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ยุทธศาสตรการพัฒนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยทักษณิ 
 

ความเปนมา 
  การวิจัยเปนภารกิจที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยจําเปนตอง

แสวงหาและพัฒนาองคความรูสําหรับการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของสังคม          
และสามารถนําองคความรูที่ไดไปใชในการพัฒนาแกไขปญหาทองถ่ิน  ซ่ึงจะสงผลตอความเจริญกาวหนาดาน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม   การดําเนินงานดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณในอดีตจนถึง
ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดทําหนาที่ขับเคล่ือนภารกิจอยางตอเนื่องในการสงเสริม สนับสนุน และสรางแรงจูงใจ
ใหกับบุคลากรในการทําวิจัย โดยในระยะแรกมีการดําเนินงานภายใตการกํากับดูแลภายใตการกํากับดูแลของกลุม
งานสงเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา ในระยะตอมามหาวิทยาลัยไดกําหนดงานภารกิจสงเสริมการวิจัย               
ใหดําเนินการภายใตการกํากับดูแลของกลุมงานบริการการศึกษา สังกัดสํานักงานอธิการบดี  จนกระทั่งในป    
พ.ศ. 2546  มหาวิทยาลัยไดจัดทํากรอบแนวคิดหลักของแผนแมบทมหาวิทยาลัยทักษิณ   เพื่อเปนตัวกําหนด
แนวทางและนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยกําหนดใหสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานสงเสริมและ
ประสานงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยในทุกสาขา ตอมาในป พ.ศ.  2547  มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ ขึ้น โดยมีวงเงินกองทุนเริ่มตน 1.5  ลานบาท  และมหาวิทยาลัยจะจัดงบประมาณสมทบเขาใน
กองทุนเปนประจําทุกป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยของบุคลากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรและการวิจัยของนิสิต สนับสนุนการใหรางวัล
ผลงานดีเดนและสนับสนุนการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากการวิจัย สนับสนุนการเผยแพรและถายทอด
ผลงานวิจัยเพื่อการประยุกตใช และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัย และในวันที่  17  กันยายน  2548  ที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ คร้ังที่  5/2548  ไดมีมติเห็นชอบใหจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานราชการ
ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ และประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  18 ตุลาคม  2548  เพื่อเปนหนวยงานกลางในการสงเสริม  
ประสานงานและบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
 



 

วิสัยทัศน 
สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนองคกรที่มุงสงเสริม  สนับสนุน  ใหเกิดการวิจัยเชิงบูรณาการโดยกลุมวิจัย      

ที่มีเครือขายการวิจัยสนับสนุน   ทั้งนี้เพื่อมุงสรางการเรียนรูรวมกันระหวางชุมชนกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนา   
ภูมิปญญาเชิงบูรณาการ และการสรางองคความรูใหมสําหรับการถายทอดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนในชุมชน
และสังคมใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 
 
พันธกิจ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ มพีันธกิจในการสรางแรงจูงใจเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกให
บุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของการวิจยั  และมุงมั่นที่จะพัฒนาโครงการวิจยัเชิงรุก  โดยอาศัยฐานความรูของ
องคกร  ชุมชน  และปราชญชุมชน  สงเสริมและสนับสนุนใหเกดิการขับเคลื่อนการวจิัยในเชิงพัฒนาหรือการ
แกไขปญหาในอนาคต และทําหนาที่ประสานเพื่อรวบรวมโครงการวิจัยยอยที่แยกสวนใหเปนโครงการบูรณาการ
หลักที่เชื่อมโยงครบวงจรในลักษณะเปนกลุม(Clusters) 

ภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนายังครอบคลุมถึงการจัดใหมีการสรางบรรยากาศวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพการวิจัยของบุคลากรใหมีผลสําเร็จเพิ่มขึ้น โดยผานระบบเครือขายการวิจัย  และจัดหาทรัพยากรที่จําเปน 
อาทิ ผูชวยวิจัย  ครุภัณฑหลัก  งบประมาณ  รวมทั้งการดูแลทรัพยสินทางปญญา  และการถายทอดเทคโนโลยีโดย
ความรวมมือระหวางองคกรชุมชน เพื่อพัฒนาเปนเครือขายการเรียนรูรวมกันที่สามารถขยายเครือขายผาน
กระบวนการประสานงานที่เปนระบบระหวางชุมชน 

 



 

เปาหมายการพัฒนางานวิจัย   
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีเปาหมายในการพัฒนางานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมใหมีคุณภาพเปนที่

ยอมรับของสังคม เพื่อกาวไปสูการเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย และสามารถใชฐานความรูจากงานวิจัยไปใช
และถายทอดองคความรูใหแกชุมชน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทําหนาที่ประสาน สงเสริม และสนับสนุนการ
วิจัยทั้งหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อนําไปสูการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
การแสวงหาแหลงทุนและทรัพยากรดานการวิจัย การสรางบรรยากาศ การวิจัยเพื่อจูงใจใหมีการผลิตผลงานวิจัย
เพิ่มขึ้น และสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย ทั้งในรูปแบบการบริการวิชาการและถายทอดองคความรู โดยบทบาท
และหนาที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถแสดงเปนแผนภูมิไดดังตอไปนี้ (รูปท่ี  1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

รูปท่ี  1   กิจกรรมห
 

  
 
 

 
แหลงทุน  

 

 

การสราง 
บรรยากาศวิจัย 

 
บริการวิชาการ 

 

พัฒนานักวิจัย /
หนวยวิจัยเฉพาะทาง   
(โครงการแมบท        
สหวิทยาการ) 
 

สถาบัน 
วิจัยและพัฒนา

 
ลักของสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยท

 

สถานี/หองปฏิบัติการ/
อุปกรณ 

 

ประสาน
หนวยง

 
การเผยแพรผลง

นักวิจ
 

/นักวิจัยผูชวย
ัยพ่ีเลี้ยง 
กัษณิ 

งานกับคณะ/
านภายใน/นอก

านวิจัย 



 

สรุปภาพรวมการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ   
ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

 
มหาวิทยาลัยทักษิณไดรับการสนับสนุนงบประมาณดานการวิจัยจํานวน  54  โครงการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น  

9,527,130  บาท  แบงออกเปนงบประมาณเงินรายไดจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ จํานวน 26 โครงการ 
วงเงิน  827,500  บาท และงบประมาณจากแหลงทุนภายนอก จํานวน  28  โครงการ วงเงิน  8,699,630  บาท  ซ่ึงใน
ปงบประมาณนี้มหาวิทยาลัยไดมุงเนนการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเพื่อใหงานวิจัยมีคุณภาพมากขึ้น 
 
1.  งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย  ปงบประมาณพ.ศ.2547 – 2548  จําแนกตามแหลงท่ีมาของทุน 

ปงบประมาณ 2547 ปงบประมาณ 2548 
งบประมาณ งบประมาณ 

อัตรา เพิ่ม/ลด 
ของงบประมาณ     แหลงทุน จํานวน

โครงการ จํานวนเงิน 
(บาท) 

รอยละ 
จํานวน
โครงการ จํานวนเงิน 

(บาท) 
รอยละ  

ภายใน 16 980,070 23.77 26 827,500 8.69 -15.57 
ภายนอกหรือทุนอื่นๆ 15 3,143,341 76.23 28 8,699,630 91.31 176.76 

รวม 31 4,123,411 100.00 54 9,527,130 100.00 131.05 
 

2.  งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยจากแหลงทุนภายใน     ปงบประมาณ พ.ศ.2548  
ปงบประมาณ 2548 

งบประมาณ แหลงทุน จํานวนโครงการ 
จํานวนเงิน (บาท) รอยละ 

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 26 827,500 100.00 
รวม 26 827,500 100.00 

 
 



 

3.  งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก     ปงบประมาณ พ.ศ.  2548  
ปงบประมาณ 2548 

งบประมาณ แหลงทุน จํานวนโครงการ 
จํานวนเงิน (บาท) รอยละ 

งบประมาณเงินแผนดิน 8 3,000,000 34.48 
เครือขายการวิจัยภาคใตตอนลาง (สกอ.) 6 726,470 8.35 
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 3 1,100,000 12.64 
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 1 100,000 1.15 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 195,000 2.24 
แหลงทุนอื่น ๆ 17 3,568,160 41.02 

รวม 36 8,699,630 100.00 
 

4.  การเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวชิาการ   ปงบประมาณ พ.ศ.2548 

รายการ จํานวนผลงานที่เผยแพร    
ปงบประมาณ 2548 

1. การเผยแพรในระดับนานาชาติ  
 ตีพิมพในวารสารวิชาการ 161 

2. การเผยแพรในระดับชาติ  
 ตีพิมพในวารสารวิชาการ 45 

รวม 206 
 
5.  จํานวนผลงานวิจัยและผลงานวชิาการที่เผยแพรใน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2548 

ปงบประมาณ 2547 ปงบประมาณ 2548 รายการ 
จํานวนเรื่อง รอยละ จํานวนเรื่อง รอยละ 

อัตราการ เพิ่ม/ลด 
ของผลงาน 

1. การเผยแพรในระดับนานาชาติ      
 ตีพิมพในวารสารวิชาการ 54 77.14 161 78.16 198.15 

2. การเผยแพรในระดับชาติ      
 ตีพิมพในวารสารวิชาการ 16 22.86 45 21.84 181.25 

รวม 70 100.00 206 100.00 194.29 
 



 

รายละเอียดโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
------------------------------------------ 

1.  โครงการวจัิยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณเงนิแผนดิน 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ  
(บาท) 

คณะวิทยาศาสตร   
1. การศึกษาโครงสรางชุมชนจุลินทรียในระบบการบําบัด 

น้ําทิ้งจากการเลี้ยงสัตวน้ําดวยเทคนิคทางชีวโมเลกุล 
อ.ดร.นุกูล  อินทระสังขา* 590,000 

2. การศึกษาประสิทธิภาพแคโรทีนอยดจากจุลินทรียเพื่อใช 
ในการแปลงเพศปลานิล 

อ. สุภฎา  คีรีรัฐนิคม** 232,800 

3. การศึกษาปจจยัการเกิดโรค Streptococcosis และพยาธิสภาพ 
ของการ ติดเชื้อ Streptococcus sp.ในปลานิลแปลงเพศ  
(Oreochromis niloticus) 

อ. นพดล  ศุกระกาญจน** 224,800 

4. การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของขาวพันธุพ้ืนเมือง
ภาคใตโดยใชเทคนิค Simple Sequence Repeats (SSRs) 

อ. ดร. อรุณรัศมิ์  วณิชชานนท* 191,200 

5. การศึกษาการกระจายพันธุและการประยุกตใชประโยชนจากพันธุ
ไมทองถิ่น (โทะ) 

อ. ดร.จารุวัตร   จันทรประดิษฐ* 753,400 

6. การพัฒนาเครื่องอบกุงแหงโดยใชพลังงานแสงอาทิตยรวมกับ
พลังงานไฟฟาสําหรับสักษณะภูมิอากาศในฤดูฝน 

ผศ. มารีนา  มะหนิ* 516,500 

7. การศึกษาลักษณะโปรไฟลทางดิ่งและการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิดินโดยใชสมการฟูริเยรในพื้นที่จังหวัดทางภาคใตของ
ประเทศไทย  กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุง 

อ. ดร. จอมภพ  แววศักดิ์** 400,000 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน   
1. การศึกษาการปนเปอนของสารอะฟลาทอกซินในวัตถุดิบ 

อาหารสัตว 
อ. ดร. อาภรณ สงแสง** 91,300 

 



 

2.  โครงการวจัิยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณเงนิรายได 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

คณะวิทยาศาสตร   
1. ศึกษาการดูดซับรวมแอมโมเนียและฟอรมัลดีไฮดดวยซีโอไลต

ธรรมชาติ 
อ. ดร.อุษา  อนทอง* 45,000 

2. ศึกษาการผลิตและการแพรของปุยยูเรียละลายชา อ. จักรพงศ  ไชยบุรี** 32,000 
3. การศึกษาผลกระทบของภาวะมลพิษทางเสียงจากเรือหางยาวตอการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณเขตหามลาสัตวปาทะเลนอยจังหวัดพัทลุง 
อ. พีรนาฏ  คิดดี** 37,000 

4. การศึกษาประสิทธิภาพของธูปฤาษี  และแหนเปดในการบําบัด
โลหะหนักและดูดซับธาตุอาหารพืชในกระบวนการบําบัดน้ําเสีย
ทางชีวภาพจากโรงงานแปรรูปสัตวน้ําในพื้นที่จังหวัดสงขลา 

ผศ. สุดสาคร  พุกงาม* 45,000 

5. การศึกษาขอบเขตของแหลงน้ําพุรอนอําเภอนบพิตํา จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยระเบียบวิธีการตรวจสภาพตานทานไฟฟาใน
แนวดิ่ง 

นายศุภกร  กตาธิการกุล** 40,000 

6. การศึกษาวิธีการเรียน (Learning  Style) ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ช้ันปที่ 1-4 ปการศึกษา 2548 

อ. สุระ  ประธาน* 35,000 

7. การประเมินศักยภาพพลังงานลมและแนวทางเหมาะสมของการใช
งานในพื้นที่จังหวัดพัทลุง 

อ. จตุพร  แกวออน** 40,000 

8. รากจริงของผลบวกบางชุดของพหุนามเชบีเชฟ อ. อลงกรณ  แซต้ัง** 13,000 
9. การพัฒนาเว็บเซอรวิสสําหรับบริการขอมูลดานบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
อ. สิรยา  สิทธิสาร** 35,000 

คณะศึกษาศาสตร   
1. การใหคําปรึกษาแบบกลุมที่มีผลตอการปรับตัวของนิสิต 

คณะศึกษาศาสตร ช้ันปที่ 1 
อ. ดวงฤดี  พวงแสง** 10,500 

2. การพัฒนาตนเองดวยการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสรางคุณลักษณะ
บุคลากรทางการศึกษาที่พึงประสงคตามโครงการ 1 อําเภอ 1 
โรงเรียนในฝนของผูบริหารและครู สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  
จังหวัดสงขลา 

ผศ. ดร.วีรฉัตร  สุปญโญ** 30,000 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
1. การศึกษารูปแบบการใชที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน

อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง 
อ. ศุภรัตน  ชูเมือง** 35,000 

2. การกระจายของนกน้ําและการจัดทําฐานขอมูลในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร บริเวณเขตหามลาสัตวปาทะเลสาบ อําเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา 

อ. วรุฒม  นาฑี 30,000 



 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
(บาท) 

3. การวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดองคกรชุมชนเพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน 

อ. ธีรพร  ศรประสิทธิ์** 45,000 

4. การรับรูแนวคิดสันติศึกษาของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต 

อ. ศันสนีย   จันทรอานุภาพ** 36,000 

5. การศึกษาองคความรูประวัติศาสตรภาคใต (ประวัติศาสตรทักษิณ) 
พ.ศ. 2532-2547 

อ. สกรรจ  จันทรัตน* 35,000 

6. บทบาทตามเพศกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธและการปฏิบัติตัว
เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุกอนการแตงงานของวัยรุนในเขต
จังหวัดสงขลา 

อ. สุทธิพร  บุญมาก** 35,000 

7. ศึกษาการพัฒนาการและการจัดการแหลงสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ จากอดีตถึงปจจุบัน (พ.ศ.2511-2547) 

อ. วรรณสิทธิ์  รุงมี** 25,000 

คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ   
1. พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใชบริการโดยสารทางอากาศ

ภายในประเทศดวยสายการบินตนทุนต่ํากรณีศึกษาเสนทางการบิน 
หาดใหญ-กรุงเทพฯ และกรุงเทพฯ-หาดใหญ 

อ. สุธี  โงวศิริ** 30,000 

2. พฤติกรรมและการรับรูคุณภาพจากการใชจายผานบัตรเดบิตของ
ผูบริโภคในจังหวัดสงขลา 

อ. เจษฎา  นกนอย** 30,000 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา   
1. ปจจัยทีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจราจรของ

นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 
อ. ดร. จุฑารัตน  สถิรปญญา** 30,000 

2. ความเครียดของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ อ. วิทยา  เหมพันธ** 22,000 
3. ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทํางานในงาน

กอสราง : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ พ้ืนที่จังหวัดพัทลุง 
อ. วัชรพล  เดชกุล** 30,000 

สถาบันทักษิณคดีศึกษา   
1. บทดิเกรฮูลู : คุณคาทางภาษา และการสื่อสารที่เช่ือมโยงกับสังคม

ชายแดนภาคใต 
น.ส. กันยารัตน  พรหมวิเศษ** 35,000 

สํานักงานอธิการบดี   
1. บทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่พึงประสงคของอาจารยที่ปรึกษา

ฝายกิจกรรมนิสิตตามทรรศนะของอาจารยที่ปรึกษาฝายกิจกรรม
นิสิตและกรรมการองคกรนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 

นางกัลยา  นรสิงห* 22,000 

2. การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยเกี่ยวกับ 
การใหบริการของกลุมงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

นางโสภิณ  วัฒนเมธาวี* 25,000 



 

3.  โครงการวจัิยท่ีไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ ความรวมมือ 
กับหนวยงานอื่น 

งบประมาณ 
(บาท) 

คณะวิทยาศาสตร 
1. การพัฒนากระบวนการผลิตสุรากลั่นชุมชนภาคใต ผศ. ศิริพร   จันทรคีรี* 

อ.จักรพงศ ไชยบุรี** 
เครือขายภาคใต
ตอนลาง สกอ. 

186,600 

2. การศึกษาองคประกอบทางเคมีของน้ํามันหอมระเหย 
ของเทพทาโร 

ผศ. เกษม   ต้ันสุวรรณ* 
ผศ.ดร. วิภา  พลันสังเกตุ* 
อ.ดร. นวลพรรณ  ศิรินุพงศ** 

เครือขายภาคใต
ตอนลาง สกอ. 

87,800 

3. การศึกษาภูมิปญญาพื้นบานและการใชประโยชน 
จากตนเทพทาโร 

อ.ดร. นวลพรรณ  ศิรินุพงศ**
ผศ.ดร. วิภา  พลันสังเกตุ* 
ผศ.เกษม  ต้ันสุวรรณ* 

เครือขายภาคใต
ตอนลาง สกอ. 

100,670 

4. การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดและน้ํามัน
หอมระเหยจากตนเทพทาโร 

ผศ.ดร. วิภา  พลันสังเกตุ* 
 

เครือขายภาคใต
ตอนลาง สกอ. 

30,000 

5. การลดอายุการหมักไตปลาใหมีความปลอดภัยตอ 
เช้ือกอโรคทางเดินอาหาร 

ผศ. บุษกร   อุตรภิชาติ* เครือขายภาคใต
ตอนลาง สกอ. 

122,100 

6. การใชรังสีแกมมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจุลินทรีย 
ที่ใชในการบําบัดโลหะหนักจากอําเภอรอนพิบูลย   
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อ. ดร. นุกูล อินทระสังขา* สํานักงานปรมาณู 
เพื่อสันติ 

100,000 

7. การประยุกตใชคุณสมบัติการตานยาปฏิชีวนะในการ 
ตรวจสอบผลกระทบของการปนเปอนโลหะหนักตอ 
ความหลากหลายของจุลินทรียจากน้ําทิ้งชุมชนและ 
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

อ. ดร. นุกูล  อินทระสังขา*
น.ส. ลัดดาวรรณ จันทโหม 
อ. นพดล  ศุกระกาญจน ** 

ผศ.ดร.หิริหัทยา เพชรมั่ง* 

โครงการพัฒนา 
องคความรูและ

ศึกษา 
นโยบายการจัดการ 
ทรัพยากรชีวภาพใน 

ประเทศไทย   
(โครงการ BRT) 

100,000 

8. การศึกษาประสิทธิภาพในการบําบัดฟอสฟอรัสในน้ํา
ทิ้งที่มีความเค็มจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเล 
โดยระบบ Sequencing batch reactor (SBR) 

อ. ดร. นุกูล  อินทระสังขา*
น.ส.เวลาวี  ไชยสิทธิ ์
อ. สุภฎา คีรีรัฐนิคม* 

สํานักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) 

195,000 

9. การศึกษาการประหยัดพลังงานและพลังงานทางเลือก
ในกระบวนการกลั่นสุราชุมชน 

อ. ดร. จอมภพ แววศักดิ์** 
 

เครือขายภาคใต
ตอนลาง สกอ. 

199,300 

10. โครงการพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสเรื่องคลื่น 
แมเหล็กไฟฟา 
 
 
 

ผศ. ประสงค สิริพุทไธวรรณ* สกอ. 55,000 



 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ ความรวมมือ 
กับหนวยงานอื่น 

งบประมาณ 
(บาท) 

คณะศึกษาศาสตร    
1. การพัฒนารูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสราง

สมรรถนะการพยาบาลดานสงเสริมสุขภาพเด็ก 
สําหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

อ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม** มศว.ประสานมิตร 
20,000  บาท 
กรมสุขภาพจิต 
40,000  บาท 

60,000 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
1. โครงการสํารวจเพื่อประมวลขอมูลนักการเมืองถิ่น : 

จังหวัดสงขลา 
ผศ.ภิญโญ  ตันพิทยคุปต* สถาบัน

พระปกเกลา 
100,000 

คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ    
1. ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของโรงพยาบาลกรุงเทพ

หาดใหญ 
อ.อรศิริ  ลีลายุทธชัย** โรงพยาบาล

กรุงเทพหาดใหญ 
150,000 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา    
1. ปจจัยทํานายความเฉลียวฉลาดทางอารมณของนิสิต 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
อ.ดร.จุฑารัตน สถิรปญญา** งบรายได  คณะ-

วิทยาการสุขภาพ
และการกีฬา 

9,900 

2. การสอบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ประกอบอาชีพ ในโรงงานอุตสาหกรรมยาง จาก
รายงานกองทุนเงินทดแทนกรณีศึกษาจังหวัดสงขลา 

อ. โสมศิริ  เดชารัตน** 
 

งบรายได  คณะ-
วิทยาการสุขภาพ
และการกีฬา 

9,900   

3. อิทธิพลของแรงจูงใจตอพฤติกรรมการออกกําลังกาย
ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 

อ. ลัคนา พิมพจันทร** 
 

งบรายได  คณะ-
วิทยาการสุขภาพ
และการกีฬา 

10,900  

4. ปจจัยกําหนดสุขภาพที่มีผลตอพฤติกรรมการสราง
เสริมสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่พักใน
หอพักมหาวิทยาลัยเขตพื้นที่พัทลุง 

อ. พิริยะลักษณ  เพชรหวยลึก** 
 

งบรายได  คณะ-
วิทยาการสุขภาพ
และการกีฬา 

10,000   

5. การศึกษาระดับความพึงพอใจในการอุปโภค บริโภค
น้ําโดยลักษณะสมบัติทางกายภาพ ภายใน
มหาวิทยาลัยทักษิณพื้นที่จังหวัดพัทลุง 

อ. สุปานดี  มณีโลกย** 
 

งบรายได  คณะ-
วิทยาการสุขภาพ
และการกีฬา 

10,000 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน    
1. การควบคุมไมยราพยักษ โดยชีววิธีในภาคใตของ

ประเทศไทย 
น.ส.อารีรัตน อักษรเนียม** สภาวิจัยแหงชาติ 30,000 

2. การควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธีในภาคใตของ
ประเทศไทย 

น.ส.อารีรัตน อักษรเนียม** สภาวิจัยแหงชาติ 30,000 

หมายเหตุ :       *   หมายถึง ขาราชการ                   **   หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย 



 

ผลงานวิจัยตพีิมพและบทความวิชาการเผยแพร 
------------------------------------- 

1.  วารสารภายในประเทศ 
ลําดับที่ ชื่อเร่ือง ชื่อผูเขียน ชื่อวารสาร 

1. ภาษาจีน : หนึ่งในภาษาสําคัญของโลก อ. เกตมาตุ  ดวงมณี** วารสารปาริชาต 
ปที่ 17 ฉบับที่ 2 

2. วิธีการศึกษาศาสนา อ. สมใจ  ศรีนวล* วารสารปาริชาต 
ปที่ 17 ฉบับที่ 2 

3. อิเหนา : มีสิ่งของก็เหมือนคอยเตือนใจ ผศ. นิดา  มีสุข* วารสารปาริชาต 
ปที่ 17 ฉบับที่ 2 

4. อิเหนา : เพราะรักจึงรั้น ผศ. นิดา  มีสุข* วารสารปาริชาต 
ปที่ 18 ฉบับที่ 1 

5. เครือขายสังคม : เสนทางการเรียนรูวิถีชีวิต
และจิตวิญญาณของ  ผูคนในพื้นที่
วัฒนธรรม 

ผศ.นิพนธ  ทิพยศรีนิมิต* วารสารปาริชาต 
ปที่ 18 ฉบับที่ 1 

6. การพัฒนาศักยภาพชุมชนดานการ
ทองเที่ยว โดยใชวัฒนธรรมชุมชนเปนฐาน
การพัฒนา : กรณีชุมชนเมืองกื้ด อําเภอแม
แตง จังหวัดเชียงใหม 

อ.จริน  ศิริ* วารสารปาริชาต 
ปที่ 18 ฉบับที่ 1 

7. การสรางฐานขอมูลดานวิถีชุมชน  ภูมิ
ปญญาชาวบานและทักษะความชํานาญ  
เพื่อพัฒนาสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  
ตามศักยภาพชุมชน 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต 

รศ. ประมาณ เทพสงเคราะห* วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปที่ 7 ฉบับที่ 2 

8. สํารวจงานวิจัยดานสังคมศาสตรเกี่ยวกับ
ภาคใตของประเทศไทยในรอบทศวรรษ
(พ.ศ.2534-2544) : กรณีศึกษาสาขา
ประวัติศาสตรและสาขาการพัฒนาชุมชน 

อ. อดิศร ศักดิ์สูง* 
อ. ณฐพงศ  จิตรนิรัตน* 
อ. บุษกร  ถาวรประสิทธิ์* 

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปที่ 7 ฉบับที่ 2 

9. ความสําคัญของหัวเมืองปกษใตตอราชอา
ราจักรสยามสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย 

อ. ศุภการ  สิริไพศาล** วารสารปาริชาต 
ปที่ 17 ฉบับที่ 2 

10. วัฒนธรรมทางการเมืองของไทย : 
ขอสังเกตและพิจารณา 

ผศ.พิทยา  มาศมนิทรไชยนรา* วารสารปาริชาต 
ปที่ 18 ฉบับที่ 1 

11. อัตลักษณชุมชนภาคใต : บทสํารวจ
เบื้องตนจากเอกสาร 

ผศ.ณฐพงศ  จอตรนิรัตน* วารสารปาริชาต 
ปที่ 18 ฉบับที่ 1 

 
 



 

ลําดับที่ ชื่อเร่ือง ชื่อผูเขียน ชื่อวารสาร 
12. สํารวจเพื่อประมวลขอมูลนักการเมืองถิ่น : 

จังหวัดสงขลา 
ผศ.ภิญโญ  ตันพิทยคุปต* เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและ

เสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจําป 2548  

13. คาลดหยอนภาษีกตัญู : ความสัมพันธเชิง
การแลกเปลี่ยนระหวางบิดามารดาสูงอายุ
กับบุตร 

อ.ศันสนีย จันทรอานุภาพ* วารสารปาริชาต 
ปที่ 18 ฉบับที่ 1 

14. ผลกระทบจากการตั้งคําถามของผูสอน อ.ศิริรัตน สินประจักษผล** วารสารปาริชาต  
ปที่ 18 ฉบับที่ 1  

15. การพัฒนาทักษะการแปลของนิสิตที่เรียน
วิชาการแปลเบื้องตน มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จังหวัดสงขลา 

อ.จามรี  คีรีรัฐนิคม** วารสารปาริชาต 
ปที่  18  ฉบับที่ 1 

16. การวิเคราะหตนเองกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

รศ. ประดิษฐ  มีสุข* วารสารปาริชาต 
ปที่ 17 ฉบับที่ 2 

17. มาตรฐานสื่อสิ่งพิมพวิชาวิทยาศาสตรของ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

รศ.ประดิษฐ  มีสุข* วารสารวิทยาศาสตรทักษิณ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 1 

18. การผลิตน้ํามันดีเซลชีวภาพ (Biodiesel  
Production) 

อ. จักรพงศ  ไชยบุรี** วารสารปาริชาต 
ปที่ 17 ฉบับที่ 2 

19. ศึกษาการดูดซับรวมแอมโมเนียและฟอร
มัลดีไฮด ดวยซีโอไลตธรรมชาติ 

อ.ดร.อุษา  อนทอง* เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจําป 2548  
20. Structural characterization of natural 

zeclite by using X-ray diffraction and  
X-ray fluorescense spectroscopy 
techniques and its application in 
ammonia treatment of wastewater from 
industrial factories 

อ.ดร. อุษา  อนทอง *  
และคณะ 

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย ครั้งที่ 30 

21. การศึกษาองคประกอบทางเคมีของน้ํามัน
หอมระเหยของ      เทพธาโร 

ผศ.เกษม  ต้ันสุวรรณ* เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจําป 2548  
22. การผลิตน้ํามันดีเซลชีวภาพในเครื่อง

ปฏิกรณแบบทอ 
อ.จักรพงศ  ไชยบุรี  ** 

และคณะ 
การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมี

ประยุกตแหงประเทศไทย ครั้ง 14 
23. เคมีคอมพิวเตอรหองทดลองราคาถูก อ.ดร. อุษา  อนทอง*  

และคณะ 
วารสารวิทยาศาสตรทักษิณ   

ปที่ 1 ฉบับที่ 1 
 



 

ลําดับที่ ชื่อเร่ือง ชื่อผูเขียน ชื่อวารสาร 
24. ฟูลเลอรีน(Fullerenes) : คารบอนพันธุใหม 

 
 

ผศ.สัมพันธ  พลันสังเกตุ* วารสารวิทยาศาสตรทักษิณ   
ปที่ 1 ฉบับที่ 1 

 
25. คุณภาพน้ําในแหลงน้ําเพื่อการประปาของ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
ผศ.สัมพันธ  พลันสังเกตุ* 
ผศ.ดร.วิภา  พลันสังเกตุ* 

อ.วรากร วิศพันธ* 

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

ศูนยแสดงสินคาและประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี กรุงเทพฯ 

(วันที่ 19-21 ตุลาคม 2547) 
26. สึนามิ : มหันตภัยจากมหาสมุทร อ.พลากร  บุญใส** วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
ปที่ 1 ฉบับที่ 2 

27. มาทําความรูจักกับ  
“CRYSTAL  ENGINEERING” กันเถอะ!! 

ผศ.ดร.หิริหัทยา  เพชรมั่ง* วารสารวิทยาศาสตรทักษิณ 
ปที่ 2 ฉบับที่ 1 

28. การศึกษาสมบัติทางกายภาพและวิเคราะห
หาธาตุองคประกอบเชิงคุณภาพกึ่งปริมาณ
ของน้ําจากแหลงน้ําผิวดินบริเวณคาบ 
สมุทรสทิงพระ 

อ.ดร.ธวัฒนชัย  เทพนวล* เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจําป 2548 

29. การวัดปริมาณและคุณภาพของ
กัมมันตภาพรังสีในตัวอยางดินจากบริเวณ
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

อ.ดร..ประสงค เกษราธิคุณ* เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจําป 2548 
30. ภาพรวมพลังงานและผลกระทบทาง

สิ่งแวดลอมของประเทศไทยในระหวางป 
พ.ศ.2534-2543 

อ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์** 
ผศ.มารีนา มะหนิ* 
อ.จตุพร แกวออน** 

 

ตีพิมพวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 
12 ฉบับที่ 3 เดือน 

31. Desingning of a Mulberry Green Tea 
Dryer with Producer Gas Utilization 

อ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์** The 43rd Kasetsart University Annual 
Conference, 3-5 Febuary, 2005, 

Bangkok, Thailand 
32. การศึกษาการพาความรอนแบบธรรมชาติ

ภายในหลังคาบรรยากาศชีวภาพ โดยใช
เทคนิคพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ 

อ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์** การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย ครั้งที่ 30 

33. The Study of natural heat Convection 
within the Bioclimatic Roof by using the 
Computational  Fluid Dynamics (CFD) 
Technique 
 

อ.ดร.จอมภพ  แววศักดิ์** บทคัดยอ หนังสือ การประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง 

ประเทศไทย ครั้งที่ 30 



 

ลําดับที่ ชื่อเร่ือง ชื่อผูเขียน ชื่อวารสาร 
34. A Mulberry Green Tea Drying using 

Producer Gas  
 
 

อ.ดร.จอมภพ  แววศักดิ์** Naresuan University Science Journal, 
Vol. 2, No.1,pp 14-16 (in-Thai) 

35. The Spectral Transmittance due to Water 
Vapor, Ozone Aerosol of Cloundless 
Atmostphere over the central Part of 
Thailand 

อ.ดร.จอมภพ  แววศักดิ์** ตีพิมพวารสาร Thammasat 
Int.J.Sc.Tech.,Vol.9,No.3, July-

September 2004 

36. The Drying of Chili Spur Pepper by using 
a Longan Dryer, 

อ.ดร.จอมภพ  แววศักดิ์** Naresuan University Science Journal, 
Vol. 1, No.1,pp 49-61 (in-Thai) 

37. An Overview of Energy and 
Environmental Impacts of Thailand 
during 1991-2000 

อ.ดร.จอมภพ  แววศักดิ์** Naresuan University Science Journal, 
Vol. 12, No.3,pp 59-74 (in-Thai) 

38. เซลลแสงอาทิตย : เทคโนโลยีการผลิต
พลังงานไฟฟาสําหรับอนาคต 

อ.ดร.จอมภพ  แววศักดิ์** วารสารวิทยาศาสตรทักษิณ 
 

39. การปรับปรุงสมรรถนะเครื่องอบแหงลําไย
โดยการใชพลังงานชีวมวลรวมกับ
พลังงานแสงอาทิตย 

อ.ดร.จอมภพ  แววศักด** The 43rd Kasetsart University Annual 
Conference, 3-5 Febuary, 2005, 

Bangkok, Thailand 
40. Thermal Performance of a solar  

Mulberry Paper Dryer 
อ.ดร.จอมภพ  แววศักดิ์ ** The 1st Conference  Energy Network of 

Thailand, 11-13 May, 2005 Cholburi, 
Thailand 

41. The Application of Solar Collectors for 
Improving the Performance of a Biomass 
Longan  Dryer 

อ.ดร.จอมภพ  แววศักดิ์ ** The 1st Conference  Energy Network of 
Thailand, 11-13 May, 2005 Cholburi, 

Thailand 
42. The Utilization of  Producer Gas in   

Mulberry  Green Tea Production Process 
อ.ดร.จอมภพ  แววศักดิ์ ** The 1st Conference  Energy Network of 

Thailand, 11-13 May, 2005 Cholburi, 
Thailand 

43. On the Estimation of Atmospheric 
Emissivity of Thailand using  Upper Air 
Data  

อ.ดร.จอมภพ  แววศักดิ์ ** The 1st Conference  Energy Network of 
Thailand, 11-13 May, 2005 Cholburi, 

Thailand 
44. Some Physical Properties of Palm Oil 

Waste and Sugar Cane Bagasse Fiber 
based Concrete Hollow Blocks 

อ.ดร.จอมภพ  แววศักดิ์ ** The 1st Conference  Energy Network of 
Thailand, 11-13 May, 2005 Cholburi, 

Thailand 
 
 



 

ลําดับที่ ชื่อเร่ือง ชื่อผูเขียน ชื่อวารสาร 
45. An Improvenment Of An Ac 

Susceptibility Measuring System 
อ.ฉัตร  ผลนาค** บทคัดยอ หนังสือ การประชุมวิชาการ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 30 

46. The Study of Thermodynamic Properties 
of D-Wave Superconductors under a 
Magnetic Field 

อ.ภรพนา  บุญมา** บทคัดยอ หนังสือ การประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศ

ไทย ครั้งที่ 30 
47. Determination of Convective Heat 

Transfer Coefficient of  Ginger Drying 
under natural  Convection 

ผศ.มารีนา  มะหนิ* บทคัดยอ หนังสือ การประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศ

ไทย ครั้งที่ 30 
48. Modeling of Weather Data for Renewable 

Energy System Applications in southern 
Thailand  

ผศ. สุวิทย  เพชรหวยลึก* บทคัดยอ หนังสือ การประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศ

ไทย ครั้งที่ 30 
49. การไดมาซึ่งความดันของแกสตามทฤษฎี

จลน โดยอาศัยภาชนะเปนรูปทรงกระบอก 
ชนะ  จันทรฉ่ํา และ 
รศ.ดร.นิคม  ชูศิริ* 

วารสารวิทยาศาสตรทักษิณ 
ปที่ 2 ฉบับที่ 1 

50. ฟงกช่ืนคลื่นและเพนตะควารกแอนติดีคู
เพลทโดยใชฟงกช่ันชันฐานยามามูซิ 

อ.ดร.สัมภาส ฉีดเกตุ** การประชุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 30 

51. การศึกษาการกําบังทางรังสีโดยใชแผน
คอนกรีต 

อาหาหมัด แมเราะ และ 
อ.ดร.ประสงค  เกษราธิคุณ* 

วารสารวิทยาศาสตรทักษิณ 
ปที่ 2 ฉบับที่ 1 

52. ขอความคาดการณเบหซาด-ไวซิง และ
กราฟบริบูรณ 

อ.อลงกรณ  แซต้ัง** เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจําป 2548 
53. On Some Inequalities รศ.ดร.สมใจ  จิตพิทักษ* วารสารวิทยาศาสตรทักษิณ 

ปที่ 2 ฉบับที่ 1 
54. ความเที่ยงตรงและความเชื่อถือไดของ

แบบทดสอบ 
ผศ.สมเกียรติ  เกตุเอี่ยม* วารสารวิทยาศาสตรทักษิณ 

ปที่ 2 ฉบับที่ 1 
55. สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินที่มี

ประสิทธิภาพไนโตรเจนบริเวณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง 

รศ. สุภาจรี  นิยะมานนท* 
อ. สมเดช นิยะมานนท* 

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปที่ 8 ฉบับที่ 1 

56. โรคติดเชื้อที่สําคัญในกุงขาว อ. นพดล  ศุกระกาญจน** วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปที่ 8 ฉบับที่ 1 

57. ผลของอะฟลาทอกซินบี 1 ตอปลานิลแดง
แปลงเพศ 

อ. นพดล  ศุกระกาญจน** วารสารสงขลานครินทร วทท. 
(ฉบับพิเศษ) vol.27(Suppl.) 2005 

58. การวิเคราะหความเสี่ยง : กรณีศึกษาการ
นําเขากุงขาวในประเทศไทย 
 

อ. นพดล  ศุกระกาญจน** 
อ. สุภฏา  คีรีรัฐนิคม** 

วารสารสงขลานครินทร วทท.2548,27 



 

ลําดับที่ ชื่อเร่ือง ชื่อผูเขียน ชื่อวารสาร 
59. การใชเทคนิค FISH เพื่อศึกษากลุมจุลินท

รียในระบบทางเดินอาหารของกุงขาว
(Paneus vanamei) 

ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา 
อ. สุภฏา  คีรีรัฐนิคม** 

วารสารสงขลานครินทร วทท.2548 
(ฉบับพิเศษ1) 

60. หลักการวิเคราะหความเสี่ยงจากการนําเขา
กุงขาว 

อ. นพดล  ศุกระกาญจน** 
อ. สุภฏา  คีรีรัฐนิคม** 

 

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 

61. การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพเคมีและ
จุลชีววิทยาของน้ําหมักชีวภาพจากพืช 

อ. ดร. นุกูล อินทระสังขา* 
อ. สุภฏา  คีรีรัฏนิคม** 
นางสาวสายรุง  รัตนบุรี 

วารสารวิทยาศาสตรทักษิณฉบับที่ 1 

62. การตรวจสอบแบคทีเรียที่มีศักยภาพเปน
โปรไบติกในการเพาะเลี้ยงกุงทะเลโดยใช
เทคนิค Fluorescence in situ Hybridization 
(FISH) 

อ. ดร. นุกูล อินทระสังขา* 
อ. ดร. ประดิษฐ  ต้ังสกุล* 
อ. นพดล  ศุกระกาญจน** 

นายดอกรัก  ชัยสาร 
นางสาวปารีดะ  สาเหาะ 

วารสารวิทยาศาสตรทักษิณฉบับที่ 1 

63. การประยุกตการวิเคราะหไนเตรทในน้ํา
เสียที่มีความเค็มโดยวิธี Copper-Cadmium 
Reduction column และการใชชุดวิเคราะห 
ไนไตรทสําเร็จรูปของ Merck Ltd. 

นิแอ  นิฮะ 
พีระศักดิ์  ศิริวัฒน 
สมพงศ  โอทอง 

อ. นพดล  ศุกระกาญจน** 
อ. ดร. นุกูล  อินทระสังขา* 

วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดลอมไทย  
ปที่ 19 ฉบับที่ 1 

64. การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของ
สัตวจําพวกหอย (mollusks) บริเวณปาชาย
เลนและริมฝงทะเลรอบเกาะยอ 

อ.วิสุทธิ์  ถิรสัตยวงศ* เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจําป 2548 
65. การแสดงออกที่แตกตางกันของยีนที่

เกี่ยวเน่ืองกับความเครียดจากสภาพแหง
แลงในเนื้อเยื่อคอลลารของหอยทากยักษ
แอฟริกา (Achatina  fulica) 

อ.ดร.ธนพันธุ  ปทมานนท* เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจําป 2548 

66. การนับจํานวนเซลลโซมาติกและเบคทีเรีย
ในตัวอยางน้ํานมดิบดวยกลองจุลทรรศน
และกลองจุลทรรศนอีพิฟลลูออเรสเซนส 

อ.ดร.นุกูล  อินทระสังขา* 
นายมงคล  ประทุมมณี 
นางสาวนุติยา  ยิ้มละมัย 
นางสาวสุไรดา สีสะใว 

การประชุมวิชาการสัตวศาสตรภาคใต 
ครั้งที่ 3 

67. คุณภาพทางจุลชีววิทยาและองคประกอบ
น้ํานมในถังรวมนมของฟารมโคนมในเขต
อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง 

อ.ดร.นุกูล  อินทระสังขา* 
นายมงคล  ประทุมมณี 
นางสาวใจพร  ไชยชาย 

 
 

การประชุมวิชาการสัตวศาสตรภาคใต  
ครั้งที่ 3 



 

ลําดับที่ ชื่อเร่ือง ชื่อผูเขียน ชื่อวารสาร 
68. อัตราสวนและความสัมพันธของเชื้อ 

Staphylococcus spp., streptococcus 
spp.,total coliform และ Escherichai colei
ที่พบในน้ํานมที่เปนโรคเตานมอักเสบ 

อ.ดร.นุกูล  อินทระสังขา* 
นายมงคล  ประทุมมณี 
นางสาวจิติมา สถาพร 

นางสาวจิราพร เลื่อนจันทร 

การประชุมวิชาการสัตวศาสตรภาคใต  
ครั้งที่ 3 

69. ประสิทธิภาพของพันธไมปาชายเลนใน
การบําบัดน้ําเสีย 

วีณา  จิรัตฐิวรุตมกุล และ 
ผศ.สุดสาคร  พุกงาม* 

วารสารวิทยาศาสตรทักษิณ 
ปที่ 2 ฉบับที่ 1 

70. การเปรียบเทียบประชากรของแบคทีเรียที่
ทนตอยาปฏิชีวนะระหวางดินในบอกุง
และดินปาชายเลน อําเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา 

กนกพร  แกวมะคํา 
วาสนา  มูสา  และ 
อ. อานุช  แกววงศ** 

วารสารวิทยาศาสตรทักษิณ 
ปที่ 2 ฉบับที่ 1 

71. การสืบคนเอกสารและงานทาง
อินเทอรเน็ต 

อ. ดร. อภิรด ีประดิษฐสุวรรณ** 
อ. ดร. ฉัตรศิริ  ปยะพิมลสิทธ์ิ** 

วารสารปาริชาต 
ปที่ 17 ฉบับที่ 2 

72. การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้ง
องคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

อ.ดร.รุงชัชดาพร  เวหะชาติ** เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจําป 2548  
73. การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้ง

องคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อ.ดร.รุงชัชดาพร  เวหะชาติ** นําเสนอในการประชุมวิชาการการวิจัย

ทางการศึกษา ครั้งที่ 11 วันที่ 26-27 
สิงหาคม 2548  

74. การพัฒนารูปแบบการเรียนรูเพื่อ
เสริมสรางสมรรถนะการพยาบาลดานการ
สงเสริมสุขภาพเด็ก สําหรับนักศึกษา
พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

อ.ดร.อมลวรรณ วรีะธรรมโม** นําเสนอในการประชุมวิชาการการวิจัย
ทางการศึกษา ครั้งที่ 11 วันที่ 26-27 

สิงหาคม 2548  

75. ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหาร
โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาใน
ภาคใต 

อ.ดร.สมจิตร  อุดม** นําเสนอในการประชุมวิชาการการวิจัย
ทางการศึกษา ครั้งที่ 11 วันที่ 26-27 

สิงหาคม 2548  
76. แบบทดสอบเชาวปญญาผูใหญของเวคส

เลอร III ฉบับภาษาไทยกับการให
คําปรึกษา 

รศ.ดร.ศุภวดี บุญญวงค วารสารคณะศึกษาศาสตร 
ปที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม 2547 - ธันวาคม 

2547 
77. ศูนยสื่อการศึกษา : แหลงการเรียนรูที่ไม

ควรมองขาม 
รศ.เอกวิทย   แกวประดิษฐ วารสารคณะศึกษาศาสตร 

ปที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - ธันวาคม 2547 
78. พลังการเรียนรู อ.ดร.พูนสุข  อุดม** วารสารปาริชาต 

ปที่  18  ฉบับที่ 1 
79. การจัดโปรกแกรมการศึกษาระดับปฐมวัย อ.อภิรัตนดา ทองแกมแกว วารสารคณะศึกษาศาสตร 

ปที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - ธันวาคม 2547 



 

ลําดับที่ ชื่อเร่ือง ชื่อผูเขียน ชื่อวารสาร 
80. การวิเคราะหความแปรปรวนตัวแปรพหุ 

(Multivariate Analysis of  Variance : 
MANOVA) 

ผศ.เสรมิ ทัศศร*ี วารสารคณะศึกษาศาสตร 
ปที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - ธันวาคม 2547 

81. ความรู  เจตคติ และพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา  :  
ศึกษาเขต  อ.เมือง  จ.สงขลา 

อ. ดร.จุฑารัตน  สถิรปญญา** วารสารวิชาการเขต 12 
ปที่ 15 (3) : หนา 35-46 

 
82. การพัฒนามาตรฐานระบบขอมูล 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคมที่ 12 
จังหวัดสงขลา 

อ.วัลลภ ดิษสุวรรณ* วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปที่ 8 ฉบับที่ 1 

 
83. การศึกษารูปแบบของภาชนะสําหรับใชทํา

หนาหมักที่เหมาะสมสําหรับฟารมโคนม
ในอําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง 

อ. สุชาติ  สุขสถิตย** วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปที่ 8 ฉบับที่ 1 

84. อัตราสวนและความสัมพันธของเชื้อ 
Staphylococcus spp., Streptococcus spp., 
total coli form และ Escherichia coli ที่พบ
ในน้ํานมโคที่เปนโรคเตานมอักเสบ 

อ. สุชาติ  สุขสถิตย** รายงานการประชุมสัตวศาสตรภาคใต  
ครั้งที่ 3 “ปศุสัตวภาคใตสูฮาลาล” 

85. การนับจํานวนโซมาติกเซลลและ
แบคทีเรียในตัวอยางน้ํานมดิบดวยกลอง
จุลทรรศนและกลองจุลทรรศนอีพิฟลูออ
เรสเซนต 

อ. สุชาติ  สุขสถิตย** รายงานการประชุมสัตวศาสตรภาคใต  
ครั้งที่ 3 “ปศุสัตวภาคใตสูฮาลาล” 

86. คุณภาพทางจุลชีววิทยาและองคประกอบ
น้ํานมในถังนมรวมของฟารมโคนมในเขต
อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง 

อ. สุชาติ  สุขสถิตย** รายงานการประชุมสัตวศาสตรภาคใต 
 ครั้งที่ 3 “ปศุสัตวภาคใตสูฮาลาล” 

87. การศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและ
ประชากรจุลินทรียในนมหมัก 

อ. สุชาติ  สุขสถิตย** รายงานการประชุมสัตวศาสตรภาคใต 
 ครั้งที่ 3 “ปศุสัตวภาคใตสูฮาลาล” 

88. ปริมาณการกินได การใชประโยชนไดของ
โภชนะ และการเจริญเติบโตของโค
พ้ืนเมืองภาคใตเพศผู ที่ไดรับหญาพลิแคท
ทูลั่มแหงเสริมดวยอาหารขนระดับตาง ๆ  

ผศ.ดร.สุรศักดิ์  คชภักดี* รายงานการประชุมสัตวศาสตรภาคใต  
ครั้งที่ 3 “ปศุสัตวภาคใตสูฮาลาล” 

89. ผลของระดับโปรตีนในอาหารขนที่มีตอ
ลักษณะและองคประกอบซากของแพะ
พันธุพ้ืนเมือง และลูกผสมพื้นเมืองแอง
โกลนูเบียน 50% เพศผูที่ไดรับขาวโพด
หมักเปนอาหารหยาบ  

ผศ.ดร.สุรศักดิ์  คชภักดี* รายงานการประชุมสัตวศาสตรภาคใต  
ครั้งที่ 3 “ปศุสัตวภาคใตสูฮาลาล” 



 

ลําดับที่ ชื่อเร่ือง ชื่อผูเขียน ชื่อวารสาร 
90. การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณคลอ

เลสเตอรอล และองคประกอบกรดไขมัน
ในเนื้อไกคอลอน และไกพ้ืนเมือง 

อ.ดร.อาภรณ  สงแสง* รายงานการประชุมสัตวศาสตรภาคใต 
 ครั้งที่ 3 “ปศุสัตวภาคใตสูฮาลาล” 

91. องคประกอบทางเคมีในกลามเนื้อและ
หนังของไกพ้ืนเมืองภาคใต ไกคอลอน 
และไกกระทง 

อ.วิศาล  อดทน** รายงานการประชุมสัตวศาสตรภาคใต  
ครั้งที่ 3 “ปศุสัตวภาคใตสูฮาลาล” 

92. วิถีชีวิตไทยชนบท (ลุงจิต) อ. ชัยรัตน  แสงทอง** สูจิบัติการแสดงศิลปกรรมอมตะ 
อารตวอรค ครั้งที่ 1/2547 

93. ยิ้ม (ปาเผี้ยน) อ. ชัยรัตน  แสงทอง** วารสารมาดามฟโกโร 
94. แมบาน (ปาเผี้ยน) อ. ชัยรัตน  แสงทอง** - สูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมยอดเยี่ยม

แหงอาเซียน โดยกลุมบริหารฟลลิป มอรริส 
  - วารสารบานและสวน 
  - วารสาร Fime Arts 
  - วารสารทริปพริคอนท 
  - หนังสือพิมพบางกอกโพสตท 
  - หนังสือพิมพมติชน 

95. หนึ่งในโครงการพระราชดําริ อ. นันทวุฒิ  สิทธิวัง** นิตยสาร Fime Art 
 

96. ความทรงจําอยุธยา / ความทรงจํา
กรุงเทพฯ 

อ. ธวิช  วงศพลาย** สูจิบัตรทัศนศิลป 

97. สัดสวนทอง (Golden Section) อ. ธวิช  วงศพลาย** ศิลปนิพนธ คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

98. Under The Tree อ. มณี  มีมาก** สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมรวมสมัย 
กลุมศิลปนหญิงภาคใต ครั้งที่ 1 

99. อัตราฉายรูป อ. เกียรติศักดิ์  ทองจันทร** วารสารปาริชาติ 
100. โหมด : แนวคิดและการปรับใช อ. นพพร  ดานสกุล* เอกสารการสอน สาขาวิชาดนตรี

นานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
101. เรือกอและ อ. มนตรี  สังขมุสิกานนท* สูจิบัตรการแสดงประติมากรรมกับ

สิ่งแวดลอมนานาชาติ 
102. เรือ  หมายเลข 3 อ. วิเชษฐ  จันทรคงหอม* สูจิบัตรการแสดงนิทรรศการศิลปกรรม

รวมสมัยในหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต   
ครั้งที่ 2 

103. รูปทรงที่หลับใหล อ. ชัยรัตน  แสงทอง** สูจิบัตรการแสดงนิทรรศการศิลปกรรม
รวมสมัยในหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต   

ครั้งที่ 2 



 

ลําดับที่ ชื่อเร่ือง ชื่อผูเขียน ชื่อวารสาร 
104. แทงหยวก 1 อ. ดํารงค   ชีวะสาโร** สูจิบัตรการแสดงนิทรรศการศิลปกรรม

รวมสมัยในหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต   
ครั้งที่ 2 

105. แทงหยวก 2 อ. ดํารงค   ชีวะสาโร** สูจิบัตรการแสดงนิทรรศการศิลปกรรม
รวมสมัยในหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต   

ครั้งที่ 2 
106. แทงหยวก 3 อ. ดํารงค   ชีวะสาโร** สูจิบัตรการแสดงนิทรรศการศิลปกรรม

รวมสมัยในหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต   
ครั้งที่ 2 

107. อัตราฉายรูป อ.เกียรติศักดิ์  ทองจันทร วารสารปาริชาต 
ปที่ 18 ฉบับที่ 1 

108. ไมมีช่ือ  1 อ. มนตรี สังขมุสิกานนท* สูจิบัตรการแสดงผลงานคณาจารย  
สาขาวิชาทัศนศิลป   

คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

109. ไมมีช่ือ  2 อ. มนตรี  สังขมุสิกานนท* สูจิบัตรการแสดงผลงานคณาจารย  
สาขาวิชาทัศนศิลป   

คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

110. เรือ  หมายเลข 4 อ. วิเชษฐ  จันทรคงหอม* สูจิบัตรการแสดงนิทรรศการศิลปกรรม 
รวมสมัยในหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต  ครั้งที่ 2 

111. เรือ  หมายเลข  5 อ. วิเชษฐ  จันทรคงหอม* สูจิบัตรการแสดงผลงานคณาจารย  
สาขาวิชาทัศนศิลป   

คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

112. เรือ  หมายเลข  6 อ. วิเชษฐ  จันทรคงหอม* สูจิบัตรการแสดงผลงานคณาจารย  
สาขาวิชาทัศนศิลป   

คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

113. อามจุยตุย อ. สมโภชน  ศรีวรรณ* สูจิบัตรการแสดงผลงานคณาจารย  
สาขาวิชาทัศนศิลป   

คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 



 

ลําดับที่ ชื่อเร่ือง ชื่อผูเขียน ชื่อวารสาร 
114. เมืองภูเก็ต 1/2” อ. สมโภชน  ศรีวรรณ* สูจิบัตรการแสดงผลงานคณาจารย  

สาขาวิชาทัศนศิลป   
คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

115. เมืองภูเก็ต 3” อ. สมโภชน  ศรีวรรณ* สูจิบัตรการแสดงผลงานคณาจารย  
สาขาวิชาทัศนศิลป   

คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
116. Under rubber trees (ภาพสเก็ต) อ. มณี  มีมาก** สูจิบัตรการแสดงนิทรรศการศิลปกรรม

รวมสมัยในหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต    
ครั้งที่ 2 

117. เงาจันทร อ. มณี  มีมาก** สูจิบัตรการแสดงนิทรรศการศิลปกรรม
รวมสมัยในหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต    

ครั้งที่ 2 
118. Night  Sky อ. มณี  มีมาก** สูจิบัตรการแสดงผลงานคณาจารย  

สาขาวิชาทัศนศิลป   
คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

119. Adoring  Sense อ. มณี  มีมาก** สูจิบัตรการแสดงผลงานคณาจารย  
สาขาวิชาทัศนศิลป   

คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

120. ชีวิตและผลงาน Mary  Frank อ. มณี  มีมาก** วารสารศิลปกรรม   
คณะศิลปกรรมศาสตร  
 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

121. ใบหนา อ. ชัยรัตน  แสงทอง** สูจิบัตรการแสดงนิทรรศการศิลปกรรม
รวมสมัยในหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต  

ครั้งที่ 2 
122. ลุงจิต อ. ชัยรัตน  แสงทอง** สูจิบัตรการแสดงผลงานคณาจารย  

สาขาวิชาทัศนศิลป   
คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 



 

ลําดับที่ ชื่อเร่ือง ชื่อผูเขียน ชื่อวารสาร 
123. ผักผอน II อ. ชัยรัตน  แสงทอง** สูจิบัตรการแสดงผลงานคณาจารย  

สาขาวิชาทัศนศิลป   
คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

124. เจาอาวาสวัดบอประดู อ. ชัยรัตน  แสงทอง** สูจิบัตรการแสดงผลงานคณาจารย  
สาขาวิชาทัศนศิลป   

คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

125. คิด... อยาทํา... ทํา... อยาคิด อ. ชัยรัตน  แสงทอง** วารสารศิลปกรรม   
คณะศิลปกรรมศาสตร  
 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

126. ปฐมวัยแหงโรแตง :  ชีวิตและผลงาน 
จากนายชางสูบิดาแหงศิลปะสมัยใหม 

อ. นันทวุฒิ  สิทธิวัง** วารสารศิลปกรรม   
คณะศิลปกรรมศาสตร  
 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

127. ยามเย็นเกาะยอ อ. นันทวุฒิ  สิทธิวัง** สูจิบัตรการแสดงนิทรรศการศิลปกรรม
รวมสมัยในหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต    

ครั้งที่ 2 
128. อาจารยเกียรติภูมิ อ. นันทวุฒิ  สิทธิวัง** สูจิบัตรการแสดงผลงานคณาจารย  

สาขาวิชาทัศนศิลป   
คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

129. เงา อ. ดํารง  ชีวสาโร** สูจิบัตรการแสดงนิทรรศการศิลปกรรม 
รวมสมัยในหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต  ครั้งที่ 2 

130. ดอกไมบานที่กูโบร 1 อ. นันทวุฒิ  สิทธิวัง** สูจิบัตรการแสดงผลงานคณาจารย  
สาขาวิชาทัศนศิลป   

คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

131. ดอกไมบานที่กูโบร 3 อ. นันทวุฒิ  สิทธิวัง** สูจิบัตรการแสดงผลงานคณาจารย  
สาขาวิชาทัศนศิลป   

คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

132. พินิจความงามลายไทย อ. นันทวุฒิ  สิทธิวัง** วารสารศิลปกรรม   
คณะศิลปกรรมศาสตร  
 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 



 

ลําดับที่ ชื่อเร่ือง ชื่อผูเขียน ชื่อวารสาร 
133. ลุงธรรมกับปามะชาด อ. เกียรติภูมิ  งามชมภู** สูจิบัตรการแสดงผลงานคณาจารย  

สาขาวิชาทัศนศิลป   
คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

134. เงาฝน อ. เกียรติภูมิ  งามชมภู** สูจิบัตรการแสดงผลงานคณาจารย  
สาขาวิชาทัศนศิลป   

คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

135. ผสมผสาน อ. ปรีดา  ยิ้มประเสริฐ** สูจิบัตรการแสดงผลงานคณาจารย  
สาขาวิชาทัศนศิลป   

คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

136. อุน อ. ปรีดา  ยิ้มประเสริฐ** สูจิบัตรการแสดงผลงานคณาจารย  
สาขาวิชาทัศนศิลป   

คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

137. สภาวะอารมณ 1 อ. ชิโนรส  รุงสกุล** สูจิบัตรการแสดงผลงานคณาจารย  
สาขาวิชาทัศนศิลป   

คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

138. สภาวะอารมณ 2 อ. ชิโนรส  รุงสกุล** สูจิบัตรการแสดงผลงานคณาจารย  
สาขาวิชาทัศนศิลป   

คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

139. แผนดินธรรม แผนดินทอง อ. ยอดชาย  พรหมอินทร** สูจิบัตรการแสดงผลงานคณาจารย  
สาขาวิชาทัศนศิลป   

คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

140. พลังบารมี อ. ยอดชาย  พรหมอินทร** สูจิบัตรการแสดงผลงานคณาจารย  
สาขาวิชาทัศนศิลป   

คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 
 



 

ลําดับที่ ชื่อเร่ือง ชื่อผูเขียน ชื่อวารสาร 
141. สงขลา 1 อ. ธวิช  วงศพลาย** สูจิบัตรการแสดงผลงานคณาจารย  

สาขาวิชาทัศนศิลป   
คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

142. สงขลา 2 อ. ธวิช  วงศพลาย** สูจิบัตรการแสดงผลงานคณาจารย  
สาขาวิชาทัศนศิลป   

คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

143. สงขลา 3 อ. ธวิช  วงศพลาย** สูจิบัตรการแสดงผลงานคณาจารย  
สาขาวิชาทัศนศิลป   

คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 
 

144. สงขลา 4 อ. ธวิช  วงศพลาย** สูจิบัตรการแสดงผลงานคณาจารย  
สาขาวิชาทัศนศิลป   

คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

145. ศิลปะเปนผลพวงที่ไดจากวิทยาศาสตร 
(จริงหรือ) ศิลปะกับวิทยาศาสตร  ความ
เหมือน และความแตกตาง 

อ. ธวิช  วงศพลาย** วารสารศิลปกรรม   
คณะศิลปกรรมศาสตร  
 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

146. บทบาทของนักวิจารณ : คุณสมบัติ 
ของนักวิจารณ 

อ. ธวิช  วงศพลาย** วารสารศิลปกรรม   
คณะศิลปกรรมศาสตร  
 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

147. รองรอย 1 นายสรชัย  นุนพันธ** สูจิบัตรการแสดงผลงานคณาจารย  
สาขาวิชาทัศนศิลป   

คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

148. รองรอย 2 นายสรชัย  นุนพันธ** สูจิบัตรการแสดงผลงานคณาจารย  
สาขาวิชาทัศนศิลป   

คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 



 

ลําดับที่ ชื่อเร่ือง ชื่อผูเขียน ชื่อวารสาร 
149. การพัฒนานักดนตรีไทยของโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาภาคใตที่มีตอการสงเขาประกวด
ในงานสงเสริมดนตรีไทยภาคใต 

อ. จรินทร  
 เทพสงเคราะห* 

วารสารศิลปกรรม   
คณะศิลปกรรมศาสตร  
 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

150. โทน - รํามะนา อ. เกียรติศักดิ์  ทองจันทร** สูจิบัตรงานสงเสริมดนตรีไทยภาคใต  
ครั้งที่ 17 

151. วัฒนธรรมดนตรีไทย อ. เกียรติศักดิ์  ทองจันทร** วารสารศิลปกรรม   
คณะศิลปกรรมศาสตร  
 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

152. การซัดทาของโนรา อ. ธรรมนิตย  นิคมรัตน** วารสารศิลปกรรม   
คณะศิลปกรรมศาสตร  
 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

153. รากฐานแหงเพลงตามสมัยนิยมใน
สังคมไทย 

อ.นพพร  ดานสกุล* วารสารศิลปกรรม   
คณะศิลปกรรมศาสตร  
 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

154. เรื่อย ๆ จับมาเรียง “บันไดเสียงและโหมด”  
อารัมภบทกอน (อินโพรไวซ) 

อ. วีระวัฒน ไทยเจริญ* วารสารศิลปกรรม   
คณะศิลปกรรมศาสตร  
 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

155. ดนตรีบําบัด อ. ผกาวรรณ  บุญดิเรก* วารสารศิลปกรรม   
คณะศิลปกรรมศาสตร  
 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

156. การศึกษาการใชมาตรฐานการบัญชีของ
องคกรธุรกิจในจังหวัดสงขลา 

อ.วสันต  กาญจนมุกดา* วารสารวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

157. ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการทํา
วิทยานิพนธของมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ 

นายทรงธรรม  ธีระกุล* วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปที่ 7 ฉบับที่ 2 

158. การสื่อสาร : กลยุทธสูความสําเร็จของ
องคกร 

นายทรงธรรม  ธีระกุล* วารสารปาริชาต 
ปที่ 18  ฉบับที่  1 

159. ความคิดเห็นของนิสิต  อาจารยที่ปรึกษา
และผูบริหารตอกิจกรรมรับนองใหมและ
ประชุมเชียรของนิสิต  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

นางกัลยา  นรสิงห* วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปที่ 7 ฉบับที่ 2 

160. ประวัติศาสตรพุทธศาสนาในคาบสมุทร
ภาคใตของประเทศไทย 

รศ.ปรีชา  นุนสุข* เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทกัษณิ 

ประจําป 2548  
161. ศึกษาพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม

ของชนชาติไทในรัฐตอนเหนือของ
มาเลเซีย 

นายคํานวณ  นวลสนอง เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจําป 2548  
หมายเหตุ :   *   หมายถึง ขาราชการ               **   หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย 



 

2.  วารสารนานาชาต ิ
ลําดับที่ ชื่อเร่ือง ชื่อผูเขียน ชื่อวารสาร 

1. Under rubber trees III อ. มณี  มีมาก** สูจิบัตร International Print and Drawing 
Exhibition 

2. Rubber lansatation I อ .มณี  มีมาก** KYOTO HANGA  2005 International Print 
Exhibition Japan  and Thailand 

3. Field of fird -flies อ. มณี  มีมาก ** Thailand Quadrangle Peintmaking Exhibition 
4. Fire – flies II อ. มณี  มีมาก ** Thailand Quadrangle Peintmaking Exhibition 
5. Fire – flies I อ. มณี  มีมาก ** Thailand Quadrangle Peintmaking Exhibition 
6. Little life frying อ. มณี  มีมาก ** Thailand Quadrangle Peintmaking Exhibition 
7. Night sky อ. มณี  มีมาก ** Thailand Quadrangle Peintmaking Exhibition 
8. Night sky II อ. มณี  มีมาก ** Thailand Quadrangle Peintmaking Exhibition 
9. Adoring Sence I อ. มณี  มีมาก ** Thailand Quadrangle Peintmaking Exhibition 
10. Moon shadow II อ. มณี  มีมาก ** Thailand Quadrangle Peintmaking Exhibition 
11. Adoring Sence IV อ. มณี  มีมาก ** Thailand Quadrangle Peintmaking Exhibition 
12. Adoring Sence V อ. มณี  มีมาก ** Thailand Quadrangle Peintmaking Exhibition 
13. serentity III อ. มณี  มีมาก ** Thailand Quadrangle Peintmaking Exhibition 
14. Under Rubber tree I อ. มณี  มีมาก ** Thailand Quadrangle Peintmaking Exhibition 
15. Under Rubber tree V อ. มณี  มีมาก ** Thailand Quadrangle Peintmaking Exhibition 
16. Moon  Shadow II อ. มณี  มีมาก ** Thailand Quadrangle Peintmaking Exhibition 
17. Serentity IV อ. มณี  มีมาก ** Thailand Quadrangle Peintmaking Exhibition 
18. Field of fird -flies อ. มณี  มีมาก ** Thailand Quadrangle Peintmaking Exhibition 
19. Fire – flies II อ. มณี  มีมาก ** Thailand Quadrangle Peintmaking Exhibition 
20. Fire – flies I อ. มณี  มีมาก ** Thailand Quadrangle Peintmaking Exhibition 
21. Little life frying อ. มณี  มีมาก ** Thailand Quadrangle Peintmaking Exhibition 
22. Night sky อ. มณี  มีมาก ** Thailand Quadrangle Peintmaking Exhibition 
23. Night sky II อ. มณี  มีมาก ** Thailand Quadrangle Peintmaking Exhibition 
24. Adoring Sence I อ. มณี  มีมาก ** Thailand Quadrangle Peintmaking Exhibition 
25. Moon shadow II อ. มณี  มีมาก ** Thailand Quadrangle Peintmaking Exhibition 
26. Adoring Sence IV อ. มณี  มีมาก ** Thailand Quadrangle Peintmaking Exhibition 
27. Adoring Sence V อ. มณี  มีมาก ** Thailand Quadrangle Peintmaking Exhibition 
28. serentity III อ. มณี  มีมาก ** Thailand Quadrangle Peintmaking Exhibition 
29. Under Rubber tree I อ. มณี  มีมาก ** Thailand Quadrangle Peintmaking Exhibition 
30. Under Rubber tree V อ. มณี  มีมาก ** Thailand Quadrangle Peintmaking Exhibition 
31. Moon  Shadow II อ. มณี  มีมาก ** Thailand Quadrangle Peintmaking Exhibition 
32. Serentity IV อ. มณี  มีมาก ** Thailand Quadrangle Peintmaking Exhibition 



 

ลําดับที่ ชื่อเร่ือง ชื่อผูเขียน ชื่อวารสาร 
33. Research Note: Comparison of  Methods 

for the Isolation of Thermotolerant  
Campylobacter from Poultry 

P. Tangvatcharin, S.  
Chanthachum, P.  
Kopaiboon, N.  

Inttasungkha* and 
M.W. Griffiths 

Journal of  Food Production Volume 68, 
No.3, pp. 616-620 

34. Community ownership of ecotourisn 
management : A way to enhance people’s 
livelihoods and conservation in 
Tamlod.Mae Hong Son. Thailand 

อ.ดร.พัชนุช วงศวรรธนะ* BBEC 3 rd International Conference 2005 

35. Fed-batch eulture of Spiurleng platensis 
for total carotenoids production by use of 
uroa as nitrogrt source 

อ.สุภฎา  คีรีรัฐนิคม** 
ผศ.ศิริลักษณ รื่นศิริกุล* 

การประชุมวิชาการ 7 Asian Fisheries Forum 
04 หนวยที่จัด The Asian Fisheries Society  

36. Research Note : Comparison of Methods 
for the Isolation of Thermotolerant 
Campylobacter from Poultry 

ผศ..ดร.นุกูล อินทระสังขา* J.of food protection Vol.68(3)PP616-620 

37. Experimental Investigation of Thermal 
Performance of  a Solar Paddy Dryer with 
Auxiliary Heat from Goal Briquette 
Combustion,Submitted  

อ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์**  

38. Mathematical Modeling of Hot Air Drying 
for Some Agricultural Products 

อ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์** Thammasat International Journal of Science 
and Technology (TIJSAT) 

39. An Investigation of Nutural Ventilated 
Roof by means of Computational Fluid 
Dynamics 
 
 

อ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์** Thammasat International Journal of Science 
and Technology (TIJSAT) 

40. Monitoring of 20 kW Grid-Connected 
Photovoltaic System in 
Phitsanulok,Thailand 

อ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์** 14 th international lPhotovoltaic Science and 
Engineering Conference (PVSEC-14) 

41. Thermal Performance of a solar assisted-
Biomass Longan Dryer For Drying of 
Agricultural Products (ISES) 

อ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์** Rosen Center Hotel,Onlando,Florida,U.S.A 

42. Estimation and Contour Mapping of 
Global Solar Radiation Under Tropical 
Climate of  Southern Thailand 

ผศ.สุวิทย เพชรหวยลึก* 
อ.ดร.จอมภพ แววศักดิ*์* 

 

Rosen Center Hotel,Onlando,Florida,U.S.A 



 

ลําดับที่ ชื่อเร่ือง ชื่อผูเขียน ชื่อวารสาร 
43. The Novel Solar Water Heating by means 

of Themoolectric Modules 
อ.ดร.จอมภพ แววศักดิ*์* 
ผศ.สุวิทย เพชรหวยลึก* 

 

Rosen Center Hotel,Onlando,Florida,U.S.A 

44. Thai – Malaysian Cross – Border Tourism 
Pattern Issues and Implication 

รศ.ประมาณ  เทพงเคราะห* Ohio University U.S.A. 

45. An Investigation of Language Learning 
Strategies in a Thai Learning and Teaching 
Context 

อ.ดร.พิทยาธร  แกวคง University Utara Malasia 

หมายเหตุ :   *   หมายถึง ขาราชการ             **   หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย



 

การบริการวิชาการแกสังคม ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
 รายละเอียดโครงการบริการวิชาการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ วัน/สถานที่ ผูรับบริการ 
 

งบประมาณ (บาท) 
 

แหลงงบประมาณ 
คณะวิทยาศาสตร 

1. โครงการโอลิมปกวิชาการ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชา
ชีววิทยา  คาย 1/2547 

3-20 ตุลาคม 2547 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จังหวัดสงขลา 

นักเรียนมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย  70 คน 

 

456,000 บาท มูลนิธิ สอวน. 

2. โครงการโอลิมปกวิชาการ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชา
ชีววิทยา  คาย 2/2547 

11 มีนาคม 2548 – 
1 เมษายน 2548 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จังหวัดสงขลา 

นักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
70 คน 

 

328,000 บาท มูลนิธิ สอวน. 

3. โครงการคายเยาวชนรักษทะเล ครั้งที่ 6 11- 18  มีนาคม 2548 
ม.ทักษิณ และ 

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
จังหวัดสงขลา 

นักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 30 คน 

 
 
 

100,000 บาท งบประมาณแผนดิน 
ประจําป 2548 

4. โครงการอบรมดาราศาสตร สําหรับครูวิทยาศาสตร 
ระดับประถม และมัธยมศึกษา 

20-21 เมษายน 2548 
โรงแรมกรีนเวิลดพาเลช 

จังหวัดสงขลา 

ครูระดับประถมและระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัด

สงขลาและพัทลุง 76 คน 
 

52,036 บาท สสวท. 

5. โครงการอบรมธรณีวิทยา สําหรับครูวิทยาศาสตร  
ชวงชั้นที่ 2-3 

18-19 เมษายน 2548 
โรงแรมกรีนเวิลดพาเลช 

จังหวัดสงขลา 
 

ครูระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนและตอนปลาย 

58 คน 

37,363 บาท สสวท. 



 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ วัน/สถานที่ ผูรับบริการ 
 

งบประมาณ (บาท) 
 

แหลงงบประมาณ 
คณะศึกษาศาสตร 

1. โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การประเมินทักษะการอาน 
คิด วิเคราะห และเขียน : สะทอนศักยภาพของเด็กไทยในยุค
ปฏิรูปการศึกษา 

4 กุมภาพันธ 2548 
โรงแรมบีพี สมิหลา บีช 

จังหวัดสงขลา 

768 คน 
 
 

- งบประมาณ
รายไดภาคพิเศษ 
(การวัดผลการศึกษา 
10,000 บาท) 
- รายไดจาก
คาลงทะเบียน 

- งบประมาณรายได ภาค
พิเศษ ป 2548 สาขาวิชาการ
วัดผลการศึกษา 
- รายไดจากการเก็บ
คาลงทะเบียน 
- นิสิตรับผิดชอบบางสวน 

2. โครงการเสริมสมรรถภาพวัดผล  ประเมินผลและวิจัย  เปน
หนึ่งใน   โครงการยอยของโครงการทักษิณวิชาการ ป 2548 

17 – 20 สิงหาคม  2548      
ณ  คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ผูเขารวมโครงการทักษิณ
วิชาการ 200 คน 

42,500  บาท งบประมาณแผนดิน    
ประจําป   งบประมาณ  2548 

3. โครงการประชุมระดมความคิดเพื่อจัดตั้งเครือขายการวิจัย
ทางการศึกษาในภาคใต 

11 มีนาคม 2548 
โรงแรมกรีนเวิลดพาเลช 

จังหวัดสงขลา 

180 คน  150,000 บาท เงินอุดหนุนจาก วช. 

4. โครงการสัมมนาผูบริหารและอาจารยพี่เลี้ยงนิสิตฝกสอน/
ฝกงาน 

22 มิถุนายน 2548 
โรงแรมกรีนเวิลดพาเลช 

จังหวัดสงขลา 

150 คน  19,500 บาท เงินรายไดประจําป 2548 

5. โครงการประชุมเพื่อสรางเครือขายการวิจัยทางการศึกษา : 
ภาคใตตอนลาง 

23 มิถุนายน 2548 
โรงแรมกรีนเวิลดพาเลช 

จังหวัดสงขลา 

200 คน  190,000 บาท เงินอุดหนุนจาก วช. 

6. โครงการอบรมพัฒนาเครือขายการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

27 – 29 เมษายน  2548 
โรงแรมบีพีสมิหลา บีช 

อ.เมือง  จ.สงขลา 

ครูพลศึกษาและสุขศึกษา 
ของโรงเรียนในฝน 
ในภาคใต 100 คน 

365,886 บาท สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.) 
      



 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ วัน/สถานที่ ผูรับบริการ 
 

งบประมาณ (บาท) 
 

แหลงงบประมาณ 
7. โครงการกีฬาเพื่อบูรณาการทางสังคม  ในจังหวัดชายแดน

ภาคใต 
21 – 22 กันยายน  2548 
โรงแรมพาวีเลี่ยน สงขลา 

อ.เมือง  จ.สงขลา 

ครูในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม  และ

โรงเรียนสังกัดกรมสามัญ
ใน 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต จํานวน 70 คน 

360,000 บาท งบประมาณเงินแผนดิน 
ประจําป 2548 

หมวดเงินอุดหนุน 
 

8. โครงการ “นอมรําลึกนึกถึงพระคุณครู” 23 มิถุนายน 2548 120 คน (นิสิต)  3,000 บาท เงินรายไดประจําป 2548 
9. โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาความคิดสรางสรรค

เด็กดวยศิลปะ 
25-26 กรกฎาคม 2548 70 คน  60,000 บาท เงินแผนดินประจําป 2548 

10. สัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง  “ทิศทาง  ปญหา  และแนวโนม  
ในการทํา  ผลงานทางวิชาการตามโครงสรางใหม” 

9  กรกฎาคม  2548 
จังหวัดสงขลา 

300  คน   16,200 บาท ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร 

11. สัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง  การบริหารสถานศึกษากับการ
ปฏิรูปการศึกษา 

24  กันยายน  2548 600  คน   18,000 บาท ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร 

12. โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาความคิดสรางสรรค
เด็กดวยศิลปะ 

25-26 กรกฎาคม 2548 
สํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

77 คน  60,000 บาท งบประมาณแผนดิน 
หมวดเงินอุดหนุน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
1. โครงการนิทรรศการประชาสัมพันธ   17-20 สิงหาคม 2548  

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

800 คน 81,775 บาท งบประมาณแผนดิน 

2. แพทยแผนไทย  17-20 สิงหาคม 2548  
คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร   
 

500 คน 
 

 

150,000 บาท งบประมาณแผนดิน 



 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ วัน/สถานที่ ผูรับบริการ 
 

งบประมาณ (บาท) 
 

แหลงงบประมาณ 
3. โครงการอบรม “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแกครู-อาจารย

ระดับประถมศึกษา” 
16-17 มิถุนายน 2548 
คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

40 คน  20,000 บาท เงินรายไดของภาควิชา 

4. ประชุมชี้แจงการใชโปรแกรมระบบขอมูลสารสนเทศ (GIS) 24 มีนาคม 2548 
จังหวัดสงขลา 

14 คน 
 

4,600 บาท สํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาสงขลาเขต 1 

5. โครงการนิทรรศการแนะนําหลักสูตร วท.บ.ภูมิศาสตร   17-20 สิงหาคม 2548 
คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

100 คน 14,500 บาท งบประมาณแผนดิน 

6. โครงการนิทรรศการแนะนําโครงการจัดตั้งศูนยระบบ
สารสนเทศทางสังคม 

17-20 สิงหาคม 2548 
คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

100 คน  15,000 บาท งบประมาณแผนดิน 

7. โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับบุคลากรทางการศึกษา 

17 สิงหาคม 2548 
คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

34 คน  21,800 บาท งบประมาณแผนดิน 

8. โครงการแขงขัน Walk Rally ทางภูมิศาสตร   17 สิงหาคม 2548 
คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

40 คน 14,500 บาท งบประมาณแผนดิน 

9. โครงการแขงขันตอบปญหาภูมิศาสตรจากภาพภาคใตของ
ประเทศไทย 

18 สิงหาคม 2548 
คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

111 คน  14,750 บาท งบประมาณแผนดิน 

11. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ-การจัดปายนิเทศ 
 

26 กุมภาพันธ 2548 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จังหวัดสงขลา 

นิสิตวิชาเอกสังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จํานวน 60 คน 

11,000 บาท งบประมาณแผนดิน 
ประจําป 2548 



 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ วัน/สถานที่ ผูรับบริการ 
 

งบประมาณ (บาท) 
 

แหลงงบประมาณ 
12. โครงการเสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ

นิสิต  วิชาเอกสังคมศึกษา 
5 มกราคม 2548 – 

16 กุมภาพันธ 2548 
นิสิตวิชาเอกสังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จํานวน 25 คน 

26,300 บาท งบประมาณแผนดิน 
ประจําป 2548 

 
13. โครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชน ตุลาคม 2547 –มีนาคม 2548 จํานวน 200 คน 

 
- งบประมาณแผนดิน 

ประจําป 2547 
14. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการใหแกผูนําวิสาหกิจชุมชน

ระดับตําบลเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต 

3-6 พฤษภาคม 2548 
โรงแรมพาวิลเลี่ยน 
อ.เมือง จ.สงขลา 

40 คน  - งบโครงการสรางผูนํา
วิสาหกิจชุมชนระดับตําบล
เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต 
15. โครงการสัมมนาผูนําวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต 
21-23 พฤษภาคม 2548 
หองประชุมศูนยการ 
ศึกษานอกโรงเรียน  
อ.เมือง จ.นราธิวาส 

160 คน  - งบโครงการสรางผูนํา
วิสาหกิจชุมชนระดับตําบล
เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต 
16. โครงการสัมมนาผูนําวิสาหกิจชุมชน ระดับโซนพื้นที่  

 ครั้งที่ 1 
11 มิถุนายน 2548  

หองอาหารอาซานะห  
อ.เมือง จ.ยะลา 

รานอาหารดารุสลาม 
อ.เมือง จ.ปตตานี 

87 คน  - งบโครงการสรางผูนํา
วิสาหกิจชุมชนระดับตําบล
เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต 

17. โครงการสัมมนาผูนําวิสาหกิจชุมชน ระดับโซนพื้นที่จังหวัด
ยะลา 

18,22,23,27 มิถุนายน 2548 
หองประชุมศูนยการศึกษา

นอกโรงเรียน  
อ.เมือง จ.นราธิวาส 

 

400 คน  - งบโครงการสรางผูนํา
วิสาหกิจชุมชนระดับตําบล
เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต 



 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ วัน/สถานที่ ผูรับบริการ 
 

งบประมาณ (บาท) 
 

แหลงงบประมาณ 
18. โครงการสัมมนาผูนําวิสาหกิจชุมชน ระดับโซนพื้นที่จังหวัด 

นราธิวาส 
19-21 มิถุนายน 2548 

หองประชุมสวนกาญจนา
ภิเษกเทศบาลรือเสาะ 
อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 

โรงแรมแกรนดการเดนท 
อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 

300 คน  - งบโครงการสรางผูนํา
วิสาหกิจชุมชนระดับตําบล
เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต 

19. โครงการสัมมนาผูนําวิสาหกิจชุมชน ระดับโซนพื้นที่จังหวัด
ปตตานี 

25,26,29,30 มิถุนายน 2548 
ณ โรงแรมซี เอส ปตตานี 

อ.เมือง จ.ปตตานี 

400 คน  - งบโครงการสรางผูนํา
วิสาหกิจชุมชนระดับตําบล
เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต 
20. โครงการเทศมหาชาติ    25-26 มิถุนายน 2548 

ณ วัดคูหาสวรรค 
อ.เมือง จ.พัทลุง 

800 คน 100,000 บาท งบประมาณแผนดิน 
ประจําป 2548 

 
21. โครงการสัมมนาผูนําวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด รุนที่   2-7 กรกฎาคม 2548 

หองประชุมโรงแรมตันหยง   
อ.เมือง จ.นราธิวาส 

หองประชุมโรงแรมชางลี 
อ.เมือง จ.ยะลา 

200 คน - งบโครงการสรางผูนํา
วิสาหกิจชุมชนระดับตําบล
เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต 

22. โครงการประชุมสัมมนาคณะทํางานเพื่อเตรียมกระบวนการ
เรียนรูของชุมชน 

15-16 กรกฎาคม 2548 
โรงแรมพาวิลเลี่ยน 
อ.เมือง จ.สงขลา 

30 คน  - งบโครงการสรางผูนํา
วิสาหกิจชุมชนระดับตําบล
เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต 
 



 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ วัน/สถานที่ ผูรับบริการ 
 

งบประมาณ (บาท) 
 

แหลงงบประมาณ 
23. การสกัดน้ํามันหอมระเหยจากพืชสวนครัว   1-2 ตุลาคม 2547 

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

7 คน 31,800 บาท กอ.สสส.อชต. 

24. การแปรรูปผลิตภัณฑเนื้อสัตวและผลิตภัณฑประมง   20-22 ตุลาคม 2547 
คณะเกษตรศาสตร สถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล 
นครศรีธรรมราช 

7 คน 31,800 บาท กอ.สสส.อชต. 

25. ยุทธศาสตรภาควิชาสังคมศาสตรและการบริหารจัดการ
หองปฏิบัติการชุมชนเพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยน 

3-4 พฤศจิกายน  
โรงแรมรัชมังคลาพาวิเลี่ยน 

อ.เมือง จ.สงขลา 

20 คน  19,000 บาท กอ.สสส.อชต. 

26. การทําผาบาติก    6-9 ธันวาคม 2547 
โรงแรมมายการเดน และ
วิทยาลัยชุมชนบานยูโย      

อ.เมือง จ.ปตตานี 

7 คน 76,000 บาท กอ.สสส.อชต. 

27. ยุทธศาสตรวิสาหกิจชุมชนนครศรีธรรมราช   16 ธันวาคม 2547 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช 

200 คน 80,000 บาท กอ.สสส.อชต. 

28. การเพาะเห็ด    26-29 ธันวาคม 2547 
ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชน
ไมเรียงและชุมชนคนรักเห็ด 
ต.ชางกลาง อ.ชางกลาง      
จ.นครศรีธรรมราช 

 

15  คน 71,600 บาท กอ.สสส.อชต. 



 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ วัน/สถานที่ ผูรับบริการ 
 

งบประมาณ(บาท) 
 

แหลงงบประมาณ 
29. แพทยแผนไทย    13-22 มกราคม 2548 

อุทยานแหงชาติแมน้ํากก    
อ.เมือง จ.เชียงราย 

10 คน 89,000 บาท กอ.สสส.อชต. 

30. อิฐดินและการบริหารจัดการโรงงาน  13-15 มีนาคม 2548  
โรงอิฐบานคลองขุด ต.ลําปา   

อ.เมือง จ.สงขลา 

6 คน  64,700 บาท กอ.สสส.อชต. 

31. การทองเที่ยวเชิงนิเวศนสําหรับนักประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน 

27-29 มีนาคม 2548  
สหกรณออมทรัพยการคา
นครศรีธรรมราช จํากัด  

อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

20 คน  84,200 บาท กอ.สสส.อชต. 

32. โครงการสัมมนาผูนําวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด รุนที่ 2 6-7, 10-11, 13-14 สิงหาคม 
2548 โรงแรมตันหยง  

จ.นราธิวาส, โรงแรมชางลี    
จ.ยะลา 

610 คน  - งบประมาณโครงการสราง
ผูนําวิสาหกิจชุมชนระดับ
ตําบลเพื่อรองรับการพัฒนา
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

33. โครงการประชุมสัมมนาเจาหนาที่โครงการเพื่อติดตามผล
การดําเนินโครงการ 

8-9 สิงหาคม 2548 
โรงแรมเลคอินน  
อ.เมือง    จ.สงขลา 

10 คน  21,400 บาท กอ.สสส.อชต. 

34. โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเรียนการสอนดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

26-28 เมษายน 2548 
ประเทศสิงคโปร 

4 คน  48,300 บาท งบประมาณแผนดิน 

35. โครงการแขงขันตอบปญหาความรูรอบตัว   17 สิงหาคม 2548  
คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
 

80 คน 17,000 บาท งบประมาณแผนดิน 



 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ วัน/สถานที่ ผูรับบริการ 
 

งบประมาณ(บาท) 
 

แหลงงบประมาณ 
36. โครงการอบรมปฏิบัติการ “การใช Internet เพื่อการสอน

ภาษา” 
19-20 พฤษภาคม 2548  
คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

26 คน  20,000 บาท งบประมาณเงินรายได 

37. โครงการสัมมนาทางวิชาการ : การเรียนการสอนภาษามาลายูฯ   17-18 สิงหาคม 2548  
คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

130 คน 110,550 บาท งบประมาณเงินรายได 

38. โครงการเทศกาลญี่ปุน    17-20 สิงหาคม 2548  
คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

60 คน 31,000 บาท งบประมาณเงินรายได 

39. โครงการนิทรรศการภาษาจีน    17-20 สิงหาคม 2548  
คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

60 คน 13,400 บาท งบประมาณเงินรายได 

40. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “คอมพิวเตอรชวยสอนภาษา”   18-22 เมษายน 2548 
สํานักคอมพิวเตอร 

27 คน 90,900 บาท งบประมาณแผนดิน 

คณะศิลปกรรมศาสตร     
1. โครงการนิทรรศการผลงานคณาจารย คณะจิตรกรรม 

ประติมากรรม และภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
11 ตุลาคม 2547– 

5 พฤศจิกายน 2547 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จังหวัดสงขลา 

คณาอาจารย บุคลากร นิสิต 
และประชาชนผูสนใจ  

150 คน 

30,000 บาท งบประมาณแผนดิน 
ประจําป 2548 

2. โครงการนิทรรศการศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปน 
รุนเยาว  ครั้งที่ 21 

7 - 30 พฤศจิกายน 2547 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จังหวัดสงขลา 

 

คณาอาจารย บุคลากร นิสิต 
และประชาชนผูสนใจ 

650 คน 

80,000 บาท งบประมาณแผนดิน 
ประจําป 2548 



 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ วัน/สถานที่ ผูรับบริการ 
 

งบประมาณ(บาท) 
 

แหลงงบประมาณ 
3. โครงการนิทรรศการศิลปกรรมนักศึกษา สาขาวิชาทัศนศิลป   

คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1 
มีนาคม – กรกฎาคม 2548 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
คณาอาจารย บุคลากร นิสิต 
และประชาชนผูสนใจ 

1,000 คน 

40,000 บาท 
 

งบประมาณแผนดิน 
ประจําป 2548 

4. โครงการนิทรรศการศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 50 8 – 28 กุมภาพันธ 2548 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จังหวัดสงขลา 

คณาอาจารย บุคลากร นิสิต 
และประชาชนผูสนใจ 

500 คน 

200,000 บาท งบประมาณแผนดิน 
ประจําป 2548 

5. โครงการบริการวิชาการดนตรี 1 ตุลาคม 2547 – 
30 กันยายน 2548 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จังหวัดสงขลา 

คณาอาจารย บุคลากร นิสิต 
และประชาชนผูสนใจ  

300 คน 
 

-  -

6. โครงการสรางสรรคประติมากรรมกับสิ่งแวดลอมนานาชาติ 10 เมษายน –  
พฤษภาคม 2548 

คณาอาจารย บุคลากร นิสิต  
ศิลปนในประเทศและ

ระดับนานาชาติ ประชาชน
ผูสนใจ  3,000 คน 

2,000,000  บาท 
 

เทศบาลนครสงขลา 

7. โครงการประกวดศิลปกรรมเยาวชน ปตท. ภาคใต ครั้งที่ 2 
“แผนดินนี้ที่ฉันรัก” 

 18 – 30 สิงหาคม 2548 
ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัย

ทักษิณ 

นักเรียนระดับประถมศึกษา   
มัธยมศึกษา  อาชวีะศึกษา  
คณาอาจารย บุคลากร นิสิต 
และประชาชนผูสนใจ  500 คน 

330,000 บาท 
 

ปตท. 

8. โครงการนิทรรศการการแสดงผลงานคณาจารย  สาขาวิชา
ทัศนศิลป  คณะศิลปกรรมศาสตร 

 15 กรกฎาคม –  
20 สิงหาคม 2548 

ณ  หอศิลป  อาคาร 1   
คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

นักเรียนระดับประถมศกึษา   
มัธยมศึกษา  อาชวีะศึกษา  
คณาอาจารยบุคลากร นิสิต 
และประชาชนผูสนใจ 

629 คน 

130,000  บาท งบประมาณแผนดิน  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 



 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ วัน/สถานที่ ผูรับบริการ 
 

งบประมาณ(บาท) 
 

แหลงงบประมาณ 
9. โครงการนิทรรศการวิชาการคณะศิลปกรรมศาสตร  17 – 21 สิงหาคม 2548 

ณ   หนาอาคาร 1 
 คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

นักเรียนระดับประถม
ศึกษา   มัธยมศึกษา  

อาชีวะศึกษา  คณาอาจารย 
บุคลากร นิสิต และ

ประชาชนผูสนใจ 400 คน 

37,500  บาท งบประมาณเงินรายได 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

10. โครงการนิทรรศการศิลปกรรม  17 – 21 สิงหาคม 2548 
ณ   หนาอาคาร 1 

 คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

นักเรียนระดับประถม
ศึกษา   มัธยมศึกษา  

อาชีวะศึกษา  คณาอาจารย 
บุคลากร นิสิต และ
ประชาชนผูสนใจ 
จํานวน 400 คน 

75,000  บาท งบประมาณเงินรายได 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

11. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอรดนตรี  17 – 21 สิงหาคม 2548 
ณ   หนาอาคาร 1 

คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

นักเรียนระดับประถม
ศึกษา   มัธยมศึกษา  

อาชีวะศึกษา  คณาอาจารย 
บุคลากร นิสิต และ
ประชาชนผูสนใจ 
จํานวน 60 คน 

22,350  บาท งบประมาณเงินรายได 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

12. โครงการดุริยสัมพันธสรางสรรคเสียงเพลง  17 – 21 สิงหาคม 2548 
ณ   หนาอาคาร 1 

  คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

นักเรียนระดับประถม
ศึกษา   มัธยมศึกษา  

อาชีวะศึกษา  คณาอาจารย 
บุคลากร นิสิต และ
ประชาชนผูสนใจ 
จํานวน 1,500 คน 

13,575  บาท งบประมาณเงินรายได 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 



 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ วัน/สถานที่ ผูรับบริการ 
 

งบประมาณ(บาท) 
 

แหลงงบประมาณ 
13. โครงการจัดแสดงดนตรีงานทักษิณวิชาการสาขาวิชา 

ดุริยางคศาสตรสากล 
 17 – 21 สิงหาคม 2548 

ณ   หนาอาคาร 1   
คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

นักเรียนระดับประถมศึกษา   
มัธยมศึกษา  อาชีวะศึกษา  
คณาอาจารย บุคลากร 
นิสิต และประชาชน
ผูสนใจ 2,000 คน 

20,630  บาท งบประมาณเงินรายได 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

14. โครงการสัมมนาวิชาการและการแสดงศิลปะการแสดง 
“แนวทางในการประกอบอาชีพทางดานศิลปะการแสดง” 

 17 – 21 สิงหาคม 2548 
ณ   หนาอาคาร  1   

คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

นักเรียนระดับประถมศึกษา    
มัธยมศึกษา  อาชวีะศึกษา  
คณาอาจารย บุคลากร นิสิต 
และประชาชนผูสนใจ 200 คน

223,845  บาท งบประมาณเงินรายได 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

15. โครงการสรางสรรคศิลปะวัฒนธรรม 7  กันยายน 2548 
ณ   ชัน้ 1  อาคาร 13   
คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร   
มหาวิทยาลัยทกัษณิ 

คณาอาจารย บุคลากร 
นิสิต และประชาชน
ผูสนใจ 400 คน 

30,000 บาท งบประมาณเงินรายได 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

16. โครงการพัฒนาการแตงกายของนิสิต 7  กันยายน 2548 
ณ   ชัน้ 1  อาคาร 13   
คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร   
มหาวิทยาลัยทกัษณิ 

คณาอาจารย บุคลากร 
นิสิต 200 คน 

10,000  บาท งบประมาณเงินรายได 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

17. โครงการสงเสริมดนตรีไทยภาคใต  ครั้งที่ 18 21 – 24 สิงหาคม 2548 
ณ  หอประชุม 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

นักเรียนระดับประถม
ศึกษา   มัธยมศึกษา 
คณาอาจารย บุคลากร 
นิสิต และประชาชน
ผูสนใจ  1,000 คน 

500,000  บาท งบประมาณแผนดิน 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 



 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ วัน/สถานที่ ผูรับบริการ 
 

งบประมาณ(บาท) 
 

แหลงงบประมาณ 
คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ     

1. โครงการแขงตอบปญหาทางธุรกิจ 5 กุมภาพันธ 2548 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จังหวัดสงขลา 

นักศึกษาระดับ ปวช. 
จากสถาบันการศึกษา 
ดานพานิชยศาสตร 
14 จังหวัดภาคใต  
จํานวน 30 คน 

29,300 บาท งบประมาณเงินรายได 

2. โครงการสัมมนาผลงานวิจัยทางเศรษฐศาสตรและ
บริหารธุรกิจ 

19 สิงหาคม  2548 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

นิสิต และนักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป  
จํานวน  246 คน 

34,000 บาท  งบประมาณเงินรายได 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

3. โครงการเศรษฐศาสตรวิชาการ 
-  สัมมนาทางวิชาการเรื่อง การสัมมนาเรื่อง “ความรูทั่วไป
และบทบาทของภาคการศึกษากับมาตรการ AD/CVD/SG” 

 
19 สิงหาคม  2548 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
นิสิต และประชาชนทั่วไป 

จํานวน 285 คน 
4. -  การเสวนา เรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจภาคใต และ 

เศรษฐกิจไทย” 
20 สิงหาคม  2548 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

นิสิต และประชาชนทั่วไป 
จํานวน 282 คน 

 
 

22,500  บาท 

 
 

งบประมาณเงินรายได 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

5. โครงการอบรมโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี 20-21 สิงหาคม  2548 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ผูทําบัญชีในพื้นที่ภาคใต 
จํานวน  40 คน 

22,500 บาท งบประมาณเงินรายได 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา     
1. โครงการหมั่นตรวจเดือนละครั้ง ยับยั้งมะเร็งเตานม 27 ต.ค. – 17 ธ.ค. 47 ประชาชน ต.บานพราว 

อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง 
จํานวน  40  คน 

550  บาท งบรายไดคณะวิทยาการ
สุขภาพและการกีฬา 

2. โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย 28 พฤศจิกายน 2547 ประชาชนบานหาดสูง 
ต.บานพราว อ.ปาพะยอม 
จ.พัทลุง  จํานวน  100 คน 

2,000  บาท งบรายไดคณะวิทยาการ
สุขภาพและการกีฬา 



 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ วัน/สถานที่ ผูรับบริการ 
 

งบประมาณ(บาท) 
 

แหลงงบประมาณ 
3. โครงการอบรมแกนนํา “เพื่อนใจ ไสกลวย” 10  ธันวาคม  2547 ประชาชน หมูที่ 7         

ต.บานพราว  อ.ปาพะยอม 
จ.พัทลุง  จํานวน  20  คน 

800  บาท งบรายไดคณะวิทยาการ
สุขภาพและการกีฬา 

4. โครงการไสออรวมพลัง สรางสุขภาพ 11 ธันวาคม 2547 ประชาชน ต.บานพราว 
อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง 
จํานวน  100  คน 

1,662  บาท งบรายไดคณะวิทยาการ
สุขภาพและการกีฬา 

5. โครงการคายพัฒนาสาธารณสุขชุมชน ณ หมูบานทุงลานโย    
อ.ปาพะยอม   จ.พัทลุง 

10 -12  กันยายน  2547 ประชาชน ต.บานพราว 
อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง 
จํานวน 300  คน 

20,000 บาท งบรายไดคณะวิทยาการ
สุขภาพและการกีฬา 

6. โครงการกาชาดชวยเรา เราชวยกาชาด มิถุนายน  2548 ประชาชนทั่วไปใน 
จ.พัทลุง   

จํานวน  300  คน 

2,826  บาท งบประมาณแผนดิน 
ประจําป 2548 ธรุการพัทลุง 

7. โครงการบานพราวนาอยูมุงสูสุขภาวะ ก.พ. – ก.ย. 2548  ประชาชน ต.บานพราว 
จ.พัทลุง  จํานวน  50  คน 

300,000  บาท  งบแผนดิน 

8. โครงการใชประโยชนจากขยะมูลฝอยและความปลอดภัยจาก
สารเคมีของเกษตรกร 
 

15 – 18 ก.ค. 2548 ประชาชนทั่วไป และ
เกษตรกร  จ.พัทลุง 
จํานวน  500  คน 

60,000   บาท งบรายไดคณะฯ 

9. โครงการสุขภาพดีตามวิถีเกษตรแฟร 15 – 18 ก.ค. 2548 ประชาชนทั่วไป และ 
เกษตรกร  จ.พัทลุง 
จํานวน 500  คน 

5,000  บาท งบแผนดินของ  
อบจ.พัทลุง 

10. โครงการวิทยาศาสตรสุขภาพและการกีฬาวิชาการ  
 

15 – 20 สิงหาคม 2548 ประชาชนทั่วไป  
จ.สงขลา 

จํานวน  500 คน 

281,100  บาท งบแผนดิน 



 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ วัน/สถานที่ ผูรับบริการ 
 

งบประมาณ(บาท) 
 

แหลงงบประมาณ 
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน     

1. โครงการเยาวชนรักเกษตร รุนที่ 3 11-13 มีนาคม 2548 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

จังหวัดพัทลุง 

นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตนในจังหวัดพัทลุง 

จํานวน 36 คน 

100,000 บาท งบประมาณแผนดิน 
ประจําป 2548 

2. โครงการสงเสริมและใหความรูในการเลี้ยงสัตวแกเกษตรกร
พื้นที่พัทลุง 

ตุลาคม 2547 – 
กันยายน 2548 
จังหวัดพัทลุง 

นิสิตของคณะ 
และเกษตรกรผูสนใจ 

138 คน 

2,000,000 บาท งบประมาณแผนดิน 
ประจําป 2548 

3. โครงการสงเสริมปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการผลิตพืชผัก 
และการกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ 

พฤศจิกายน 2547 – 
กันยายน 2548 
จังหวัดพัทลุง 

เกษตรกรผูสนใจ 
จํานวน 75 คน 

 

90,000 บาท งบประมาณแผนดิน 
ประจําป 2548 

4. โครงการศึกษาการระบาดของโรคและแมลงศัตรูไมผล
เศรษฐกิจในเขตพื้นที่บานพราว 
 

พฤศจิกายน 2547 – 
กันยายน 2548 
จังหวัดพัทลุง 

เกษตรกรผูสนใจ 
78 คน 

 

60,000 บาท งบประมาณแผนดิน 
ประจําป 2548 

คณะนิติศาสตร     
1. โครงการจัดตั้งศูนยรับฟงการบรรยายกฎหมายผานสัญญาณ 

ดาวเทียมรวมกับสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง 
เนติบัณฑิตยสภา 
 

22 พฤศจิกายน 2547 – 
13 มีนาคม48 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จังหวัดสงขลา 

นักศึกษาของสํานัก
อบรมฯ และประชาชน

ทั่วไป 150 คน 
 

57,000 บาท ผูเขาฟงบรรยาย 

2. โครงการจัดตั้งศูนยรับฟงการถายทอดการบรรยายกฎหมาย
ผานสัญญาณดาวเทียมจากสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง
เนติบัณฑิตยสภา  ภาคที่ 1  สมัยที่  58 
 

1 มิ.ย. – 18 ก.ย. 2548 
ณ หอง 742 ชั้น 4 
อาคาร 7 ม.ทักษิณ 

นักศึกษาของสํานัก อบรม
ศึกษากฎหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา และ
ประชาชนทั่วไป  
จํานวน  89 คน 

80,700 บาท คาธรรมเนียมและ 
คาสมัครของผูเขาฟง 

การบรรยาย 



 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ วัน/สถานที่ ผูรับบริการ 
 

งบประมาณ(บาท) 
 

แหลงงบประมาณ 
3. โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ศาลปกครองกับการ

คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน” 
17 สิงหาคม 2548 
หอง 744 อาคาร 7 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

บุคลากรและนิสิต
มหาวิทยาลัยทักษิณและ
ประชาชนทั่วไป 189 คน 

15,400 บาท งบประมาณโครงการทักษิณ
วิชาการ 48 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
4. โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “กฎอัยการศึกกับสิทธิ

มนุษยชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต” 
18 สิงหาคม 2548 
หอง 744 อาคาร 7 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

บุคลากรและนิสิต
มหาวิทยาลัยทักษิณและ

ประชาชนทั่วไป  
จํานวน 166 คน 

16,000 บาท งบประมาณโครงการทักษิณ
วิชาการ 48 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

5. โครงการแขงขันตอบปญหากฎหมายระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

19 สิงหาคม 2548 
หอง 744 อาคาร 7 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

นักเรียน/นักศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเทา สังกัด
สถานศึกษาในจังหวัด
สงขลาและจังหวัดพัทลุง 

จํานวน 156 คน 

3,000 บาท งบประมาณโครงการทักษิณ
วิชาการ 48 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

สํานักคอมพิวเตอร     
1. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อ 

การจัดการดานการเรียนการสอน สําหรับอาจารยผาน
อินเทอรเน็ต 

2 ,  9 กุมภาพันธ. 2548 
( 2 รุน)  

จังหวัดสงขลา และ 
จังหวัดพัทลุง 

คณาจารยในมหาวิทยาลัย  
จํานวน 81 คน 

 
 
 

20,500 บาท งบประมาณแผนดิน 
ประจําป 2548 

2. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน 
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต ดวยระบบการจัดการเรียนรู WBL 
 

1 มีนาคม 2548 ( 2 รุน) 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จังหวัดสงขลา 

คณาจารยในมหาวิทยาลัย  
จํานวน 25 คน 

 
 

15,000  บาท งบประมาณแผนดิน 
ประจําป 2548 



 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ วัน/สถานที่ ผูรับบริการ 
 

งบประมาณ(บาท) 
 

แหลงงบประมาณ 
3. โครงการพัฒนานิสิตในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัด

พัทลุง  ทางดานสารสนเทศ 
3-4, 5-6 และ 7-8 มีนาคม 

2548 ( 3 รุน) 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จังหวัดสงขลา 

นิสิตของมหาวิทยาลัย  
จํานวน 124 คน 

90,413.55 บาท งบประมาณแผนดิน 
ประจําป 2548  

จํานวน 80,000 บาท 
งบประมาณเงินรายได 
จํานวน 10,540 บาท 

4. โครงการฝกอบรมใหเจาหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัด
สงขลา 

17-20 มีนาคม 2548 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จังหวัดสงขลา 

บุคลากรขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสงขลา  

จํานวน 40 คน 

- ไมใชงบประมาณ 

5. โครงการเชิงปฏิบัติการการพัฒนา Courseware 21-24 มีนาคม 2548 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จังหวัดสงขลา 

คณาจารยของ
มหาวิทยาลัย  
จํานวน 30 คน 

42,000 บาท งบประมาณแผนดิน 
ประจําป 2548 

6. โครงการคายเยาวชนคอมพิวเตอร 2005  3-5  เมษายน 2548 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จังหวัดสงขลา 

เยาวชนในจังหวัดสงขลา
และจังหวัดใกลเคียง  

จํานวน 25 คน 

31,040 บาท เงินรายไดจากคาลงทะเบียน 

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศการผลิต
สื่อเพื่อพัฒนางานดานปศุสัตว 
 

9-13 พฤษภาคม 2548 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จังหวัดสงขลา 

บุคลากรสํานักงาน 
สุขศาสตรสัตวและ 
สุขอนามัยที่ 9  
จํานวน 25 คน 

49,900 บาท เงินรายไดจากคาลงทะเบียน 

8. โครงการพัฒนานิสิตในพื้นที่จังหวัดสงขลา และ 
จังหวัดพัทลุง  ทางดานสารสนเทศ 
 

20-23, 25-26 และ 27-30  
มิถุนายน 2548 

( 3 รุน) 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จังหวัดสงขลา 

นิสิตของมหาวิทยาลัย  
จํานวน 144 คน 

 
 

58,870 บาท งบประมาณแผนดิน 
ประจําป 2548  40,000 บาท 
 เงินรายไดจากคาลงทะเบียน

18,870 บาท 



 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ วัน/สถานที่ ผูรับบริการ 
 

งบประมาณ(บาท) 
 

แหลงงบประมาณ 
สํานักหอสมุด     

1. โครงการหองสมุดโรงเรียนตนแบบเพื่อการถายทอดความรู 
สูชุมชน 
 

1 ตุลาคม 2547 – 
31 สิงหาคม 2548 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จังหวัดสงขลา 

คณาจารย นักเรียน 
โรงเรียนทาจีนอุดมวิทยา 
และประชาชนผูสนใจ 

จํานวน 28 คน 

100,000 บาท งบประมาณแผนดิน 
ประจําป 2548 

สํานักงานอธิการบด ี     
1. โครงการ “วงดนตรีไทยภาคใต”  26 มีนาคม 2548 – 

9 เมษายน 2548 
นักเรียน นักศึกษา 

ในภาคใต จํานวน 60 คน 
50,000 บาท งบประมาณแผนดิน 

ประจําป 2548 
2. โครงการจัดนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา”  

ครั้งที่ 9 
8-9 ธันวาคม 2547 
ม. เกษตรศาสตร 

22-23 มกราคม 2548 
ม. สงขลานครินทร 
28-29 มกราคม 2548 

ม. ขอนแกน 
3-4 กุมภาพันธ 2548 

ม. เชียงใหม 

นักเรียน นักศึกษา  
ครูแนะแนวและ
ประชาชนผูสนใจ  
จํานวน 800 คน 

 
 

150,000 บาท งบประมาณเงินรายได 

3. โครงการ University Fair 2005 
 

12-15 มกราคม 2548 
ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต 

กรุงเทพฯ 

นักเรียน นักศึกษา  
ครูแนะแนว และ 
ประชาชนผูสนใจ 

1,000 คน 

130,000 บาท งบประมาณเงินรายได  
งบกลาง 

4. โครงการการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําป 2548 

31  สิงหาคม  2548 นิสิต บุคลากรและ
บุคคลภายนอก จํานวน  

300 คน 

274,400 บาท งบประมาณเงินแผนดิน 



 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ วัน/สถานที่ ผูรับบริการ 
 

งบประมาณ(บาท) 
 

แหลงงบประมาณ 
5. โครงการทักษิณวิชาการ’48 “สั่งสมภูมิปญญา  พัฒนาสังคม” 17-20  สิงหาคม  2548 นักเรียน นิสิต นักศึกษา

และบุคคลทั่วไป จํานวน  
10,000 คน 

4,561,000  บาท งบประมาณเงินแผนดิน 

สถาบันทักษิณคดีศึกษา     
1. โครงการสงเสริมการเรียนรูเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

จัดการทรัพยากรแลผลผลิตของชุมชนพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
โครงการยอย : การสัมมนาคณะทํางานจัดทําแผนที่เพื่อการ 
                         จัดการทรัพยากรและผลผลิต 

22 ธันวาคม 2547 
สถาบันทักษิณคดีศึกษา 

จังหวัดสงขลา 
 

ชาวบานตําบลเกาะยอ 
นักวิชาการ 

จํานวน 150 คน 

40,799 บาท งบประมาณแผนดิน 
ประจําป 2548 

2. โครงการสงเสริมการเรียนรูเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
จัดการทรัพยากรแลผลผลิตของชุมชนพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
โครงการยอย : การสัมมนาคณะทํางานจัดทําแผนที่เพื่อการ 
                         จัดการทรัพยากรและผลผลิต 

19 มกราคม 2548 
สถาบันทักษิณคดีศึกษา 

จังหวัดสงขลา 
 

ชาวบานตําบลเกาะยอ 
นักวิชาการ 

จํานวน 62 คน 

12,500 บาท งบประมาณแผนดิน 
ประจําป 2548 

3. โครงการสงเสริมการเรียนรูเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
จัดการทรัพยากรแลผลผลิตของชุมชนพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
โครงการยอย : การประชุมเวทีการเรียนรูตามโครงการสัมมนา 
                          คณะทํางานจัดทําแผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากร   
                        และผลผลิต 
 

11 กุมภาพันธ 2548 
สถาบันทักษิณคดีศึกษา 

จังหวัดสงขลา 
 

ชาวบานตําบลเกาะยอ 
นักวิชาการ 

จํานวน 45 คน 

10,300 บาท งบประมาณแผนดิน 
ประจําป 2548 

4. โครงการสงเสริมการเรียนรูเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
จัดการทรัพยากรแลผลผลิตของชุมชนพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา   
โครงการยอย : การฝกอบรมการจัดการผลิตภัณฑทดแทนของ 
                          ชุมชนเกาะยอ 
 

28 กุมภาพันธ 2548 
วัดโคกเปยว 
จังหวัดสงขลา 

 

ชาวบานตําบลเกาะยอ 
นักเรียน นักศึกษา 

นักวิชาการ 
จํานวน 66 คน 

31,450 บาท งบประมาณแผนดิน 
ประจําป 2548 



 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ วัน/สถานที่ ผูรับบริการ 
 

งบประมาณ(บาท) 
 

แหลงงบประมาณ 
5. โครงการสงเสริมการเรียนรูเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

จัดการทรัพยากรแลผลผลิตของชุมชนพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
 โครงการยอย : การสัมมนาคณะทํางานจัดทําแผนที่เพื่อ 
                            การจัดการทรัพยากรและผลผลิต 

17 มีนาคม 2548 
สถาบันทักษิณคดีศึกษา 

จังหวัดสงขลา 

ชาวบานตําบลเกาะยอ 
นักวิชาการ 

จํานวน 23 คน 

8,000 บาท งบประมาณแผนดิน 
ประจําป 2548 

6. โครงการสงเสริมการเรียนรูเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
จัดการทรัพยากรแลผลผลิตของชุมชนพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา
โครงการยอย : ฝกอบรมการจัดการผลิตภัณฑทดแทนของ      
                         ชุมชนเกาะยอ 

13 มิถุนายน 2548 
โรงเรียนวัดแหลมพอ 
ต.เกาะยอ จ.สงขลา 

ชาวบานตําบลเกาะยอ 
นักวิชาการ จํานวน 75 คน 

 งบประมาณแผนดิน  
ประจําป 2548 

7. โครงการสงเสริมการเรียนรูเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
จัดการทรัพยากรแลผลผลิตของชุมชนพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา
โครงการยอย : ฝกอบรมการจัดทําปุยหมักชีวภาพ 

17 มิถุนายน 2548 
โรงเรียนวัดโคกเปยว 
ต.เกาะยอ  จ.สงขลา 

ชาวบานตําบลเกาะยอ 
นักวิชาการ จํานวน 60 คน 

 งบประมาณแผนดิน  
ประจําป 2548 

8. โครงการสงเสริมการเรียนรูเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
จัดการทรัพยากรแลผลผลิตของชุมชนพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา
โครงการยอย : ฝกอบรมการจัดทําปุยหมักชีวภาพ 

30 มิถุนายน 2548 
โรงเรียนวัดทายยอ 
ต.เกาะยอ  จ.สงขลา 

ชาวบานตําบลเกาะยอ 
นักวิชาการ จํานวน 70 คน 

 งบประมาณแผนดิน  
ประจําป 2548 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการวิจัย 
------------------------------------- 

   สถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการวจิัย (เงนิอุดหนนุ
งบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ.2548)จํานวน 500,000 บาท  ซ่ึงไดดําเนนิการจัดกิจกรรมดังนี ้
 

1. โครงการประเมินคุณภาพขอเสนอโครงการวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2549  มหาวิทยาลัยทักษณิ 
2. โครงการประเมินคุณภาพขอเสนอโครงการวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2550  มหาวิทยาลัยทักษณิ 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรดานการวิจัย(วจิัยสัญจร) :  คณะวิทยาศาสตร 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรดานการวิจัย(วจิัยสัญจร) :  คณะศึกษาศาสตร 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรดานการวิจัย(วจิัยสัญจร) :  คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรดานการวิจัย(วจิัยสัญจร) :  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 
7. โครงการจัดประชุมสัมมนาเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษณิ ประจาํป 2548 
8. โครงการพัฒนาโครงการจัดตั้งสถาบันวจิัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
9. โครงการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา สถาบันวิจยัและพฒันา 
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ภาคผนวก



 

สรุปผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ / โอกาสในการพฒันา 
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
 ขอเสนอแนะ/โอกาสในการพัฒนา 
 1.  มหาวิทยาลัยไดมีงานบริการวิชาการอยางตอเนื่อง และมีจํานวนมาก แตจากการสัมภาษณ    ผูที่มีสวน
เกี่ยวของจากสวนจังหวัด เอกชน ตลอดจนนิสิตเกาใหขอมูลวา ในทางปฏิบัติเชื่อวามหาวิทยาลัยมีงานบริการ
วิชาการตอสังคม แตมหาวิทยาลัยยังเปดตัวเขาหาชุมชนนอยไปโดยเฉพาะ    ในดานการประชาสัมพันธ 
 การดําเนินการ      สําหรับภารกิจดานการบริการวิชาการไดมีการพัฒนาระบบการใหบริการ                 
ที่หลากหลายขึ้น  โดยในปการศึกษา 2548  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการดังนี้ 

1.1  จัดโครงการทักษิณวิชาการ’48 : ส่ังสมภูมิปญญา พัฒนาสังคม ขึ้น  โดยความรวมมือของ             
คณะ สถาบัน สํานัก ตลอดจนหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจากภายนอก ระหวางวันที่ 17 – 20 สิงหาคม 2548         
เปนการเผยแพรผลงานทางดานวิชาการ  การวิจัย  ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย    ตอสาธารณชน  ทั้งใน
รูปแบบการสาธิต นิทรรศการ  การแสดง  การบรรยายทางวิชาการ  การประกวดผลงานและอื่นๆ  ซ่ึงไดรับการการ
ตอบรับจากสังคมภายนอกทั้งนักเรียนนักศึกษา  และประชาชนทั่วไปจํานวนมาก 

1.2  จัดโครงการเกษตรแฟร   เปนโครงการรวมกับจังหวัดพัทลุงในการบริการวิชาการทาง                 
ดานการเกษตร มีการจัดนิทรรศการ  การออกราน  การบรรยายทางวิชาการ  การสาธิต  การแสดงผลิตผลทาง    
ดานการเกษตร   ซ่ึงไดรับความสนใจจากประชาชนและผูสนใจทั่วไป 

1.3  ชุดโครงการวิจัยนํารองมหาวิทยาลัยทักษิณกับการพัฒนาจังหวัดพัทลุง :  ปาพะยอม     เปนการวิจัย
ในลักษณะการถายทอดเทคโนโลยีโดยใหชุมชนมีสวนรวม  ซ่ึงในป 2548  ไดเร่ิมดําเนินการใน 5 ประเด็นหลัก  
ไดแก  การพัฒนาดานการศึกษา  การใชที่ดินและการพัฒนาแหลงทองเที่ยว  การพัฒนาสิ่งแวดลอมอําเภอ           
ปาพะยอม  และพื้นที่ใกลเคียง  พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนอําเภอปาพะยอม  และการวิจัยและ
การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนจากภูมิปญญาทองถ่ินสูสากล   
 1.4  มีการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา  และวิทยาลัยภูมิปญญาชุมชน  โดยพันธกิจหลักในบริการวิชาการ
แกชุมชน 
 1.5  กําลังดําเนินการจัดตั้งหนวยวิสาหกิจชุมชน (UBI)  เพื่อทําหนาที่เปนหนวยงานในการสงเสริมและ
สนับสนุนการบริการวิชาการในรูปแบบวิสาหกิจ 
 1.6  จัดโครงการทักษิณปริทรรศน  เปนการบริการวิชาการผานสื่อโทรทัศน  ซ่ึงออกอากาศทางสถานีวิทยุ
โทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 11  กรมประชาสัมพันธ  ภายใตช่ือรายการ  สุดลาฟาเทา ซ่ึงออกอากาศเดือนละ 1  คร้ัง   
 1.7  มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนการใหบริการวิชาการที่มีความหลากหลายขึ้น  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548  
มีโครงการบริการวิชาการ  จํานวน 28  โครงการ  และปงบประมาณ     พ.ศ. 2549  จํานวน 48 โครงการ  เพื่อที่จะ
ใหบริการวิชาการไดครอบคลุมกลุมเปาหมายไดมากยิ่งขึ้น 
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 2.   มหาวิทยาลัยควรเปดตัวใน “เชิงรุก” ใหมากขึ้น จากการหารือพูดคุยกับผูนําชุมชน ตัวแทนชาวบาน
จังหวัดพัทลุง ใหขอมูลวา มีความตองการที่จะใหมหาวิทยาลัยจัดการอบรมหลักสูตรที่เปน     ที่ตองการของ
ชาวบาน และใหพิจารณาถึงรางวัลทางจิตวิทยาดวย 
 การดําเนินการ   จากที่มหาวิทยาลัยไดลงพื้นที่ชุมชนจังหวัดพัทลุง  โดยฝายโครงการบริการวิชาการ     
การประชุมสัมมนาผูนําชุมชน  และโครงการวิจัยตางๆ   เชน  ชุดโครงการวิจัยนํารองมหาวิทยาลัยทักษิณกับการ
พัฒนาจังหวัดพัทลุง : ปาพะยอม    ทําใหไดรับทราบปญหาและความตองการของชุมชนมากขึ้น  ทําใหใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2548  เปนตนมา  มหาวิทยาลัยไดพยายาม    ปรับวิธีการใหบริการวิชาการ  โดยยึดพื้นที่       
และกลุมเปาหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และโครงการบริการวิชาการสวนใหญเปนโครงการในลักษณะการอบรมให
ความรูโดยใชงานวิจัยเปนฐาน 
 
 3.   ควรพัฒนาระบบฐานขอมูลการบริการวิชาการอยางเปนระบบ และทันสมัย เพราะเปนขอมูลที่แสดง
ถึงความสามารถของมหาวิทยาลัยในการตอบสนองตอพันธกิจที่ไดดําเนินอยู อีกทั้งเปนขอมูลที่แสดง                  
ใหสาธารณชนทราบโดยทั่วกัน 

การดําเนินการ    
3.1 มหาวิทยาลัยไดเร่ิมดําเนินการในหลายสวนทั้งในสวนของสถาบันทักษิณคดีศึกษา  สถาบันวิจัยและ

พัฒนา  และวิทยาลัยภูมิปญญาชุมชน  กําลังดําเนินการพัฒนาฐานขอมูลทั้งทางดานการวิจัย  การบริการวิชาการ  
และขอมูลตางๆ  เพื่อเปนฐานขอมูลเพื่อเปนชองทางหนึ่งในการใหบริการวิชาการ 

3.2  นอกจากการใหบริการวิชาการผานสื่ออิเล็กทรอนิกสแลว  มหาวิทยาลัยยังมีวารสาร      ทางวิชาการ 
จํานวน 9 ฉบับ  ซ่ึงคณะ สถาบัน  สํานัก  เชน  วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ  วารสารปาริชาต  วารสารคณะ
ศึกษาศาสตร เปนตน  เปนอีกชองทางหนึ่งในการบริการวิชาการแกสังคม 
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 มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
 ขอเสนอแนะ/โอกาสในการพัฒนา 
 ในภาพรวม มหาวิทยาลัยยังมีจํานวนงานวิจัยนอย และยังไมมีระบบฐานขอมูลในการรวบรวมการ
ดําเนินงานดานงานวิจัย ดังนั้นเพื่อเสริมสรางใหมหาวิทยาลัยมีผลสัมฤทธิ์ทางดานการวิจัยตามแผนที่กําหนดไว    
มีขอเสนอแนะที่นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยไดประเมินตนเองไดแลวนั้น ดังนั้น 
 1.  สรางแรงจูงใจในการทํางานวิจัย เชน แรงเสริมในรูปเงินคาตอบแทน เกียรติคุณ/ช่ือเสียง การ
ประเมินผลจากการวิจัย เปนตน 
 การดําเนินการ  การดําเนินการที่ผานมาในระดับคณะ  เชน  คณะวิทยาศาสตร  ไดจัดใหมีคาตอบแทนการ
ตีพิมพผลงานทางดานวิชาการ  กองทุนพัฒนาบุคลากรก็ไดสนับสนุนการใชจายในการเดินทางไปเผยแพรผลงาน
ทางดานวิชาการ   สําหรับในป 2548  มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  ไดเร่ิมดําเนินการใหมีรางวัลนักวิจัย
ดีเดนขึ้น  ซ่ึงขณะอยูระหวางการดําเนินการ 
 
 2.  สงเสริมและสนับสนุนการทํางานวิจัย ดังนี้ 
                2.1 ระดมแหลงทุนจากหนวยงานตางๆ ใหกวางขวางและเปนรูปธรรมและเปนทางการ 

       การดําเนินการ 
  2.1.1 มหาวิทยาลัยทักษิณ  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  ไดมีความพยายามที่จะสรางเครือขายดาน
การวิจัยเพื่อเปนเครื่องมือในการแสวงหาแหลงทุนจากภายนอกเพิ่มขึ้น  ซ่ึงขณะนี้มหาวิทยาลัยมีเครือขายดานการ
วิจัยอยูแลวจํานวนหนึ่ง  เชน  เครือขายการวิจัยภาคใตตอนลาง  เครือขายการอุดมศึกษาภาคใตตอนลาง  เปนตน  
แตเครือขายสวนใหญเปนเครือขายภาครัฐ  ซ่ึงขณะนี้มหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนากําลังมีความพยายาม
ที่จะแสวงหาเครือขายความรวมมือกับภาคเอกชน  และเครือขายความรวมมือกับตางประเทศเพิ่มขึ้น 
  2.1.2  จากการแสวงหาเครือขายและความพยายามของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขอเสนอ
โครงการวิจัยรวมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ   และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก    ทําใหงบประมาณ
ดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2548  สูงขึ้นตามลําดับ ดังนี้  ปงบประมาณ พ.ศ.2547  
งบประมาณรวม  4,123,411  บาท  ปงบประมาณ พ.ศ. 2548  งบประมาณรวม 9,527,130  บาท  และใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2549  เฉพาะงบประมาณสนับสนุนจากเงินแผนดิน  จํานวน  13,867,800 บาท 
  2.1.3  ในปงบประมาณ พ.ศ.2549  มหาวิทยาลัยทักษิณ  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาไดมีความ
พยายามพัฒนาชุดโครงการวิจัยในลักษณะการเกษตรเชิงพาณิชย  ในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา  เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณการวิจัยจาก สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(สกว.)  ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการ
พัฒนาขอเสนอชุดโครงการวิจัย 
  

53 



 

2.2 ใชระบบพี่เล่ียง (mentoring) โดยหานักวิจัยอาวุโสเปนพี่เล้ียงแกนักวิจัยรุนใหม 
การดําเนินการ 
     2.2.1  ปงบประมาณ พ.ศ.2548  ไดจัดใหมีทุนอุดหนุนการวิจัย  ประเภททุนพัฒนาชุดโครงการวิจัย 

เพื่อใชในการดําเนินการพัฒนาขอเสนอชุดโครงการวิจัยโดยการเชิญผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษาในการพัฒนา
ขอเสนอชุดโครงการวิจัย  และผลการดําเนินการปรากฏวา  โครงการตางๆ เหลานั้นที่ไดรับการพัฒนาผานการ
พิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (เกรด A ) และไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานัก
งบประมาณทั้งหมด 

     2.2.2  ในการพัฒนาชุดโครงการวิจัย  ซ่ึงผูอํานวยการชุดโครงการวิจัยทั้งหมดเปนนักวิจัยที่มี 
ประสบการณดานการวิจัยระดับหนึ่งแลว  และหัวหนาโครงการยอยและผูรวมวิจัยสวนหนึ่งก็เปนนักวิจัยหนาใหม  
ซ่ึงโดยวิธีการดังกลาวก็จะสามารถพัฒนานักวิจัยหนาใหมไปดวย 

     2.2.3  ในภาพรวมการวิจัยของมหาวิทยาลัย   สถาบันวิจัยและพัฒนาก็ไดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรดานการวิจัย  โดยมีการบรรยายทางวิชาการ  การประชุมสัมมนา  การอบรม   เชิงปฏิบัติการ  ตลอดทั้งป
เพื่อเปนการเสริมศักยภาพดานการวิจัย  และสรางบรรยากาศการวิจัย         ใหเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย 
                             2.2.4  ในปงบประมาณ  2549  สถาบันวิจัยและพัฒนาไดเร่ิมดําเนินการจัดตั้งคลินิกวิจัย   เพื่อ
เปนเครื่องมือในการชวยเหลือนักวิจัยทั้งหนาเกาหนาใหมที่มีปญหาดานการวิจัย  โดยมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ดานตางๆ  ตามความเชี่ยวชาญ เปนผูใหคําปรึกษา    
  

 2.3  อํานวยความสะดวกในการวิจัย เชน มีหนวยงานกลางในการบริหารธุรการงานวิจัย 
        การดําเนินการ  มหาวิทยาลัยทักษิณไดจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานกลางเพื่อทําหนาที่
สนับสนุน  สงเสริมและประสานงานดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 

 2.4  สนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ นานาชาติ เชน การหาแหลงตีพิมพ การแปล
เปนภาษาอังกฤษ เปนตน 
 การดําเนินการ    
  2.4.1  มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  ไดจัดตั้งคลินิกวิจัยเพื่อเปนพี่เล้ียงใหกับนักวิจัยที่
ตองการจะตีพิมพผลงานในระดับชาติ และนานาชาติ 
  2.4.2  สถาบันวิจัยและพัฒนาจะใหทุนสําหรับผลงานวิจัยที่ดีเดนในการแปลเปนภาษาอังกฤษ  
โดยจะทํางานประสานกับศูนยภาษาตางประเทศของมหาวิทยาลัย 
  2.4.3  สถาบันวิจัยและพัฒนามีวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณเปนชองทางในการตีพิมพเผยแพร
ผลงานการวิจัยใหกับบุคลากร 
  2.4.4  คณะวิทยาศาสตร  ไดจัดใหมีคาตอบแทนการตีพิมพผลงานทางดานวิชาการ  กองทุน
พัฒนาบุคลากรก็ไดสนับสนุนการใชจายในการเดินทางไปเผยแพรผลงานทางดานวิชาการ 
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 2.5  แสวงหาความรวมมือกับองคกรตางๆ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ    
อยางเปนระบบ 

       การดําเนินการ  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ไดมีความพยายามที่จะสรางเครือขายดานการวิจัยเพื่อเปน 
เครื่องมือในการแสวงหาแหลงทุนจากภายนอกเพิ่มขึ้น  ซ่ึงขณะนี้มหาวิทยาลัยมีเครือขายดานการวิจัยอยูแลว
จํานวนหนึ่ง  เชน  เครือขายการวิจัยภาคใตตอนลาง  เครือขายการอุดมศึกษาภาคใตตอนลาง  เปนตน  แตเครือขาย
สวนใหญเปนเครือขายภาครัฐ  ซ่ึงขณะนี้มหาวิทยาลัย กําลังมีความพยายามที่จะแสวงหาเครือขายความรวมมือกับ
ภาคเอกชน  และเครือขายความรวมมือกับตางประเทศเพิ่มขึ้น 
 
                2.6  กําหนดโจทยวิจัยจาก “งานประจําใหเปนงานวิจัย” เชน งานวิจัยที่พัฒนาการเรียน  การสอน เปนตน 
 การดําเนินการ  มหาวิทยาลัยทักษิณ  โดยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  ไดใหทุนสนับสนุนการ
วิจัยในลักษณะที่เปนงานวิจัยสถาบัน  และงานวิจัยที่เปนการพัฒนาการเรียนการสอน   ในระดับคณะก็มี
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยในลักษณะดังกลาว   
  
                2.7  กําหนดสัดสวนภาระงานสอนทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และโครงการพิเศษตางๆ ใหสมดุลตอการ
พัฒนาการสอนและการวิจัยของอาจารย 
 การดําเนินการ   การดําเนินการดังกลาวของมหาวิทยาลัยยังดําเนินการไดคอนคางยาก                 
เพราะมหาวิทยาลัยเปนมหาวิยาลัยเล็กซึ่งอยูในระยะการขยายตัว  ซ่ึงมีขอจํากัดทั้งทางดานงบประมาณบุคลากร   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

55 


