
 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  
เรื่อง  ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย  กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

******************************** 
ตามที่กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ มีนโยบายจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยประเภทต่างๆ    

เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณท าวิจัย โดยให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัย  เพ่ือสร้าง
ความรู้ เสริมความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยและน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป 
โดยได้ด าเนินการในรายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561 นั้น 
บัดนี้กระบวนการพิจารณาจัดสรรทุนได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 และ 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2551 
ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มอบอ านาจและมอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยทักษิณและอธิการบดี ฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 และข้อ 8 (4) (6) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
ทักษิณว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2559 ฉบับลงวันที่ 17 กันยายน 2559 ประกอบกับมติการ
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ประกอบกับการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 3/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 จึงประกาศ
ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเงินรายได้ กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 จ านวน 2 ประเภททุน ประกอบด้วย ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ จ านวน 16 โครงการ ทุนพัฒนานักวิจัย 
จ านวน 3 โครงการ รวมทั้งสิ้น 19 โครงการ งบประมาณรวม 2,128,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปด
พันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้  

 

1. ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ หน่วยงานทีส่ังกัด งบประมาณ(บาท) 

1 ศักยภาพการผลิตแก๊สเช้ือเพลิงด้วยกระบวนการแก๊สซิฟิ  
เคชันจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรในท้องถิ่น  

อาจารย์ ดร.นิรมล  
จันทรชาต ิ

คณะวิทยาศาสตร ์ 135,000 

2 ศักยภาพของสารออกฤทธิ์กลุ่มอัลคาลอยด์และฟลาโว
นอยด์ในสมุนไพรไทยเพื่อยับยั้งเอนไซม์อะซีติลโคลีนเอส
เทอเรสของโรคอัลไซเมอร์  

อาจารย์ ดร.พนิตา  
ก้งซุ่น  

คณะวิทยาศาสตร ์ 150,000 

3 ศักยภาพของทรอสโทไคทริดส์ในอาหารส าหรับปลานิลต่อ
การเจริญเติบโตและภูมิคุ้มกัน 

อาจารย์ ดร.พฤทฐิภร 
ศุภพล  

คณะวิทยาศาสตร ์ 128,000 

4 ศักยภาพในการต้านออกซิเดชันและยับยั้งเอนไซม์ไทโร
ซิเนสของสารสกัดรากมะพูด  

อาจารย์ปริชาติ   
เทพทอง 

คณะวิทยาศาสตร ์  113,000 

5 การจัดการน้ าเสียและกลิ่นเหม็นจากการผลิตยางแผ่นด้วย
เทคโนโลยีสะอาด น้ าหมักจุลินทรีย์ และระบบก๊าซชีวภาพ 

อาจารย์วิกาญดา  
ทองเนื้อแข็ง  

คณะวิทยาศาสตร ์  153,000 

/ ช่ือโครงการ… 
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ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ หน่วยงานทีส่ังกัด งบประมาณ(บาท) 

6 การเข้าสู่สังคมผู้ประกอบการหญิงในชนบท:ศึกษาเชิง
ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนาบริเวณอ าเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา พ.ศ.2540-2561 

รองศาสตราจารย์ ดร.
อดิศร  ศักดิ์สูง 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

85,000 

7 มรดกทางวัฒนธรรมและอั ตลั กษณ์ มลายู ปาตานี  : 
ความส าคัญในการฟื้นฟูเพลงร้องเล่นและเพลงประกอบ
การละเล่นของเด็กมลายู 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.นูรยีัน สาแล๊ะ  

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์ 

120,000 

8 สถานภาพการวิจัยวรรณกรรมท้องถิ่นภาคเหนือ อีสาน 
และกลางในรอบสองทศวรรษ (พ.ศ.2540-2560)  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.พัชลินจ์ จีนนุ่น 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์ 

68,000 

9 การสังเคราะห์ผงนาโนนิกเกิลแอนทิโมนีโด๊ปทินออกไซด์
โดยกระบวนการสารลดแรงตึงผิวและศึกษาคุณสมบัติ  

อาจารย์ ดร.สุปานดี 
มณีโลกย์  

คณะวิทยาการ
สุขภาพและการกีฬา  

120,000 

10 ฤทธิ์ต้านมะเร็งและต้านการอักเสบของสารสกัดจากหัว   
ไอ้เหล็ก (Smilax ovalifolia) 

อาจารย์จารุรตัน์ 
ปัญโญ 

คณะวิทยาการ
สุขภาพและการกีฬา 

145,000 

11 ปรากฏการณ์และการอุบัติของโรคที่เกิดจากเช้ือราและ
แบคทีเรียในการปลูกเมล่อนในโรงเรือนใน  3 จังหวัด
ภาคใต้ของประเทศไทย 

อาจารย์ ดร.ปริศนา 
วงค์ล้อม  

คณะเทคโนโลยีและ
การพัฒนาชุมชน  

120,000 

12 การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ของไก่คอล่อน อาจารย์วิศาล อดทน คณะเทคโนโลยีและ
การพัฒนาชุมชน  

135,000 

13 นวัตกรรมการจัดการศึกษา อิงแนวคิดการวัดประเมินเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้: แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษา 4.0  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ณัชชา            
มหปุญญานนท์  

คณะศึกษาศาสตร์  75,000 

14 รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการทาง
วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.พศรเบศวณ์      
เวชวิริยะสกลุ 

คณะศึกษาศาสตร ์ 140,000 

15 การยอมรับเทคโนโลยีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในจังหวัดสงขลา:การวิเคราะห์กลุ่มพหุ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อรจันทร์  ศิริโชติ  

คณะเศรษฐศาสตร์
และบรหิารธุรกจิ  

68,000 

16 การประพันธ์เพลงตับเรื่องประวัติศาสตร์เมืองสงขลา 
 

อาจารย์คฑาวุธ   
พรหมล ิ

ค ณ ะ ศิ ล ป ก ร ร ม
ศาสตร์ 

113,000 

 งบประมาณรวม (บาท)   1,868,000 
 

2. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ หน่วยงานทีส่ังกัด งบประมาณ (บาท) 

1 การก าจัดโครเมียมในน้ าเสียโรงงานผลิตกระป๋องโดย
กระบวนทางไฟฟ้าเคมี 

อาจารย์ ดร. สุปานดี 
มณีโลกย ์ 

คณะวิทยาการ
สุขภาพและการกีฬา 

100,000 

2 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิในที่ดินของกลุ่ม
ชาติพันธ์ุชาวเล  

อาจารย์ภาณุวัฒน์ 
ปานแก้ว 

คณะนติิศาสตร ์ 80,000 

3 ตัวแบบ Capture-recapture ส าหรับประมาณการจ านวน
ผู้ป่วยสะเก็ดเงินแฝงในจังหวัดตรังในปี พ.ศ.2555 ถึง 
2560  

อาจารย์อรสา อนันต ์   คณะวิทยาศาสตร ์ 80,000 

 งบประมาณรวม (บาท)   260,000 
 
 

/ ทัง้นี้มี… 
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ทัง้นี้  มีกรอบระยะเวลาด าเนินการวิจัยระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562 และให้
หัวหน้าโครงการด าเนินการวิจัยโดยปฏิบัติตามสัญญารับทุนวิจัย ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการรับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ และระเบียบข้อบังคับ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง   

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                        

     ประกาศ ณ วันที่  17  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ช านิ) 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
      ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 
 
 
 
 
 


