
 
 

 
 
  

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  
เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประเภททุนวิจัยพื้นฐาน) 
 

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

เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย ภายใต้กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุน
โครงการวิจัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประเภททุนวิจัยพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ลงวันที่ 16 
พฤษภาคม 2561 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. ทุนที่ ได้รับการจัดสรรประเภททุนวิจัยพ้ืนฐาน จ านวน 16 ชุดโครงการ งบประมาณรวม 
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 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 (ประเภททุนวิจัยพื้นฐาน) 
ลงวันที ่7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 

ที่  ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สังกัด 
งบประมาณ  

(บาท)  
1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวชิาการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตา่งประเทศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.นพเก้า  
ณ พัทลุง 

คณะศึกษาศาสตร์       50,000  

2 งานวิจยัดนตรีสรา้งสรรค ์ : ซิมโฟ
นิกสวีทส าหรับวงดุริยางค์อิเล็กโทนิก
เครื่องลม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ประหยัด ศุภจิตรา 

คณะศิลปกรรม
ศาสตร ์

      55,000  

3 ศึกษาการถ่ายทอดองค์ความรู้ดนตรี
หนังตะลุงของครูดนตรีหนงัตะลงุใน
จังหวัดสงขลา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุรสิทธิ์ 
ศรีสมุทร 

คณะศิลปกรรม
ศาสตร ์

      50,000  

4 การศึกษาลักษณะทางกายภาพและ
คุณภาพการหุงต้มของข้าวพันธุ์
พื้นเมืองในจังหวัดพัทลงุเพื่อการใช้
ประโยชน ์

อาจารย์ ดร.นันทยิา   
พนมจันทร ์

คณะเทคโนโลยีและ
การพัฒนาชุมชน  

      75,000  

5 การเตรียมอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์/ไค
โตซานคอมโพสิตส าหรับการประยุกต์ใช้
เป็นสารป้องกันเชื้อราบนผลิตภัณฑ์   
จักสานจากกระจูด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชร  
ผลนาค 

คณะวิทยาศาสตร ์       70,000  

6 ความหลากหลายทางพนัธุกรรมและ
ปริมาณน้ ามันหอมระเหยของ
กะเพรา 

อาจารย์ ดร.สุขุมาล หวานแก้ว  คณะเทคโนโลยีและ
การพัฒนาชุมชน  

      80,000  

7 อ านาจการทดสอบของการทดสอบ
ค่าทีกับกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่
ภายใต้เงื่อนไขของขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง และระดับนัยส าคัญที่
แตกต่างกัน ระหว่างข้อมูลจริง 
ข้อมูลที่ผ่านการแปลงและข้อมูลจาก
เทคนิคมอนติตาร์โล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา 
มหปุญญานนท ์ 

คณะศึกษาศาสตร์         50,000  
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ที่  ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สังกัด 
งบประมาณ  

(บาท)  
8 วิเคราะห์ทางปี่ในของพระยา

ประสานดุริยศัพท ์ (แปลก ประสาน
ศัพท์) จากแผน่เสียงโบราณ 

อาจารย์คฑาวธุ พรหมลิ คณะศิลปกรรม
ศาสตร ์

      50,000  

9 สุนทรียภาพจากมุมมองผา่นเลนส์ : 
วิถีชีวิต ประเพณี ศิลปะวฒันธรรม
และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
รอบลุ่มทะเลสาบสงขลา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยอดชาย 
พรหมอินทร์ 

คณะศิลปกรรม
ศาสตร ์

      60,000  

10 การผลิตภาชนะย่อยสลายไดท้าง
ชีวภาพจากเส้นใยต้นสาค ู

อาจารย์ ดร.สุทธิษา ก้อนเรือง คณะวิทยาศาสตร ์       80,000  

11 การพัฒนาศักยภาพของโรงแรม 

ฮาลาลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิม 

กรณีศึกษาโรงแรมในพื้นที่  
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปาริฉัตร
ตู้ด า    

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์ 

      55,000  

12 การออกแบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผู้สูงอาย ุ 

อาจารย์ ดร.คณิดา สนิใหม คณะวิทยาศาสตร ์       80,000  

13 ศักยภาพการปรับตัวของ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมเพื่อ
รองรับการเปิดเสรีทางการค้าใน
ประเทศเศรษฐกิจอาเซียน 
กรณีศึกษา : จังหวัดสงขลา 

อาจารย์ ดร.นวิทย์ เอมเอก คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

      55,000  

14 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาพ
สะท้อนสงัคมและวฒันธรรมไทยและ
ญี่ปุ่นในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง : 
กรณีศึกษาเพลงของราชินีเพลงลูกทุ่ง 
'พุ่มพวง ดวงจนัทร'์ และ 'มิโซระ  
ฮิบาร'ิ 

อาจารย ์ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

      45,000  

15 การสังเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับ
นวัตกรรมด้านการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูตาม
กรอบมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษที่เปน็สากลในศตวรรษ
ที่ 21 

อาจารย์จุรีภรณ์ มะเลโลหิต คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

      70,000  
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ที่  ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สังกัด 
งบประมาณ  

(บาท)  
16 การประเมินคุณสมบัติโพรไบโอติกของ

แบคทีเรียแลคโตบาซิลัสคัดแยกจาก
อาหารหมักท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุง 

อาจารย์ ดร.ศุภชัย นิติพนัธ ์  คณะวิทยาศาสตร ์       75,000  

งบประมาณรวม (บาท )    1,000,000  
 
 
 

 

 


