
 
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจยัมหาวิทยาลัยทักษณิ 

เรื่อง  ผลการพจิารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย  กองทุนวจิัยมหาวิทยาลยัทักษิณ   
 

ตามที่กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ มีนโยบายจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยประเภทต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณทําวิจัย โดยให้ทุนสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อสร้างความรู้ เสริม
ความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยและนําผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป จากมติของ
อนุกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ และอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๒๗ และ ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.๒๕๕๑  จึงประกาศผลการ
พิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ประเภททุน
วิจัยตามยุทธศาสตร์ จํานวน ๑๒ โครงการ ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ จํานวน ๗ โครงการ ทุนวิจัยร่วม
บัณฑิตศึกษา จํานวน ๒ โครงการ และทุนวิจัยความร่วมมือกับต่างประเทศ จํานวน ๑ โครงการ งบประมาณรวม 
๒,๕๓๐,๘๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้ 

 
๑. ประเภททุนวิจยัตามยุทธศาสตร ์

ที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานที่สังกัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

๑ ผลของการเสริมไคโตแซนและเลวามิโซลใน
อาหารต่อการเจริญเติบโต ภูมิคุ้มกันแบบไม่
จําเพาะ และความต้านทานโรคของปลานิล 
(Oreochromis niloticus) ท่ีเลี้ยงในกระชัง   

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นพดล 
ศุกระกาญจน์ 

คณะวิทยาศาสตร์ ๑๓๐,๐๐๐ 

๒ การประยุกต์ทฤษฎีจุดตรึงเพื่อแก้ปัญหา
อสมการการแปรผันที่ถูกวางนัยท่ัวไป 

อาจารย์ ดร.สุวิชา  อิ่มนาง คณะวิทยาศาสตร์ ๑๐๐,๐๐๐ 

๓ ประชากรแบคทีเรียในน้ํานมดิบจากโคนมท่ี
เป็นโรคเต้านมอักเสบ  ด้วยเทคนิค 16S 
rDNA-PCR และ DGGE 

อาจารย์ ดร.ศุภชัย นิติพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ๒๐๐,๐๐๐ 

๔ การเลี้ยงปลาหมอ (Anabas testudineus) 
ร่วมกับปลูกผักไร้ดินแบบอควาโปนิกส์ 

อาจารย์ ดร.ทวีเดช   
ไชยนาพงษ์ 

คณะวิทยาศาสตร์ ๑๐๐,๐๐๐ 

๕ การปรับปรุงคุณภาพน้ําท้ิงจากโรงงานสกัด
น้ํามันปาล์มด้วยถ่านกัมมันต์จากไม้ไผ่ตงลืมแล้ง 

อาจารย์ ดร.พนิตา  
สุมานะตระกูล 

คณะวิทยาศาสตร์ ๒๐๐,๐๐๐ 

๖ การย่อยสลายและการปลดปล่อยคาร์บอนและ
ไนโตรเจนจากซากพืชส่วนใบในป่าชุมชน    
บ้านหนองถิน อําเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

อาจารย์ทิพย์ทิวา  
สัมพันธมิตร 

คณะวิทยาศาสตร์ ๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

/๗. ระบบตลาด.... 



-๒- 
 

ที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานที่สังกัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

๗ ระบบตลาดแพะเนื้อในจังหวัดนครศรีธรรมราช
และจังหวัดพัทลุง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. 
สุรศักด์ิ คชภักดี 

คณะเทคโนโลยีและ
การพัฒนาชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐ 

๘ การศึกษาโอกาสเกิดการบาดเจ็บของข้อเข่า
ขณะลงสู่พื้นจากการกระโดดของนักกีฬา
วอลเลย์บอลระดับเยาวชนในเขตจังหวัดพัทลุง 

อาจารย์ชํานาญ ชินสีห์ คณะวิทยาการ
สุขภาพและการกีฬา 

๑๐๐,๐๐๐ 

๙ คุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานต่างด้าวท่ี
ทํางานในสถานประกอบการจังหวัดสงขลา 

อาจารย์ ดร.เจษฎา  นกน้อย คณะเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ 

๑๐๐,๐๐๐ 

๑๐ การวิเคราะห์ตําแหน่งทางการตลาดของร้าน  
โชห่วยตามคุณลักษณะส่วนประสมทางการค้า
ปลีกในเขตอําเภอหาดใหญ่ 

อาจารย์ ดร.สานิตย์  
ศรีชูเกียรติ 

คณะเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ 

๔๙,๘๐๐ 

๑๑ การสร้างชุดนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อสืบสาน
การรําโนราสิบสองท่า กรณีศึกษา โนราพัน  
หอเพชร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 
ธรรมนิตย์  นิคมรัตน์ 

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

๑๒๐,๐๐๐ 

๑๒ การพัฒนาระบบช่วยสืบค้นฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย Google App Engine บน 
Cloud  Platform 

นางจรรยา ชูทับ สํานักหอสมุด ๙๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ (บาท) ๑,๓๘๙,๘๐๐ 

 

๒. ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 

ที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชองโครงการ หน่วยงานที่สังกัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

๑ พอลิเมอร์เชิงประกอบของเซลลูโลสจากส่วน
ต่างๆ ของต้นปาล์มน้ํามันกับพอลิแลตทิกแอซิด 

อาจารย์ ดร.นันทรัตน ์
พฤกษาพิทักษ์ 

คณะวิทยาศาสตร์ ๑๐๐,๐๐๐ 

๒ ไอโซเทอมของการดูดซับฟีนอลในน้ําโดย         
โอไลต์ชนิด SUZ-4 ท่ีสังเคราะห์จากเถ้าแกลบ 

อาจารย ์พลากร บุญใส คณะวิทยาศาสตร์ ๘๖,๐๐๐ 

๓ ปัญหาของตาและปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
ความล้าของตาจากการใช้คอมพิวเตอร์ในกลุ่ม
นักเรียนมัธยมศึกษา จ.พัทลุง 

อาจารย์ ธิติมา  ณ สงขลา คณะวิทยาการ
สุขภาพและการกีฬา 

๑๐๐,๐๐๐ 

๔ ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจในแนวคิด
หลักเรื่องแรงและการเคลื่อนที่กับความ
คาดหวังการเรียนรู้ฟิสิกส์ของนักศึกษาครู
วิชาเอกฟิสิกส์ 

อาจารย ์ดร.สิงหา  
ประสิทธ์ิพงศ์ 

คณะศึกษาศาสตร์ ๕๐,๐๐๐ 

 
 

 

 

/๕. Pedagogical .... 



-๓- 
 

ที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานที่สังกัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

๕ Pedagogical Content Knowledge of 
Science Teachers: The Case Study in 
Science Teachers from Thailand, 
Malaysia and Singapore. 

อาจารย์ ดร.สิทธิชัย  
วิชัยดิษฐ 

คณะศึกษาศาสตร์ ๑๐๐,๐๐๐ 

๖ ความสัมพันธ์ทางสังคมบนฐานธุรกิจศาสนา
อิสลาม.กรณีศึกษาเครือข่ายสหกรณ์ออม
ทรัพย์อัศศิดดีก จํากัด 

นายกมล  สุวรรณรัตน ์ คณะเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ 

๘๕,๐๐๐ 

๗ การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
วัฒนธรรมและคู่มือสื่อความหมายแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนพื้นที่ทะเลน้อย - พนางตุง  
จ.พัทลุง 

นางสาวจารุวรรณ  ชูสงค ์ วิทยาลัยภูมิปัญญา
ชุมชน 

๘๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ (บาท) ๖๐๑,๐๐๐ 

 

๓. ประเภททุนวิจยับัณฑิตศึกษา 

ที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานที่สังกัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

๑ ผลของออลิโกไคโตซานต่อการเติบโตและ
กลไกการป้องกันโรคไหม้ในข้าวพันธุ์ 
สังข์หยดพัทลุง 

รองศาสตราจารย์ เกษม   
อัศวตรีรัตนกุล   
 ร่วมกับนิสิต ป.โท   
นางสาวธัญชนก พูนศิลป์ 

คณะวิทยาศาสตร์ ๑๒๐,๐๐๐ 

๒ การวิ เคราะห์ ต้นทุนการผ่ า ตัดและการ
พยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ  แบบเปิดในหอ
อภิบาลผู้ป่วยศัลยกรรมโรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์ 

อาจารย์ ดร.วันลภ   
ดิษสุวรรณ์  
ร่วมกับนิสิต ป.โท  
นางสาวรุจิรา  เลขาลาวัณย์ 

คณะวิทยาการ
สุขภาพและการกีฬา 

๑๐๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ (บาท) ๒๒๐,๐๐๐ 

 
๔. ประเภททุนวิจยัความร่วมมือกับต่างประเทศ 

ที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานที่สังกัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

๑ วิธีการประมาณค่าแบบใหม่สําหรับหาคําตอบ
ปัญหาจุดตรึงและปัญหาไม่เชิงเส้นใน 
ปริภูมิบานาค 

อาจารย์ ดร.ศิวพร  แซ่ตัน คณะวิทยาศาสตร์ ๓๒๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ (บาท) ๓๒๐,๐๐๐ 

 

/ทั้งนี้ มีระยะเวลา .... 



-๔- 

 
ทั้งนี้  มีระยะเวลาดําเนินการวิจัย ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และให้

ผู้รับผิดชอบโครงการดําเนินการวิจัยโดยปฏิบัติตาม ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ และระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ 

 
 

    (รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู) 
   รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษณิ 

                                                           ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนวจิยัมหาวิทยาลัยทักษิณ 


