ฐานข้อมูลงานวิจัยของคณาจารย์ปี 2556-2558 มอ.สฎ.
ลำดับ
1

ชื่อโครงกำร (ไทย)
ผลของการมาริเนทด้วยเครื่องสะเต๊ะต่อการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพและความปลอดภัยของเนื้อ
หอยนางรม

ปีงบประมำณ
โครงกำร ประเภททุน ประเภททุนย่อย คำนำหน้ำ

หัวหน้ำโครงกำร

2556

งบประมาณ เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
แผ่นดิน (ปกติ)

ดร.

พรพงษ์ สุทธิรักษ์

2

สภาวการณ์เกิดโรคปะการังบริเวณกลุ่มเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2556

งบประมาณ เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
แผ่นดิน (ปกติ)

ผศ.ดร.

ศิรุษา กฤษณะพันธุ์

3

การสืบค้นข้อมูลด้วยการวัดความคล้ายตามแนวคิด

2556

เงินรายได้
พัฒนานักวิจัย
มหาวิทยาลัย

ดร.

จิราภรณ์ เมืองประทับ

4

การผลิตไบโอเอทานอลจากต้นปาล์มน้้ามัน

2556

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

ดรุณาจารย์

ดร.

บัญญัติ เฉิดฉิ้ม

5

ศึกษาการปรับสภาพวัตถุดิบยางก้อนถ้วยต่อ
คุณสมบัติของยางแท่ง STR 20 และ สมบัติของ
ยางวัลคาไนซ์

2556

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

ดรุณาจารย์

ดร.

จุฑารัตน์ อินทปัน

6

ผลของโซเดียมแอสคอเบทและโซเดียมไตรฟอลิ
ฟอสเฟตต่อความคงตัวต่อปฏิกิริยาออกซิเดชัน
และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเนื้อหอยหวาน
ระหว่างเก็บรักษาโดยการ แช่เย็นและแช่แข็ง

7

การเติบโตของพรีซิพิเทดในอะลูมิเนียมผสม
7075-T6 ทีข่ ึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีโลหะกึ่งของแข็ง
ร่วมกับกระบวนการ GISS

2556

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

ทุนทัว่ ไป

ผศ.ดร.

ชัชวาล โชติมากร

2556

โครงการวิจัย
Matching สกว Window II
Fund

ดร.

นริศรา มหาธนินวงศ์

8

การพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมเพือ่ ใช้ในการ
ประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลิง
ขาวในทะเล อันดามัน

2556

โครงการวิจัย
Matching สกว Window II
Fund

ดร.

ปาริชาต นิลวิเชียร

9

การกระจายเชิงพืน้ ที่ ความสมบูรณ์และขนาดของ
ดาวทะเลในวงศ์ Oreasteridae และหอยกะพง
Musculus senhousia ในแหล่งหญ้าทะเล
บริเวณพืน้ ทีค่ ุ้มครองทางทะเลเกาะมุกด์ จังหวัด
ตรัง

2556

เงินรายได้
โครงงานนักศึกษา
มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.

ศิรุษา กฤษณะพันธุ์

10

ความหลากชนิด การแพร่กระจายและมวล
ชีวภาพของสาหร่ายทะเลบริเวณอ่าวบ้านท้องกรูด
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี

2556

เงินรายได้
โครงงานนักศึกษา
มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.

ศิรุษา กฤษณะพันธุ์

11

อิทธิพลร่วมของอุณหภูมิและความเค็มต่อการรอด
ตายของลูกปลาการ์ตูนอินเดียนและปลาการ์ตูน
ลายปล้องระยะวัยุนจากการเพาะฟั
ร่
ก

2556

เงินรายได้
โครงงานนักศึกษา
มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.

ศิรุษา กฤษณะพันธุ์

12

ความหลากชนิด การแพร่กระจาย และความ
สมบูรณ์ของทรัพยากรกลุ่มปลิงทะเลและเม่น
ทะเลบริเวณหาดทราย และแหล่งหญ้าทะเล
บริเวณพืน้ ทีค่ ุ้มครองทางทะเลเกาะมุกด์ จังหวัด
ตรัง

2556

เงินรายได้
โครงงานนักศึกษา
มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.

ศิรุษา กฤษณะพันธุ์

13

แหล่งของแคโรทีนอยด์ธรรมชาติทมี่ ีผลต่ออัตรา
การเจริญเติบโตและความเข้มสีของปลาแฟนซี
คาร์ฟ

14

การเตรียมและวิเคราะห์แผ่นฟิล์มบริโภคได้จากไค
โตซานผสมน้้ามันหอมระเหยของไทย

15

การยืดอายุการเก็บรักษาไส้กรอกหมูด้วยการ
เคลือบฟิล์มบริโภคได้จากไคโตซานผสมน้้ามัน
หอมระเหยของไทย

2556

เงินรายได้
คณะ/
หน่วยงาน

ทัว่ ไป (คณะ
ศึกษาศาสตร์)

ดร.

ปาริชาต นิลวิเชียร

2556

เงินรายได้
คณะ/
หน่วยงาน

ทัว่ ไป (คณะ
ศึกษาศาสตร์)

ดร.

ณัฐธิดา รักกะเปา

2556

เงินรายได้
คณะ/
หน่วยงาน

ทัว่ ไป (คณะ
ศึกษาศาสตร์)

ดร.

สมหวัง เล็กจริง

2557

เงินงบประมาณ
งบประมาณ
แผ่นดิน
แผ่นดิน
(ยุทธศาสตร์
รัฐบาล)

ผศ.ดร.

ศิรุษา กฤษณะพันธุ์

ดร.

สมหวัง เล็กจริง

16

การใช้ประโยชน์จากผลผลิตเหลือใช้ของ
อุตสาหกรรมปลากระป๋องในอาหารผสมส้าหรับ
การเลี้ยงหอยหวานขนาดตลาดเชิงการค้า

17

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของหอยนางรมพาสเจอร์
ไรส์ระหว่างการเก็บรักษาโดยการแช่เย็นภายใต้
สภาวะดัดแปลงบรรยากาศ

2557

เงินงบประมาณ
งบประมาณ
แผ่นดิน
แผ่นดิน
(ยุทธศาสตร์
รัฐบาล)

18

เครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติด้วยระบบสมองกล
ฝังตัว

2557

งบประมาณ เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
แผ่นดิน (ปกติ)

ดร.

นงเยาว์ เมืองดี

19

การออกแบบและสร้างเครื่องกรีดยางพาราเพือ่
รองรับระบบควบคุมอัตโนมัติ

2557

งบประมาณ เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
แผ่นดิน (ปกติ)

ดร.

นงเยาว์ เมืองดี

20

ระบบสมองกลฝังตัวส้าหรับเครื่องกรีดยางพารา
อัตโนมัติ

2557

งบประมาณ เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
แผ่นดิน (ปกติ)

ดร.

นงเยาว์ เมืองดี

21

วัสดุส้าหรับสร้างมีดกรีดยางเพือ่ รองรับเครื่องกรีด
ยางพาราระบบควบคุมอัตโนมัติ

2557

งบประมาณ เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
แผ่นดิน (ปกติ)

ดร.

นริศรา มหาธนินวงศ์

22

การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องกรีดยางพารา
อัตโนมัติ

2557

งบประมาณ เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
แผ่นดิน (ปกติ)

ดร.

เอกสิษฐ์ อนันต์เจริญ
วงศ์

23

การพัฒนาระบบเพาะฟักไข่สัตว์น้าแบบหมุนเวียน
น้้าทะเลแบบปิด

2557

เงินงบประมาณ
งบประมาณ
แผ่นดิน
แผ่นดิน
(ยุทธศาสตร์
รัฐบาล)

24

การสกัดแทนนินจากเปลือกไม้กระถินเทพา

2557

เงินรายได้
พัฒนานักวิจัย
มหาวิทยาลัย

ดร.

วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ

25

ผลของการเสริมกรดซิลิซิกผงร่วมกับน้้าส้มควันไม้
ไผ่ต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ การ
เปลี่ยนแปลงของวิลไล และปริมาณเชื้อจุลินทรีย์
ในล้าไส้ของไก่ไข่

2557

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

ดร.

เจษฎา รัตนวุฒิ

26

การศึกษาการเจริญเติบโตและอายุการตัดหญ้าเน
เปียร์ บริเวณทุง่ ไสไช อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เพือ่
การผลิตพลังงานชีวมวล

2557

เงินรายได้
ทุนเชิงพืน้ ที่-ชุมชน
มหาวิทยาลัย

ดร.

ธีร ศรีสวัสดิ์

27

ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศทีม่ ีผลต่อการ
ออกดอก ผลผลิต และคุณสภาพของเงาะพันธุ์
“โรงเรียน”ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี

2557

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

ดรุณาจารย์

ดร.

สุรพล ฐิติธนากุล

28

การเตรียมและสมบัติของยางธรรมชาติกราฟท์
ไฮดรอกซีอะคริเลทมอนอเมอร์และการประยุกต์ใช้

2557

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

ดรุณาจารย์

ดร.

วรรณรัตน์ พันธุว์ ิริย
รัตน์

ทุนทัว่ ไป

ดร.

สรายุทธ อ่อนสนิท

29

พัฒนาเครื่องมือบนเว็บไซต์ส้าหรับศึกษารูปแบบ
การกระจายตัวของจ้านวนผู้ป่วยไข้เลือดออกตาม
ช่วงเวลาทีเ่ ปลี่ยนแปลงของพืน้ ทีภ่ าคใต้ ประเทศ
ไทย

2557

เงินรายได้
พัฒนานักวิจัย
มหาวิทยาลัย

ดร.

ศิริวรรณ วงศ์กูล

30

เตาปฏิกรณ์ไพโรไลซีสต้นแบบแบบกระบวนการ
ผลิตต่อครั้งร่วมด้วยไมโครเวฟและโหมดการ
กระตุ้นส้าหรับผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากขยะชีว
มวล(กรณีศึกษา กะลาปาล์มน้้ามัน)

2557

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

ดรุณาจารย์

ดร.

ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์

31

เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์จากการเบลนด์แป้ง
เทอร์โมพลาสติกกับยางธรรมชาติ

2557

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

ดรุณาจารย์

ดร.

สกุลรัตน์ พิชัยยุทธ์

32

เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์สีเขียวจากการ
เทอร์นารีเบลนด์ยางธรรมชาติ พอลิเอทิลีน และ
แป้งเทอร์โมพลาสติก

2557

โครงการวิจัย มหาวิทยาลัยวิจัย
NRU
แห่งชาติ (NRU)

ดร.

สกุลรัตน์ พิชัยยุทธ์

33

Effect of BACTOCELL, Melofeed and
Fibosel on immune and intestinal health
biomarkers of shrimp, Penaeus vannamei
before and after a WSSV challenge

2557

แหล่งทุน
ภายนอก Lallemand SAS
ต่างประเทศ

ดร.

จรีพร เรืองศรี

34

แบคทีเรียทีก่ ่อให้เกิดโรคแถบสีชมพูในปะการัง
โขดบริเวณแนวปะการังเขต น้้าตื้นของเกาะสีชัง
จังหวัดชลบุรี

2557

เงินรายได้
โครงงานนักศึกษา
มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.

ศิรุษา กฤษณะพันธุ์

35

ความหลากหลายทางชีวภาพและความสมบูรณ์
ของประชากรหอยฝาเดียวบริเวณหาดหินของ
เกาะมุกด์ จังหวัดตรัง

2557

เงินรายได้
โครงงานนักศึกษา
มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.

ศิรุษา กฤษณะพันธุ์

36

ผลของความหนาแน่นและระยะเวลาการขนส่งต่อ
การรอดของปลิงขาวระยะวัยรุ่น

2557

เงินรายได้
โครงงานนักศึกษา
มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.

ศิรุษา กฤษณะพันธุ์

37

ผลของความหนาแน่นและระยะเวลาการขนส่งต่อ
การรอดของพ่อแม่พันธุป์ ลิงด้าโดยการบรรจุและ
ขนส่งแบบกึ่งเปียก

2557

เงินรายได้
โครงงานนักศึกษา
มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.

ศิรุษา กฤษณะพันธุ์

38

ความผันแปรตามฤดูกาลของดาวทราย
(Astropecten indicus) บริเวณหาดทรายเขตน้้า
ขึ้นน้้าลงของอ่าวหัวนอน เกาะมุกด์ จังหวัดตรัง

2557

เงินรายได้
โครงงานนักศึกษา
มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.

ศิรุษา กฤษณะพันธุ์

39

องค์ประกอบชนิดและความหนาแน่นของ
ปูเสฉวนบริเวณเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง

2557

เงินรายได้
โครงงานนักศึกษา
มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.

ศิรุษา กฤษณะพันธุ์

40

พฤติกรรมการกินอาหารของดาวทะเลในวงศ์
Oreasteridae ทีอ่ าศัยในบริเวณแนวหญ้าทะเล
ของเกาะมุกด์ จังหวัดตรัง

2557

เงินรายได้
โครงงานนักศึกษา
มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.

ศิรุษา กฤษณะพันธุ์

41

อิทธิพลของรังสียูว/ี โอโซนและพลาสมาของแก็ส
ต่อคุณสมบัติของเมมเบรนโพลีไดเมทิลไซลอกเซน
ทีผ่ ลิตเองและจากเชิงพานิชย์

2557

เงินรายได้
โครงงานนักศึกษา
มหาวิทยาลัย

ดร.

สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ

42

เพอแวปพอเรชันของสารละลายเอทานอล/น้้า
โดยใช้เมมเบรนโพลีไดเมทิลไซลอคเซน
(Polydimethysiloxane หรือ PDMS) ทีเ่ ติมด้วย
ซิลิกา

2557

เงินรายได้
โครงงานนักศึกษา
มหาวิทยาลัย

ดร.

สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ

43

อิทธิพลของสีพนื้ หลังต่อการเจริญเติบโต การอยู่
รอดและสีผิวของลูกปลาสลิด (Trichogaster
pectoralis) ทีเ่ ลี้ยงในตู้

2557

เงินรายได้
โครงงานนักศึกษา
มหาวิทยาลัย

ดร.

ปาริชาต นิลวิเชียร

44

ศึกษาการสูญเสีย ธาตุอาหาร N ของหญ้าเนเปียร์
พันธุ์ ปากช่อง1 ทีร่ ะยะการเก็บเกี่ยวที่ 1 2 3 4
และ 5 เดือน

2557

เงินรายได้
โครงงานนักศึกษา
มหาวิทยาลัย

ดร.

สุรพล ฐิติธนากุล

45

ศึกษาอุณหภูมิทเี่ หมาะสมทีใ่ ช้ในการเก็บรักษา
ละอองเกสรเพศผู้ของหม้อข้าวหม้อแกงลิงสาย
พันธุ์ N. mirabili, และ N. thorelii

2557

เงินรายได้
โครงงานนักศึกษา
มหาวิทยาลัย

ดร.

สุรพล ฐิติธนากุล

46

การใช้เอธิลีนคาร์บอเนตเป็นพลาสติไซเซอร์ต่อ
สมบัติและค่าการน้าไฟฟ้าของพอลิเมอร์อิเล็กโทร
ไลต์ชนิดแข็งจากไคโตซานผสมพอลิเอธิลีนออกไซด์

2557

เงินรายได้
โครงงานนักศึกษา
มหาวิทยาลัย

ดร.

ณัฐธิดา รักกะเปา

47

ผลของการใช้พอลิเอธิลีนไกลคอลเป็นพลาสติไซ
เซอร์ต่อสมบัติและค่าการน้าไฟฟ้า ของพอลิเมอร์
อิเล็กโทรไลต์ชนิดแข็งจากไคโตซานผสมพอลิเอธิ
ลีนออกไซด์

2557

เงินรายได้
โครงงานนักศึกษา
มหาวิทยาลัย

ดร.

ณัฐธิดา รักกะเปา

ผศ.ดร.

ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที

48

ชีววิทยาของกุ้งกุลาด้าทีม่ ีโครโมโซมสามชุด

2557

โครงการวิจัย
Matching สกว Window II
Fund

49

การศึกษาสารสีทสี่ กัดจากข้าวโพดข้าวเหนียวสี
ม่วง (Zea mays) เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพสีในกุ้ง
กุลาด้า (Penaeus monodon)

2557

เงินรายได้
โครงงานนักศึกษา
มหาวิทยาลัย

ดร.

สรายุทธ อ่อนสนิท

50

สภาวะการณ์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล : กรณีศึกษา
โรงเพาะฟักและอนุบาลลูกกุ้งทะเล ในพืน้ ที่
จังหวัดภูเก็ต ปี 2558

2557

เงินรายได้
โครงงานนักศึกษา
มหาวิทยาลัย

ดร.

สรายุทธ อ่อนสนิท

51

สภาวะการณ์การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล : กรณีศึกษา
การเลี้ยงกุ้งบ่อดินในพืน้ ทีจ่ ังหวัดพังงา ปี 2558

2557

เงินรายได้
โครงงานนักศึกษา
มหาวิทยาลัย

ดร.

สรายุทธ อ่อนสนิท

52

ผลของสนามแม่เหล็กต่อการเจริญเติบโตและการ
ดูดกลืนธาตุอาหารของข้าวหอมไชยา

2557

เงินรายได้
โครงงานนักศึกษา
มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.

ชดาภัษท สุดศิริ

53

การหาตัวสถิติเพือ่ การทดสอบส้าหรับแผนแบบ
การวัดซ้้าเมื่อข้อมูลมีจ้านวนการวัดซ้้ามากกว่า
จ้านวนหน่วยตัวอย่าง กรณีสองกลุ่มทีม่ ีความ
แปรปรวนไม่เท่ากัน

2557

เงินรายได้
กองทุนวิจัย วิทยา
คณะ/
เขตสุราษฎร์ธานี
หน่วยงาน

ดร.

บุญฤทธิ์ ชูประดิษฐ์

2557

เงินรายได้
กองทุนวิจัย วิทยา
คณะ/
เขตสุราษฎร์ธานี
หน่วยงาน

ผศ.ดร.

ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที

2557

เงินรายได้
กองทุนวิจัย วิทยา
คณะ/
เขตสุราษฎร์ธานี
หน่วยงาน

ดร.

จิราภรณ์ เมืองประทับ

2557

เงินรายได้
กองทุนวิจัย วิทยา
คณะ/
เขตสุราษฎร์ธานี
หน่วยงาน

ดร.

วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ

54

การสร้างเครื่องมือเก็บเกี่ยวเพรียงทราย รุ่นที่ 2

55

การรวบรวมองค์ความรู้เพือ่ การจ้าแนกข้อมูลโดย
วิธีกรณีคล้ายคลึง

56

ผลกระทบของการเติมสารประกอบโบรอนในกาว
ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ต่อสมบัติของไม้อัดทีผ่ ลิตจากไม้
ยางพารา

57

การประยุกต์ใช้ GIS และ Remote sensing ใน
การประเมินความมั่นคงอาหารในพืน้ ที่ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี

2557

โครงการวิจัย สกว. และกองทุน
Matching วิจัย วิทยาเขตสุ
Fund
ราษฎร์ธานี

ดร.

สุชาติ เชิงทอง

58

ผลการเสริมผงถ่านไม้ไผ่ร่วมกับน้้าส้มควันไม้ใน
อาหารต่อสมรรถภาพคุณภาพเปลือกไข่ การ
เปลี่ยนแปลงของวิลไล และปริมาณเชื้อจุลินทรีย์
ในล้าไส้ของไก่ในระยะสุดท้ายของการให้ผลผลิต

2557

งบประมาณ เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
แผ่นดิน (ปกติ)

ดร.

เจษฎา รัตนวุฒิ

59

ศึกษาการสูญเสียธาตุอาหารของหญ้าเนเปียร์
พันธุป์ ากช่อง 1 ทีร่ ะยะการเก็บเกี่ยวที่ 1 2 3 4
และ 5 เดือน

2557

งบประมาณ เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
แผ่นดิน (ปกติ)

ดร.

สุรพล ฐิติธนากุล

60

การปรับปรุงสมบัติทางกลของเหล็กกล้าใบตัด
ส้าหรับเครื่องตัดหญ้าสะพาย

2557

งบประมาณ เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
แผ่นดิน (ปกติ)

ดร.

เธียรศักดิ์ ชูชีพ

61

ชนิดของเพลี้ยอ่อนและพืชอาศัยทีเ่ หมาะสมเพือ่
เป็นแหล่งอาหารของศัตรูธรรมชาติ

2557

งบประมาณ
ภายนอก

ส้านักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ

ผศ.ดร.

วิกันดา รัตนพันธ์

62

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพทางทะเลของพืน้ ทีค่ ุ้มครองทางทะเล
เกาะมุกด์ อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง

2557

งบประมาณ
ภายนอก

ส้านักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ

ผศ.ดร.

ศิรุษา กฤษณะพันธุ์

63

ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิด O6 – alkG
adducts จากการประกอบอาชีพในคนงานที่
สัมผัสสารไนโตรซามีนในอุตสาหกรรมยางพารา
ของประเทศไทย

64

ระบบสารสนเทศของสถานประกอบการทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใน
บริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

2557

ส้านักงานพัฒนา
งบประมาณ
วิทยาศาสตร์และ
ภายนอก
เทคโนโลยีแห่งชาติ

65

การพัฒนาพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ชนิดแข็งจากไค
โตซานโดยใช้พอลิเอธิลีนไกลคอลเป็นพลาสติไซ
เซอร์

2558

โครงการวิจัย มหาวิทยาลัยวิจัย
NRU
แห่งชาติ (NRU)

ดร.

ณัฐธิดา รักกะเปา

66

การศึกษาความหลากหลายและการเปรียบเทียบ
การปรากฏของแมลงหนอนปลอกน้้า บริเวณ
คาบสมุทรไทยและคาบสมุทรอินโดจีน (รัฐฉาน
ประเทศเมียนมาร์)

2558

โครงการวิจัย มหาวิทยาลัยวิจัย
NRU
แห่งชาติ (NRU)

ผศ.ดร.

พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี

67

การปรับปรุงผงไม้ปาล์มน้้ามันจากส่วนกลางล้า
ต้นด้วยกรดซิตริกส้าหรับยึดติดไม้ยางพารา

2558

โครงการวิจัย มหาวิทยาลัยวิจัย
NRU
แห่งชาติ (NRU)

นางสาว

รัตนา ชูหว่าง

2557

ส้านักงานพัฒนา
งบประมาณ
วิทยาศาสตร์และ
ภายนอก
เทคโนโลยีแห่งชาติ

ดร.

ปัทมา เสนทอง

ดร.

จินดา คงเจริญ

68

ความทนทานของไม้ยางพาราอัดสารประกอบ
แทนนินสกัดจากเปลือกไม้กระถินเทพา

2558

โครงการวิจัย มหาวิทยาลัยวิจัย
NRU
แห่งชาติ (NRU)

ดร.

บัญญัติ เฉิดฉิ้ม

69

การศึกษาประสิทธิภาพน้้ามันหอมระเหยจากพืช
ในการป้องกันรักษาไม้ ยางพาราจากการท้าลาย
ของปลวกใต้ดิน Coptotermes gestroi
(Wasmann) (Isoptera: Rhinotermitidae):
ต้นทุนทรัพยากรชีวภาพสู่การพัฒนาเชิง พาณิชย์

2558

โครงการวิจัย มหาวิทยาลัยวิจัย
NRU
แห่งชาติ (NRU)

ผศ.ดร.

วิกันดา รัตนพันธ์

70

การศึกษาวิธีการทีร่ วดเร็วในการวิเคราะห์
คุณภาพน้้ามันปาล์มดิบโดยวิธี FT-NIR
spectroscopy

2558

โครงการวิจัย มหาวิทยาลัยวิจัย
NRU
แห่งชาติ (NRU)

ผศ.ดร.

เบญจมาภรณ์ พิมพา

71

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศทางทะเลเชิง
พืน้ ทีจ่ ากแหล่งท้าฟาร์มเลี้ยงหอยทะเลสองฝาเชิง
พาณิชย์ขนาดใหญ่ต่อความหลากชนิดและผลผลิต
ของสัตว์ทะเลหน้าดินส้าหรับการวางแผนและ
จัดการด้านการเลี้ยงและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสมบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฏร์ธานี

2558

งบประมาณ เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
แผ่นดิน (ปกติ)

ผศ.ดร.

ศิรุษา กฤษณะพันธุ์

72

ระบบแจ้งเตือนการระบาดของโรคไข้เลือดออก
กรณีศึกษา โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี

2558

โครงการวิจัย มหาวิทยาลัยวิจัย
NRU
แห่งชาติ (NRU)

ดร.

ศิริวรรณ วงศ์กูล

73

การเตรียมและสมบัติของพอลิยูรีเทนชนิดใหม่
จากพอลิเมอร์ย่อยสลายได้: พอลิคาโปรแลคโตน
และพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต

2558

โครงการวิจัย มหาวิทยาลัยวิจัย
NRU
แห่งชาติ (NRU)

ดร.

วรรณรัตน์ พันธุว์ ิริย
รัตน์

74

เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ชนิดใหม่จากการเบ
ลนด์ยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์และพอลิบิวทิลีนซัค
ซิเนต

2558

โครงการวิจัย มหาวิทยาลัยวิจัย
NRU
แห่งชาติ (NRU)

ดร.

วรรณรัตน์ พันธุว์ ิริย
รัตน์

75

จีโอพอลิเมอร์ดัดแปรด้วยน้้ายางธรรมชาติบ่มด้วย
พลังงานไมโครเวฟ

2558

โครงการวิจัย มหาวิทยาลัยวิจัย
NRU
แห่งชาติ (NRU)

ดร.

สายสุนีย์ จ้ารัส

76

จลน์ศาสตร์และพลังงานทีใ่ ช้ในการอบแห้งเพือ่
ปรับปรุงสมบัติของยางแผ่นเครพธรรมชาติด้วย
วิธีการอบร่วมแบบอินฟราเรดและลมร้อน

2558

ส้านักงาน
โครงการวิจัย คณะกรรมการ
NRU
การอุดมศึกษา
(NRU)

ดร.

ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์

2558

ส้านักงาน
โครงการวิจัย คณะกรรมการ
NRU
การอุดมศึกษา
(NRU)

รศ.ดร.

เจริญ นาคะสรรค์

77

ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกจากการเบลนด์ยาง
รีไซเคิลกับโคพอลิเอสเทอร์

78

ออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบการสึกหรอแบบ
ขัดสีส้าหรับใช้ร่วมกับเครื่องขัดชิ้นงาน

2558

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

79

การปรับปรุงสมบัติเชิงกลใบเลื่อยสายพานส้าหรับ
แปรรูปไม้ยางพาราด้วยกระบวนการชุบแข็งเปลว
ไฟ

2558

80

การผลิตเอทานอลจากหญ้าเนเปียร์ทผี่ ่านการปรับ
สภาพด้วยกรดซัลฟูริคและโซเดียมไฮดรอกไซต์

ทุนทัว่ ไป

ดร.

นริศรา มหาธนินวงศ์

เงินรายได้
พัฒนานักวิจัย
มหาวิทยาลัย

ดร.

เธียรศักดิ์ ชูชีพ

2558

เงินรายได้
พัฒนานักวิจัย
มหาวิทยาลัย

ดร.

สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ

81

การเตรียมและสมบัติของยางธรรมชาติความหนืดคงที่ 2558

ส้านักงาน
โครงการวิจัย คณะกรรมการ
NRU
การอุดมศึกษา
(NRU)

ดร.

สกุลรัตน์ พิชัยยุทธ์

82

การปรับปรุงความคงขนาดของแผ่นไม้ปาล์ม
น้้ามันอัดโดยการแช่เบือ้ งต้นด้วยกรดซิตริกก่อน
กระบวนการอัดร้อน

2558

เงินงบประมาณ
งบประมาณ
แผ่นดิน
แผ่นดิน
(ยุทธศาสตร์
รัฐบาล)

นางสาว

รัตนา ชูหว่าง

83

การใช้เถ้ากะลาปาล์มน้้ามันเป็นสารตัวเติมส้าหรับ
ผลิตบล็อกยางปูพนื้ จากยางสกิมผสมยางอีพีดีเอ็ม
เหลือทิง้

2558

เงินงบประมาณ
งบประมาณ
แผ่นดิน
แผ่นดิน
(ยุทธศาสตร์
รัฐบาล)

ดร.

จุฑารัตน์ อินทปัน

84

ผลของแทนนินจากพืชต่อปลวกใต้ดิน
Coptotermes gestroi (Wasmann) (Isoptera :
Rhinotermitidae)

85

การผลิตกุ้งกุลาด้าทีม่ ีจ้านวนโครโมโซมสามชุด
และเลี้ยงร่วมกับปลานิลแดงทะเล

86

โครงการต้นแบบการศึกษาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับหม้อข้าวหม้อแกงลิง แบบ
GLOBE-STEM

2558

เงินงบประมาณ
งบประมาณ
แผ่นดิน
แผ่นดิน
(ยุทธศาสตร์
รัฐบาล)

ผศ.ดร.

วิกันดา รัตนพันธ์

2558

เงินงบประมาณ
งบประมาณ
แผ่นดิน
แผ่นดิน
(ยุทธศาสตร์
รัฐบาล)

ผศ.ดร.

ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที

2558

สถาบันส่งเสริม
งบประมาณ
การสอน
ภายนอก วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)

ดร.

ศิริวรรณ วงศ์กูล

สถาบันส่งเสริม
งบประมาณ
การสอน
ภายนอก วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)

ดร.

ศิริวรรณ วงศ์กูล

ผศ.

สุชาดา ทิพย์มนตรี

87

โครงการพัฒนา Mobile App ส้าหรับกิจกรรม
การเรียนรู้เรื่องยุงแบบ GLOBE-STEM

2558

88

ประสิทธิผลของการใช้การแสดงบทบาทสมมติใน
การสอน “ภาษาอังกฤษเพือ่ การบริการ”

2556

ทุนทัว่ ไป

89

การบรรลุพันธะความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติ
ราชการโดยใช้กลไกการวัดผลงาน

2556

ทุนทัว่ ไป

ผศ.ดร.

สุวิต ศรีไหม

90

การศึกษาประสิทธิผลของการใช้สถานการณ์
จ้าลองแบบมีบทบาทสมมติในการพัฒนาทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารทางธุรกิจ

2557

ทุนทัว่ ไป

ผศ.

สุชาดา ทิพย์มนตรี

91

การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิข์ องการสอน
ไวยากรณ์แบบชัดแจ้งกับการฝึกไวยากรณ์
ออนไลน์ด้วยตนเองทีม่ ีต่อทักษะการเขียนของ
นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

2558

พัฒนานักวิจัย

นาย

รภัสศักย์ เหตุทอง

92

กลยุทธ์และปัญหาในการอ่านภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

2558

พัฒนานักวิจัย

นางสาว

ณปภัช ทองวิจิตร

93

ความมั่นคงทางอาหารในเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม
น้้ามัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2557

สกว. ร่วม ม.อ.
วิทยาเขต สุ
ราษฎร์ธานี

ดร.

ภาสกร ธรรมโชติ

94

การประเมินสถานการณ์ความมั่นคงอาหารของ
ชุมชนชาวประมงรอบอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี

2557

สกว. ร่วม ม.อ.
วิทยาเขต สุ
ราษฎร์ธานี

ดร.

วีระศักดิ์ คงฤทธิ์

95

การวิเคราะห์การลงทุนทางการเงินและระยะเวลา
ทีเ่ หมาะสมในการปลูกทดแทนของสวนปาล์ม
น้้ามันขนาดเล็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

96

ศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการลงทุนสร้าง
โรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม

97

2558

ส้านักงาน
พัฒนาการวิจัย
การเกษตร
(องค์การมหาชน)

ดร.

สุทธิจิตต์ เชิงทอง

2558

ธนาคารเพือ่
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร

ดร.

บุญฑริกา ใจกระจ่าง

