
 
 

 
 
  

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  
เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประเภททุนวิจัยบูรณาการ) 
 

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

เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย ภายใต้กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุน
โครงการวิจัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประเภททุนวิจัยบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 17 
เมษายน 2562 ประกอบมติการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 5/2562 
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 นั้น บัดนี้กระบวนการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยได้ด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 และ 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มอบอ านาจและมอบหมายหน้าที่ ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยทักษิณและอธิการบดี ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 และข้อ 8 (4) (6)  แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
ทักษิณว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 17 กันยายน 2559 จึงประกาศผล          
การพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเงินรายได้ กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ   ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2563 ดังนี้  

1. ทุนที่ได้รับการจัดสรรประเภททุนวิจัยบูรณาการ จ านวน 5 ชุดโครงการ งบประมาณรวม 
1,806,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแนบ 

2. ทุนที่ได้รับการจัดสรรดังกล่าว ให้มีกรอบระยะเวลาด าเนินการวิจัยระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 
ถึงวันที่  30 กันยายน 2563 และให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ประสานผู้ได้รับการจัดสรรทุน เพ่ือเข้าท าสัญญา
กับมหาวิทยาลัยทักษิณ ต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                        

     ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                       (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ช านิ) 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
      ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
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แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  

เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประเภททุนวิจัยบูรณาการ) 

ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 

ที่  ชื่อชุดโครงการ/โครงการย่อย หัวหน้าโครงการ สังกัด 
งบประมาณ 

(บาท)  

1 1. การเพิ่มสมรรถนะของอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนส าหรับ
ภาคอุตสาหกรรมและภาควิสาหกิจ
ชุมชน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร 
แก้วอ่อน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์        
441,000  

  1.1 การออกแบบท่อแบนที่มีการสลับ
หน้าตัดไปมา ส าหรับการถ่ายเทความ
ร้อนที่เหมาะสม 

อาจารย์ ดร.นเรศ ฉิมเรศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  1.2 การประยุกต์ใช้ท่อแบนที่มกีารสลับ
หน้าตัดไปมา ส าหรับอุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อนแบบเปลือกและท่อ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร 
แก้วอ่อน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  1.3 การพัฒนาหม้อผลิตไอน้ า
ประสิทธิภาพสูง ส าหรับนึ่งก้อนเชื้อเห็ด
ระดับชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มอาชีพเพาะ
เห็ดนางฟ้าเชงิอนุรักษ์ บ้านปา่พงศ์ 
อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 

อาจารย์ชัยวฒัน์ จุมพลกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2 2. การพัฒนาถ่านกัมมันต์จากวชัพืชกง
เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม 

อาจารย์ ดร.พนิตา   
สุมานะตระกูล 

คณะวิทยาศาสตร ์        
346,500  

  2.1 การผลิตและการท าความสะอาด
ก๊าซชีวภาพดว้ยพืชกง 

อาจารย์ ดร.วิกาญดา  
ทองเนื้อแข็ง 

คณะวิทยาศาสตร ์

  2.2 วัสดุนาโนคอมโพสิทระหวา่งผง
ถ่านกัมมันต์จากวัชพชืกง และ NiAL-
LDO/Fe3O4/Bi2O3 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
เชิงแสงอาทิตย์เพื่อสลายสีย้อม 

อาจารย์ ดร.ศรชัย อินทะไชย คณะวิทยาศาสตร ์

  2.3 สารตัวเติมจากวชัพืชกงเพื่อลด
ต้นทุนและเสริมแรงในยางคอมพาวด ์

อาจารย์ ดร.พนิตา   
สุมานะตระกูล 

คณะวิทยาศาสตร ์
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ที่ ชื่อชุดโครงการ/โครงการย่อย หัวหน้าโครงการ สังกัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

 3 3. ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและการใช้ประโยชน์
ของเสียเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูป
ปลานิล 

รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์  
กล่อมเกล้า  

คณะอุตสาหกรรม
เกษตรและชีวภาพ 

441,000 

 3.1 การพัฒนากระบวนการผลติเอนไซม์ไล
เปสจากเคร่ืองในปลานิลโดยใชร้ะบบการ
แยกส่วนแบบใหม่และการจ าแนก
คุณลักษณะ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์  
กล่อมเกล้า 

คณะอุตสาหกรรม
เกษตรและชีวภาพ 

  3.2 การผลิตและสมบัติของคอลลาเจน
จากเกล็ดปลานิลด้วยกระบวนการอัลตรา
ซาวด ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พณัฐ 
กิตติพัฒนบวร 

คณะอุตสาหกรรม
เกษตรและชีวภาพ 

  3.3 การใช้วัสดุเศษเหลือทิ้งจาก
กระบวนการแปรรูปปลานลิเพื่อผลิตกรด
ไขมันโอเมก้า 3 (EPA และ DHA) 

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร 
สังขรักษ์  

คณะวิทยาศาสตร ์

4 4. ศิลปะการแสดงสร้างสรรค์ : ชาติพนัธุ์ 
ประวัติศาสตร์ และวิถีชวีิตของชาวซิ
งกอรา  

อาจารย์อรวรรณ  โภชนาธาร คณะศิลปกรรม
ศาสตร ์

       
315,000  

  4.1 ศิลปะการแสดงสรา้งสรรค์ : ชาติพันธุ์ 
ของชาวซิงกอรา 

อาจารย์อรวรรณ  โภชนาธาร คณะศิลปกรรม
ศาสตร ์

  4.2 ศิลปะการแสดงสรา้งสรรค์ : 
ประวัติศาสตร์ของชาวซิงกอรา 

อาจารย์ชลธิดา  เกษเพชร คณะศิลปกรรม
ศาสตร ์

  4.3 ศิลปะการแสดงสรา้งสรรค์ : วิถีชีวิต 
ของชาวซิงกอราสู่การเปน็มรดกโลก 

อาจารย์สายฝน  ไฝเสง้ คณะศิลปกรรม
ศาสตร ์

5 5. การพัฒนาเครื่องต้นแบบเซลล์
เชื้อเพลิงอัลคาไลท์น้ าตาลโตนด 

อาจารย ์ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรี คณะวิทยาศาสตร ์        
262,500  

  5.1 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีเพื่อ
เครื่องต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงน้ าตาลโตนด 

อาจารย์ ดร.จักรพงศ์ ไชยบุรี คณะวิทยาศาสตร ์   

  5.2 ผลของสารเจือผสมขั้วแอนทิโมนี 
โด๊ปทนิออกไซด์ต่อประสิทธิภาพของตัวเร่ง
ปฏิกิริยาไฟฟา้ในการเกิดออกซิเจน 

อาจารย์ ดร.สุปานด ี มณีโลกย ์ คณะวิทยาการ
สุขภาพและการ
กีฬา 
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งบประมาณรวม (บาท) 1,806,000 
 

 


