
 

 
 
 

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  
เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประเภททุนต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ชุมชน สังคม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

-------------------------------------------------------------- 
ตามที่กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย งบประมาณเงิน

รายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภททุนต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ชุมชน สังคม            
บัดนี้กระบวนการพิจารณาประเมินผลคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัยเรียบร้อยแล้ว  ดังนั้น อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มอบ
อำนาจและมอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณและอธิการบดี ลงวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2553 และ ข้อ 8 (4) (6) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 17 กันยายน 2559 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 จึงประกาศผลการพิจารณา
จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเงินรายได้ กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภท
ทุนต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ชุมชน สังคม จำนวน 2 โครงการ งบประมาณรวม 190,000 บาท โดยมี
ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2566 รายละเอียดดังนี้  

 

ลำดับ โครงการวิจัย 
หัวหน้าโครงการ/ 

สังกัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 การพัฒนากลไกสนับสนนุการประกอบการ 

ของกลุ่มกาแฟบ้านควนขี้แรด 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนยี์   
จันทร์อานุภาพ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

100,000 

2 โรงเรือนเพาะเห็ดอัจฉริยะสำหรับวิสาหกิจ
ชุมชน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ด
บ้านป่าพงศ์อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 

รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร  แก้วอ่อน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

90,000 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
                        

     ประกาศ ณ วันที่  22  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 
 
 

                       (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ) 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 



 

       
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  
เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประเภททุนต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

-------------------------------------------------------------- 
ตามที่กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย งบประมาณเงิน

รายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภททุนต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรม ในเชิงพาณิชย์             
บัดนี้กระบวนการพิจารณาประเมินผลคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัยเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มอบ
อำนาจและมอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณและอธิการบดี ลงวันที่  20 
พฤศจิกายน 2553 และ ข้อ 8 (4) (6) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 17 กันยายน 2559 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 จึงประกาศผลการพิจารณา
จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเงินรายได้ กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภท
ทุนต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณรวม 90,000 บาท โดยมี
ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2566 รายละเอียดดังนี้  

 

ลำดับ โครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ/ 
สังกัด 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสารสกัด
เข้มข้นเสริมอาหารเพาะเลี้ยงปลานิล
จากวัสดุเหลือทิ้ง จากการเพาะเลี้ยง
เห็ดถั่งเช่าเชิงพาณิชย์ 

นางสาวมาณี  แก้วชนิด 
คณะวิทยาศาสตร์ 

90,000 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
                        

     ประกาศ ณ วันที่ 22  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 
 
 

                       (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ) 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
      ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 



 

 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  
เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประเภททุนเร่งรัด (Quick Win) ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

-------------------------------------------------------------- 
ตามที่กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย งบประมาณเงินรายได้ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภททุนเร่งรัด (Quick Win) ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG บัดนี้
กระบวนการพิจารณาประเมินผลคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัยเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มอบอำนาจ
และมอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณและอธิการบดี ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2553 และ ข้อ 8 (4) (6) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2559 ลง
วันที่ 17 กันยายน 2559 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 จึงประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุน
การวิจัยเงินรายได้  กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ประเภทเร่งรัด           
(Quick Win) ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ดังนี้ 

1. ทุนที่ได้รับการจัดสรรประเภททุนเร่งรัด (Quick Win) ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG 
จำนวน 4 โครงการ งบประมาณรวม 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 

2. ทุนที่ได้รับการจัดสรรดังกล่าว ให้มีกรอบระยะเวลาดำเนินการวิจัย 8 เดือน นับตั้งแต่วันที่       
1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 และให้สถาบันวิจัยและพัฒนาประสานผู้ได้รับการจัดสรรทุน เพ่ือเข้า
ทำสัญญากับมหาวิทยาลัยทักษิณต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
                        

     ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 
 
 

                       (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ) 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
      ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 



 

 
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภททุนเร่งรัด (Quick Win) ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG  

ลงวันที ่22 เมษายน พ.ศ. 2565 
 

ลำดับ โครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ/สังกัด 
งบประมาณ

(บาท) 
1 การพัฒนาเครื่องกรองกรดอะมิโนเหลวแบบ

กึ่งอัตโนมัติ 
อาจารย์ ดร.นเรศ  ฉิมเรศ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

100,000 

2 การเพ่ิมประสิทธิภาพของต้นแบบเครื่องทำแห้ง
แบบ พ่นฝอยเพ่ื อการผลิ ตกรดอะมิ โนผง       
เชิงพาณิชย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
รวมพร นิคม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

100,000 

3 การจำแนกความสุกของปลาย่างด้วยอัลกอริทึม
การเรียนรู้เชิงลึกร่วมกับอินเทอร์เน็ตของสรรพ
สิ่งในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารพร้อม
รับประทาน 

อาจารย์ ดร.ณภัทร  แก้วภิบาล 
คณะวิทยาศาสตร์ 

100,000 

4 เครือข่ายและนวัตกรรมความร่วมมือในการ
จัดการของเสียแบบหมุนเวียน เพ่ิมรายได้ให้
เกษตรกร ลดมลพิษและการสูญเสียทรัพยากร 
ด้วยการผลิตผลปาล์มน้ำมันคุณภาพสูง 

อาจารย์ ดร.วิกาญดา   
ทองเนื้อแข็ง 
คณะวิทยาศาสตร์ 

100,000 

งบประมาณรวม (ส่ีแสนบาทถ้วน) 400,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 2 - 



 

          
 

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  
เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประเภททุนพัฒนาแผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

-------------------------------------------------------------- 
 

ตามที่กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย งบประมาณเงินรายได้ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภททุนพัฒนาแผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) บัดนี้กระบวนการพิจารณา
ประเมินผลคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัยเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เร่ือง มอบอำนาจและมอบหมายหน้าที่
ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณและอธิการบดี ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 และ ข้อ 8 (4) (6) 
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 17 กันยายน 2559
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 
2/2565 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 จึงประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเงินรายได้ กองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภททุนพัฒนาแผนงานริเริ่ มสำคัญ (Flagship) จำนวน     
1 ชุดโครงการ งบประมาณรวม 399,700 บาท โดยมีระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 
ถึง 30 เมษายน 2566 รายละเอียดดังนี้ 

 

ลำดับ ชื่อชุดโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ/สังกัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 การเสริมสร้างความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกาย

ของผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21 
อ.ภิญโญ  โชติรัตน ์
คณะศึกษาศาสตร์ 

399,700 

โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การศึกษาสภาพสังคมประชากร 
สมรรถภาพทางกาย และความสามารถทางกายของ
ผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21 จังหวัดสงขลา 

อาจารย์ ดร.วิไลพนิ  แก้วเพ็ง 
คณะศึกษาศาสตร์ 

โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การพัฒนานวัตกรรม “มวยพฤฒ
พลัง” เพื่อสร้างเสริมความสามารถทางกายของผู้สูงอายุ 

อาจารย์ภิญโญ  โชติรัตน ์
คณะศึกษาศาสตร์ 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
                       ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 
 
 

                       (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ) 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 


