเรียนภำค

บรรยำยและภำคปฏบิติักำร ของรำยวิชำกำรแปรรูป

ผลิตภณัฑ์จำกสัตว์น้ ำ (ผู้เรียน 15 คน) และวิชำเทคโนโลยี

ผลิตภณัฑ์สัตว์น้ ำ (ผู้เรียน 30 คน) ของนักศึกษำระดับ

ปริญญำตรีในหลักสูตรนวัตกรรมกำรเกษตรและกำร

ประกอบกำร และหลักสูตรอุตสำหกรรมเกษตร ส ำนักวิชำ

เทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ซ่ึงท ำให้

นักศึกษำได้เหน็ถึงสภำพปญัหำจริง และสำมำรถเชื่อมโยง

ในกำรน ำหลักควำมรู้ด้ำนกำรแปรรูปอำหำร ไปใช้ในกำร

เพิม่มูลค่ำสินค้ำ รวมทัง้น ำควำมรู้ทีไ่ด้ไปถ่ำยทอดเพือ่

ประโยชน์สู่ชุมชน โดยผู้วิจัยและนักศึกษำได้น ำปลำจวดมำ

ศึกษำ วิธีกำร และแปรรูปเปน็ผลิตภณัฑ์ชนิดต่ำงๆ อันได้แก่

 ปลำเค็ม ปลำส้ม ลูกชิ้น เต้ำหูป้ลำ ปลำบดสวรรค์ ซูริมิ 

รวมถึงกำรประกวดแข่งขันผลิตภณัฑ์จำกปลำจวดตำม

แนวคิดของนักศึกษำ ซ่ึงได้เปน็ผลิตภณัฑ์ เช่น ปลำหยอง 

ปลำเส้นปรุงรส ข้ำวเกรียบปลำ กือโปะ๊ โดยในระหว่ำงกำร

ด ำเนินกำรนั้นก็ได้โอกำสใหค้นในชุมชนประมงในพืน้ที่

ใกล้เคียงได้เข้ำมำติดตำมและเรียนรู้ไปพร้อมกัน ซ่ึงช่วยให้

เกิดกำรเรียนรู้ทัง้ 2 ทำง คือ ทัง้ผู้วิจัยและนักศึกษำ และคน

ในชุมชน โดยเมื่อวันที ่21 กรกฎำคม 2562 เวลำ 8.00 – 

16.00 นำฬิกำ ผู้วิจัยร่วมกับนักศึกษำผู้เรียน รวมจ ำนวน 

15 คน ได้ลงพืน้ทีจ่ัดอบรมเชิงปฏบิติักำร กำรแปรรูป

ผลิตภณัฑ์เพือ่เพิม่มูลค่ำจำกปลำจวด ไปถ่ำยทอดแก่ชุมชน

ประมงพืน้บำ้น อ ำเภอทำ่ศำลำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

โดยพจิำรณำเลือกผลิตภณัฑ์ทีน่่ำสนใจ และเปน็ทีต้่องกำร

ของคนในชุมชน อันได้แก่ ปลำหยอง ปลำบดสวรรค์ ข้ำว

เกรียบปลำ และลูกชิ้นปลำ โดยผู้วิจัยท ำหน้ำทีเ่ปน็วิทยำกร

หลัก และมีนักศึกษำผู้เรียนท ำหน้ำทีช่่วยบรรยำยและดูแล

ในเชิงปฏบิติักำร ซ่ึงได้มีกำรแลกเปล่ียนควำมรู้ 

50%  ฿                50,000.00  01/12/2561-

31/08/2562

2561



Total Sustainability Published Researches = 333 Researches 3,445,941.58 Dallars. / 105,445,812.5 Bath
ชือ่โครงการวิจัย ชือ่โครงการวิจัย  งบประมาณ

(ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)  (บาท)

ปทีีส่ิ้นสุดโครงการล าดบั บทคัดย่อ ผู้รว่มท าวิจัย แหล่งทนุ ระยะเวลาด าเนินการ ปทีีเ่ริ่มท าโครงการ

 0000003157 ผศ.จันทริำ  รัตนรัตน์  - ส ำนักงำนพฒันำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน)

ผลกระทบจำกกิจกรรมของมนุษย์ต่อทรัพยำกรปมู้ำบริเวณอ่ำวบำ้นดอน จังหวัด

สุรำษฎร์ธำนี

Asst.Prof.Jantira  Rattanarat

นำงเจนจิรำ  แก้วรัตน์

Mrs.Jenjira  Kaewrat

นำยสุรศักด์ิ  สีชุม

Mr.Surasak  Sichum

 0000003010 รศ.ดร.พลูพงษ์  บญุพรำหมณ์  - บริษัท ยูเนี่ยนไทย กรุ๊ป จ ำกัด

กำรออกแบบและพฒันำระบบสร้ำงตัวตนเสมือนส ำหรับกำรขำยเส้ือผ้ำสตรีบน

ระบบพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Assoc.Prof.Dr.Poonpong  Boonbrahm  - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหง่ชำติ

ดร.สลิล  บญุพรำหมณ์

Dr.Salin  Boonbrahm

กำรออกแบบและพฒันำระบบสร้ำงตัวตนเสมือนส ำหรับกำรขำยเส้ือผ้ำสตรีบน

ระบบพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Assoc.Prof.Dr.Poonpong  Boonbrahm  - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหง่ชำติ

ดร.สลิล  บญุพรำหมณ์

Dr.Salin  Boonbrahm

 0000002814 ผศ.ดร.พชิชำนีย์  จริยพงศ์  - ส ำนักงำนพฒันำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน)

กำรสร้ำงพำหนะระดับนำโนจำกเปลือกหุม้ไวรัสเพือ่น ำสำรออกฤทธิ์ยับยั้งกำรติด

เชื้อไวรัสในกุ้งหลำยชนิดในภำคกำรเพำะเล้ียง

Asst.Prof.Dr.Pitchanee  Jariyapong

 0000002990 ดร.ศิรำพร  ศักด์ิพรหม  - มูลนิธิสถำบนัวิจัยนโยบำยเศรษฐกิจกำรคลัง

กำรศึกษำปริมำณกำรใช้คล่ืนควำมถี่ต่ำงๆ ในกิจกำรรองและกิจกำรอนำคตของ

ประเทศไทย

Dr.Siraporn  Sakphrom

 0000003025 ดร.จันทริำ  วงศ์เณร  - มวล. : ศูนย์บริกำรวิชำกำร

กำรส่งเสริมกำรแปรรูปไข่เค็มและไข่เยี่ยวม้ำสมุนไพรในพืน้ทีอ่ ำเภอทำ่ศำลำ Dr.Chantira  Wongnen

ผศ.ดร.พจิักษณ์  สัมพนัธ์

Asst.Prof.Dr.Pijug  Summpunn

 0000003006 รศ.ดร.สุรัสวดี  ก่อเกื้อ  - มูลนิธิสถำบนัวิจัยนโยบำยเศรษฐกิจกำรคลัง

กำรศึกษำปริมำณกำรใช้คล่ืนควำมถี่ต่ำงๆ ในด้ำนกิจกำรวิทยุโทรทศัน์ของ

ประเทศไทย

Assoc.Prof.Dr.Suratsavadee  Korkua

 0000003026 นำยทรงพนัธุ์  จันทร์ทอง  - มวล. : ศูนย์บริกำรวิชำกำร

ส่งเสริมกำรออกแบบบรรจุภณัฑ์และผลิตภณัฑ์สินค้ำพืน้เมืองอ ำเภอทำ่ศำลำ Mr.Songpan  Janthong

นำยกิตติ  เชำวนะ

Mr.Kitti  Chaowana

นำงศกุนิชญ์  จันทร์ทอง

Mrs.Sakunith  Janthong

 0000003035 ดร.ฉวีวรรณ  คล่องศิริเวช  - มวล. : ศูนย์บริกำรวิชำกำร

สมุนไพรไล่ยุง (กำรใช้สมุนไพรเพือ่ส่งเสริมสุขภำวะชุมชน จังหวัด

นครศรีธรรมรำช)

Dr.Chaweewan  Klongsiriwet

นำยสุนิสำ  สังข์ช่วย

Mr.  

นำงสำวรัชฎำ  คชแสงสันต์

MissRachada  Kotchasaengsan

รศ.ถนอมจิต  สุภำวิตำ

Assoc.Prof.Tanomjit  Supavita

นำยสันติ  บหูลัง

Mr.Santi  Boolung

ผศ.ดร.สุปรียำ  ยืนยงสวัสด์ิ

 01/11/2561-

31/07/2562

2561 2562

5%

5%

5%

5%

5%

40%

212    40%  ฿                70,000.00

2562

211    50%  ฿                70,000.00  01/11/2561-

30/06/2562

2561 2562

10%

2561 2562

50%

210    100%  ฿              173,333.33  01/11/2561-

31/10/2562

2561

209    50%  ฿                70,000.00  01/11/2561-

30/06/2562

2562

208    100%  ฿              126,666.67  01/11/2561-

31/10/2562

2561 2562

50%

207  Development of nano-biological containers from viral 

capsid proteins for delivering antiviral compounds to 

prvent multiple shrimp viral infections in aquaculture 

field 

15%  ฿              279,180.00  01/11/2561-

31/10/2562

2561

 ฿              984,000.00  13/11/2561-

13/11/2562

2561 2562

50%

206

30%

30%

205    50%

204    40%  ฿            2,155,200.00  16/11/2561-

15/11/2562

2561 2562



Total Sustainability Published Researches = 333 Researches 3,445,941.58 Dallars. / 105,445,812.5 Bath
ชือ่โครงการวิจัย ชือ่โครงการวิจัย  งบประมาณ

(ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)  (บาท)

ปทีีส่ิ้นสุดโครงการล าดบั บทคัดย่อ ผู้รว่มท าวิจัย แหล่งทนุ ระยะเวลาด าเนินการ ปทีีเ่ริ่มท าโครงการ

Asst.Prof.Dr.Supreeya  Yuenyongsawad

นำยภำนุวัฒน์  บญุเรืองขำว

Mr.Bhanuwat  Boonruengkhao

นำยอรรถรัตน์  พฒันวงศำ

Mr.Attarat  Pattanawongsa

 0000003030 ผศ.สมใจ  หนูผ้ึง  - มวล. : ศูนย์บริกำรวิชำกำร

ส ำรวจข้อมูลพืน้ฐำน สังคม เศรษฐกิจ กำรใช้ประโยชน์ทีดิ่น เสนอแนะอำชีพ

ทำงเลือก และกำรท ำบญัชีครัวเรือนแก่ครอบครัวต้นแบบของชุมชนสำธิตวลัย

ลักษณ์ (ร่วมกับ ศบว.)

Asst.Prof.Somjai  Nupueng

ผศ.ดร.ปำนแก้วตำ  ลัคนำวำนิช

Asst.Prof.Dr.Pankeawta  Lakkanawanit

นำงอลิศรำ  สระโมฬี

Mrs.Alisara  Saramolee

ดร.จินตนีย์  รู้ซ่ือ

Dr.Jintanee  Ru-zhe

นำยชวพงษ์  นุ้ยสุข

Mr.Chawapong  Nui-Suk

ผศ.รัชดำ  สุวรรณเกิด

Asst.Prof.Ratchada  Suwangerd

ดร.พงศ์พนัธุ ์ ค ำพรรณ์

Dr.Pongpan  Compan

นำงสำวศิริพร  สว่ำงอำรีย์รักษ์

MissSiriporn  Sawangarreerak

2561 2562

13%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

213    15%  ฿              100,000.00  01/11/2561-

30/06/2562

 01/11/2561-

31/07/2562

2561 2562

5%

5%

30%

212     ฿                70,000.00



Total Sustainability Published Researches = 333 Researches 3,445,941.58 Dallars. / 105,445,812.5 Bath
ชือ่โครงการวิจัย ชือ่โครงการวิจัย  งบประมาณ

(ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)  (บาท)

ปทีีส่ิ้นสุดโครงการล าดบั บทคัดย่อ ผู้รว่มท าวิจัย แหล่งทนุ ระยะเวลาด าเนินการ ปทีีเ่ริ่มท าโครงการ

 0000003029 นำยฮุชเซ็น  นิยมเดชำ  - มวล. : ศูนย์บริกำรวิชำกำร

กำรจัดกำรโลจิสติกส์ส ำหรับกำรทอ่งเทีย่วเชิงนิเวศของกลุ่มวิสำหกิจชุมชน

อนุรักษ์ปำ่ชำยเลนบำ้นแหลมโฮมสเตย์

Mr.Hussen  Niyomdecha

ผศ.ดร.ภทัรวรรณ  แทน่ทอง

Asst.Prof.Dr.Phattarawan  Tantong

ผศ.สมใจ  หนูผ้ึง

Asst.Prof.Somjai  Nupueng

2561 2562

35%

15%

214     กำรวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพือ่ศึกษำสถำนกำรณ์โลจิ

สติกส์ส ำหรับกำรทอ่งเทีย่วในปจัจุบนั ควำมพงึพอใจของ

นักทอ่งเทีย่วทีม่ีต่อองค์ประกอบและกำรจัดกำรโลจิสติกส์

เพือ่กำรทอ่งเทีย่วทีส่่งผลใหเ้กิดกำรกลับมำทอ่งเทีย่วซ้ ำ 

และเพือ่ศึกษำแนวทำงในกำรพฒันำกำรจัดกำรโลจิสติกส์

กำรทอ่งเทีย่วในมุมมองของผู้ทีเ่กี่ยวข้องโดยตรงของ

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ปำ่ชำยเลนบำ้นแหลมโฮมสเตย์ 

กำรวิจัยคร้ังนี้ใช้วิธีกำรวิจัยแบบผสม โดยใช้แบบสอบถำม

ในกำรรวบรวมขอมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 400 ชุด 

วิเครำะหผ่์ำนตัวแปรท ำนำย 13 ตัวแปร โดยกำรวิเครำะห์

กำรถดถอยโลจิสติกทวิ และผู้วิจัยด ำเนินกำรเก็บรวบรวม

ข้อมูลเชิงคุณภำพด้วยกำรสัมภำษณ์บคุคลเชิงลึกและกำร

สัมภำษณ์กลุ่มย่อยเชิงลึกจำกกลุ่มตัวอย่ำงและกลุ่มผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียอื่นๆ ผลกำรวิจัยพบว่ำด้ำนบริกำร ไม่มีกำร

ติดต้ังปำ้ยบอกทำงบนเส้นทำงหลัก ด้ำนยำนพำหนะ ไม่มี

รถขนส่งสำธำรณะสำยสนำมบนิ-ทำ่ศำลำ ด้ำนควำมสะอำด

 พืน้ทีบ่ริเวณโดยรอบมีกล่ินไม่พงึประสงค์ บริเวณหอ้งพกัไม่

มีถังขยะ และไม่มีผู้ดูแลควำมสะอำด พืน้ทีป่ำ่ชำยเลนยังมี

ขยะเปน็บำงจุด ด้ำนควำมสะดวกในทีพ่กั มีหอ้งน้ ำ และ

หอ้งอำบน้ ำ ไม่เพยีงพอ ด้ำนควำมพร้อมของกำรใหบ้ริกำร 

ยังขำดควำมพร้อม ด้ำนกำรเข้ำถึง นักทอ่งเทีย่วสำมำรถ

ค้นหำเส้นทำงกำรเดินทำงไปยังบำ้นแหลมโฮมสเตย์โดยใช้

โปรแกรม Google map แต่ยังเปน็เส้นทำงทีผิ่ดพลำด

เนื่องจำกเปน็ถนนส่วนบคุคล ไม่มีบริกำรรถสำธำรณะและ

ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีกำรเดินทำงทีช่ัดเจน ด้ำนข้อมูล

ข่ำวสำรมีเว็บไซต์ใหข้้อมูลชัดเจน ด้ำนเวลำ มีกำรจัด

ระยะเวลำในกำรท ำกิจกรรมทีเ่หมำะสม ด้ำนกำรเอำใจใส่

นักทอ่งเทีย่ว มีกำรน ำวัตถุดิบทีส่ดใหม่มำประกอบอำหำร

แต่ยังไม่มีพืน้ทีส่ ำหรับผู้ทีสู่บบหุร่ี และหอ้งละหมำดส ำหรับ

นักทอ่งเทีย่วมุสลิม ด้ำนควำมสะดวกสบำย ไม่มีพืน้ที

ส ำหรับจอดรถโดยเฉพำะ และจุดพกัผ่อนหย่อนใจมีไม่

เพยีงพอ ด้ำนควำมปลอดภยั ไม่มีหน่วยรักษำควำม

ปลอดภยั ถังดับเพลิง กล่องปฐมพยำบำล และไฟส่องแสง

สว่ำงบนถนน ด้ำนควำมเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม มีบริกำร

รถจักรยำนจ ำนวนจ ำกัด มีกำรรณรงค์ โครงกำร “บำ้น

แหลมปลอดโฟม” มีกำรใช้ใบโกงกำงท ำสีผ้ำมัดย้อม ด้ำน

แม่เหล็กดึงดูดนักทอ่งเทีย่ว มีวิถีกำรด ำรงชีวิตแบบพืน้บำ้น 

มีกิจกรรมนั่งเรือชมพระอำทติย์ขึ้น และกำรท ำสปำโคลน 

ด้ำนแหล่งทอ่งเทีย่วเสริม ยังไม่มีตลำดชุมชนหรือ

50%  ฿                20,000.00  01/11/2561-

30/06/2562



Total Sustainability Published Researches = 333 Researches 3,445,941.58 Dallars. / 105,445,812.5 Bath
ชือ่โครงการวิจัย ชือ่โครงการวิจัย  งบประมาณ

(ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)  (บาท)

ปทีีส่ิ้นสุดโครงการล าดบั บทคัดย่อ ผู้รว่มท าวิจัย แหล่งทนุ ระยะเวลาด าเนินการ ปทีีเ่ริ่มท าโครงการ

 0000003028 ผศ.ดร.รุ่งรว ี จิตภกัดี  - มวล. : ศูนย์บริกำรวิชำกำร

กำรจัดกำรต้นทนุกำรท ำกิจกรรมกำรทอ่งเทีย่วเชิงนิเวศ ของกลุ่มทอ่งเทีย่วเชิง

อนุรักษ์ บำ้นแหลมโฮมสเตย์

Asst.Prof.Dr.Rungrawee  Jitpakdee

ดร.สุขุมำล  กล่ ำแสงใส

Dr.Sukhuman  Klamsaengsai

ผศ.วิลำวัณย ์ ดึงไตรย์ภพ

Asst.Prof.Wilawan  Dungtripop

นำงประภำดำ  ศรีสุวรรณ

Mrs.Praphada  Srisuwan

 0000003027 ผศ.ดร.ประชิด  สระโมฬี  - มวล. : ศูนย์บริกำรวิชำกำร

กำรออกแบบเคร่ืองกลึงไม้ส ำหรับผลิตกรงนกและผลิตภณัฑ์ไม้ Asst.Prof.Dr.Prachid  Saramolee

นำยวีระชำติ  รำนวล

Mr.Werachat  Ranual

ผศ.ดร.อมรศักด์ิ  สวัสดี

Asst.Prof.Dr.Amonsak  Sawusdee

ผศ.สัจจพนัธ์  ลีละตำนนท์

Asst.Prof.Satjapan  Leelatanon

 0000003036 ผศ.ดร.วรวุฒิ  สมศักด์ิ  - มวล. : ศูนย์บริกำรวิชำกำร

“บำ้นทำ่สูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภำวะ สหเวชศำสตร์ มวล.” Asst.Prof.Dr.Voravuth  Somsak

นำยจินตนำ  พำวงศ์

Mr.  

นำยพงศ์พนัธุ ์ พงศ์พนิตำนนท์

Mr.  

นำยพชัรินทร์  นิลมำท

Mr.  

2561 2562

3.80%

3.80%

3.80%

217    3.50%  ฿                70,000.00  01/11/2561-

30/06/2562

 01/11/2561-

30/06/2562

2561 2562

25%

25%

25%

2561 2562

20%

30%

20%

216    25%  ฿                40,000.00

215     บทคัดย่อ กำรศึกษำกิจกรรมกำรทอ่งเทีย่วเชิงกำรอนุรักษ์

อย่ำงสร้ำงสรรค์ของกลุ่มทอ่งเทีย่วเชิงอนุรักษ์ บำ้นแหลม

โฮมสเตย์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช มีวัตถุประสงค์ เพือ่

ค้นหำปจัจัยทีม่ีผลต่อกำรทอ่งเทีย่วเชิงอนุรักษ์ และ 

ออกแบบกิจกรรมเชิงสร้ำงสรรค์เพือ่กำรอนุรักษ์ของกลุ่ม

ทอ่งเทีย่วเชิงอนุรักษ์ บำ้นแหลมโฮมสเตย์ โดยใช้วิธีวิจัยเชิง

คุณภำพ โดยกำรประชุมกลุ่มย่อย ใช้ปฏทินิชีวิตชุมชนเปน็

เคร่ืองมือในกระบวนกำรระดมควำมคิดเหน็ และกำร

สัมภำษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับปจัจัยในกำรท ำกิจกรรมทอ่งเทีย่ว

ของสมำชิกในกลุ่มทอ่งเทีย่วเชิงอนุรักษ์ บำ้นแหลมโฮมสเตย์

 จ ำนวน 20 คน โดยคัดเลือกสมำชิกทีม่ีบทบำทแตกต่ำงใน

กำรด ำเนินกิจกรรมทอ่งเทีย่วประกอบด้วย คนขับเรือน ำ

เทีย่ว 4 คน แม่ครัว 6 คน เจ้ำของโฮมสเตย์ 4 คน ฝ่ำยจัด

น ำเทีย่ว 4 คน ฝ่ำยเหรัญญิก 1 คน และผู้น ำกลุ่ม 1 คน ผล

กำรศึกษำพบว่ำ ปจัจัยทีม่ีผลต่อกำรจัดกิจกรรมทอ่งเทีย่ว

ทอ่งเทีย่วเชิงอนุรักษ์อย่ำงสร้ำงสรรค์ของกลุ่มทอ่งเทีย่วเชิง

อนุรักษ์ บำ้นแหลมโฮมสเตย์ มำกทีสุ่ดตำมล ำดับ คือ 

ฤดูกำล ภมูิศำสตร์ เทศกำล ชุมชนพึง่พงิกิจกรรมทำงทะเล

เปน็หลัก เช่น ล่องเรือน ำเทีย่ว พอกโคลนในทะเล และ 

รับประทำนอำหำรซีฟูด๊ตำมฤดูกำล เช่น กุ้ง หอย ปมู้ำ กั้ง

เปน็อำหำรยอดนิยมของบำ้นแหลมโฮมสเตย์ ซ่ึง

นักทอ่งเทีย่วใช้มำกินได้บำงเดือนของป ีต้ังแต่เดือน

พฤษภำคม ถึงเดือน พฤศจิกำยน ในเดือนธันวำคม และ

เดือนมกรำคม จะเปน็หน้ำมรสุม ชุมชนจะงดกำรท ำ

กิจกรรมเกี่ยวกำรใช้ใช้ทรัพยำกรทำงทะเล แต่อย่ำงไรก็ตำม

ชุมชนมีกิจกรรมทอ่งเทีย่วเสริมเพือ่มีกิจกรรมทอ่งเทีย่วท ำ

ได้ทัง้ป ีคือ กำรประกอบอำหำรทีท่ ำโดยใบโกงกำง 

เก็บมัลเบอร่ี และกำรท ำสปำโคลน ในฤดูทีไ่ม่มีมรสุม

สำมำรถล่องเรือท ำกิจกรรมสปำโคลนในทะเล และเมื่อเกิด

หน้ำมรสุมสำมำรถท ำกิจกรรมในบำ้นสปำทีชุ่มชนจัดได้ให ้

ข้อเสนอแนะในงำนวิจัยคร้ังนี้ คือ กำรท ำกิจกรรมอย่ำง

สร้ำงสรรค์ของกลุ่มทอ่งเทีย่วเชิงอนุรักษ์ จะต้องค ำนึงถึง

ฤดูกำล ภมูิศำสตร์ของชุมชนเปน็ส ำคัญ มีแผนรองรับของ

ชุมชนในเร่ืองควำมเส่ียงในภยัธรรมชำติ กำรประชำสัมพนัธ์

กิจกรรมทอ่งเทีย่วของชุมชนจะต้องน ำเสนอข้อเทจ็จริงของ

กิจกรรมทีส่ำมำรถด ำเนินกำรตำมฤดูกำลอย่ำงทัง่ถึงทกุช่อง

ทำงกำรส่ือสำรสู่นักทอ่งเทีย่ว ค ำส ำคัญ กิจกรรมทอ่งเทีย่ว

30%  ฿                30,000.00  01/11/2561-

30/06/2562



Total Sustainability Published Researches = 333 Researches 3,445,941.58 Dallars. / 105,445,812.5 Bath
ชือ่โครงการวิจัย ชือ่โครงการวิจัย  งบประมาณ

(ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)  (บาท)

ปทีีส่ิ้นสุดโครงการล าดบั บทคัดย่อ ผู้รว่มท าวิจัย แหล่งทนุ ระยะเวลาด าเนินการ ปทีีเ่ริ่มท าโครงการ

รศ.ดร.จิตรบรรจง  ต้ังปอง

Assoc.Prof.Dr.Jitbanjong  Tangpong

ผศ.ดร.วิยดำ  กวำนเหยีน

Asst.Prof.Dr.Wiyada  Kwanhian

ดร.อโนมำ  สันติวรกุล

Dr.Anoma  Santiworakul

ดร.ชฎำยุ  อุดม

Dr.Chadayu  Udom

ดร.วันทนีย์  โยชน์ชัยสำร

Dr.Wantanee  Yodchaisarn

ดร.มำลำตี  ตำเยะ

Dr.Malatee  Tayeh

ผศ.ดร.พวงทพิย ์ ภูพ่งษ์

Asst.Prof.Dr.Phuangthip  Bhoopong

ผศ.ดร.มำนิตย์  นุ้ยนุ่น

Asst.Prof.Dr.Manit  Nuinoon

นำงสำวเนตรชนก  เจียรมำศ

MissNetchanog  Jianramas

นำยคมกริบ  หลงละเลิง

Mr.Khomkrip  Longlalerng

ดร.ดวงใจ  ผิวค ำ

Dr.Duangjai  Phiewkum

ดร.ประภสัสร  เส้งสุ้น

Dr.Praphatson  Sengsoon

นำงสำวสุมำตรำ  สังข์เกื้อ

MissSumarttra  Sungkue

ดร.ปริญญำ  ว่องไววณิชกุล

Dr.Parinya  Vongvaivanichakul

นำยกรหยก  ค ำดี

Mr.Kornyok  Kamdee

นำงสำววฤนดำ  พรหมโชติ

MissWarinda  Prommachote

นำงสำวศรุดำ  คุระเอียด

MissSaruda  Kuraeiad

ดร.มรกต  ชำตำธิคุณ

Dr.Moragot  Chatatikun

นำยกนก  เตียประพงษ์

Mr.Kanok  Tiaprapong

นำงไฮฟะ  นิตยรักษ์

Mrs.Haifah  Nitayarak

ผศ.ดร.เพญ็โฉม  จันทร์หวำน

Asst.Prof.Dr.Penchom  Janwan

ผศ.ดร.ขวัญธิดำ  โคตรพุย้

Asst.Prof.Dr.Kwuntida  Kotepui

ผศ.ดร.นิธิตำ  ปยิอมรพนัธุ์

Asst.Prof.Dr.Nitita  Piya-amornphan

 0000003038 ดร.เอื้อมพร  หมวดเมือง  - มวล. : ศูนย์บริกำรวิชำกำร

หน่วยแพทย์เคล่ือนที ่สร้ำงเมืองสุขภำพรำยรอบมหำวิทยำลัย Dr.Auemphon  Mordmuang

ผศ.ดร.รพพีร  ขวัญเชื้อ

 ฿                50,000.00  01/11/2561-

30/06/2562

2561 2562

5%

3.80%

3.80%

218    10%

3.80%

3.80%

3.80%

3.80%

3.80%

3.80%

3.80%

3.80%

3.80%

3.80%

3.80%

3.80%

2561 2562

1.50%

3.80%

3.80%

3.80%

3.80%

217     ฿                70,000.00  01/11/2561-

30/06/2562

3.80%

3.80%

3.80%

3.80%



Total Sustainability Published Researches = 333 Researches 3,445,941.58 Dallars. / 105,445,812.5 Bath
ชือ่โครงการวิจัย ชือ่โครงการวิจัย  งบประมาณ

(ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)  (บาท)

ปทีีส่ิ้นสุดโครงการล าดบั บทคัดย่อ ผู้รว่มท าวิจัย แหล่งทนุ ระยะเวลาด าเนินการ ปทีีเ่ริ่มท าโครงการ

Asst.Prof.Dr.Rapheeporn  Khwanchuea

ผศ.ดร.สุจิตรำ  สมุหเสนีโต

Asst.Prof.Dr.Suchittra  Samuhasaneeto

ผศ.ดร.ดุษฎ ี ชินนำพนัธ์

Asst.Prof.Dr.Dutsadee  Chinnapun

นำงกำญจนำ  ทองทบั

Mrs.Kanjana  Thongtup

นพ.ชัยวัฒน์  ฤกษ์สวัสด์ิถำวร

M.D.Chaiwat  Rerkswattavorn

พญ.วันดี  ชั้นประเสริฐภญิโญ

M.D.Wandee  Chanprasertpinyo

พญ.นนทพรรณ  ผำสุข

M.D.Nonthapan  Phasuk

นพ.ล่ันหล้ำ  อุดมเวช

M.D.Lunla  Udomwech

นพ.ศิวทศัน์  ปวงรำบ

M.D.Siwatus  Puangrab

พญ.นภำรัตน์  สุขเกล้ียง

M.D.Naparat  Sukkriang

พญ.พริะดำ  ยินเจริญ

M.D.Pirada  Yincharoen

รศ.ดร.ชูชำติ  พนัธ์สวัสด์ิ

Assoc.Prof.Dr.Chuchard  Punsawad

นพ.ปวรุตม ์ พวงศรี

M.D.Pavarud  Puangsri

ดร.ประสิทธิ ์ นำเอก

Dr.Prasit  Na-ek

ผศ.ดร.จิรพรรณ  ทองสร้อย

Asst.Prof.Dr.Jirapan  Thongsroy

ดร.ประภำพร  จันทร์เอียด

Dr.Prapaporn  Chaniad

 0000003040 ผศ.ก ำไล  สมรักษ์  - มวล. : ศูนย์บริกำรวิชำกำร

กำรเรียนรู้เพือ่พฒันำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุทำ่ศำลำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

(ร่วมกับ ศบว.)

Asst.Prof.Kamlai  Somrak

ดร.เปรมฤดี  นุ่นสังข์

Dr.Premrudee  Noonsang

รศ.ดร.สำยฝน  เอกวรำงกูร

Assoc.Prof.Dr.Saifon  Akwarangkoon

ผศ.ดร.เจนเนตร  พลเพชร

Asst.Prof.Dr.Chennet  Phonphet

นำยมำนิต  จิตต์ประไพย

Mr.Manit  Jitprapai

นำงรัตนำกร  บญุกลำง

Mrs.Ratanakorn  Boonklang

ผศ.ดร.อุไร  จเรประพำฬ

Asst.Prof.Dr.Urai  Jaraeprapal

ผศ.ดร.เรวดี  เพชรศิรำสัณห์

Asst.Prof.Dr.Rewwadee  Petsirasan

2561 2562

15%

5%

5%

10%

10%

5%

5%

219    45%  ฿              300,000.00  01/11/2561-

30/06/2562

5%

10%

5%

5%

10%

5%

 ฿                50,000.00  01/11/2561-

30/06/2562

2561 2562

5%

5%

5%

5%

5%

5%

218   

5%

5%

5%

5%



Total Sustainability Published Researches = 333 Researches 3,445,941.58 Dallars. / 105,445,812.5 Bath
ชือ่โครงการวิจัย ชือ่โครงการวิจัย  งบประมาณ

(ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)  (บาท)

ปทีีส่ิ้นสุดโครงการล าดบั บทคัดย่อ ผู้รว่มท าวิจัย แหล่งทนุ ระยะเวลาด าเนินการ ปทีีเ่ริ่มท าโครงการ

 0000003039 ผศ.ดร.สัณหวัช  ไชยวงศ์  - มวล. : ศูนย์บริกำรวิชำกำร

ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีงตำมพระรำชด ำริตำมศำสตร์พระรำชำเพือ่

อำหำรกลำงวันโรงเรียนชุมชนใหม่พืน้ทีชุ่มชนวลัยลักษณ์พฒันำ (ร่วมกับ ศบว.)

Asst.Prof.Dr.Sanhawat  Chaiwong

นำยพศิิษฐ์  พวยฟุง้

Mr.  

นำยกอปรกมล  ศรีภริมย์

Mr.  

ดร.พฒันศักด์ิ  ค ำมณีจันทร์

Dr.Patthanasak  Khammaneechan

ดร.นิรชร  ชูติพฒันะ

Dr.Nirachon  Chutipattana

 0000003062 ผศ.ดร.หทยัชนก  คมเม่น  - มวล. : ศูนย์บริกำรวิชำกำร

พฒันำทกัษะวิทยำศำสตร์นักเรียนโรงเรียนชุมชนใหม่ Asst.Prof.Dr.Hathaichanok  Kommen

รศ.ดร.ฉัตรชัย  กัลยำณปพน

Assoc.Prof.Dr.Chatchai  Kanlayanapaphon

ผศ.ดร.วรพงศ์  ภูพ่งศ์

Asst.Prof.Dr.Worrapong  Phupong

ดร.สุดธิดำ  สังข์พุม่

Dr.Suttida  Sangpum

 0000003118 ผศ.ดร.สรำวุธ  จันทเขต  - มูลนิธิสถำบนัวิจัยนโยบำยเศรษฐกิจกำรคลัง

กำรศึกษำปริมำณกำรใช้คล่ืนควำมถี่ต่ำงๆ ในด้ำนกิจกำรโทรคมนำคมของ

ประเทศไทย

Asst.Prof.Dr.Srawouth  Chandhaket

 0000003117 ผศ.ดร.สรำวุธ  จันทเขต  - มูลนิธิสถำบนัวิจัยนโยบำยเศรษฐกิจกำรคลัง

กำรศึกษำควำมต้องกำรใช้คล่ืนควำมถี่ของประเทศไทย Asst.Prof.Dr.Srawouth  Chandhaket

2562

 01/11/2561-

31/10/2562

2561 2562

223    100%  ฿                  2,222.20  01/11/2561-

31/10/2562

2561

2561 2562

20%

20%

20%

222    100%  ฿              697,777.80

221    40%  ฿                50,000.00  01/11/2561-

30/06/2562

2561 2562

20%

20%

20%

20%

220     วัตถุประสงค์เพือ่ 1). ท ำกำรประเมินภำวะโภชนำกำรของ

นักเรียนโรงเรียนชุมชนใหม่ และ 2).กำรรับรู้ของผู้ปกครอง

เกี่ยวกับควำมรุนแรง ปจัจัยของกำรเกิดโรคขำดสำรอำหำร 

ประโยชน์ของโภชนำกำร และอุปสรรคของกำรปอ้งกันโรค

ขำดสำรอำหำรของเด็กทีข่ำดสำรอำหำร กลุ่มเปำ้หมำย คือ

 นักเรียนชั้นอนุบำล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่3 จ ำนวน 196

 คน กิจกรรม ได้แก่ 1). กำรส ำรวจสภำวะโภชนำกำรโดย

กำรชั่งน้ ำหนักและวัดส่วนสูงของนักเรียน หลังจำกนั้นน ำ

ข้อมูลทีไ่ด้ไปค ำนวณเพือ่หำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงน้ ำหนัก

และส่วนสูง ท ำกำรแปรผลโดยกำรใช้โปรแกรมของ

สถำบนัวิจัยโภชนำกำร มหำวิทยำลัยมหดิล ผลกำรศึกษำ 

พบว่ำ 1. สภำวะโภชนำกำรของนักเรียนทีอ่ยู่ในภำวะสม

ส่วน, ค่อนข้ำงผอม/ผอม และค่อนข้ำงอ้วน/ทว้ม/อ้วน 

จ ำนวน 131(ร้อยละ 66.83), 36 (ร้อยละ 18.37) และ 29 

คน (ร้อยละ 14.80) ตำมล ำดับ 2. ท ำกำรคืนข้อมูลใหก้ับ

โรงเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนทีม่ีสภำวะโภชนำกำร

ค่อนข้ำงผอม/ผอม และค่อนข้ำงอ้วน/ทว้ม/อ้วน 3). ท ำ

กำรประเมิน “มำตรฐำนปริมำณอำหำรกลำงวันและอำหำร

เสริมส ำหรับเด็กไทย” โดยกำรค ำนวณวัตถุดิบและ

เคร่ืองปรุงทีท่ำงโรงเรียนประกอบและปรุงอำหำร และ

ปริมำณอำหำรเฉล่ียทีเ่ด็กได้รับในมื้อกลำงวัน จ ำนวน 5 

วัน/สัปดำห ์โดยกำรใช้ INMU-School Lunch Program 

พบว่ำ 1. มีกลุ่มอำหำรทีต้่องมีทกุวัน เช่น กลุ่มข้ำว น้ ำมัน 

น้ ำตำล จ ำนวน 5 วันต่อสัปดำห ์2. กลุ่มอำหำรโปรตีนจำก

ปลำ และเนื้อสัตว์อื่น ๆ จ ำนวน เนื้อสัตว์ 5 คร้ังต่อสัปดำห ์

3. กลุ่มอำหำรทีม่ีควำมเข้มข้นของสำรอำหำรสูง (เช่น แร่

ธำตุเหล็ก แคลเซียม และวิตำมินเอ) จ ำนวน 5 คร้ังต่อ

สัปดำห ์และ 4) ท ำกำรเก็บข้อมูลกำรรับรู้ของผู้ปกครอง

เกี่ยวกับควำมรุนแรง ปจัจัยของกำรเกิดโรคขำดสำรอำหำร 

ประโยชน์ของโภชนำกำร และอุปสรรคของกำรปอ้งกันโรค

ขำดสำรอำหำรของเด็กทีม่ีสภำวะโภชนำกำรค่อนข้ำงผอม/

ผอม พบว่ำ กำรรับรู้ด้ำนควำมรุนแรง (คะแนนเฉล่ีย = 

3.50) ปจัจัยของกำรเกิดโรคขำดสำรอำหำร (คะแนนเฉล่ีย

 = 3.75) ประโยชน์ของโภชนำกำร (คะแนนเฉล่ีย = 3.69) 

ของผู้ปกครองอยู่ในระดับดี ยกเว้นอุปสรรคของกำรปอ้งกัน

โรคขำดสำรอำหำรของเด็ก (คะแนนเฉล่ีย = 3.30) อยู่ใน

ระดับปำนกลำง จำกผลกำรศึกษำ พบว่ำ ปริมำณ

สำรอำหำรและพลังงำนทีน่ักเรียนได้รับอยู่ในระดับพอเพยีง

20%  ฿              100,000.00  01/11/2561-

30/06/2562



Total Sustainability Published Researches = 333 Researches 3,445,941.58 Dallars. / 105,445,812.5 Bath
ชือ่โครงการวิจัย ชือ่โครงการวิจัย  งบประมาณ

(ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)  (บาท)

ปทีีส่ิ้นสุดโครงการล าดบั บทคัดย่อ ผู้รว่มท าวิจัย แหล่งทนุ ระยะเวลาด าเนินการ ปทีีเ่ริ่มท าโครงการ

 0000003072 ผศ.ดร.ทศันียำ  บริพศิ  - มวล. : ศูนย์บริกำรวิชำกำร

กำรวำงแผนพฒันำเมืองทำ่ศำลำ City management เพือ่สร้ำงทำ่ศำลำเมือง

น่ำอยู่

Asst.Prof.Dr.Thussaneeya  Boripis

ดร.รัตนสิทธิ ์ ทพิย์วงศ์

Dr.Rustanasit  Tipwong

ดร.ศิรำพร  ศักด์ิพรหม

Dr.Siraporn  Sakphrom

 0000003075 นำงสำวทวีพร  คงแก้ว  - มวล. : ศูนย์บริกำรวิชำกำร

คลินิกกฎหมำยใกล้บำ้น : ชุมชนบำ้นสระบวั อ ำเภอทำ่ศำลำ MissThaweephorn  Khongkaew

นำยปฏบิติั  ปรียำวงศำกุล

Mr.Patibut  Preeyawongsakul

 01/11/2561-

30/06/2562

2561 2562

10%

25%

225    90%  ฿                20,000.00

224   Tha Sala City Development Planning City 

Management to create a livable city port.  

  ทำ่ศำลำเปน็เมืองทีน่่ำอยู่เปน็วิสัยของอ ำเภอทำ่ศำลำ แต่

ผู้คนไม่ทรำบว่ำ ทำ่ศำลำเปน็เมืองทีน่่ำอยู่ด้ำนใด เพือ่กำร

วำงแผนพฒันำเมือง จึงเปน็ทีม่ำของกำรด ำเนินโครงกำรนี้ 

เพือ่ใช้ในกำรวำงแผนพฒันำเมืองทำ่ศำลำน่ำอยู่ โดยมีพืน้ที่

เปำ้หมำย 15 หมู่บำ้นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทำ่ศำลำ

 (นับรวม หมู่บำ้นที ่1) วิธีกำรศึกษำเชิงคุณภำพ กำรศึกษำ

เอกสำร กำรสังเกตกำรณ์แบบไม่มีส่วนร่วม กำรลงพืน้ทีเ่ข้ำ

ประชุมหมู่บำ้น วิธีกำรศึกษำเชิงปริมำณแบบสอบถำม เพือ่

ใช้ในกำรศึกษำเมืองน่ำอยู่ ขั้นตอนกระบวนกำรในกำร

ด ำเนินงำนโครงกำรทีท่ ำใหเ้กิดกำรเปล่ียนแปลง 

“Process”ผลผลิตกระบวนกำร ขั้นตอนที ่1 ศึกษำบริบท 

ขั้นตอนที ่2 ร่วมประชุมหมู่บำ้น เพือ่ศึกษำควำมต้องกำร

ของชำวบำ้นเพือ่ใช้ในกำรพฒันำเมืองทำ่ศำลำ ขั้นตอนที ่3

 กำรเผยแพร่ควำมรู้ ข้อค้นพบใหก้ับหมู่บำ้นในพืน้ทีอ่บต.

ทำ่ศำลำ โดยองค์ประกอบของเมืองน่ำอยู่ประกอบด้วย 

(1)เมืองอยู่ดี: มีกำรใช้ประโยชน์ทีดิ่นอย่ำงเหมำะสม 

โครงสร้ำงพืน้ฐำนเพยีงพอส ำ หรับคน ทกุกลุ่ม มีควำม

มั่นคงด้ำนทีอ่ยู่อำศัย ปลอดภยั และเศรษฐกิจมั่นคง (2) คน

มีสุข: กำรมีสุขภำพดี ได้รับกำรศึกษำ สวัสดิกำร กำรพทิกัษ์

สิทธิทีเ่หมำะสมและ เทำ่เทยีม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเอื้อ

อำทร มีกิจกรรมสร้ำงสรรค์สังคม ด ำรงประเพณีวัฒนธรรม 

และภมูิปญัญำทอ้งถิ่น (3) ส่ิงแวดล้อมยั่งยืน : 

ทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมสมบรูณ์ มีพืน้ทีสี่เขียวเพยีงพอ 

ภมูิทศัน์ สวยงำมของเสียหรือมลพษิถูกจัดกำรอย่ำง

เหมำะสมและประชำชนมีวิถีชีวิตทีเ่ปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรศึกษำ พบว่ำ กระบวนกำรทีท่ ำใหเ้กิดกำร

เปล่ียนแปลง ในกำรจัดท ำโครงกำร “วำงแผนพฒันำเมือง

ทำ่ศำลำ City Management เพือ่สร้ำงทำ่ศำลำเมืองน่ำ

อยู”่ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ทำ่ศำลำเมืองน่ำอยู่ทีม่ีคนมีสุข: 

กำรมีสุขภำพดี ได้รับกำรศึกษำ สวัสดิกำร กำรพทิกัษ์สิทธิที่

เหมำะสมและ เทำ่เทยีม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเอื้ออำทร 

มีกิจกรรมสร้ำงสรรค์สังคม ด ำรงประเพณีวัฒนธรรม และ

ภมูิปญัญำทอ้งถิ่น กำรจะพฒันำทำ่ศำลำเมืองน่ำอยู่ใหโ้ด่ด

เด่นจำกผลกำรศึกษำ เพือ่กำรพฒันำเมืองด้ำน

ศิลปวัฒนธรรมควบคู่ไปกับกำรพฒันำเมืองส่ิงแวดล้อมกำร

ประเมินผลลัพธ์กำรเปล่ียนแปลงทีเ่กิดขึ้น ผลต่อผู้ใช้

ประโยชน์กลุ่มเปำ้หมำย หมู่บำ้นในพืน้ทีเ่ปำ้หมำย 15 

หมู่บำ้น อบต.ทำ่ศำลำได้ทรำบแนวทำงกำรพฒันำเมืองทำ่

ศำลำ เพือ่สร้ำงเมืองทำ่ศำลำเมืองน่ำอยู่ กำรมีแผนทีช่ัดเจน

50%  ฿                50,000.00  01/11/2561-

30/06/2562

2561 2562

25%



Total Sustainability Published Researches = 333 Researches 3,445,941.58 Dallars. / 105,445,812.5 Bath
ชือ่โครงการวิจัย ชือ่โครงการวิจัย  งบประมาณ

(ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)  (บาท)

ปทีีส่ิ้นสุดโครงการล าดบั บทคัดย่อ ผู้รว่มท าวิจัย แหล่งทนุ ระยะเวลาด าเนินการ ปทีีเ่ริ่มท าโครงการ

 0000003065 ดร.พชัรี  อิ่มศรี  - มวล. : ศูนย์บริกำรวิชำกำร

พฒันำภำษำอังกฤษเพือ่เยำวชนในชุมชนรอบมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ Dr.Patcharee  Imsri

ดร.วรรัตน์  หวำนจิตต์

Dr.Wararat  Whanchit

 0000003053 ผศ.ดร.มำร์ซิน  ดรอบนิค  - มวล. : ศูนย์บริกำรวิชำกำร

พฒันำศักยภำพกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ ชุมชนบำ้นในถุ้ง และบำ้นแหลม Asst.Prof.Dr.Marcin  Drobnik

ดร.จิตติมำ  ศังขมณี

Dr.Jidtima  Sunkhamani

นำยโสธำรท  แก้ว

Mr.Sotharorth  Keo

นำงสำวสุชิตำ  มำนะจิตต์

MissSuchita  Manajit

ศ.ดร.อีวำน  พมิพโ์ลฟสกี

Prof.Dr.Ivan  Bimbilovski

 0000003043 ผศ.จันทริำ  รัตนรัตน์  - มวล. : ศูนย์บริกำรวิชำกำร

โครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ฟืน้ฟทูรัพยำกรและส่ิงแวดล้อมทำงทะเล บำ้นในถุ้ง 

โดยชุมชนมีส่วนร่วม

Asst.Prof.Jantira  Rattanarat

ผศ.ดร.อมรศักด์ิ  สวัสดี

Asst.Prof.Dr.Amonsak  Sawusdee

นำยสุรศักด์ิ  สีชุม

Mr.Surasak  Sichum

 0000003114 รศ.ดร.ศิวฤทธิ ์ พงศกรรังศิลป์  - ธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร

รูปแบบกำรทอ่งเทีย่วชุมชนทีม่ีควำมสมดุล Assoc.Prof.Dr.Siwarit  Pongsakornrungsilp

ผศ.ดร.พมิพล์ภสั  พงศกรรังศิลป์

Asst.Prof.Dr.Pimlapas  Pongsakornrungsilp

 0000002875 นำงสำวจิรำวรรณ  คล้ำยวิเศษ  - มวล. ประเภทบคุคล2562

กำรดูแลตนเองเพือ่ควบคุมควำมดันโลหติขณะต้ังครรภ์: ค่ำเฉล่ียควำมดันโลหติ

แต่ละไตรมำสกำรเพิม่ขึ้นของน้ ำหนักตลอดกำรต้ังครรภ ์และผลลัพธ์ของกำร

คลอด

MissJirawan  Klayvised

รศ.ดร.จอม  สุวรรณโณ

Assoc.Prof.Dr.Jom  Suwanno

นำงสำวสุดำ  ใจหำ้ว

2561 2562

20%

10%

 17/10/2561-

12/08/2562

2561 2562

50%

230    50%  ฿                99,000.00  16/10/2561-

15/10/2562

 01/11/2561-

30/06/2562

2561 2562

30%

20%

229    50%  ฿            4,500,000.00

2562

10%

20%

20%

20%

228    50%  ฿                70,000.00

2561 2562

50%

227    30%  ฿                40,000.00  01/11/2561-

30/06/2562

2561

226     งำนวิจัยชิ้นนี้ได้ศึกษำกำรกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษนอก

หอ้งเรียนผ่ำนกระบวนกำรวิชำกำรรับใช้สังคมของนักศึกษำ

ระดับปริญญำตรี สำขำวิชำภำษำอังกฤษ จ ำนวน 22 คน ที่

เข้ำร่วมท ำกิจกรรมเสริมทกัษะภำษำอังกฤษใหก้ับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษำปทีี ่6 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ (1) เพือ่

ศึกษำถึงปญัหำในกำรใช้ภำษำอังกฤษของนักศึกษำทีเ่ข้ำ

ร่วมโครงกำรวิชำกำรรับใช้สังคม และ (2) เพือ่ศึกษำถึง

พฒันำกำรกำรแก้ไขปญัหำภำษำอังกฤษหลังเสร็จส้ิน

โครงกำร โดยกำรวิจัยคร้ังนี้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย (1) 

วิธีกำรเชิงปริมำณ ส ำหรับพฒันำกำรด้ำนกำรออกเสียง

ภำษำอังกฤษของนักศึกษำ โดยมีกำรทดสอบก่อนและหลัง

กำรเข้ำร่วมโครงกำร และ (2) วิธีกำรเชิงคุณภำพด้วยกำร

เปรียบเทยีบข้อผิดพลำดในกำรใช้ภำษำอังกฤษของ

นักศึกษำทีต่รวจพบในช่วงทีน่ักศึกษำเตรียมกิจกรรมเพือ่

น ำไปสอนใหก้ับนักเรียนชั้นประถมศึกษำและพฒันำกำร

ของกำรแก้ไขข้อผิดพลำดดังกล่ำวหลังเสร็จส้ินโครงกำร 

ผลกำรวิจัยพบว่ำ (1) หลังเสร็จส้ินโครงกำร นักศึกษำมีผล

กำรทดสอบกำรออกเสียงภำษำอังกฤษทีดี่ขึ้น และ (2) 

นักศึกษำมีกำรปรับปรุงและแก้ไขจุดผิดพลำดทัง้ด้ำน

ค ำศัพท ์กำรสะกดค ำและด้ำนไวยำกรณ์ โดยปจัจัยหลักที่

ท ำใหน้ักศึกษำสำมำรถแก้ไขข้อผิดพลำดเปน็เพรำะ

นักศึกษำต้องฝึกฝนตนเองจนสำมำรถเปน็ตัวอย่ำงทีถู่กต้อง

ใหก้ับนักเรียนชั้นประถมศึกษำได้ และในกำรเตรียม

50%  ฿                30,000.00  01/11/2561-

30/09/2562



Total Sustainability Published Researches = 333 Researches 3,445,941.58 Dallars. / 105,445,812.5 Bath
ชือ่โครงการวิจัย ชือ่โครงการวิจัย  งบประมาณ

(ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)  (บาท)

ปทีีส่ิ้นสุดโครงการล าดบั บทคัดย่อ ผู้รว่มท าวิจัย แหล่งทนุ ระยะเวลาด าเนินการ ปทีีเ่ริ่มท าโครงการ

MissSuda  Jaihaw

นำงสำวรัชฎำกรณ์  ธรรมรัตน์

MissRatchatakorn  Thammarat

นำงสำวกรรณิกำร์  แสงประจง

MissKannika  Saengprajong

 0000002998 ดร.อัมพร  หมำดเด็น  -

โครงกำรพฒันำศักยภำพเครือข่ำยผู้หญิงเพือ่สร้ำงควำมร่วมมือกับ

คณะกรรมกำรอิสลำมกลำงประจ ำจังหวัดและองค์กรภำครัฐในกำรยุติควำม

รุนแรงต่อผู้หญิงในพืน้ทีส่ำมจังหวัดชำยแดนใต้

Dr.Amporn  Marddent

ดร.ทวีลักษณ์  พลรำชม

Dr.Taweeluck  Pollachom

 0000002654 ผศ.ดร.ปฏมิำพร  สุขมำก  - มูลนิธิพลังทีย่ั่งยืน

อิทธิพลของพบิติัภยัดินถล่มต่อคุณภำพน้ ำผิวดินและดินตะกอนล ำน้ ำของพืน้ที่

ลุ่มน้ ำคลองครำม ต ำบลทำ่อุแห อ ำเภอกำญจนดิษฐ์ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

Asst.Prof.Dr.Patimapon  Sukmak

นำยสิปปกำนต์   กลัดสวัสด์ิ

Mr.  

ผศ.ดร.กิตติพงค์  คุณจริยกุล

Asst.Prof.Dr.Kittipong  Kunchariyakun

ดร.กัมปนำท  สุขมำก

Dr.Gampanart  Sukmak

ดร.เรจีย ์ แก้วส่อง

Dr.Raejee  Kaewsong

 0000002782 ดร.สัจจำรีย์  ศิริชัย  - โครงกำรอนุรักษ์พนัธุกรรมพชือันเนื่องมำจำก

พระรำชด ำริฯ

กำรรวบรวมภมูิปญัญำพืน้บำ้นจำกเอกสำรโบรำณภำคใต้ (ประเภทหนังสือบดุ) 

ในจังหวัดนครศรีธรรมรำช

Dr.Satjaree  Sirichai

นำงสำวสำยฝน  จิตนุพงศ์

MissSaifon  Jitnupong

นำงสำวปริญญำ  สีหะรัตน์

MissParinya  Sriharat

นำงจีรังกำนต์  ปกัเข็ม

Mrs.Jeerangkan  Pakkhem

 0000002808 ดร.ศวรรยำ  เลำหประภำนนท์  - มวล. งบบรูณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 62

กำรพฒันำส่ิงแวดล้อมทีเ่ปน็มิตรส ำหรับผู้สูงอำยุ จังหวัดนครศรีธรรมรำช Dr.Sawanya  Laohaprapanon

รศ.ดร.จ ำนงค์  ธนะภพ

Assoc.Prof.Dr.Chamnong  Thanapop

ผศ.ดร.จิรำ  คงปรำณ

Asst.Prof.Dr.Jira  Kongpran

 0000002822 ดร.รุ่งเรือง  จันทำ  - มวล. งบบรูณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 62

นักวิจัยทอ้งถิ่นและเครือข่ำยชุมชนเพือ่กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ำและเฝ้ำ

ระวังคุณภำพน้ำในลุ่มน้ำปำกพนัง

Dr.Rungruang  Janta

นำงเจนจิรำ  แก้วรัตน์

Mrs.Jenjira  Kaewrat

ดร.กรัณรัตน์  ธรรมรักษ์

Dr.Karanrat  Thammarak

นำยสุรศักด์ิ  สีชุม

Mr.Surasak  Sichum

ดร.จุฑำมำศ  รัตติกำลสุขะ

2561 2562

20%

5%

20%

5%

2561 2562

15%

15%

235    50%  ฿              495,235.00  01/10/2561-

30/09/2562

234    70%  ฿              289,200.00  01/10/2561-

30/09/2562

 01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

20%

20%

10%

2562

5%

15%

15%

15%

233    50%  ฿                95,400.00

2561 2563

50%

232    50%  ฿              539,000.00  01/10/2561-

30/06/2562

2561

231    50%  ฿              580,000.00  16/10/2561-

30/12/2563

2561 2562

10%

10%

10%

230     ฿                99,000.00  16/10/2561-

15/10/2562



Total Sustainability Published Researches = 333 Researches 3,445,941.58 Dallars. / 105,445,812.5 Bath
ชือ่โครงการวิจัย ชือ่โครงการวิจัย  งบประมาณ

(ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)  (บาท)

ปทีีส่ิ้นสุดโครงการล าดบั บทคัดย่อ ผู้รว่มท าวิจัย แหล่งทนุ ระยะเวลาด าเนินการ ปทีีเ่ริ่มท าโครงการ

Dr.Chuthamat  Rattikansukha

 0000002824 ดร.จุฑำมำศ  รัตติกำลสุขะ  - มวล. งบบรูณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 62

กำรประเมินคุณภำพดินตะกอนและสัตว์หน้ำดินในลุ่มน้ำปำกพนัง Dr.Chuthamat  Rattikansukha

นำงเจนจิรำ  แก้วรัตน์

Mrs.Jenjira  Kaewrat

ดร.รุ่งเรือง  จันทำ

Dr.Rungruang  Janta

นำยสุรศักด์ิ  สีชุม

Mr.Surasak  Sichum

 0000002826 ผศ.ดร.ปกรณ์  ดิษฐกิจ  - มวล. งบบรูณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 62

กำรควบคุมประตูระบำยน้ ำเพือ่กำรบริหำรจัดกำรน้ ำในพืน้ทีลุ่่มน้ ำปำกพนัง Asst.Prof.Dr.Pakorn  Ditthakit

นำยเทอดศักด์ิ  ลักษณะหตุ

Mr.  

นำยสุขุมำ   ชิตำภรณ์พนัธุ์

Mr.  

นำยสุธีระ  ทองขำว

Mr.Suthira  Thongkao

นำยชยณัฐ   บวัทองเกื้อ

Mr.  

 0000003002 นำยสุรศักด์ิ  สีชุม  - โครงกำรอนุรักษ์พนัธุกรรมพชือันเนื่องมำจำก

พระรำชด ำริฯ

กำรส ำรวจและศึกษำควำมหลำกชนิดของพนัธุ์ปลำทะเล บริเวณอ่ำวปำกพญำ 

อ ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช

Mr.Surasak  Sichum

นำงเจนจิรำ  แก้วรัตน์

Mrs.Jenjira  Kaewrat

ดร.รุ่งเรือง  จันทำ

Dr.Rungruang  Janta

 0000003001 ผศ.ดร.ภวูดล  บำงรักษ์  - โครงกำรอนุรักษ์พนัธุกรรมพชือันเนื่องมำจำก

พระรำชด ำริฯ

กำรแยกโปรตีนและกำรศึกษำสมบติักำรยับยั้งเซลล์มะเร็งของโปรตีนตัวยับยั้ง

บำวแมน-เบร์ิกในถั่วหร่ัง

Asst.Prof.Dr.Phuwadol  Bangrak

รศ.ดร.วรำงคณำ  จุ้งลก

Assoc.Prof.Dr.Warangkana  Chunglok

 0000003000 รศ.ดร.มำรวย  เมฆำนวกุล  - โครงกำรอนุรักษ์พนัธุกรรมพชือันเนื่องมำจำก

พระรำชด ำริฯ

กำรส ำรวจและศึกษำสังคมพชืในเขตปำ่อนุรักษ์ของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ Assoc.Prof.Dr.Maruay  Mekanawakul

รศ.ดร.ฉัตรชัย  กัลยำณปพน

Assoc.Prof.Dr.Chatchai  Kanlayanapaphon

 0000002986 รศ.ดร.พจมำลย์  สุรนิลพงศ์  - โครงกำรอนุรักษ์พนัธุกรรมพชือันเนื่องมำจำก

พระรำชด ำริฯ

กำรส ำรวจ กำรจ ำแนก กำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์ต้นหม้อข้ำวหม้อแกงลิง

ในประเทศไทย

Assoc.Prof.Dr.Potjamarn  Suraninpong

นำงเบญจพร  สมจิต

Mrs.Benjaporn  Somchit

 0000002982 รศ.ดร.วำริน  อินทนำ  - โครงกำรอนุรักษ์พนัธุกรรมพชือันเนื่องมำจำก

พระรำชด ำริฯ

กำรอนุรักษ์และส่งเสริมข้ำวพนัธุ์พืน้เมืองด้ังเดิมของจังหวัดนครศรีธรรมรำช ปทีี ่3 Assoc.Prof.Dr.Warin  Intana

ดร.อรรถกร  พรมวี

 01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

20%

20%

242    80%  ฿              421,000.00

2562

30%

241  Survey, classification, conservation and utilization of 

Nepenthes species in Thailand 

80%  ฿              898,900.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

2561 2562

30%

240    70%  ฿              283,800.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561

2561 2562

20%

20%

239    70%  ฿              412,800.00  01/10/2561-

30/09/2562

238    60%  ฿              102,300.00  01/10/2561-

30/09/2562

 01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

5%

20%

20%

20%

2561 2562

5%

10%

5%

237    35%  ฿              721,075.00

236    80%  ฿              561,565.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

5%

235     ฿              495,235.00  01/10/2561-

30/09/2562



Total Sustainability Published Researches = 333 Researches 3,445,941.58 Dallars. / 105,445,812.5 Bath
ชือ่โครงการวิจัย ชือ่โครงการวิจัย  งบประมาณ

(ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)  (บาท)

ปทีีส่ิ้นสุดโครงการล าดบั บทคัดย่อ ผู้รว่มท าวิจัย แหล่งทนุ ระยะเวลาด าเนินการ ปทีีเ่ริ่มท าโครงการ

Dr.Athakorn  Promwee

 0000002981 รศ.ดร.วำริน  อินทนำ  - โครงกำรอนุรักษ์พนัธุกรรมพชือันเนื่องมำจำก

พระรำชด ำริฯ

กำรอนุรักษ์และพฒันำศักยภำพมะนำวไข่พนัธุ์พืน้เมืองด้ังเดิมของจังหวัด

นครศรีธรรมรำช

Assoc.Prof.Dr.Warin  Intana

ดร.อรรถกร  พรมวี

Dr.Athakorn  Promwee

 0000002916 ดร.สุธำทพิย ์ สินยัง  - มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

นวัตกรรมชุดปรับปรุงคุณภำพน้ ำส ำหรับกำรปลูกพชืไฮโดรโปรนิกส์ Dr.Suthatip  Sinyoung

รศ.ดร.จรงค์พนัธ ์ มุสิกะวงศ์

Assoc.Prof.Dr.  

ผศ.ดร.กิตติพงค์  คุณจริยกุล

Asst.Prof.Dr.Kittipong  Kunchariyakun

 0000002904 ดร.ทพิย์สุดำ  ทองบวัแก้ว  - โครงกำรอนุรักษ์พนัธุกรรมพชือันเนื่องมำจำก

พระรำชด ำริฯ

กำรวิเครำะหท์รำนสคริปโตมของนิวโรเปปไทด์ทีเ่กี่ยวข้องกับกำรสืบพนัธุ์ กำร

เจริญเติบโตและกำรพฒันำในปลิงทะเลขำว, Holothuria scabra

Dr.Tipsuda  Thongbuakaew

 0000002869 นำยเจริญพร  บวัแย้ม  - มวล. งบบรูณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 62

กำรประชำสัมพนัธ์และ ส่งเสริมกำรขำยรูปแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีโลกเสมือน

ประสำนโลกจริง

Mr.Charoenporn  Bouyam

นำงสำวสุพพตั  รุ่งเรืองศิลป์

MissSuppat  Rungraungsilp

 0000003033 นำยสุนทร  บญุแก้ว  - มวล. : ศูนย์บริกำรวิชำกำร

กำรพฒันำทำ่ศำลำสู่กำรเปน็เมืองต้นแบบเพือ่กำรศึกษำเรียนรู้ ทอ่งเทีย่ว และ

เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์

Mr.Sunthorn  Boonkaew

ดร.เยี่ยมดำว  ณรงคะชวนะ

Dr.Yeamdao  Narangajavana

ผศ.ดร.อมรศักด์ิ  สวัสดี

Asst.Prof.Dr.Amonsak  Sawusdee

ดร.จินตนีย์  รู้ซ่ือ

Dr.Jintanee  Ru-zhe

ดร.ศศิธร  รัตนรุ่งโรจน์

Dr.Sasithorn  Rattanarungrot

 0000003032 รศ.ดร.วำริน  อินทนำ  - มวล. : ศูนย์บริกำรวิชำกำร

เกษตรปลอดภยัโดยชีววิธี Assoc.Prof.Dr.Warin  Intana

รศ.ดร.มนตรี  อิสรไกรศีล

Assoc.Prof.Dr.Montree  Issarakraisila

ผศ.ดร.อมรศักด์ิ  สวัสดี

Asst.Prof.Dr.Amonsak  Sawusdee

 0000003021 ดร.ฉวีวรรณ  คล่องศิริเวช  - โครงกำรอนุรักษ์พนัธุกรรมพชือันเนื่องมำจำก

พระรำชด ำริฯ

กำรศึกษำวิจัยเพือ่กำรรวบรวมองค์ควำมรู้ในกำรพฒันำแหล่งเรียนรู้ภมูิปญัญำ

ด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย ในเขตพืน้ทีอุ่ทยำนพฤกษศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

Dr.Chaweewan  Klongsiriwet

ผศ.ดร.เจริญเกียรติ  โพธิ์ชัยยะ

Asst.Prof.Dr.Charernkiat  Pochaiya

นำยศักด์ิดำ  ใบมิเด็น

Mr.Sakda  Baimiden

นำงจีรังกำนต์  ปกัเข็ม

2561 2562

25%

5%

5%

2561 2562

10%

10%

249    30%  ฿              409,300.00  01/10/2561-

30/09/2562

248    80%  ฿                53,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

5%

5%

5%

5%

247    80%  ฿              450,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

2562

246    80%  ฿              337,400.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

20%

2562

15%

25%

245    100%  ฿              728,400.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561

2561 2562

20%

244    60%  ฿              190,909.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561

 01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

20%

243    80%  ฿              472,100.00  01/10/2561-

30/09/2562

242     ฿              421,000.00



Total Sustainability Published Researches = 333 Researches 3,445,941.58 Dallars. / 105,445,812.5 Bath
ชือ่โครงการวิจัย ชือ่โครงการวิจัย  งบประมาณ

(ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)  (บาท)

ปทีีส่ิ้นสุดโครงการล าดบั บทคัดย่อ ผู้รว่มท าวิจัย แหล่งทนุ ระยะเวลาด าเนินการ ปทีีเ่ริ่มท าโครงการ

Mrs.Jeerangkan  Pakkhem

ผศ.ดร.สุปรียำ  ยืนยงสวัสด์ิ

Asst.Prof.Dr.Supreeya  Yuenyongsawad

รศ.ถนอมจิต  สุภำวิตำ

Assoc.Prof.Tanomjit  Supavita

นำยอรรถรัตน์  พฒันวงศำ

Mr.Attarat  Pattanawongsa

 0000003017 ผศ.ดร.ฐิมำพร  เพชรแก้ว  - มวล. งบบรูณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 62

โมบำยแอปพลิเคชันเพือ่ใช้ในกำรวำงแผนโครงกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรน้ ำในลุ่มน้ ำปำกพนัง

Asst.Prof.Dr.Thimaporn  Phetkaew

ผศ.ดร.ศิวนำถ  นันทพชิัย

Asst.Prof.Dr.Siwanath  Nuntapichai

นำยจักริน  วีแก้ว

Mr.Jakkarin  Weekaew

 0000003016 ดร.บญุส่ง  หวังสินทวีกุล  - โครงกำรอนุรักษ์พนัธุกรรมพชือันเนื่องมำจำก

พระรำชด ำริฯ

พนัธุ์พชืวงศ์กระดังงำ (Annonaceae) ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมรำช Dr.Boonsong  Wungsintaweekul

 0000003005 นำงสำวรัชฎำ  คชแสงสันต์  - โครงกำรอนุรักษ์พนัธุกรรมพชือันเนื่องมำจำก

พระรำชด ำริฯ

กำรปลูกต้นชกเพือ่เสริมรำยได้และฟืน้ฟรูะบบนิเวศชุมชนต้นน้ ำปำกพนัง MissRachada  Kotchasaengsan

นำงปิน่เพชร  ภกัดีณรงค์

Mrs.Pinpetch  Pakdeenarong

 0000003004 รศ.พญ.วีระนุช  นิสภำธร  - โครงกำรอนุรักษ์พนัธุกรรมพชือันเนื่องมำจำก

พระรำชด ำริฯ

พชืสมุนไพรพืน้เมืองของประเทศไทยทีใ่ช้ประโยชน์ต่อต้ำนเชื้อ 

Acanthamoeba, Leishmania donovani และ Plasmodium falciparum- 

กำรริเร่ิมควำมร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รศ.พญ.Veeranoot  Nissapatorn

รศ.ดร.จิตรบรรจง  ต้ังปอง

Assoc.Prof.Dr.Jitbanjong  Tangpong

รศ.ดร.สหพฒัน์  บรัศว์รักษ์

Assoc.Prof.Dr.Sahapat  Barusrux

รศ.ดร.หมุดตอเล็บ  หนิสอ

Assoc.Prof.Dr.Mudtorlep  Nisoa

 0000003003 ผศ.ดร.วิสำขะ  อนันธวัช  - โครงกำรอนุรักษ์พนัธุกรรมพชือันเนื่องมำจำก

พระรำชด ำริฯ

ผลิตภณัฑ์อำหำรมูลค่ำเพิม่จำกต้นจำก Asst.Prof.Dr.Visaka  Anantawat

 0000002868 นำงสำวสุพพตั  รุ่งเรืองศิลป์  - มวล. งบบรูณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 62

กำรพฒันำระบบกำรทอ่งเทีย่วโดยชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมรำช MissSuppat  Rungraungsilp

ดร.เปรมฤดี  นุ่นสังข์

Dr.Premrudee  Noonsang

นำยวชิรศักด์ิ  โภคำกรณ์

Mr.Wachirasak  Pokakorn

นำยเจริญพร  บวัแย้ม

Mr.Charoenporn  Bouyam

นำงสำวสลิลทพิย์  เหมะ

MissSalilthip  Heama

นำงสำวจำรุวรรณ  ลักษณจันทร์

MissJaruwan  Laksanajan

 0000002859 ผศ.ดร.นพ.อุดมศักด์ิ  แซ่โง้ว  - ส ำนักงำนกองทนุสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  ฿            3,947,724.00  01/10/2561-

31/03/2563

2561 2563

5%

5%

20%

2%

2%

256    100%

2561 2562

255    66%  ฿              530,200.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

254    100%  ฿              265,700.00  01/10/2561-

30/09/2562

 01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

5%

5%

5%

20%

253  Medicinal under-exploited Thai Native Plants against 

Acanthamoeba, Leishmania donovani and Plasmodium 

falciparum- Toward South East Asia Collaboration 

Initiative 

50%  ฿              781,280.00

2561 2562

252    80%  ฿              460,400.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

2561 2562

30%

20%

251    100%  ฿              227,600.00  01/10/2561-

30/09/2562

250    50%  ฿              442,880.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

5%

5%

5%

25%

249     ฿              409,300.00  01/10/2561-

30/09/2562



Total Sustainability Published Researches = 333 Researches 3,445,941.58 Dallars. / 105,445,812.5 Bath
ชือ่โครงการวิจัย ชือ่โครงการวิจัย  งบประมาณ

(ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)  (บาท)

ปทีีส่ิ้นสุดโครงการล าดบั บทคัดย่อ ผู้รว่มท าวิจัย แหล่งทนุ ระยะเวลาด าเนินการ ปทีีเ่ริ่มท าโครงการ

กำรประเมินกำรด ำเนินงำนของเครือข่ำยภำคประชำสังคมในกำรควบคุมปญัหำ

จำกเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

(None)Udomsak  Saengow

 0000002855 รศ.ดร.วรำงคณำ  จุ้งลก  - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแหง่ชำติ

กำรศึกษำฤทธิ์ของสำรอะพรอปนีอัลคำลอยด์จำกว่ำนสบูเ่ลือดต่อกำรต้ำนกำร

อักเสบ

Assoc.Prof.Dr.Warangkana  Chunglok

 0000002854 รศ.ดร.วรำงคณำ  จุ้งลก  - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแหง่ชำติ

กลไกระดับโมเลกุลของมอรีนต่อภำวะกล้ำมเนื้อลีบในโมเดลของหนูแรททีม่ีกำร

ตีบของหลอดเลือดสมอง

Assoc.Prof.Dr.Warangkana  Chunglok

 0000002831 ผศ.ดร.อภชิำต  อธิไภริน  - มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

กำรวิจัยและพฒันำยำครบวงจร ( ปทีี่2) Asst.Prof.Dr.Apichart  Atipairin

รศ.ดร.สมชำย  สวัสดี

Assoc.Prof.Dr.Somchai  Sawatdee

 0000002829 ผศ.ดร.ศิวนำถ  นันทพชิัย  - มวล. งบบรูณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 62

ระบบสนับสนุนกำรวำงแผนและกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญโครงกำรด้ำนกำร

บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำในลุ่มน้ ำปำกพนัง

Asst.Prof.Dr.Siwanath  Nuntapichai

นำยจักริน  วีแก้ว

Mr.Jakkarin  Weekaew

ผศ.ดร.ฐิมำพร  เพชรแก้ว

Asst.Prof.Dr.Thimaporn  Phetkaew

 0000002828 ผศ.ดร.ศิวนำถ  นันทพชิัย  - มวล. งบบรูณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 62

กำรพฒันำออนโทโลยีเพือ่กำรวำงแผนกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำใน

ลุ่มน้ ำปำกพนัง

Asst.Prof.Dr.Siwanath  Nuntapichai

ผศ.ดร.ฐิมำพร  เพชรแก้ว

Asst.Prof.Dr.Thimaporn  Phetkaew

นำยยุทธนำ  เจริญร่ืน

Mr.Yuttana  Jaroenruen

 0000002827 ผศ.ดร.ปกรณ์  ดิษฐกิจ  - มวล. งบบรูณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 62

กำรพยำกรณ์ปริมำณน้ ำไหลเข้ำอ่ำงเก็บน้ ำและโค้งกฎกำรปฏบิติังำนอ่ำงเก็บน้ ำที่

เหมำะสมส ำหรับอ่ำงเก็บน้ ำหว้ยน้ ำใส

Asst.Prof.Dr.Pakorn  Ditthakit

นำยณัฐพล  แก้วทอง

Mr.  

 0000002937 นำยพวงรัตน์  ขจิตวิชยำนุกูล  - มหำวิทยำลัยนเรศวร

นวัตกรรมระบบฐำนข้อมูลและส่ือควำมรู้จำกภมูิปญัญำชำวบำ้นในกำร

ด ำเนินกำรเกษตรปลอดสำรเคมี

Mr.  

นำยธนวรรษ  ดอกจันทร์

Mr.  

นำยองอำจ  อุ่นอนันต์

Mr.  

นำยจิตศักด์ิ  พฒุจร

Mr.  

ผศ.ดร.กิตติพงค์  คุณจริยกุล

Asst.Prof.Dr.Kittipong  Kunchariyakun

 0000002876 ดร.พชิญำภคั  วินทะชัย  - มวล. ประเภทบคุคล2562

กำรคัดแยกไวรัสทีติ่ดเชื้อแบคทเีรีย (แบคเทอริโอเฟจ) และกำรศึกษำ

ประสิทธิภำพของไวรัสในกำรท ำลำยไบโอฟล์ิมของเชื้อด้ือยำอะซีนีโตแบคเตอร์ 

บอแมนนิอำย

Dr.Phitchayapak  Wintachai

 01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

2562

25%

25%

10%

25%

264    100%  ฿                50,000.00

2561 2562

40%

263    15%  ฿              107,525.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561

262    60%  ฿              776,930.00  01/10/2561-

30/09/2562

 ฿              756,360.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

30%

20%

20%

30%

261    50%

2562

2.50%

260    50%  ฿              467,940.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

 01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

259    2.50%  ฿              778,950.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561

2561 2562

258    100%  ฿              132,200.00

 ฿            3,947,724.00  01/10/2561-

31/03/2563

2561 2563

257    100%  ฿                66,200.00  01/10/2561-

30/09/2562

256    100%



Total Sustainability Published Researches = 333 Researches 3,445,941.58 Dallars. / 105,445,812.5 Bath
ชือ่โครงการวิจัย ชือ่โครงการวิจัย  งบประมาณ

(ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)  (บาท)

ปทีีส่ิ้นสุดโครงการล าดบั บทคัดย่อ ผู้รว่มท าวิจัย แหล่งทนุ ระยะเวลาด าเนินการ ปทีีเ่ริ่มท าโครงการ

 0000002873 ดร.เกตมำตุ  ดวงมณี  - มวล. งบบรูณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 62

กำรศึกษำภมูิปญัญำอำหำรจีนทอ้งถิ่นในเมืองตรัง Dr.Katematu  Duangmanee

 0000002872 รศ.ดร.ชัยรัตน์  ศิริพธันะ  - มวล. งบบรูณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 62

ผลของขี้เถ้ำต่อกำรสร้ำงขนำดตะกอนจุลินทรีย์ในระบบยูเอสเอบเีพือ่บ ำบดัน้ ำ

เสียจำกกระบวนกำรผลิตขนมจีน

Assoc.Prof.Dr.Chairat  Siripatana

ดร.ซันวำนี  จิใจ

Dr.Sunwanee  Jijai

 0000002871 รศ.ดร.มนตรี  อิสรไกรศีล  - มวล. งบบรูณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 62

แนวทำงกำรใช้ประโยชน์จำกทเุรียนพืน้บำ้นเพือ่สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ด้ำนกำรทอ่งเทีย่วในทอ้งถิ่น

Assoc.Prof.Dr.Montree  Issarakraisila

นำยวิรัตน์  ตรีโชติ

Mr.  

 0000002870 นำงจงสุข  คงเสน  - มวล. งบบรูณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 62

กำรพฒันำโปรแกรมประยุกต์ในกำรค้นหำเส้นทำงทอ่งเทีย่วโดยชุมชน Mrs.Jongsuk  Kongsen

ผศ.ดร.สุภำภรณ์  ใจรังษี

Asst.Prof.Dr.Supaporn  Chairungsee

 0000002825 ผศ.จันทริำ  รัตนรัตน์  - มวล. งบบรูณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 62

กำรจ ำลองผลผลิตพขืทีป่ลูกในพืน้ทีเ่กษตรกรรมชำยฝ่ังด้วยโปรแกรม Aquacrop Asst.Prof.Jantira  Rattanarat

ผศ.ดร.ปกรณ์  ดิษฐกิจ

Asst.Prof.Dr.Pakorn  Ditthakit

 0000002823 ดร.กรัณรัตน์  ธรรมรักษ์  - มวล. งบบรูณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 62

กำรสร้ำงโปรแกรมประยุกต์ดัชนีคุณภำพน้ำเพือ่ประเมินคุณภำพน้ำในลุ่มน้ำ

ปำกพนัง

Dr.Karanrat  Thammarak

ดร.จุฑำมำศ  รัตติกำลสุขะ

Dr.Chuthamat  Rattikansukha

ดร.รุ่งเรือง  จันทำ

Dr.Rungruang  Janta

 0000002817 นำยภวูศินทร์  บวัเกษ  - ส ำนักงำนกองทนุสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

สถำนกำรณ์และปจัจัยทีม่ีอิทธิพลต่อกำรบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของ

นักศึกษำชั้นปทีี ่1 ม. สร้ำงสุขภำคใต้

Mr.Phuwasin  Buakate

ดร.พมิำน  ธีระรัตนสุนทร

Dr.Phiman  Thirarattanasunthon

นำงสำวปำลีรัตน์  วงศ์ฤทธิ์

MissPaleeratana  Wongrith

 0000002813 ดร.พมิำน  ธีระรัตนสุนทร  - ส ำนักงำนกองทนุสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

ปจัจัยทีม่ีควำมสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมและผลกระทบจำกกำรด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮออล์ของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น อ ำเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมรำช

Dr.Phiman  Thirarattanasunthon

นำยภวูศินทร์  บวัเกษ

Mr.Phuwasin  Buakate

นำงสำวปำลีรัตน์  วงศ์ฤทธิ์

MissPaleeratana  Wongrith

 0000002809 รศ.ดร.จ ำนงค์  ธนะภพ  - มวล. งบบรูณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 62

ผลิตภำพด้ำนสุขภำพและภำวะพฤฒพลังของแรงงำนผู้สูงอำยุ จังหวัดนคศรี

ธรรมรำช (บริหำรชุดโครงกำร)

Assoc.Prof.Dr.Chamnong  Thanapop

ดร.ลัคนำ  พมิพจ์ันทร์

Dr.Luckhana  Pimjan

 01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

10%

 01/10/2561-

31/05/2562

2561 2562

15%

15%

273    70%  ฿                88,760.00

 01/10/2561-

31/03/2562

2561 2562

10%

25%

272  Factors Related to Behaviors and Im,pacts from 

Alcohol Drinking among High School Student, Nakhon 

Si Thammarat, Province, Thailand 

70%  ฿                30,000.00

 01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

5%

10%

271    50%  ฿              150,000.00

20%

270  Mobile Application for Water Quality Index of Water 

Quality Assessment in Pak Panang River Basin  

85%  ฿              100,000.00

2562

20%

269    80%  ฿              449,295.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

2561 2562

25%

268    80%  ฿              337,400.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561

267    75%  ฿              385,600.00  01/10/2561-

30/09/2562

2562

266    50%  ฿              337,400.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

50%

265  The Study of local wisdom of Typical Chinese food in 

Trang Province 

100%  ฿              269,900.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561



Total Sustainability Published Researches = 333 Researches 3,445,941.58 Dallars. / 105,445,812.5 Bath
ชือ่โครงการวิจัย ชือ่โครงการวิจัย  งบประมาณ

(ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)  (บาท)

ปทีีส่ิ้นสุดโครงการล าดบั บทคัดย่อ ผู้รว่มท าวิจัย แหล่งทนุ ระยะเวลาด าเนินการ ปทีีเ่ริ่มท าโครงการ

รศ.ดร.ศศิธร  ธนะภพ

Assoc.Prof.Dr.Sasithorn  Thanapop

นำงสำวอุไรวรรณ  หมัดอ่ำดัม

MissUraiwan  Madardam

 0000002810 รศ.ดร.จ ำนงค์  ธนะภพ  - มวล. งบบรูณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 62

ภำวะโภชนำกำรและกำรเสริมสร้ำงสุขภำพของแรงงำนผู้สูงอำยุ จังหวัด

นครศรีธรรมรำช

Assoc.Prof.Dr.Chamnong  Thanapop

ดร.สรัญญำ  มณีรัตนำศักด์ิ

Dr.Sarunya  Maneerattanasak

รศ.ดร.ศศิธร  ธนะภพ

Assoc.Prof.Dr.Sasithorn  Thanapop

 0000002811 ผศ.ดร.จิรำ  คงปรำณ  - มวล. งบบรูณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 62

กำรจัดสุขำภบิำลทีพ่กัอำศัยของแรงงำนผู้สูงอำยุ จังหวัดนครศรีธรรมรำช Asst.Prof.Dr.Jira  Kongpran

รศ.ดร.จ ำนงค์  ธนะภพ

Assoc.Prof.Dr.Chamnong  Thanapop

ผศ.ดร.อุดมรัตน์  วัฒนสิทธิ์

Asst.Prof.Dr.Udomratana  Vattanasit

ผศ.ดร.วิยดำ  กวำนเหยีน  - มวล. :บณัฑิตวิทยำลัย P2P

Asst.Prof.Dr.Wiyada  Kwanhian

 0000003050 ดร.นิรชร  ชูติพฒันะ  - มวล. :บณัฑิตวิทยำลัย P2P

Comparison of present and future systems thinking of public health 

technical officers : Sub-district health promotion hospital perspective

Dr.Nirachon  Chutipattana

รศ.ดร.จิตรบรรจง  ต้ังปอง  - มวล. :บณัฑิตวิทยำลัย P2P

Assoc.Prof.Dr.Jitbanjong  Tangpong

รศ.ดร.มนัส  โคตรพุย้  - มวล. :บณัฑิตวิทยำลัย P2P

Assoc.Prof.Dr.Manas  Kotepui

รศ.ดร.มนัส  โคตรพุย้  - มวล. :บณัฑิตวิทยำลัย P2P

Assoc.Prof.Dr.Manas  Kotepui

ผศ.ดร.วรวุฒิ  สมศักด์ิ  - มวล. :บณัฑิตวิทยำลัย P2P

Asst.Prof.Dr.Voravuth  Somsak

ผศ.ดร.วรวุฒิ  สมศักด์ิ  - มวล. :บณัฑิตวิทยำลัย P2P

Asst.Prof.Dr.Voravuth  Somsak

รศ.ดร.สมชำย  สวัสดี  - มวล. :บณัฑิตวิทยำลัย P2P

Assoc.Prof.Dr.Somchai  Sawatdee

รศ.ดร.นุชจรี  จีนด้วง  - มวล. :บณัฑิตวิทยำลัย P2P

Assoc.Prof.Dr.Nutjaree  Jeenduang

รศ.ดร.ชูชำติ  พนัธ์สวัสด์ิ  - มวล. :บณัฑิตวิทยำลัย P2P

Assoc.Prof.Dr.Chuchard  Punsawad

รศ.ดร.มนัส  โคตรพุย้  - มวล. :บณัฑิตวิทยำลัย P2P

Assoc.Prof.Dr.Manas  Kotepui

2562

286  0000003051  Prevalence of Malarial Recurrence and Hematological 

Alteration Following the Initial Drug Regimen : A 

Retrospective Study in Western Thailand 

100%  ฿                20,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

2561 2562

285  0000003052  Sphingosine kinase 1 and sphingosine 1-phosphate 

receptor 3 are involved in malaria-associated acute 

lung injury/acute respiratory distress syndrome in a 

mouse model 

100%  ฿                20,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561

 01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

284  0000003054  Structure-function relationships of LDLR missense 

mutations using homology modeling 

100%  ฿                20,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

283  0000003055  Formulation and stability evaluation of cream 

containing Chromolaena odorata and Centella asiatica 

leaf extracts 

100%  ฿                20,000.00

2562

282  0000003056  In vivo antimalarial activity of zingerone against 

Plasmodium berghei ANKA 

100%  ฿                20,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

2561 2562

281  0000003057  Increasing antimalarial effect by artesunate 

combination with kaempferol in experimental mice 

100%  ฿                20,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561

 01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

280  0000003058  Prevalence and laboratory analysis of Plasmodium sp. 

And dengue co-infection: A systematic review and 

meta-analysis 

100%  20,000.00   01/10/2561-

30/09/2562

279  0000003059  Application Software on Malaria for Self-Learning 

Students 

100%  ฿                20,000.00

2562

278  0000003060  Neuroprotective Efficacy of Curcumin in Lead-induced 

Inflammation, Oxidative Stress and Cholinergic 

Dysfunction in Mice. 

100%  ฿                20,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

 01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

277    100%  ฿                20,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561

2561 2562

15%

15%

276  0000003048  Immunomodulation effect of Nypa fruticans palm 

vinegar 

100%  ฿                20,000.00

2561 2562

70%

20%

275    70%  ฿              289,200.00  01/10/2561-

30/09/2562

274  Nutritional Status and Health Promotion in Older 

Workers, Nakhon Si Thammarat Province 

10%  ฿              289,200.00  01/10/2561-

30/09/2562

 01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

15%

5%

273     ฿                88,760.00



Total Sustainability Published Researches = 333 Researches 3,445,941.58 Dallars. / 105,445,812.5 Bath
ชือ่โครงการวิจัย ชือ่โครงการวิจัย  งบประมาณ

(ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)  (บาท)

ปทีีส่ิ้นสุดโครงการล าดบั บทคัดย่อ ผู้รว่มท าวิจัย แหล่งทนุ ระยะเวลาด าเนินการ ปทีีเ่ริ่มท าโครงการ

 0000003169 ผศ.ดร.ปนัดดำ  พบิลูย์  - มวล. : งบประมำณแผ่นดินปงีบประมำณ 2561

กำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนส่ิงแวดล้อม ควำมปลอดภยั และสุขภำพใน

กระบวนกำรจัดกำรซำกผลิตภณัฑ์ไฟฟำ้และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัด

นครศรีธรรมรำช

Asst.Prof.Dr.Panatda  Pibul

ผศ.ดร.ศิริอุมำ  เจำะจิตต์

Asst.Prof.Dr.Siriuma  Jawjit

ดร.สุภำภรณ์  ยิ้มเทีย่ง

Dr.Supabhorn  Yimthiang

ผศ.ดร.วำริท  เจำะจิตต์

Asst.Prof.Dr.Warit  Jawjit

 0000003144 ดร.ฮำรีซอล  ขุนอินคีรี  - โครงกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำและกำรพฒันำ

ทอ้งถิ่น เครือข่ำยอุดมศึกษำภำคใต้ตอนบน

กำรพฒันำควำมคงทนในกำรจ ำและเจตคติในกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ โดยใช้

รูปแบบกำรเรียนแบบร่วมมือ (STAD) ของนักเรียนทีม่ีขนำดโรงเรียนต่ำงกัน ใน

อ ำเภอนบพติ ำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช

Dr.Hareesol  Khun-inkeeree

 0000003143 ดร.พชัรี  อิ่มศรี  - โครงกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำและกำรพฒันำ

ทอ้งถิ่น เครือข่ำยอุดมศึกษำภำคใต้ตอนบน

กำรพฒันำนักเรียนไทยใหอ้่ำนออกเขียนได้ทัง้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ Dr.Patcharee  Imsri

 0000003142 นำงปยินุช  ขุนสวัสด์ิ  - โครงกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำและกำรพฒันำ

ทอ้งถิ่น เครือข่ำยอุดมศึกษำภำคใต้ตอนบน

กิจกรรมพฒันำทกัษะกำรช่วยชีวิตและควำมปลอดภยัทำงน้ ำ (โรงเรียนแกนน ำ) Mrs.Piyanut  Khunsawat

 0000003141 นำงปยินุช  ขุนสวัสด์ิ  - โครงกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำและกำรพฒันำ

ทอ้งถิ่น เครือข่ำยอุดมศึกษำภำคใต้ตอนบน

กำรพฒันำทกัษะกำรช่วยชีวิตและควำมปลอดภยัทำงน้ ำ Mrs.Piyanut  Khunsawat

 0000003140 นำงปยินุช  ขุนสวัสด์ิ  - โครงกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำและกำรพฒันำ

ทอ้งถิ่น เครือข่ำยอุดมศึกษำภำคใต้ตอนบน

สกัดนักสูบหน้ำใหม่ เยำวชนไทยหำ่งไกลบหุร่ีและยำเสพติด Mrs.Piyanut  Khunsawat

 0000003139 รศ.ดร.กฤษณะเดช  เจริญสุธำสินี  - โครงกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำและกำรพฒันำ

ทอ้งถิ่น เครือข่ำยอุดมศึกษำภำคใต้ตอนบน

กำรพฒันำคุณภำพโรงเรียนแกนน ำเครือข่ำยเข้มแข็งด้วยโครงงำนวิจัยเน้น

ทรัพยำกรในทอ้งถิ่น

Assoc.Prof.Dr.Krisanadej  Jaroensutasinee

รศ.ดร.มัลลิกำ  เจริญสุธำสินี

Assoc.Prof.Dr.Mullica  Jaroensutasinee

 0000003138 รศ.ดร.กฤษณะเดช  เจริญสุธำสินี  - โครงกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำและกำรพฒันำ

ทอ้งถิ่น เครือข่ำยอุดมศึกษำภำคใต้ตอนบน

กำรพฒันำครูสู่ผู้เรียนด้วยกระบวนกำรชุมชนกำรเรียนรู้ครูเพือ่ศิษย์ Assoc.Prof.Dr.Krisanadej  Jaroensutasinee

รศ.ดร.มัลลิกำ  เจริญสุธำสินี

Assoc.Prof.Dr.Mullica  Jaroensutasinee

ผศ.ดร.จรรยำรักษ์  ทองสมพร  - มวล. :บณัฑิตวิทยำลัย P2P

Asst.Prof.Dr.Janyarak  Tongsomporn

ผศ.ดร.อุเทน  ทบัทรวง  - มวล. :บณัฑิตวิทยำลัย P2P

Asst.Prof.Dr.Uthen  Thubsuang

ดร.พรรณศิริ  ด ำโอ  - มวล. :บณัฑิตวิทยำลัย P2P

Dr.Punsiri  Dam-O

ผศ.ดร.มนตรำ  ไชยรัตน์  - มวล. :บณัฑิตวิทยำลัย P2P  01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562298  0000003092  ADSORPTION KINETIC AND THERMODYNAMIC STUDIES 

OF LAC DYE ON POLYDOPAMINE-COATED SILK YARN . 

100%  ฿                20,000.00

2562

297  0000003093  Statistical Model for Evaluations of Physics Score from 

Basic Mathematics Skill: Case Study of Engineering 

Students in Thailand. 

100%  ฿                20,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

296  0000003094  Facile Preparation of Polybenzoxazine-Based Carbon 

Microspheres with Nitrogen Functionalities: Effects of 

Synergistic Mixed Solvents on Pore Structure and 

Supercapacitive Performance. 

100%  ฿                20,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561

 01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562295  0000003095  IRREGULARITIES IN THE DISTRIBUTION OF PRIME 

NUMBERS IN A BEATTY SEQUENCE. 

100%  ฿                20,000.00

2562

50%

2561 2562

50%

294    50%  ฿              600,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561

293    50%  ฿                23,833.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

292    100%  ฿              220,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

291    100%  ฿              164,180.00  01/10/2561-

30/09/2562

2562

290    100%  ฿                23,833.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

 01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

289    100%  ฿                60,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561

2561 2562

20%

20%

10%

288    100%  ฿              177,940.00

287    50%  ฿              476,200.00  01/10/2561-

30/09/2562



Total Sustainability Published Researches = 333 Researches 3,445,941.58 Dallars. / 105,445,812.5 Bath
ชือ่โครงการวิจัย ชือ่โครงการวิจัย  งบประมาณ

(ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)  (บาท)

ปทีีส่ิ้นสุดโครงการล าดบั บทคัดย่อ ผู้รว่มท าวิจัย แหล่งทนุ ระยะเวลาด าเนินการ ปทีีเ่ริ่มท าโครงการ

Asst.Prof.Dr.Montra  Chairat

ดร.กรวิทย ์ อยู่สกุล  - มวล. :บณัฑิตวิทยำลัย P2P

Dr.Gorawit  Yusakul

รศ.ดร.มนัส  โคตรพุย้  - มวล. :บณัฑิตวิทยำลัย P2P

Assoc.Prof.Dr.Manas  Kotepui

ผศ.ดร.สุธน  ศรีวะโร  - มวล. :บณัฑิตวิทยำลัย P2P

Asst.Prof.Dr.Suthon  Srivaro

รศ.ดร.เดวิด  ฮำร์ดิง  - มวล. :บณัฑิตวิทยำลัย P2P

Assoc.Prof.Dr.David  Harding

ผศ.ดร.นิธิตำ  ปยิอมรพนัธุ์  - มวล. :บณัฑิตวิทยำลัย P2P

Asst.Prof.Dr.Nitita  Piya-amornphan

รศ.ดร.สมนึก  เอื้อจิระพงษ์พนัธ์  - มวล. :บณัฑิตวิทยำลัย P2P

Assoc.Prof.Dr.Somnuk  Aujirapongpan

รศ.ดร.สมนึก  เอื้อจิระพงษ์พนัธ์  - มวล. :บณัฑิตวิทยำลัย P2P

Assoc.Prof.Dr.Somnuk  Aujirapongpan

ผศ.ดร.เพญ็โฉม  จันทร์หวำน  - มวล. :บณัฑิตวิทยำลัย P2P

Asst.Prof.Dr.Penchom  Janwan

ผศ.ดร.สุฤกษ์  คงทอง  - มวล. :บณัฑิตวิทยำลัย P2P

Asst.Prof.Dr.Sureurg  Khongtong

ดร.อำมิต  ไจซี  - มวล. :บณัฑิตวิทยำลัย P2P

Dr.Amit  Jaisi

รศ.ดร.สมนึก  เอื้อจิระพงษ์พนัธ์  - มวล. :บณัฑิตวิทยำลัย P2P

Assoc.Prof.Dr.Somnuk  Aujirapongpan

รศ.ดร.มนัส  โคตรพุย้  - มวล. :บณัฑิตวิทยำลัย P2P

Assoc.Prof.Dr.Manas  Kotepui

รศ.ดร.วรวรรณ  พนัพพิฒัน์  - มวล. :บณัฑิตวิทยำลัย P2P

Assoc.Prof.Dr.Worawan  Panpipat

รศ.ดร.วรวรรณ  พนัพพิฒัน์  - มวล. :บณัฑิตวิทยำลัย P2P

Assoc.Prof.Dr.Worawan  Panpipat

รศ.ดร.วรวรรณ  พนัพพิฒัน์  - มวล. :บณัฑิตวิทยำลัย P2P

Assoc.Prof.Dr.Worawan  Panpipat

รศ.นพ.อภชิัย  วรรธนะพศิิษฐ์  - มวล. :บณัฑิตวิทยำลัย P2P

รศ.นพ.Apichai  Wattanapisit

 ฿                20,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

 01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

314  0000003096  Can mobile health apps replace GPs? A scoping 

review of comparisons between mobile apps and GP 

tasks. 

100%

313  0000003097  Ultrasonic-assisted virgin coconut oil based extraction 

for maximizing polyphenol recovery and bioactivities 

of mangosteen peels.  

100%  ฿                20,000.00

2562

312  0000003098  Monitoring the oxidation of &#946;-sitosteryl oleate 

and &#946;-sitosterol in bulk oil model system. 

100%  ฿                20,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

2561 2562

311  0000003099  Oxidative stability of &#946;-sitosteryl oleate and 

&#946;-sitosterol in oil-in-water emulsion model 

system 

100%  ฿                20,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561

 01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

310  0000003100  Evaluation of hematological parameters as predictive 

markers in dengue fever: A single-centered 

retrospective study. 

100%  ฿                20,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

309  0000003101  Integrated PM of Local Hotel Businesses in World 

Tourism Destination Context: A Case Study of Samui 

Island Thailand. 

100%  ฿                20,000.00

2562

308  0000003102  Enhanced plumbagin production in Plumbago indica 

root culture by simultaneous and sequential dual 

elicitations using chitosan with &#671;-alanine or 

methyl-&#946;-cyclodextrin. 

100%  ฿                20,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

2561 2562

307  0000003103  The tunable wood-polymer composite: roles of levels 

of impregnated polymer 

100%  ฿                20,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561

 01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

306  0000003104  Prevalence of Soil-transmitted Helminth Infections 

and Associated Risk Factors among Schoolchildren in 

Nakhon Si Thammarat  

100%  ฿                20,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

 ฿                20,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

305  0000003105  The Influence of Corporate Governance Mechanism 

on the Integrated Financial Reporting and Investment 

Risk of Thai Listed Companies. 

100%  ฿                20,000.00

304  0000003106  wards JAPAN s Digital Advance Policy in Multilateral 

ASEA s Business. 

100%

2561 2562

 01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

303  0000003087  Physical Activity and Creativity of Children and Youths  100%  ฿                20,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

302  0000003088  Abrupt spin crossover in iron(III) complexes with 

aromatic anions. 

100%  ฿                20,000.00

2562

301  0000003089  Finger joint performance of green rubberwood lumber  100%  ฿                20,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

2561 2562

300  0000003090  Leukocyte and other complete blood counts (CBCs) 

in patients suspected with malaria: A Systematic 

Review and Meta-analysis. 

100%  ฿                20,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561

 01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

299  0000003091  Construction, expression, and characterization of 

green fluorescence protein fused fragment antigen-

binding (Fab) antibodies toward miroestrol and 

deoxymiroestrol. 

100%  ฿                20,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

298  0000003092  ADSORPTION KINETIC AND THERMODYNAMIC STUDIES 

OF LAC DYE ON POLYDOPAMINE-COATED SILK YARN . 

100%  ฿                20,000.00
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พฒันำผลิตภณัฑ์ปุย๋อินทรีย์ด้วยเชื้อรำ Trichoderma asperellum NST-009 Assoc.Prof.Dr.Warin  Intana
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Assoc.Prof.Dr.Chuchard  Punsawad

ผศ.เยำวเรศ  ศิริสถิตย์กุล  - มวล. :บณัฑิตวิทยำลัย P2P

Asst.Prof.Yaowarat  Sirisathitkul

รศ.ดร.มนัส  ชัยจันทร์  - มวล. :บณัฑิตวิทยำลัย P2P

Assoc.Prof.Dr.Manat  Chaijan

รศ.ดร.ชูชำติ  พนัธ์สวัสด์ิ  - มวล. :บณัฑิตวิทยำลัย P2P

Assoc.Prof.Dr.Chuchard  Punsawad

ดร.พทุธรดำ  นิลเอสงค์  - มวล. :บณัฑิตวิทยำลัย P2P

Dr.Putrada  Ninla-aesong

ผศ.ดร.อุเทน  ทบัทรวง  - มวล. :บณัฑิตวิทยำลัย P2P

Asst.Prof.Dr.Uthen  Thubsuang

รศ.นพ.อภชิัย  วรรธนะพศิิษฐ์  - มวล. :บณัฑิตวิทยำลัย P2P

รศ.นพ.Apichai  Wattanapisit

รศ.ดร.วรวรรณ  พนัพพิฒัน์  - มวล. :บณัฑิตวิทยำลัย P2P

Assoc.Prof.Dr.Worawan  Panpipat

ผศ.ดร.วรวุฒิ  สมศักด์ิ  - มวล. :บณัฑิตวิทยำลัย P2P

Asst.Prof.Dr.Voravuth  Somsak
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Assoc.Prof.Dr.Chitnarong  Sirisathitkul

รศ.ดร.ชิตณรงค์  ศิริสถิตย์กุล  - มวล. :บณัฑิตวิทยำลัย P2P

Assoc.Prof.Dr.Chitnarong  Sirisathitkul
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2562

2561 2562

331  0000003041  Public health perspectives on eSports  100%  ฿                20,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561

 01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

330  0000003047  Long-term salitng affects physicochemical and 

functional properties of acid-aided pH shifted protein 

isolate from over-salted albumen 

100%  ฿                20,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

329  0000003049  Bending and compressive properties of finger jointed 

oil palm wood product 

100%  ฿                20,000.00

2562

328  0000003061  Phase Investigations of Manganese-Bismuth Alloyed in 

Microwave Furnace 

100%  ฿                20,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

2561 2562

327  0000003063  Comparative Electromagnetic Properties of 

Polypropylene Composites Loaded with Cobalt Ferrites 

by Melt Mixing 

100%  ฿                20,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561

 01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

326  0000003064  Amelioration of oxidative stress and pathological 

alterations in alloxan-induced diabetes mice by 

Tithonia diversifolia leaves extract  

100%  ฿                20,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

325  0000003066  Antimalarial activity of Tinospora baenzigeri against 

Plasmodium Berghei inected mice 

100%  ฿                20,000.00

2562

324  0000003067  Tuning of virgincoconut oil and propylene glycol ratios 

for maximizing the polyphenol recovery and in vitro 

bioactivities of mangosteen pericarp 

100%  ฿                20,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

2561 2562

323  0000003069  Developing a training programme in physical activity 

counselling for undergraduate medical curricula: 

anationwide Delphi study 

100%  ฿                20,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561

2561 2562

322  0000003070  Catalytic Upgade of Furfural to Succinic Acid Using 

Metal-Free SO3H-Carbocatalysts with Nitrogen 

Functionalities Based on Polybenzoxazine 

100%  ฿                20,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

 01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

321  0000003071  Proinflammatory cytokines and chemokines as 

biomarkers of persistent arthralgia and severe disease 

after chikungunya virus infection: a 5-year follow-up 

study in Southern Thailand. 

100%  ฿                20,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

320  0000003073  The expression and circulating level of surfactant 

protein D in experimental malaria-associated acute 

lung injury/acute respiratory distress syndrome. 

100%  ฿                20,000.00

2562

319  0000003074  Characterization of nipa palm (Nypa fruticans Wurmb.) 

sap and syrup as functional ingredient. 

100%  ฿                20,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562

 ฿                20,000.00 2562

318  0000003076  Dynamic Light Scattering and Image Analysis of FePt 

Based Nanoparticles from Size-Selective Precipitation. 

100%  ฿                20,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561

2561

2561 2562

316    100%  ฿              190,675.00  01/10/2561-

30/09/2562

317

315  0000003086  Overexpression of sphingosine kinase-1 and 

sphingosine-1-phosphate receptor-3 contributes to 

pulmonary edema in severe P. falciparum malaria. 

100%

 01/10/2561-

30/09/2562

 0000003077  Anti-malarial activity and toxicological assessment of 

Betula alnoides extract against Plasmodium berghei 

infections in mice. 

100%

2561 2562

 ฿                20,000.00  01/10/2561-

30/09/2562
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 0000003045 ดร.ฮำรีซอล  ขุนอินคีรี  - มวล. : ศูนย์บริกำรวิชำกำร

โรงเรียนต้นแบบแหง่กำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ชีวิต โรงเรียนชุมชน

ใหม่ ปทีี ่2 (ร่วมกับ ศบว.)

Dr.Hareesol  Khun-inkeeree

ดร.วรรัตน์  หวำนจิตต์

Dr.Wararat  Whanchit

ดร.วำริ  ว่องวโรปกรณ์

Dr.Wari  Wongwaropakorn

นำงสำวนทมน  กล่ินมณี

MissNatamon  Klinmanee

นำงสำวทศัณีย์  ทศัระเบยีบ

MissThassanee  Thasrabiab

นำงสำวเพญ็ศรี  พำนิช

MissPensri  Panich

นำงสำวพชัรพร  สำลี

MissPhatcharaphorn  Salee

นำงสำวมณีรัตน์  ก ำลังเกื้อ

MissManirat  Kamlangkuea

นำงสำวอนุชสรำ  เรืองมำก

MissAnutsara  Ruengmak

นำงสำวรัชฎำพร  ตัณฑสิทธิ์

MissRadchadaporn  Tantasit

นำยทรรศนะ  นวลสมศรี

Mr.Tassana  Nualsomsri

นำงสำวนฤมล  กล้ำทกุวัน

MissNaruemon  Klatookwan

นำยธีรวัฒน์  กล่ำวเกล้ียง

Mr.Theerawat  Klaokliang

นำงสำวนุจรีย์  สุทธิพนัธ์

MissNujaree  Suttiphan

รศ.อนันต์  อำรีย์พงศ์

Assoc.Prof.Anan  Areepong

105,445,812.50฿         3,445,941.58$           Total

10%

5%

5%

5%

10%

5%

5%

 01/10/2561-

31/08/2562

2561 2562

10%

5%

5%

5%

5%

5%

10%

333    10%  ฿              100,000.00

332  0000003044  Bio-extraction and in vitro bioactivities of phemolic 

compounds from mangosteen (Garcinia mangostana 

Lnn) Pericarp 

100%  ฿                20,000.00  01/10/2561-

30/09/2562

2561 2562


