
 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  
เรื่อง  ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย  กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจําปงบประมาณ 2559 
 

******************************** 
ตามท่ีกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ มีนโยบายจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยประเภทตางๆ    

เพ่ือสงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณทําวิจัย โดยใหทุนสนับสนุนการทําวิจัย เพ่ือสราง
ความรู เสริมความเขมแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยและนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคมตอไป 
โดยไดดําเนินการในรายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง 
หลักเกณฑการสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเงินรายได มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2558 
นั้น บัดนี้กระบวนการพิจารณาจัดสรรทุนไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 และ 31 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2551 
ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มอบอํานาจและมอบหมายหนาท่ีใหแกผูดํารงตําแหนงนายก
สภามหาวิทยาลัยทักษิณและอธิการบดี ฉบับลงวันท่ี  20 พฤศจิกายน 2553 และมติการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณดานการวิจัยสถาบัน ครั้งท่ี 3/2559     
เม่ือวันศุกรท่ี 8 เมษายน 2559 ประกอบกับมติการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย 
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     
ครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2559 จึงประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย
เงินรายได กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ประเภททุนวิจัยตามยุทธศาสตร 
จํานวน 16 โครงการ ทุนพัฒนานักวิจัยรุนใหม จํานวน 11 โครงการ ทุนวิจัยรวมบัณฑิตศึกษา จํานวน 10 โครงการ 
ทุนวิจัยความรวมมือกับตางประเทศ จํานวน 1 โครงการ และทุนวิจัยสถาบัน จํานวน 2 โครงการ งบประมาณรวม 
5,245,000 บาท (หาลานสองแสนสี่หม่ืนหาพันบาทถวน) มีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร 

ท่ี ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ หนวยงานท่ีสังกัด 
งบประมาณ 

 (บาท) 

1 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวสถิติทดสอบ
สําหรับความแตกตางของคากลางระหวางประชากร 2 
กลุมท่ีอิสระกัน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.
วรางคณา เรียนสุทธ์ิ 

คณะวิทยาศาสตร 100,000 

2 การพัฒนาประสิทธิภาพการตอตานแบคทีเรียและการ
ทําความสะอาดตัวเองดวยฟลมไทเทเนียมไดออกไซด
เจือเงินเคลือบบนเซรามิกซพรุนสําหรับกรองนํ้าดื่ม 

อาจารย ดร.กรกนก  
อุบลชลเขต 

คณะวิทยาศาสตร 145,000 

3 การศึกษาเปรียบเทียบระบบผลิตไฟฟาเซลลแสงอาทิตย
แบบติดตั้งบนหลังคาขนาด  1.5  กิโลวัตต เพ่ือรองรับ
ระบบโซลารเสรีสําหรับเมืองไทย  

อาจารย ดร.ฉัตร ผลนาค คณะวิทยาศาสตร 160,000 

/ ช่ือโครงการ… 
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ท่ี ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ หนวยงานท่ีสังกัด 
งบประมาณ 

 (บาท) 

4 การศึกษาองคประกอบทางพฤกษเคมีและการปองกัน
ความเสียหายของดีเอ็นเอ โปรตีน ไขมันของสารสกัด
จากตนกรดนํ้า (Scoparia dulcis) และการประยุกตใช
สารสกัดเปนวัตถุเติมแตงในอาหาร 

อาจารย ดร.เนตรนภา ชะนะ คณะวิทยาศาสตร 150,000 

5 การอนุมานและการสรางแบบจําลองความสนใจของผูใช
บนสื่อสังคมออนไลน กรณีศึกษา: ผาทอพ้ืนเมืองภาคใต 

อาจารยนิชากรณ   
พันธคง 

คณะวิทยาศาสตร 100,000 

6 สารตานจุลินทรียจากเช้ือราเอนโดไฟท EC1 ท่ีแยกได
จากใบผักตบชวา  (Eichhornia crassipes Linn.) 

อาจารยวรรณฤด ี  
หิรัญรตัน 

คณะวิทยาศาสตร 130,000 

7 ราชาธิราช: จากพระราชพงศาวดารสูนวนิยาย (Novel) ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
มาโนช  ดินลานสกูล 

คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

60,000 

8 การพัฒนาชุดฝกอบรมออนไลนในการทําวิจัยในช้ันเรียน
ภาษาอังกฤษสําหรับครูพ่ีเลี้ยงและอาจารยนิเทศ 

อาจารยจรุีภรณ  
มะเลโลหิต 

คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร    

140,000 

9 การปรับปรุงแนวทางการแกไขปญหาอุทกภัยรวมกัน
ระหวางรัฐบาลกลาง หนวยงานสวนภูมิภาค และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินพ้ืนท่ีอําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา 

อาจารยยศธร ทวีพล คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

120,000 

10 รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการสภาพลเมืองบน
ฐานประชาธิปไตยชุมชน ศึกษากรณีการจัดตั้งสภา
พลเมืองตําบลควนรู อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

อาจารยอัศวศิริ ลาปอี คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

130,000 

11 การฟองรองและบังคับคดีตามคําพิพากษากรณีรื้อถอน
โฮมสเตยในพ้ืนท่ีเกาะยอ จังหวัดสงขลา 

ผูชวยศาสตราจารยกรรณภัทร 
ชิตวงศ 

คณะนิติศาสตร     140,000 

12 การคุมครองสิทธิของผูใชบริการจากองคกรการเงิน
ระดับฐานราก 

อาจารยจรินันท  ไชยบุปผา คณะนิติศาสตร 150,000 

13 งานวิจัยสรางสรรค: ‘เดอะฟโนมีนอล’ สําหรับแซก
โซโฟนและวงวินซิมโฟนี 

อาจารย ดร.ประหยัด  
ศุภจิตรา 

คณะศลิปกรรม
ศาสตร 

100,000 

14 ศึกษาวิธีการประยุกตใชทฤษฎีการเรียบเรียงเสียง
ประสานแจสเพ่ือการเรียบเรียงเพลงไทยสําหรับเครื่อง
เปา ในวงบ๊ิกแบนด กรณีศึกษา บทบาทเพลงในคอน 
เสิรตราชนารีสดุด ี

อาจารย ดร.ระวีวัฒน  
ไทยเจรญิ 

คณะศลิปกรรม
ศาสตร 

100,000 

15 ความพึงพอใจดานการจัดการโลจิสติกสเพ่ือการเดินทาง
ทอง เ ท่ียวในเขตพัฒนาการทอง เ ท่ียวอันดามัน : 
กรณีศึกษาจังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล 

อาจารย ดร.สญัชัย ลั้งแทกุล คณะเศรษฐศาสตร
และบรหิารธุรกิจ 

130,000 

16 คุณลักษณะของเอนไซมโปรติเนสจากเครื่องในปลานิล 
(Oreochromis niloticus Linneaus) และผลตอการ
ยอยสลายเน้ือวัว 

นายศราวุธ เหมหมัด คณะเทคโนโลยี
และการพัฒนา
ชุมชน 

120,000 

 งบประมาณรวม (บาท)   1,975,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 2.ประเภททุน... 
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2. ทุนพัฒนานักวิจัยรุนใหม 

ท่ี ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ หนวยงานท่ีสังกัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

1 อิทธิพลของอะลูมิเนียมไฮดรอกไซดตอสมบัติเชิงกลของ
ยางธรรมชาติผสมกับพอลิเอทิลีน 

อาจารย ดร.กฤษฎา  
พัชรสิทธ์ิ 

คณะวิศวกรรม 
ศาสตร 

80,000 

2 การสกัดนํ้ามันจากกากกาแฟเพ่ือใชในการผลิตไบโอดีเซล 
 

อาจารย ดร.โชคชัย  
เหมือนมาศ 

คณะวิศวกรรม 
ศาสตร 

100,000 

3 การผลิตไบโอดีเซลชนิดเอทิลเอสเตอรโดยใชนํ้ามันจาก
นํ้าเสียโรงงานไบโอดีเซล 

อาจารย ดร.รวมพร นิคม คณะวิศวกรรม 
ศาสตร 

90,000 

4 การพัฒนาสูตรยางผสมของยางธรรมชาติ กับยาง       
ไนไตรลเพ่ือผลิตยางโอริงสําหรับเครื่องปนแยกนํ้ายางขน 

อาจารย ดร.อนิดา เพ็ชรแกว คณะวิศวกรรม 
ศาสตร 

90,000 

5 ผลของการเติมเ ช้ือเพลิงแชแข็งในเครื่องปฏิกรณ
นิ ว เคลี ยรฟ ว ชันแบบโทคาแมคกับพลาสมา ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง และแนวตานการสูญเสียอนุภาค    
และพลังงาน   

อาจารย วาท่ี ร.ต.พลกฤษณ  
คลายวิตภัทร 

คณะวิศวกรรม 
ศาสตร 

80,000 

6 การสังเคราะหและวิเคราะหสมบัติทางกายภาพของ
อนุภาคนาโน MnBi เพ่ือประยุกตใชเปนแมเหล็กถาวร
ชนิดใหม 

อาจารย ดร.คมกริช   
โชคพระสมบัต ิ
 

คณะวิทยาศาสตร 
 

100,000 

7 รู ป แ บ บ ก า ร ดํ า เ นิ น ชี วิ ต ข อ ง ผู บ ริ โ ภ ค ท่ี ใ ช สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม และ
สิ่งแวดลอมขององคกร และความภักดีในตราสินคา:
กรณีศึกษาลูกคาสปาในจังหวัดภูเก็ต 

อาจารย ดร.วิลาวัลย  
จันทรศร ี

คณะเศรษฐศาสตร
และบรหิารธุรกิจ 

85,000 
 

8 ชนิดของเช้ือแบคทีเรียและรูปแบบความไวตอยาตาน 
จุลชีพของเช้ือแบคทีเรียท่ีพบในบาดแผลสัตวปศุสัตว 

อาจารย สพ.ญ.สภุาพร  
สมรูป 

คณะเทคโนโลยี
และการพัฒนา
ชุมชน 

90,000 

9 การดํารงอยูและการสืบสานตํานานโนราในกลุมคนไทย-
สยามในภาคใตของประเทศไทยและในประเทศ
มาเลเซีย 

อาจารยปรยีารตัน   
เชาวลิตประพันธ 

คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

90,000 

10 การเปลี่ยนแปลงความรูผนวกวิธีสอนบูรณาการ
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ  ( TPACK) ข อ ง นิ สิ ต ฝ ก
ประสบการณวิชาชีพครู ท่ีมีบริบทของโรงเรียนฝก
ประสบการณวิชาชีพท่ีแตกตางกัน 

อาจารยเสาวรส ยิ่งวรรณะ คณะศึกษาศาสตร 90,000 

11 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทกับการแกไขปญหา
ความรุนแรงในครอบครัวสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

อาจารยอิศมนต  จันทะโร วิทยาลัยการจัดการ 
เพ่ือการพัฒนา 

70,000 

 งบประมาณรวม (บาท)   965,000 
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3. ทุนวิจัยรวมบัณฑิตศึกษา 

ท่ี ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ หนวยงานท่ีสังกัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

1 การทําบริสุทธ์ิและการจําแนกคุณลักษณะของเอนไซม   
ทริปซินจากมามปลาทูนาพันธุครีบยาว  (Thunnus 
alalunga)  

รองศาสตราจารย ดร. 
สรรพสิทธ์ิ กลอมเกลา 
(รวมกับนิสิตระดับ ป.เอก) 

คณะเทคโนโลยี
และการพัฒนา
ชุมชน 

250,000 

2 การใชเทคนิค TPP และ ATPS ในการแยกสวนและการ
เก็บเก่ียวเอนไซมไลเปสจาก hepatopancreas กุงขาว
แวนนาไม (Litopenaeus vannamei) 

รองศาสตราจารย ดร. 
สรรพสิทธ์ิ กลอมเกลา 
(รวมกับนิสิตระดับ ป.โท) 

คณะเทคโนโลยี
และการพัฒนา
ชุมชน 

150,000 

3 กายวิภาคท่ีเก่ียวของกับการเสื่อมสภาพและการยืดอายุ
การปกแจกันของบัวหลวงตัดดอกพันธุสัตตบุษยโดยใช
สาร 2,4-Pyridinedicarboxylic  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.
สมัคร แกวสุกแสง 
(รวมกับนิสิตระดับ ป.โท) 

คณะเทคโนโลยี
และการพัฒนา
ชุมชน 

150,000 

4 การผลิตไฮโดรเจนอยางมีประสิทธิภาพจากนํ้าท้ิง
โรงงานสกัดนํ้ามันปาลมโดยระบบหมักแบบไรแสง   
และอิเล็กโตรไฮโดรเจเนซิสแบบสองตอน  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.
สมพงศ โอทอง 
(รวมกับนิสิตระดบัป.เอก) 

คณะวิทยาศาสตร 250,000 

5 การผลิตไบโอไฮเทนจากสาหรายสะสมคารโบไฮเดรต
ดวยกระบวนการหมักไรอากาศสองข้ันตอน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.
สมพงศ โอทอง 
(รวมกับนิสิตระดับป.เอก) 

คณะวิทยาศาสตร 250,000 

6 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรของการแลกเปลี่ยนออกซิเจน
สําหรับระบบทาง เดินหายใจท่ีมีตัวควบคุมการหายใจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
กรวิกา กองกุล 
(รวมกับนิสิตระดับ ป.โท) 

คณะวิทยาศาสตร 120,000 

7 การคํานวณทางคอมพิวเตอร และประสิทธิภาพของ
วัสดุธรรมชาติในการกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟดในระบบ
กาซชีวภาพ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
อุษา  อนทอง 
(รวมกับนิสิตระดับ ป.โท) 

คณะวิทยาศาสตร 150,000 

8 การกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟดในนํ้าเสียจากโรงงาน
ยางพาราดวยถ านจากเครือกลวย  และซี โอไลต
ธรรมชาติ  

ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
อุษา  อนทอง 
(รวมกับนิสิตระดับ ป.โท) 

คณะวิทยาศาสตร 120,000 

9 การเตรียม ลักษณะจําเพาะ และประสิทธิภาพการดูด
ซับกาซคารบอนได ออกไซดจากกาซชีวภาพของถาน  
กั มมั นต จ า กกากชา ท่ี ผ า นก า รปรั บสภ าพ ให มี
ความจําเพาะบนพ้ืนผิว 

อาจารย ดร.พนิตา กงซุน 
(รวมกับนิสิตระดับ ป.โท) 

คณะวิทยาศาสตร 150,000 

10 การสังเคราะหและการวัดคณุสมบัติทางแสงของอนุภาค
นาโนทอง 

อาจารย ดร.ศุภลักษณ   
อําลอย 
(รวมกับนิสิตระดับ ป.โท) 

คณะวิทยาศาสตร 150,000 

 งบประมาณรวม (บาท)   1,740,000 
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4. ทุนวิจัยความรวมมือกับตางประเทศ 

ท่ี ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ หนวยงานท่ีสังกัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

1 การผลิตและสมบัติทางชีวเคมีของสารยับยั้งเอนไซม    
โปรตีเนสจากไขปลาทูนาและผลตอสมบัติเจลซูริมิ 

รองศาสตราจารย ดร. 
สรรพสิทธ์ิ กลอมเกลา 

คณะเทคโนโลยี
และการพัฒนา
ชุมชน 

500,000 

 งบประมาณรวม (บาท)   500,000 

 

5. ทุนวิจัยสถาบัน 

ท่ี ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ หนวยงานท่ีสังกัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

1 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัย
ทักษิณของนักเรียนท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
พ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคใต 

อาจารยฐากร  สิทธิโชค คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

40,000 

2 ปจจัยท่ีมีผลตอการไมใชหองสมุดของนิสิตและบุคลากร
และแนวทางส ง เ ส ริ ม :  กรณี ศึ กษาสํ า นั กหอสมุ ด 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

นางสาวสุนิษา ขันนุย สํานักหอสมุด 
 

25,000 

 งบประมาณรวม (บาท)   65,000 

 
ท้ังนี้  มีระยะเวลาดําเนินการวิจัยระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน 2559 – 31 พฤษภาคม 2560 และให

หัวหนาโครงการดําเนินการวิจัยโดยปฏิบัติตามสัญญารับทุนวิจัย ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน 
เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ และระเบียบขอบังคับอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ   

 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

                        

     ประกาศ ณ วันท่ี  9  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       (รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  ชํานิ) 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
      ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 
 
 
 
 


