
 
 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษณิ 
เรื่อง  ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย  กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ   

 
ตามที่กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ มีนโยบายจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยประเภทต่างๆ 

เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณท าวิจัย โดยให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัยเพื่อสร้างความรู้ 
เสริมความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยและน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป โดยได้
ด าเนินการในรายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์
การสนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงวันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ 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 ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จึงประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุน
วิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเภททุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ จ านวน ๑๙ โครงการ ทุน
พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ จ านวน ๓ โครงการ ทุนวิจัยร่วมบัณฑิตศึกษา จ านวน ๘ โครงการ และทุนวิจัยความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณรวม ๔,๑๖๑,๓๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพัน
สามร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้ 

 
๑. ประเภททุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานที่สังกัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑ ตัวแบบพยากรณ์โอกาสการมีสถานภาพรอ

พินิจของนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วรางคณา กีรติวิบูลย์   

คณะวิทยาศาสตร์ 90,000 

๒ การเฝ้าระวังคุณภาพอากาศแบบทันทีด้วย
ระบบโทรศัพท์ เอนกประสงค์และระบบ
อินเทอร์เน็ตในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
มารีนา  มะหนิ 

คณะวิทยาศาสตร์ 150,000 

3 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่ อ
พั ฒ น าทั ก ษ ะก ารแ ก้ โจ ท ย์ ปั ญ ห าท าง
คณิตศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.วิษณุ  นภาพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 150,000 

4 การไหลของแกรนูลาร์ในไซโลที่มีสิ่งแทรก อาจารย ์ดร.วาเรียม   
ช่วยจันทร์   

คณะวิทยาศาสตร์ 120,000 

5 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจากสารสกัดต้นกรดน้ า 
(Scoparia dulcis Linn.) และการศึ กษ าก าร
แสดงออกของยีน Calmodulin จากต้นกรดน้ า 
ต่อการตอบสนองต่อเชื้อแบคทีเรีย 

อาจารย ์ดร.เนตรนภา  
แซ่หลี   

คณะวิทยาศาสตร์ 167,000 

 
 

/สภาวะที่เหมาะ.... 



-๒- 
 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานที่สังกัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
6 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตถ่านกัมมันต์จาก

เปลือกมังคุดและการประยุกต์ใช้ดูดซับ 
สารละลายไอออนตะกั่ว (II) ในน ้าตัวอย่าง 

อาจารย์ ดร.พนิตา ก้งซุ่น คณะวิทยาศาสตร์ 150,000 

7 สารต้านจุลินทรีย์จากเชื อราเอนโดไฟท์ที่แยก
ได้จากใบจอกหูหนู  (Salvinia cucullata 
Roxb. & Bory.) 

อาจารย์ วรรณฤดี  หิรัญรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ 160,000 

8 การพัฒนาชุดวัดอัตราการไหลและการสูญเสีย
ในท่อ 

อาจารยพ์ลากร  บุญใส คณะวิทยาศาสตร์ 44,300 

9 การศึกษาความชื นของดินโดยอาศัยการรับรู้
ระยะไกลและการตรวจวัด  ภาคพื นดิน : 
กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุง 

นายสุเจนต์ พรหมเหมือน คณะวิทยาศาสตร์ 140,000 

10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอดเพื่อสุขภาพ
จากแป้งข้าวเจ้าพันธุ์มีสี 

อาจารย ์ดร.พรพิมล  
มะยะเฉียว 

คณะเทคโนโลยีและ
การพัฒนาชุมชน 

130,000 

11 สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดและการเก็บ
เกี่ยวสารยับยั งเอนไซม์ทริปซินจากข้าวสังข์
หยดและสมบัติทางชีวเคมี 

นายศราวุธ เหมหมัด คณะเทคโนโลยีและ
การพัฒนาชุมชน 

175,000 

12 ผลของการฝึกแบบคอมเพล็กซ์ และการฝึก
แบบพลัยโอเมตริก ที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย
ในนักกีฬาเซปักตะกร้อระดับเยาวชน 

อาจารย์ ดร.วิทยา เหมพันธ์ คณะวิทยาการ
สุขภาพและการกีฬา 

90,000 

13 ความสามารถทางภาษาและทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ : ความสามารถของ
นักศึกษา และแนวทางการพัฒนาการสอน
ข อ ง ค รู ใน ชั น เรี ย น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  ณ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

อาจารย ์ดร.ณัฐนันท์  
ทองมาก 

คณะศึกษาศาสตร์ 136,000 

14 มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงานภาคประมงทะเลในจังหวัด
สงขลา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
กรรณภัทร  ชิตวงศ ์

คณะนิติศาสตร์ 150,000 

15 การศึกษารูปแบบลวดลายประดับในศิลปะ 
ศรีวิชัย 

อาจารย์ นันทวุฒิ สิทธิวัง คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

130,000 

16 ก ารลด ต้ น ทุ น ธุ รก รรม ก าร เรี ยน ส าข า
เศรษฐศาสตร์โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รองศาตราจารย์ ดร.ชินสัคค 
สุวรรณอัจฉริย 

คณะเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ 

105,000 

17 การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของช่องทางการจัด
จ้าหน่ายแพะ ในพื นที่จังหวัดสงขลา 

อาจารย ์ณฌา ขวัญมณี คณะเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ 

120,000 

18 การใช้ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ส้าหรับการ
เรียนวิชาระบบเศรษฐกิจและสถาบัน 

นายกมล สุวรรณรัตน์    คณะเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ 

100,000 

19 การเลี ยงดูบุตรของคนสยามในประเทศ
มาเลเซีย 

นางอิงอร  จุลทรัพย์ สถาบันทักษิณคดี
ศึกษา 

150,000 

รวมงบประมาณ (บาท) ๒,๔๕๗,๓๐๐ 

 
 
 

/๒. ประเภททุน .... 



-๓- 
 

๒. ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานที่สังกัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑ การตรวจสอบและวิเคราะห์การปลอมปนยา

สังเคราะห์ที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพในยา
แผนโบราณในบริเวณจังหวัดสงขลา 

อาจารย์ ดร.ณวงศ์  บุนนาค คณะวิทยาศาสตร์ 84,000 

2 การพัฒนาแผ่นฟิล์มแอคทีฟจากซีนร่วมกับ
การเติมสารสกัดฟีนอลิกจากมันเทศสีม่วง 

อาจารย์ ดร.รสวันต์ 
อินทรศิริสวัสดิ์ 

เทคโนโลยีและการ
พัฒนาชุมชน 

90,000 

3 แ บ บ จ้ า ล อ งค ว าม สั ม พั น ธ์ เชิ ง ส า เห ตุ
ความสามารถทางนวัตกรรมของธุรกิจอาหาร
ฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศ
ไทย 

อาจารย์ ดร.ปาริฉัตร  ตู้ด้า คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

90,000 

รวมงบประมาณ (บาท) 264,๐๐๐ 
 

 

๓. ประเภททุนวิจัยร่วมบัณฑิตศึกษา 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานที่สังกัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ งน ้ า ก า ก ส่ า  แ ล ะ ก า ร

ประยุกต์ใช้ส้าหรับการผลิตเอทานอล และ
กรดแลคติค 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
กนกพร สังขรักษ์   
ร่วมกับนิสิตระดับปริญญาโท   
นายโอภาส ชูนุตร  

คณะวิทยาศาสตร์ 138,000 

2 ไอโซเทอมและจลนพลศาสตร์การดูดซับเมท
ลีนบูลด้วยถ่านกัมมันต์ไผ่ตงลืมแล้ง 

อาจารย์ ดร.พนิตา ก้งซุ่น  
ร่วมกับนิสิตระดับปริญญาโท   
นาวสาวลักขณา โชติธรรม 

คณะวิทยาศาสตร์ 125,000 

3 
 

ผลของการเติมแทนทาลัมเพนตอกไซด์ต่อ
สมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกเพีย 
โซอิเล็กทริกบิสมัทโซเดียมไทเทเนต 

อาจารย์ ดร. ชลธิรา แสงสุบัน 
ร่วมกับนิสิตระดับปริญญาโท   
นางสาวสุธาสินี   เขียวมณีนัย   

คณะวิทยาศาสตร์ 150,000 

4 การผลิตเซลลูโลสจากน ้าคั นยอดปาล์มน ้ามัน
โค่นทิ งเพื่อการปลูกใหม่โดยเชื อ  
Acetobacter xylinum TISTR 086 

อาจารย์ ดร.นันทรัตน์  
พฤกษาพิทักษ์   
ร่วมกับนิสิตระดับปริญญาโท  
นายเฉลิมเกียรติ  แก้วนุ่น 

คณะวิทยาศาสตร์ 140,000 

5 การสกัด การศึกษาคุณลักษณะ และการแยก
ส่วนเอนไซม์โปรตีเนสจากตับปลาทูน่าพันธุ์
ค รี บ ย า ว  (Thunnus alalunga) ด้ ว ย วี ธี 
aqueous two-phase system 

รองศาสตราจารย์ ดร. 
สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า  
ร่วมกับนิสิตระดับปริญญาโท  
นางสาวภัคธีรา ศรีโภคา 

คณะเทคโนโลยี
และการพัฒนา
ชุมชน 

150,000 

6 การวิ เค ราะห์ ต้ น ทุ น และ ราย ได้ ใน ก าร
ประกอบการฟาร์มโคนม กรณีศึกษา  
อ. ป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง 

อาจารย์ ดร.อัจฉรัตน์   
สุวรรณภักดี  
ร่วมกับนิสิตระดับปริญญาโท   
นายวินันท์  ทวิสุวรรณ 

คณะเทคโนโลยี
และการพัฒนา
ชุมชน 

100,000 

/ การรับรู้ .... 



-๔- 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานที่สังกัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
๗ การรับรู้การใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลัก

แห่ งชาติของผู้ป่ วยนอกและแพทย์แผน
ปัจจุบัน; กรณีศึกษาโรงพยาบาลพัทลุง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
กุสุมาลย์ น้อยผา 
ร่วมกับนิสิตระดับปริญญาโท   
นายเรืองฤทธิ์ สุวรรณรัตน์ 

คณะวิทยาการ
สุขภาพและการ
กีฬา 

100,000 

๘ ประสิทธิผลและแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหาร
จัดการหลักสูตรอิสลามศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษาของรัฐในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดสงขลา 

อาจารย์ ดร.สุธาสินี  
บุญญาพิทักษ์   
ร่วมกับนิสิตระดับปริญญาโท   
นายประพันธ์  ประทีปเกาะ 

คณะศึกษาศาสตร์ 137,000 

รวมงบประมาณ (บาท) 1,040,๐๐๐ 

 
 

๔. ประเภททุนวิจัยความร่วมมือกับต่างประเทศ 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานที่สังกัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑ การประเมินทรัพยากรลมด้วยแบบจ าลองคู่

ควบบรรยากาศ MC2 และแบบจ าลองการไหล
ของลมพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณกับสภาพ
ภูมิประเทศแบบสลับซับซ้อนของภาคใต้
ตอนล่างของประเทศไทย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
จอมภพ แววศักดิ์ 

คณะวิทยาศาสตร์ 400,000 

รวมงบประมาณ (บาท) 400,000 

 
 
ทั้งนี้  มีระยะเวลาด าเนินการวิจัย ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และให้

ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการวิจัยโดยปฏิบัติตาม ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ และระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
 
 

    (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ช านิ) 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

                                                      ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจยัมหาวิทยาลัยทักษณิ 


