
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประเภททุนพัฒนาแผนงานริเริ่มส าคัญ (Flagship)) 
 

-------------------------------------------------------------- 
เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย ภายใต้กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นไปตาม

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ทุนพัฒนาแผนงานริเร่ิมส าคัญ 
(Flagship) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มอบอ านาจและมอบหมาย
หน้าที่ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณและอธิการบดี ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 และ    
ข้อ 8 (6) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ  ประกอบกับมติการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นั้น จึงประกาศผลการพิจารณา   
จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเงินรายได้ กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ประเภททุนพัฒนาแผนงานริเริ่มส าคัญ (Flagship)) ดังนี้  

1. ทุนที่ได้รับการจัดสรรประเภทประเภททุนพัฒนาแผนงานริเริ่มส าคัญ (Flagship) จ านวน 4 ชุด
โครงการวิจัย (10 โครงการวิจัยย่อย) งบประมาณรวม 1,240,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 

2. ทุนที่ได้รับการจัดสรรดังกล่าว ให้มีกรอบระยะเวลาด าเนินการวิจัยระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน
2564 ถึงวันที่  31 ตุลาคม 2565 และให้สถาบันวิจัยและพัฒนาประสานผู้ได้รับการจัดสรรทุน เพื่อเข้าท าสัญญา
กับมหาวิทยาลัยทักษิณต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  29  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

       (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ช านิ) 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

      ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 



 

 
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประเภททุนพัฒนาแผนงานริเริ่มส าคัญ (Flagship)) 

ลงวันที ่29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 

 

ล าดับ ชื่อชุดโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ หน่วยงานที่สังกัด 
งบประมาณ  

(บาท) 
1 สบู่ไพลประสิทธิภาพสูงในการต้านอนุมูลอิสระและ

แบคทีเรียด้วยนวัตกรรมการขนส่งสารที่ยืดการ
ปลดปล่อย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย 
อินทะไชย 

คณะวิทยาศาสตร์    350,000  

โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การสกัดน้ ามันหอมระเหยและ
สารต้านออกซิเดชันจากไพลเพื่อใช้ในผลิตภัณ ฑ์
เครื่องส าอาง 

อาจารย์ ดร.ปริชาติ  เทพทอง คณะวิทยาศาสตร ์

โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการต้าน
อนุมูลอิสระของไพลด้วยระบบขนส่งสาร ร่วมกับการ
เพิ่มประสิทธิภาพการต้านแบคทีเรีย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย 
อินทะไชย 

คณะวิทยาศาสตร ์

โครงการวิจัยย่อยที่ 3 การพัฒนาต ารับสบู่ไพลซิงค์
อะลูมิเนียม-เลเยอร์ดับเบิลออกไซด์ ที่มีประสิทธิภาพ
สูงในการต้านอนุมูลอิสระและแบคทีเรีย 

อาจารย์ ดร.สุกาญจนา   
ก าลังมาก 

คณะวิทยาการ
สุขภาพและการกีฬา 

2 การพัฒนาโมเดลฝึกทักษะทางพยาบาลจากยาง
ธรรมชาติ 

อาจารย์ ดร.พนิตา   
สุมานะตระกูล 

คณะวิทยาศาสตร์   370,000 

โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาโมเดลฝึกทักษะการเจาะ
เลือดและให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า 

ดร.วีระวุฒิ  แนบเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาหุ่นจ าลองฝึกทักษะการ
คลึงมดลูก  การวัดระดับยอดมดลูกมดลูก และการอบ
แผลฝีเย็บ 

อาจารย์ภรณิอร  พรผลอมร คณะพยาบาลศาสตร ์

โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมยางพาราแผ่น
หนังจ าลองส าหรับฝึกทักษะการฉีดยาอย่างปลอดภัย 

อาจารย์ ดร.พนิตา   
สุมานะตระกูล 

คณะวิทยาศาสตร ์

3 การจัดการเพื่อพัฒนาและยกระดับต าบลท่าแคสู่
วัฒนธรรมมโนราห์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
จังหวัดพัทลุง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วิลาสินี  ธนพิทักษ์ 

วิทยาลัยการจัดการ
เพื่อการพัฒนา 

  300,000 

โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ด้วยวัฒนธรรมมโนราห์ กรณีศึกษา
โฮมสเตย์ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จินตนา 
กสินันท ์ 

คณะศึกษาศาสตร์ 

โครงการวิจัยย่อยที่  2 การพัฒนาศักยภาพชุมชน
ท่องเที่ยวโฮมสเตย์สู่เส้นทางมโนราห์เพื่อการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม/เชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษาชุมชนโฮม 
สเตย์ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี  
ธนพิทักษ ์

วิทยาลัยการจัดการ
เพือ่การพัฒนา 
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ล าดับ ชื่อชุดโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ หน่วยงานที่สังกัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
4 การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

ส าหรับการจัดการสาธารณภัยและสร้างภูมิต้านทาน
การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์  
ภิบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์   220,000 

โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การสร้างหลักสูตรการเตรียม
ความพร้อมกลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแบบผสาน
ศาสตร์สร้างภูมิต้านทานและการป้องกันการติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ  
พีรวุฒิ 

คณะพยาบาลศาสตร ์

โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การสร้างเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ให้มีทั กษะในการจัดการสาธารภั ยการสร้างภู มิ
ต้านทาน และป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์  
ภิบาล 

คณะพยาบาลศาสตร ์

งบประมาณรวม (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 1,240,000 



ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่) 
 

-------------------------------------------------------------- 
เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย ภายใต้กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นไปตาม

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มอบอ านาจและมอบหมาย
หน้าที่ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณและอธิการบดี ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 และ
ข้อ 8 (6) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบกับมติการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นั้น จึงประกาศผลการพิจารณา  
จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเงินรายได้ กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
(ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่) ดังนี้   

1. ทุนที่ได้รับการจัดสรรประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ จ านวน 12 โครงการ งบประมาณรวม
895,000 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 

2. ทุนที่ได้รับการจัดสรรดังกล่าว ให้มีกรอบระยะเวลาด าเนินการวิจัยระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564
ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 และให้สถาบันวิจัยและพัฒนาประสานผู้ได้รับการจัดสรรทุน เพ่ือเข้าท าสัญญากับ
มหาวิทยาลัยทักษิณต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  29  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

       (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ช านิ) 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

      ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 



 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่) 
ลงวันที ่ 29  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สังกัด 
 งบประมาณ 

(บาท)  

1 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์(GIS) เพื่อการวิเคราะห์
พื้นที่เสี่ยงภัยแอมโมเนยีรั่วไหลและการจัดการความ
ปลอดภัยของกลุม่เปราะบางในอ าเภอป่าพะยอม 
จังหวัดพัทลุง 

อาจารย์ ดร.ธิติมา  ณ สงขลา  คณะวิทยาการสุขภาพ
และการกีฬา 

90,000 

2 แฮร์โทนิคไมโครอิมลัชันจากสารสกัดข้าวสังข์หยดงอก 
ขิง และหมี่ ส าหรับการน าส่งผา่นทางรูขุมขน 

อาจารย์ ดร.ยมล  พิทักษ์ภาวศุทธ ิ คณะวิทยาการสุขภาพ
และการกีฬา 

90,000 

3 การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาเพลงกล่อมเด็กภาคใตสู้่
การขับร้องประสานเสียง  

อาจารยส์ุภาพร  ฉิมหน ู คณะศลิปกรรรม
ศาสตร ์

80,000 

4 การพัฒนารูปแบบบริการสารสนเทศห้องสมุด
มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐในเขตจังหวัดภาคใต ้

อาจารย์ ดร.ปรญิญ ์ ขวัญเมือง คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

80,000 

5 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมความรอบรู้ทาง
สุขภาพในการป้องกันภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียนท่ีมีภาวะ
อ้วน : กรณศีึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
โรงเรียนบ้านควนตะแบก 

อาจารย์วรรณล ี ยอดรักษ์   คณะพยาบาลศาสตร ์ 80,000 

6  การเปรียบเทียบผลลัพธ์ิการฟื้นตวัด้านระบบประสาท
ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดระยะ
เฉียบพลัน 

อาจารย์รพภีัทร  ช านาญเพาะ คณะพยาบาลศาสตร ์ 30,000 

7 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสขุภาพเพื่อป้องกัน
โรคหลอดเลือดหัวใจของต ารวจภธูร จังหวัดพัทลุง 

อาจารย์มาล ี ค าคง คณะพยาบาลศาสตร ์ 80,000 

8 การพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะกระดูกพรุนใน
ผู้สูงอาย ุอ าเภอป่าพะยอม จังหวดัพัทลุง 

อาจารย์นิติกลุ  บุญแกว้ คณะพยาบาลศาสตร ์ 85,000 

9 การเปรยีบเทียบผลลัพธ์การฟื้นตัวด้านระบบประสาท
ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดระยะ
เฉียบพลัน 

อาจารย์พีรยา  นันทนาเนตร ์ คณะพยาบาลศาสตร ์ 60,000 

10 ผลของโปรแกรมการส่งเสรมิความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อ
พฤติกรรมการป้องกันภาวะโลหติจางจากการขาดธาตุ
เหล็กในหญิงตั้งครรภ ์

อาจารย์วิภา  สุวรรณรตัน ์ คณะพยาบาลศาสตร ์ 45,000 

11  ผลของบรรจภุณัฑ์แอคทีฟต่อการยืดอายุการเก็บ
รักษาผักกาดหอม 

นางสาวพิมพ์ชนก  แก้วอุดม สถาบันปฏิบตัิการ
ชุมชนเพื่อการศึกษา
แบบบูรณาการ 

90,000 

12 การวิเคราะห์เกมการแข่งขันและระดับความส าเร็จของ
นักกีฬาท่ีแข่งขันเทนนิสบนสนามพื้นดิน 

อาจารย์ธีรพันท์  สังข์แก้ว คณะศึกษาศาสตร ์ 85,000 

งบประมาณรวม (แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 895,000 
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ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประเภททุนต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ชุมชน สังคม) 
 

-------------------------------------------------------------- 
เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย ภายใต้กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นไปตาม

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ทุนต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมสู่   
ชุมชน สังคม พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มอบอ านาจและมอบหมาย
หน้าที่ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณและอธิการบดี ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 และ    
ข้อ 8 (6) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ  ประกอบกับมติการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นั้น จึงประกาศผลการพิจารณา   
จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเงินรายได้ กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ประเภททุนต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ชุมชน สังคม) ดังนี้  

1. ทุนที่ได้รับการจัดสรรประเภททุนต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ชุมชน สังคม จ านวน 3 โครงการ
งบประมาณรวม 280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 

2. ทุนที่ได้รับการจัดสรรดังกล่าว ให้มีกรอบระยะเวลาด าเนินการวิจัยระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564
ถึงวันที่  30 พฤศจิกายน 2565 และให้สถาบันวิจัยและพัฒนาประสานผู้ได้รับการจัดสรรทุน เพ่ือเข้าท าสัญญา
กับมหาวิทยาลัยทักษิณต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

       (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ช านิ) 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

      ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 



 

 
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประเภททุนต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ชุมชน สังคม) 

ลงวันที ่29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สังกัด 
งบประมาณ 

 (บาท) 
1 แอพลิ เคชั่ นต้ นแบบระบบติดตามและ

ช่วยเหลือผู้สูงอายุในสถานการณ์อุทกภัย 
อาจารย์ ดร.วราภรณ์  
ทนงศักดิ์ 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

90,000 

2 รูปแบบการบริหารจัดการที่ดินท ากินในพ้ืนที่
ป่าอนุรักษ์อย่างยั่งยืนภูมิเวศน์แถบเทือกเขา
บรรทัด (จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จังหวัดพัทลุง จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วิวัฒน์  ฤทธิ์มา   

วิทยาลัยการจัดการ
เพ่ือการพัฒนา 

100,000 

3 การพัฒนาโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตผักอินทรีย์ 

นางสาวจิตรา   
จันโสด 

สถาบันปฎิบัติการ
ชุมชนเพ่ือ
การศึกษาแบบ
บูรณาการ 

90,000 

งบประมาณรวม (สองแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 280,000 
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