
 

 
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

เรื่อง  ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย  กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ   
 

ตามที่กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ มีนโยบายจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยประเภทต่างๆ 
เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณท าวิจัย โดยให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัยเพื่อสร้างความรู้ 
เสริมความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยและน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป โดยได้
ด าเนินการในรายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์
การสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงวันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น 
บัดนี้กระบวนการพิจารณาจัดสรรทุนได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ และ ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.๒๕๕๑ 
ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มอบอ านาจและมอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยทักษิณและอธิการบดี ฉบับลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และมติของอนุกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุน
การวิจัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคาร ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จึงประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ประเภททุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ จ านวน ๑๕ โครงการ 
ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ จ านวน ๑๒ โครงการ ทุนวิจัยร่วมบัณฑิตศึกษา จ านวน ๘ โครงการ และทุนวิจัย
ความร่วมมือกับต่างประเทศ จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณรวม ๔,๒๘๒,๘๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนแปดหมื่น
สองพันแปดร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้ 

 
๑. ประเภททุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานที่สังกัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

๑ การโคลนและวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ของ
ยีนไซลาเนสและเพคติ เนส และสภาวะที่
เหมาะสมของการสร้างเอนไซม์ทั้ง 2 ชนิด 
จากเช้ือ Enterobacter spp. ที่แยกได้จาก
ท าง เดิ น อ าห ารของห น อน คื บ ก ะห ล่ า 
(Trichoplusia  ni ) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
วิชุดา กล้าเวช   
 

คณะวิทยาศาสตร ์ ๑๗๕,๐๐๐ 

๒ การใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินประเมิน
คุณภาพน้ าในบริเวณที่มีกิจกรรมของมนุษย์
ต่างกัน ในเขตพื้นท่ีทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
ศิริลักษณ ์ช่วยพนัง 

คณะวิทยาศาสตร ์ ๑๕๐,๐๐๐ 

 
 
 

/๓. การพัฒนา.... 



-๒- 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานที่สังกัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
๓ ก า รพั ฒ น าแ บ บ จ า ล อ งท า งก าย ภ าพ

ปรากฏการณท์ี่เกี่ยวกับดาวศุกร์ 
อาจารย์ ดร.สุวิทย์ คงภักด ี คณะวิทยาศาสตร ์ 117,800 

๔ การประยุกต์ทฤษฎีจุดตรึงเพื่อแก้ปัญหา
ระบบใหม่ของอสมการการแปรผันที่ถูกวาง
นัยทั่วไปในปริภูมิฮิลเบิร์ต 

อาจารย์ ธีรเดช เกื้อวงศ ์ คณะวิทยาศาสตร ์ ๘๕,๐๐๐ 

๕ การวิเคราะห์สมบัติความเป็นเช้ือเพลิงของ
วัสดุตาลโตนด 

นายศุภกร  กตาธิการกุล คณะวิทยาศาสตร ์ ๑๒๐,๐๐๐ 

๖ ระบบอบแห้งสมุนไพรพลังงานทดแทนร่วม 
(ชีวมวล-แสงอาทิตย์) 

นายอาณัฐ พริกเล็ก คณะวิทยาศาสตร ์ ๑๕๐,๐๐๐ 

๗ การศึกษาคุณภาพและสัดส่วนของน้ ามัน
ปาล์มและน้ ามันร าข้าวต่อคุณภาพของขนมลา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
อมรรัตน์ ถนนแก้ว 

คณะเทคโนโลยีและ
การพัฒนาชุมชน 

๑๒๐,๐๐๐ 

๘ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โจ๊กข้ าวผสมถั่ วกึ่ ง
ส าเร็จรูปเพื่อสุขภาพ 

อาจารย์ ดร.พรพิมล  
มะยะเฉียว 

คณะเทคโนโลยีและ
การพัฒนาชุมชน 

๑๕๐,๐๐๐ 

๙ ลักษณะของวิวิธภาษาอังกฤษแบบไทยที่ใช้
โดยมัคคุเทศก์ในจังหวัดภูเก็ต  กระบี่ และ
พังงา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
ไพโรจน์ เบ็ญนุ้ย   

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

๑๓๐,๐๐๐ 

๑๐ เทศกาลและพิธีกรรมส าคัญของศาลเจ้าจีนใน
จังหวัดตรัง 

 อาจารย์ ดร.เกตมาตุ ดวงมณ ี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

๑๐๐,๐๐๐ 

๑๑ บทบาทของผู้น าทางสังคม จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ต่อการพัฒนา 

รองศาสตราจารย์ ดร.นริันดร์ 
จุลทรัพย ์

คณะศึกษาศาสตร ์ ๙๐,๐๐๐ 

๑๒ บทบาทของสภาพแวดล้อมของร้านและ
คุณภาพเชิงความสัมพันธ์ต่อความจงรักภักดี
ของลูกค้าในธุรกิจค้าปลีก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  
อรจันทร์  ศิริโชต ิ

คณะเศรษฐศาสตร์
และบรหิารธุรกจิ 

๑๑๐,๐๐๐ 

๑๓ แนวทางการพัฒนาถนนคนเดิน “เพลินกิน
ของหรอย ย้อนรอยบ่อยาง” ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน  

อาจารย์ ดร.วาสนา   
สุวรรณวิจิตร 

คณะเศรษฐศาสตร์
และบรหิารธุรกจิ 

๘๐,๐๐๐ 

๑๔ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขายในโซ่อุปทานปาล์มน้ ามัน
ขั้นต้นในประเทศไทย 

อาจารยส์ัญชัย ลังแท ้ คณะเศรษฐศาสตร์
และบรหิารธรุกจิ 

๑๒๐,๐๐๐ 

๑๕ การบังคับใช้กฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิทธิของ
ลูกจ้างภาคประมงทะเลในจังหวัดสงขลา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
กรรณภัทร  ชิตวงศ ์

คณะนติิศาสตร ์ ๑๓๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ (บาท) ๑,๘๒๗,๘๐๐ 

 

 

/๒. ประเภททุน .... 



-๓- 

 

๒. ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานที่สังกัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑ การกระจายและศักยภาพในการสร้างสาร

ต้านจุลินทรีย์ของเชื้อราเอนโดไฟท์ในบัวสาย  
ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ประเทศไทย 

อาจารย์ ดร.พฤทฐิภร  
ศุภพล 

คณะวิทยาศาสตร ์ ๙๐,๐๐๐ 

๒ ความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งอาหาร
ของแพลงค์ตอนสัตว์ในระบบนเิวศป่าชายเลน  

อาจารย์ ดร.เตือนตา  
ร่าหมาน 

คณะวิทยาศาสตร ์ ๙๐,๐๐๐ 

๓ การขับเคลื่อนและอุปสรรคของการจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 

อาจารย์ ดร.พีรนาฏ คิดด ี 
 

คณะวิทยาศาสตร ์ ๙๐,๐๐๐ 

๔ การศึกษาฤทธ์ิของสมุนไพรกรดน้ าต่อการต้าน
อนุมูลอิสระและการเพิ่มจ านวนของเซลล์ 

อาจารย์ ดร.เนตรนภา แซห่ล ี คณะวิทยาศาสตร ์ ๙๐,๐๐๐ 

๕ มาตรดัชนีหักเหแบบมุมวิกฤติที่ท างานบน
โทรศัพท์เคลื่อนที ่

อาจารย์ ดร.ศุภลักษณ์   
อ าลอย 

คณะวิทยาศาสตร ์ ๙๐,๐๐๐ 

๖ การสังเคราะห์อนุภาคนาโนสังกะสีออกไซด์
ด้วยเทคนิคการแผ่คลื่นอัลตราซาวด์และ
การศึกษาสมบัติการยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย 

อาจารย์ ดร.ฉัตร ผลนาค คณะวิทยาศาสตร ์ ๙๐,๐๐๐ 

๗ การพัฒนาของแผนภูมิควบคุมฟัซซี่ค่าเฉลี่ย
โดยวิธีการถ่วงน้ าหนักจากความแปรปรวน 
วิธีการถ่วงน้ าหนักจากความแปรปรวนที่มี
ขนาด และวิธีการใช้รูปแบบจากการทดลอง
โดยวิธีควอนไทล์ กรณีข้อมูลมีความเบ้ 

อาจารย์ ดร.รังสฤษฏ์  
อินทรโม 

คณะวิทยาศาสตร ์ ๗๕,๐๐๐ 

๘ ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพืช  
ท้องถิ่นกินได้ในพื้นที่ลุ่มน้ าคลองทา่แนะ จ.พัทลุง 

อาจารย์ ดร.เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ ์ คณะทคโนโลยีและ
การพัฒนาชุมชน 

๙๐,๐๐๐ 

๙ การศึกษาเชิงวิเคราะห์ค าสอนจากป้ายธรรมะ
ของวัดในจงัหวัดสงขลา 

อาจารย์ ดร.สมิทธิชา  พุมมา   คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาตร ์

๙๐,๐๐๐ 

๑๐ หลักและวิธีสอนคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม
กับเยาวชนจากวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ชุด 
วรรณกรรมทักษิณ: วรรณกรรมคัดสรร 

อาจารย์ ดร.พัชลินจ์ จีนนุ่น คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาตร ์

๘๐,๐๐๐ 

๑๑ การพัฒนาและออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนเกาะยอ 

อาจารย์เสรมิศักดิ์ ขุนพล คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาตร ์

๗๐,๐๐๐ 

๑๒ การศึกษารูปแบบแนวทางการพัฒนาเมือง
โบ ราณ ช้ า งก ล า งให้ เป็ น แ ห ล่ ง เรี ย น รู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

นางสาวกานดารตัน์   
วงศ์สุวรรณ 

สถาบันทักษิณคดี
ศึกษา 

๙๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ (บาท) ๑,๐๓๕,๐๐๐ 

/๓. ประเภททุน .... 



-๔- 
 

๓. ประเภททุนวิจัยร่วมบัณฑิตศึกษา 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานที่สังกัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑ การปรับปรุงกระบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจน

และก๊าซมีเทนจากน้ าทิ้งโรงงานสกัดน้ ามัน
ปาล์มด้วยระบบการย่อยสลายแบบไร้อากาศ
สองขั้นตอนภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง 

 อาจารย์ ดร.สมพงศ์  โอทอง   
 ร่วมกับนิสิตระดับปรญิญาเอก  
 นางสาวชลธิชา  มามิมิน 
 

คณะวิทยาศาสตร ์ ๒๐๐,๐๐๐ 

๒ การประยุกต์ใช้โปรไบโอติก  เพื่อเพิ่มการ
เจริญเติบโต การใช้อาหาร ระบบภูมิคุ้มกัน 
และความต้านทานโรคในปลาทับทิม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
สุภฎา คีรีรัฐนิคม  
ร่วมกับนิสติระดับปรญิญาโท   
นายคณาธิป พรหมนวล 

คณะวิทยาศาสตร ์ ๑๒๐,๐๐๐ 

๓ ชนิดพืชและสภาวะที่เหมาะสมในการใช้พืชน้ า
บ าบัดของเสียไนโตรเจนในระบบการเลี้ยงปลา
ทับทิมแบบน้ าหมุนเวียน 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
สุภฎา คีรีรัฐนิคม  
ร่วมกับนิสติระดับปรญิญาโท   
นางสาวศิริพร หนักเพ็ชร 

คณะวิทยาศาสตร ์ ๑๒๐,๐๐๐ 

๔ การค านวณทางทฤษฎีเกี่ยวกับการแทรกตัว
และการดูดซับลิ เธียมไอออนบนท่อนาโน
คาร์บอนผนังสองช้ันและวัสดุนาโนผสมดีบุก
ออกไซด์/กราฟีน เพื่อใช้เป็นขั้วแอโนดใน
อุปกรณ์กักเกบ็พลังงาน                        

อาจารย์ ดร.อนุรักษ์  อุดมเวช
ร่วมกับนิสติระดับปรญิญาโท   

 นายรุสลัน ดาโอะ 

คณะวิทยาศาสตร ์ ๑๐๐,๐๐๐ 

๕ การวิเคราะห์เปรียบเทียบแบคทีเรียที่ เป็น
สาเหตุของโรคเต้านมอักเสบในโคนมด้วย
เทคนิคเพาะเลี้ยงเช้ือ การดื้อยา และเทคนิค
ทางชีวโมเลกุล 

อาจารย์ดร.ศุภชัย  นิติพันธ์ 

ร่วมกับนิสติระดับปรญิญาโท   
นางสาวอามีนี  เจ๊ะลี
  

คณะวิทยาศาสตร ์ ๑๒๐,๐๐๐ 

๖  ประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามันอย่างยั่งยืน   
 ตามมาตรฐาน Roundtable on Sustainable   
 Palm Oil ของเกษตรกรในประเทศไทย   
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
สรพงค์ เบญจศรี   
ร่วมกับนิสติระดับปรญิญาโท   
นายปัญญา ใจสมุทร 

คณะเทคโนโลยี
และการพัฒนา
ชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐ 

๗ การสังเคราะห์ผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย
ใช้รูปแบบฝึกอบรมวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง  ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา 

รองศาสตราจารย์ ดร. 
นิรันดร์ จลุทรัพย ์

ร่วมกับนิสติระดับปรญิญาโท   
นางสาวอาอีเซ๊าะ อาแซดอย ิ

บัณฑิตวิทยาลัย ๘๐,๐๐๐ 

๘ การพั ฒ น ารูป แบ บ การฝึ กอบ รม  เพื่ อ
เสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง ส าหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  ๒  โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล 

อาจารย์ ดร.วัลลยา   
ธรรมอภิบาล 
ร่วมกับนิสติระดับปรญิญาโท   
นางสาวศศิธร  บุษภักค์    

บัณฑิตวิทยาลัย ๘๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ (บาท) ๙๒๐,๐๐๐ 

/๔. ประเภททุน .... 



-๕- 
 

๔. ประเภททุนวิจัยความร่วมมือกับต่างประเทศ 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานที่สังกัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑ การศึกษาเปรยีบเทียบรูปแบบการเสรมิสร้าง

ทักษะการวัดประเมิน เพื่อพัฒนาการเรยีนรู้
ส าหรับครูในประเทศไทย และประเทศ
นิวซีแลนด ์

อาจารย์ ดร.ณัชชา  
มหปุญญานนท์ 

คณะศึกษาศาสตร ์ ๕๐๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ (บาท) ๕๐๐,๐๐๐ 

 
 
ทั้งนี้  มีระยะเวลาด าเนินการวิจัย ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และให้

ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการวิจัยโดยปฏิบัติตาม ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ และระเบียบข้อบังคับอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง   

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ 

 
 

    (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ช าน)ิ 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

                                                      ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 


