
 
สรุปโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนงบประมาณแผ่นดนิปีงบประมาณ 2559 

 ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ส านักวิชา 

1 การประยกุต์ใช้ระบบต้นทนุฐานกิจกรรมส าหรับการปลกู
ปาล์มในจงัหวดันครศรีธรรมราช 

อ.วิลาวณัย์  ดงึไตรย์ภพ  การจดัการ 

2 การพฒันากระดาษหอ่อาหารทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม
จากเส้นใยราผขุาวผสมสารกนัเสยีจากธรรมชาติ 

ผศ.ดร.นฤมล  มาแทน เทคโนโลยีการเกษตร 

3 การประยกุต์ใช้น า้มนัปาล์มดิบท่ีผา่นการท าบริสทุธ์ิ
เบือ้งต้นเพื่อผลติไส้กรอกปลานิลเพื่อสขุภาพ 

รศ.ดร.มนสั  ชยัจนัทร์ เทคโนโลยีการเกษตร 

4 การพฒันากระบวนการเก็บเก่ียวโปรตีนจากน า้ไขข่าว
เค็มด้วยวิธีการปรับเปลีย่นพีเอช 

ผศ.ดร.วรวรรณ พนัพิพฒัน์ เทคโนโลยีการเกษตร 

5 รูปแบบการสร้างเสริมสขุภาพเพือ่สง่เสริมการ
เจริญเติบโตและพฒันาการแก่เดก็ปฐมวยัในศนูย์เด็ก
เลก็ 

ผศ.ดร.เกียรตกิ าจร  กศุล พยาบาลศาสตร์ 

6 ภาวะมวลกระดกู และการเปลีย่นแปลงของเมตาบอลซิมึ
ของกระดกูในเด็กอ้วน ก่อนและหลงัการปรับพฤตกิรรม
การด าเนินชีวิต 

อ.ดร.รพีพร  ขวญัเชือ้ แพทยศาสตร์ 

7 ผลของสารสกดัจากใบรางจืดในการต้านภาวะเครียด
ออกซิเดชนั การอกัเสบและการตายแบบอะพอลโทซิสใน
ตบัหนทูี่บาดเจ็บจากแอลกอฮอล ์

อ.ดร.ศราวธุ  ปาลโิภชน์ แพทยศาสตร์ 

8 ความชกุของการตดิเชือ้หนอนพยาธิและโปรโตซวัใน
ล าไส้ในเด็กนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาในเขตอ าเภอนบพิ
ต า จงัหวดันครศรีธรรมราช 

อ.ดร.ชชูาต ิ พนัธ์สวสัดิ ์ แพทยศาสตร์ 

9 การค้นหาสารใหมท่ี่มีฤทธ์ิต้านเชือ้แบคทีเรียจากตวัอยา่ง
ดินด้วยเทคนคิเมตาจีโนมิกส ์

อ.ดร.อภิชาต  อธิไภริน เภสชัศาสตร์ 

10 การพฒันาระบบท าความสะอาดรังนกที่บริโภคได้ด้วย
คลืน่เหนือเสยีงแบบหลายความถ่ี 

ผศ.ดร.สรศกัดิ ์ ดา่นวรพงศ์ วิทยาศาสตร์ 

11 การพฒันาชดุทดลองต้นแบบกลศาสตร์ เพื่อใช้ในระดบั
มธัยมศกึษาและอดุมศกึษาด้วยการวเิคราะห์วีดีโอ 

อ.ธรรมรง  เอียดคง วิทยาศาสตร์ 



ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ส านักวิชา 

12 การเปลีย่นเฟสแมเ่หลก็และจดัเรียงอนภุาคนาโนเหลก็-
พลาตินมั 

รศ.ดร.ชิตณรงค์  ศิริสถิตย์กลุ วิทยาศาสตร์ 

13 การผลติแก๊สสงัเคราะห์ด้วยกระบวนการแก๊สซิฟิเคชนั
จากกากกะลาปาล์มและทะลายปาล์มเหลอืทิง้โดยใช้เตา
ผลติแก๊สเชือ้เพลงิแบบไหลลงและปรับปรุงคณุภาพของ
แก๊สสงัเคราะห์ด้วยตวัเร่งปฏิกิริยา NiO/CaO บนตวั
รองรับ Al2O3 

ผศ.ดร.วิภาว ี ข าวิจิตร วิศวกรรมศาสตร์และ
ทรัพยากร 

14 การหาผลเลศิในการผลติกาซชีวภาพจากน า้เสยีโรงงาน
สกดัน า้มนัปาล์มดิบโดยวิธีการยอ่สว่นจากโรงผลติก๊าซ
ชีวภาพเชิงพาณิชย์และการหมกัร่วม 

ผศ.ดร.ชยัรัตน์ ศิริพธันะ วิศวกรรมศาสตร์และ
ทรัพยากร 

15 การสร้างแบบจ าลองเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการ
สกดัด้วยเคร่ืองของไหลแบบซุปเปอร์ริติคอลให้ได้วติามิน
เอและวิตามินอจีากกากเส้นใยปาล์มที่ผา่นการหีบแล้ว 

อ.ดร.อาวธุ  พรหมรักษา วิศวกรรมศาสตร์และ
ทรัพยากร 

16 แนวทางการประยกุต์ศิลปะภาพแกะหนงัตะลงุเพื่อ
ออกแบบเคร่ืองประดบัถมนคร 

ผศ.เรวตั  สขุสกิาญจน์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 

17 การวจิยัและการพฒันาผลติภณัฑ์เพื่อสขุภาพนาโนไฟโต
เจนของสารสกดัน า้จากใบรางจืดและเปลอืกมงัคดุใน
การต้านพิษตะกัว่ 

รศ.ดร.จิตรบรรจง  ตัง้ปอง สหเวชศาสตร์และ
สาธารณสขุศาสตร์ 

18 บทบาทของโปรตีน ST7 ตอ่กระบวนการสร้างเส้นเลอืด
ใหมท่ี่ถกูกระตุ้นโดยเซลล์มะเร็งเต้านมเพาะเลีย้งที่ผา่น
กระบวนการเพิ่มการแสดงออกและลดการแสดงออกของ
โปรตีน ST7 

อ.ดร.นรุดีนา  จารง สหเวชศาสตร์และ
สาธารณสขุศาสตร์ 

19 ชุดโครงการ ผลของส่วนผสมของสารออกฤทธ์ิทาง
ชีวภาพจากสมุนไพรไทยและยาเคมีบ าบัดในการ
เหน่ียวน าให้เกิดการตายแบบอะพอพโทซิสและออ
โตฟาจีและการยบัยัง้การแพร่กระจายของ
เซลล์มะเร็งช่องปาก 

ผศ.ดร.วรางคณา จุ้งลก สหเวชศาสตร์และ
สาธารณสขุศาสตร์ 



ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ส านักวิชา 

    - การศกึษาฤทธ์ิของสว่นผสมของสารออกฤทธ์ิทาง
ชีวภาพจากสมนุไพรไทยและยาเคมีบ าบดัในการ
เหน่ียวน าให้เกิดการตายแบบอะพอพโทซิสและออโตฟา
จีในเซลล์มะเร็งช่องปาก 

ผศ.ดร.วรางคณา จุ้งลก สหเวชศาสตร์และ
สาธารณสขุศาสตร์ 

    - การศกึษาฤทธ์ิของสว่นผสมของสารออกฤทธ์ิทาง
ชีวภาพจากสมนุไพรไทยและยาเคมีบ าบดัในการยบัยัง้
การรุกรานและแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งช่องปาก 

อ.ดร.อปัษร  สตัยาคม สหเวชศาสตร์และ
สาธารณสขุศาสตร์ 

20 การเพิม่มลูคา่เส้นใยเศษเหลอืทะลายปาล์ม : การผลติ
ไซแลนและคณุสมบตัิทางเคม ี

รศ.ดร.วรรณา  ชฤูทธ์ิ  เทคโนโลยีการเกษตร 

21 การแสดงออกและการศกึษาสมบตัิทางชีวเคมีของ
โปรตีน Bowman-Birk inhibitor ในถัว่หร่ัง 

ผศ.ดร.ภวูดล  บางรักษ์ วิทยาศาสตร์ 

22 การเปลีย่นแปลงทางเนือ้เยื่อวิทยาของเซลล์ค า้จนุ
ประสาทและการแสดงออกของตวัขนสง่กลทูาเมทในหนู
ที่มีเลอืดไปเลีย้งสมองลดลงเรือ้รัง 

อ.ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิน้ แพทยศาสตร์ 

23 การพฒันาระบบเว็บทา่ส าหรับแสดงผลข้อมลูเพื่อการ
ตดัสนิใจส าหรับการปลกูข้าวแบบใช้ข้อมลูเซนเซอร์ 

รศ.ดร.มลัลกิา  เจริญสธุาสนิ ี วิทยาศาสตร์ 

24 การตรวจจบัเหตกุารณ์ภยัพิบตัิรุนแรงจากเครือขา่ย
เซนเซอร์ ณ เกาะราชาใหญ่ ภเูก็ต 

รศ.ดร.กฤษณะเดช  เจริญ
สธุาสนิี 

วิทยาศาสตร์ 

25 ชุดโครงการ การจัดการอาชวีอนามัยและความ
ปลอดภยัของแรงงานสูงอายุในชุมชนจังหวดั
นครศรีธรรมราช  

ผศ.ดร.จ านงค์  ธนะภพ สหเวชศาสตร์และ
สาธารณสขุศาสตร์ 

    -บริบทชมุชนและปัจจยัก าหนดสขุภาพของแรงงาน
สงูอายใุนชมุชน จ.นครศรีธรรมราช 

ผศ.ดร.จ านงค์  ธนะภพ สหเวชศาสตร์และ
สาธารณสขุศาสตร์ 

    - รูปแบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั
ของแรงงานสงูอายใุนชมุชนโดยกระบวนการมีสว่นร่วม
ของชมุชน 
 
 

อ.ดร.สปุรีชา  แก้วสวสัดิ ์ สหเวชศาสตร์และ
สาธารณสขุศาสตร์ 



ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ส านักวิชา 

    - การประเมินต้นทนุตอ่ผลลพัธ์ของรูปแบบการจดัการ
ความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในแรงงานสงูอายใุน
ชมุชน 

ผศ.ดร.ศศิธร  ธนะภพ สหเวชศาสตร์และ
สาธารณสขุศาสตร์ 

26 วิตามินดีและความสมัพนัธ์ตอ่ความเสีย่งการเกิด
โรคหวัใจและระดบัวติามินดีในธาลสัซีเมยีชนิดตา่งๆใน
ประชากรไทยภาคใต้ จงัหวดันครศรีธรรมราช ปีที่ 2 

อ.ดร.นชุจรี จีนด้วง   สหเวชศาสตร์และ
สาธารณสขุศาสตร์ 

27 กลไกระดบัเซลล์ของสารสกดัใบบวัตองแห้งที่ยบัยัง้การ
สร้างไนตริกออกไซด์ในเซลล์ RAW 264.7 ปีที่ 2 

อ.ดร.พลูสทิธ์ิ หิรัญสาย   สหเวชศาสตร์และ
สาธารณสขุศาสตร์ 

28 องค์ประกอบทางเคมีของต้นกระทุม่นาและฤทธ์ิต้านเชือ้
จลุชีพ ปีที่ 2 

อ.ดร.บญุสง่ หวงัสนิทวีกลุ   เภสชัศาสตร์ 

29 ผลของสิง่เร้าตอ่การกระตุ้นการผลติสารวินคริสตินและวิ
นบลาสตินจากการเลีย้งเซลล์แพงพวยฝร่ัง
(Catharanthus roseus (L.)G.Don) ปีที่ 2 

ผศ.ดร.ผดงุศกัดิ์ สขุสอาด เทคโนโลยีการเกษตร 

30 ชุดโครงการ การพัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ในชุมชนจังหวดันครศรีธรรมราช ปีที่ 2 

ผศ.ดร.นยันา หนนูิล   พยาบาลศาสตร์ 

  การประยกุต์ใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ินเพื่อการสร้างเสริม
สขุภาพผู้สงูอายใุนชมุชน 

รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกรู  พยาบาลศาสตร์ 

  การป้องกนัและการจดัการปัญหาสขุภาพทัว่ไปท่ีพบบอ่ย
ในผู้สงูอาย ุ

ผศ.ดร.เรวดี เพชรศิราสณัห์   พยาบาลศาสตร์ 

  การจดัการปัญหาความเจ็บป่วยเรือ้รังของผู้สงูอายใุน
ชมุชน 

อ.ดร.เจนเนตร พลเพชร  พยาบาลศาสตร์ 

  การลดคา่ใช้จา่ยด้านการรักษาพยาบาลของผู้สงูอาย ุ
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพระดบัต าบลบ้านประดูห่อม 
อ าเภอทา่ศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช 

อ.ดร.อรทยั นนทเภท   พยาบาลศาสตร์ 

 


