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ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  
เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทุนพัฒนาชุดโครงการวิจัย) 
 

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

เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย ภายใต้กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการ
วิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประเภททุนพัฒนาชุดโครงการวิจัย ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 ประกอบมติของที่ประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563  นั้น บัดนี้
กระบวนการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 และ 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2551 
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มอบอ านาจและมอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
ทักษิณและอธิการบดี ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 และข้อ  8 (4) (6)  แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วย
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2559  ลงวันที่ 17 กันยายน 2559 จึงประกาศผลการพิจารณาจัดสรร
ทุนอุดหนุนการวิจัยเงินรายได้ กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้  

1. ทุนที่ได้รับการจัดสรรส าหรับรอบนี้ จ านวน 1 ประเภททุน ประกอบด้วย ทุนพัฒนาชุดโครงการวิจัย 
จ านวน 12 ชุดโครงการ งบประมาณรวม 304,000 บาท (สามแสนสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแนบ 

2. ทุนที่ได้รับการจัดสรรดังกล่าว ให้มีกรอบระยะเวลาด าเนินการ 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 
2563 ถึงวันที่  31 สิงหาคม 2563 และให้สถาบันวิจัยและพัฒนาประสานผู้ได้รับการจัดสรรทุน เพ่ือเข้าท าสัญญา
กับมหาวิทยาลัยทักษิณต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                        

     ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       (รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์) 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ                  
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แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  
เร่ือง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาชุดโครงการวิจัย  

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) 
ลงวันที ่ 2  มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 

ล าดับ กรอบแนวคิดชุดโครงการ/โครงการย่อย ผู้รับผิดชอบโครงการ สังกัด งบประมาณ(บาท) 

1 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางกลศาสตร์น้ าใต้ดิน เพื่อ  
การบริหารจัดการน้ า ตดิตาม เฝ้าระวัง การใช้น้ าเพื่อ
การเกษตรอย่างยั่งยืน ในพืน้ที่จงัหวัดพัทลุง 

ผศ.ดร.อุไรวรรณ  
ทองแกมแก้ว 

-ยกเลิก- 

คณะเทคโนโลยีและ
การพัฒนาชุมชน 

27,000 

1. สร้างตน้แบบระบบสารสนเทศกลศาสตร์น้ าใต้ดินในพืน้ที่
ลุ่มน้ า กรณีศึกษา ลุ่มน้ าคลองทา่แนะ จงัหวัดพัทลุง 

2. ตรวจสอบความแม่นย าของระบบสารสนเทศกลศาสตร์
น้ าใต้ดิน กรณีศึกษา ลุ่มน้ าคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง 

3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและการใช้ระบบในการ
บริหารจัดการน้ าใต้ดนิเพื่อการเกษตร กรณีศึกษา ลุ่มน้ า
คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง 

2 นวัตกรรมการผลิตพลูในจังหวัดพัทลุงเพื่อการส่งออก ผศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง 
-ยกเลิก- 

คณะเทคโนโลยีและ
การพัฒนาชุมชน 

26,000 

1. การพัฒนาสายพนัธุ์พลทูางการค้า 

2. การพัฒนาระบบการผลิตพลตูามมาตรฐาน GAP และ
การพัฒนากลุ่มผู้ผลิตพลูเชิงพาณิชย์ 

3. การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของพลูเพื่อการส่งออก 

3 การพัฒนาการผลิตไก่คอล่อนเชงิพาณิชย์ อ.ดร.วิศาล อดทน คณะเทคโนโลยีและ
การพัฒนาชุมชน 

25,000 

4 การส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเติบโตสมวัย (สูง ดี สมส่วน) ในเด็กวัยเรียนชุมชนดั้งเดิม
ภาคใต้ประเทศไทย  

ผศ.ดร.ดุษณีย์   
สุวรรณคง 

คณะวิทยาการ
สุขภาพและการกีฬา 

25,000 

5 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพรกรุงเขมาส าหรับผู้ป่วย
เบาหวาน 

อ.ดร.พิรุณรัตน์ แซ่ลิ้ม คณะวิทยาการ
สุขภาพและการกีฬา 
 
 

25,000 
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ล าดับ ชื่อชุดโครงการ/โครงการย่อย ผู้รับผิดชอบโครงการ สังกัด งบประมาณ(บาท) 

6 พัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา Perovskite ส าหรับขั้วแอร์แคโทดใน
การเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิงอัลคาไลน์จาก             
สุราชุมชน 

อ.ดร.จักรพงศ์  ไชยบุรี คณะวิทยาศาสตร ์ 18,000 

1 สังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาโครงสร้าง Perovskite เพื่อใช้
ในเคร่ืองต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงอัลคาไลน ์

2 พัฒนาขั้วแอร์แคโทด (Air cathode) เพื่อใช้ใน
เครื่องต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงอัลคาไลน์ 

3 พัฒนาตวัเร่งปฏิกิริยาจ าพวกโลหะทรานสิชนั เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตออกซิเจน ส าหรับใช้ในขั้ว
แคโทดของเคร่ืองต้นแบบเซลล์ 4 เชื้อเพลิงอัลคาไลน ์

7 การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และแนวทางการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประชาชนในพื้นที่ทะเลน้อย 
จังหวัดพัทลุง 

อ.ดร.นันทิดา สุธรรมวงศ ์ คณะวิทยาศาสตร ์ 25,000 

8 ขับเคลื่อนศิลปะและวฒันธรรมชุมชนเพื่อการพัฒนาคาบ 
สมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา  

ผศ.ดร.สุรสิทธิ์  ศรีสมุทร  คณะศิลปกรรม
ศาสตร ์

28,000 

9 การแปรรูปและเพิ่มมูลคาใบพลสููนวัตกรรมดานอาหาร                
เครื่องส าอางและสมนุไพร 

อ.ดร.พรวิชัย เต็มบุตร คณะอุตสาหกรรม
เกษตรและชีวภาพ 

26,000 

10 การบริหารจัดการขยะและเทคโนโลยทีี่เหมาะสม โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัด
สงขลา 

อ.ดร.วิลาสินี ธนพิทักษ ์ วิทยาลัยการจัดการ
เพื่อการพัฒนา 

28,000 

11 พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเมืองรอง  
คลองปากประจังหวัดพัทลงุ 

น.ส.วิจิตรา อมรวิริยะชัย 
-ยกเลิก- 

ส านักสง่เสริมการ
บริการวิชาการและ
ภูมิปัญญาชุมชน 

26,000 

12 การสร้างอัตลักษณ์และแบรนดส์ินค้าชุมชนพื้นที่คลอง   
ปากประจงัหวัดพัทลงุ 

น.ส.จารุวรรณ ชูสงค์ 
-ยกเลิก- 

ส านักสง่เสริมการ
บริการวิชาการและ
ภูมิปัญญาชุมชน 

25,000 

งบประมาณรวม (บาท) 304,000 

 
 


