
 
 
 

 
 
  

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  
เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประเภททุนวิจัยบูรณาการ) 
 

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

เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย ภายใต้กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุน
โครงการวิจัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประเภททุนวิจัยบูรณาการ (ชุดโครงการวิจัย) ประจำปีงบประมาณ 
2564 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ 
พ.ศ. 2551 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มอบอำนาจและมอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยทักษิณและอธิการบดี ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 และข้อ 8 (6)  แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ประกอบกับมติการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวัน
พฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563 นั้น จึงประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเงินรายได้ กองทุน
วิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประเภททุนวิจัยบูรณาการ) ดังนี้  

1. ทุนที่ได้รับการจัดสรรประเภททุนวิจัยบูรณาการ จำนวน 7 ชุดโครงการ งบประมาณรวม 
1,971,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแนบ 

2. ทุนที่ได้รับการจัดสรรดังกล่าว ให้มีกรอบระยะเวลาดำเนินการวิจัยระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 
ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2564 และให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ประสานผู้ได้รับการจัดสรรทุน เพ่ือเข้าทำสัญญา
กับมหาวิทยาลัยทักษิณ ต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
                        

     ประกาศ ณ วันที่  28  ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                       (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ) 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
      ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
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แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  
เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประเภททุนวิจัยบูรณาการ) 
ลงวันที ่ 28  ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 

ลำดับ ชื่อชุดโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ หน่วยงานที่สังกัด 
งบประมาณ  

(บาท) 
1 การพัฒนาอุปกรณ์ วิเคราะห์ปริมาณสารเคอร์คิว     

มินอยด์แบบรวดเร็วชนิดมือถือ เพื่อประโยชน์ในการ
คัดกรองสายพันธุ์เบื้องต้น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์ 
บุนนาค 

คณะวิทยาศาสตร์    339,000  

โครงการวิจัยย่อยที่  1 การพัฒนาวิธี และอุปกรณ์    
การตรวจวัดเชิงปริมาณของเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้น
แบบมือถือ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์ 
บุนนาค 

คณะวิทยาศาสตร ์

โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การขยายพันธุ์ขมิ้นด้วยเทคนิค
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา 
แก้วพิบูลย ์

คณะวิทยาศาสตร ์

2 การยกระดับเครื่องปั้นดินเผา บนฐานรากองค์ความรู้
ทางภูมิศาสตร์และศิลปะร่วมสมัยเพื่อสร้างมูลคา่เพิ่ม
ทางเศรษฐกิจของชุมชนลุ่มและทะเลสาบสงขลา  

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  
ศักดิ์สูง 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

  310,000  

โครงการย่อยที่ 1 การสำรวจและวิเคราะห์คุณสมบัติ
ดินที่ เหมาะสมสำหรับการยกระดับผลิตภัณ ฑ์
เครื่องปั้นดินเผา บริเวณทะเลสาบสงขลา  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุตม์  นาท ี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

โครงการย่อยที่ 2 การศึกษา รูปแบบ ลวดลาย และ
ส่วนผสมเนื้อดินปั้น จากอัตลักษณ์เครื่องปั้นดินเผา
บริเวณรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาตอนกลาง และ
ตอนล่าง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ 

อาจารย์ ดร.วิเชษฐ์   
จันทร์คงหอม  

คณะศิลปกรรม
ศาสตร ์

โครงการย่อยที่  3 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อ
สร้างการรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาลุ่มน้ำ
ทะเลสาบสงขลา  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร   
ถาวรประสิทธิ์  

คณะเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ 

3 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชุมชนปากบารา จังหวัด
สตูล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภรัตน์   
พิณสุวรรณ  

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

  339,000 

โครงการวิจัยย่อยที่ 1 แนวทางการพัฒนาโฮมสเตย์ 
สำหรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชุมชนปากบารา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภรัตน์   
พิณสุวรรณ  

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การตลาด
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชุมชนปากบารา     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร 
ทองขะโชค 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

โครงการวิจัยย่อยที่  3 การพัฒนาฐานข้อมูลชุมชน 
สำหรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชุมชนปากบารา 

อาจารย์ ดร.วราภรณ์  
ทนงศักดิ ์

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์
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ลำดับ ชื่อชุดโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ หน่วยงานที่สังกัด 
งบประมาณ  

(บาท) 
4 การบริหารจัดการเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาการท่องเที่ยว

ชุมชนอย่างยั่งยืนภายหลังวิกฤต COVID-19 (โคโรน่า
ไวรัส) ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัด
พัทลุง 

อาจารย์ ดร.วิลาสินี ธนพิทักษ์ 
    

วิทยาลัยการจัดการ
เพื่อการพัฒนา  

  271,200  

โครงการย่อยที่  1 ข้อเสนอเชิ งนโยบายเพื่ อการ
ท่องเที่ยวชุมชนพื้นที่ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม 
จังหวัดพัทลุงอย่างยั่งยืน  

อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา วิทยาลัยการจัดการ
เพื่อการพัฒนา  

โครงการย่อยที่ 2 นวัตกรรมสำหรับการส่งเสริม ฟื้นฟู
และพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนตามแนววิถี
ชีวิตใหม่บนสมาร์ทโฟน กรณีศึกษา พื้นที่ชุมชนตำบล
ลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

อาจารย์ ดร.สุวิมล จุงจิตร คณะวิทยาศาสตร ์

โครงการย่อยที่  3 การออกแบบและพัฒ นาสื่ อ
ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังวิกฤต   
โควิด -19 กรณี ศึกษา พื้นที่ ชุมชนตำบลลานข่อย 
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา 
กสินันท ์

คณะศึกษาศาสตร์ 

5 การผลิตไบ โอดี เซลของวิสาหกิจชุมชนยะลา        
ไบโอดีเซล จังหวัดยะลา และสหกรณ์การเกษตร
พนมวังก์ จำกัด จังหวัดพัทลุง โดยใช้น้ำมันพืชใช้
แล้วเป็นสารตั้งต้น 

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  
สังขรักษ ์

คณะวิทยาศาสตร์   452,000  

โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การผลิตไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมัน
พืชใช้แล้วเป็นสารตั้งต้นด้วยกระบวนการทางเคมี
ร่วมกับการใช้โปรแกรมทางสถิติ 

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  
สังขรักษ์ 

คณะวิทยาศาสตร ์

โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การผลิตไบโอดีเซล โดยใช้น้ำมัน
พืชใช้แล้วเป็นสารตั้งต้นด้วยเอนไซม์ไลเปสจากวัสดุ
เศษเหลือจากกระบวนการแปรรูปอาหาร 

รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์  
กล่อมเกล้า  

คณะอุตสาหกรรม
เกษตรและชีวภาพ 

6 การศึกษาการเพิ่ มปริมาณและคุณสมบัติของ
พรอพอลิสจากชันโรงเพื่อเพิ่มมูลค่าจากพรอพอลิสข
องชันโรงอิตามา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตือนตา  
ร่าหมาน 

คณะวิทยาศาสตร์   90,300  

โครงการวิจัยย่อยที่ 1 การศึกษาการเพิ่มปริมาณและ
คุณสมบัติของพรอพอลิสจากชันโรงอิตามาในพื้นที่
บริเวณต้นน้ำคลองป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตือนตา  
ร่าหมาน 

คณะวิทยาศาสตร ์

โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่จาก
พรอพอลิสของชันโรงอิตามาเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ
ชุมชนฐานราก 

นางสาวจารุวรรณ  ชูสงค ์ สำนักสง่เสริมบริการ
วิชาการและภูมิ
ปัญญาชุมชน 
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ลำดับ ชื่อชุดโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ หน่วยงานที่สังกัด 
งบประมาณ  

(บาท) 
7 การสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อของสถานศึกษาบนฐานกลไกกจัดการ
ภายในท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมศิริ  
เดชารัตน์  

คณะวิทยาการ
สุขภาพและการกีฬา 

  169,500  

โครงการวิจัยย่อยที่ 1  การพัฒนารูปแบบการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อของสถานศึกษาบนฐานกลไกการจัดการ
ภายในท้องถิ่น จังหวัดพทัลุง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมศิริ  
เดชารัตน์  

คณะวิทยาการ
สุขภาพและการกีฬา 

โครงการวิจัยย่อยที่  2 การพัฒนารูปแบบการสร้าง
เสริมพฤติกรรมสุขภาพตามข้อกำหนดสุขบัญญัติ
แห่งชาติตามวิถีชีวิตใหม่ในการป้องกันโรคติดต่อใน
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น จังหวัด
พัทลุง 

อาจารย์พิริยะลักษณ์  
เพชรห้วยลึก 

คณะวิทยาการ
สุขภาพและการกีฬา 

งบประมาณรวม (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 1,971,000 

 
 

 


