
 

                                                                                
 

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เร่ือง    ผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินแผนดิน 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 
 

..................................................... 
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินเพ่ือสนับสนุนโครงการวิจัยเปนประจําทุกป  
โดยมีสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ทําหนาที่ประเมินผลขอเสนอการวิจัยของหนวยงานภาครัฐที่เสนอขอ
งบประมาณประจําปน้ัน  บัดน้ีมหาวิทยาลัยทักษิณไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปจากสํานักงบประมาณ
และไดพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณเงินแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 
เรียบรอยแลว  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 และ 31 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2551  ประกอบ
กับประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินแผนดิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 ฉบับลงวันที่ 4  สิงหาคม  พ.ศ.2553 จึงประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุน
การวิจัย จากงบประมาณเงินแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 จํานวน 31 โครงการ วงเงิน 10,816,000  บาท 
(สิบลานแปดแสนหนึ่งหม่ืนหกพันบาทถวน) รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 
จึงขอประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 
                ประกาศ  ณ  วันที่   12  มกราคม   พ.ศ.2555 
 
 
 

                   
                                                                      (รองศาสตราจารย ดร. สมเกียรติ  สายธนู) 
                                                                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

                                   ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 
 
 
 
 



แบบบัญชีรายช่ือขอเสนอการวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

ลําดับ 
 

 

 ประเภท
โครงการ 

วัน วัน งบประมาณ(บาท) 

ชื่อโครงการ 
 

คณะผูวิจัย/สัดสวน หนวยงาน 
เร่ิมตน สิ้นสุด 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ตลอด 

 
สัญญา สัญญา   โครงการ 

1 แผนงานวิจัย : การพัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑปลาดุกราเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนอยางยั่งยืน 

ผศ.ดร.อมรรัตน  ถนนแกว คณะเทคโนโลยีและการ
พัฒนาชุมชน 

ตอเนื่อง 1 ก.พ.55 31 ม.ค.56 1,607,600     910,000    2,517,600 

1.1 โครงการยอย 1: การศึกษาสูตรอาหารเลี้ยงปลาดุกลูกผสม (Clarias 
macrocephalus X Clarias gariepinus)เพ่ือเลี้ยงเปนวัตถุดิบสําหรับ
แปรรูปผลิตภัณฑปลาดุกรา  

อ.ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม  คณะวิทยาศาสตร ตอเนื่อง 1 ก.พ.55 31 ม.ค.56 300,000     200,000    500,000 

1.2 โครงการยอย 2: ปจจัยท่ีมีผลตอสมบัติทางเคมีและชีวภาพของผลิตภัณฑ
ปลาดุกรา 

ผศ.ดร.อมรรัตน  ถนนแกว  คณะเทคโนโลยีและการ
พัฒนาชุมชน 

ตอเนื่อง 1 ก.พ.55 31 ม.ค.56 630,000     350,000    980,000 

1.3 โครงการยอย 3: การใชประโยชนจากวัสดุเศษเหลือและของเสียจาก
กระบวนผลิตปลาดุกรา:  การผลิตนํ้าปลา  

นายกฤษณะ  เรืองคลาย 
แทน น.ส.ปาจรีย  เรืองกลับ  

วิทยาลัยภูมิปญญาชุมชน โครงการป 
2554 

1 ต.ค.53 31 มี.ค.55 127,600   -    127,600 

1.4 โครงการยอย 4: การใชประโยชนจากวัสดุเศษเหลือและของเสียจาก
กระบวนผลิตปลาดุกรา : การผลิตแกสชีวภาพ  

อ.วิกาญดา  ทองเนื้อแข็ง  คณะวิทยาศาสตร ตอเนื่อง 1 ก.พ.55 31 ม.ค.56 250,000     200,000    450,000 

1.5 โครงากรยอย 5: การใชประโยชนจากวัสดุเศษเหลือและของเสียจาก
กระบวนผลิตปลาดุกรา: การผลิตอาหารเลี้ยงปลานิล  

ผศ.ดร.อุษา  อนทอง  คณะวิทยาศาสตร ตอเนื่อง 1 ก.พ.55 31 ม.ค.56 300,000     160,000    460,000 

2 แผนงานวิจัย : การจัดการและการพัฒนาการทองเท่ียวของตําบลปูยู 
อําเภอเมือง จังหวัดสตูล อยางยั่งยืน 

อ.ศุภรัตน  พิณสุวรรณ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร   

ตอเนื่อง 1 ก.พ.55 31 ม.ค.56 350,000     200,000    550,000 

2.1 โครงการยอย 1: แผนท่ีเสนทางและกิจกรรมการทองเท่ียว เพ่ือสงเสริม
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ตําบลปูยู อําเภอเมือง จังหวัดสตูล 

อ.วราภรณ  ทนงศักด์ิ  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร   

โครงการป 
2554 

1 ต.ค.53 30 ก.ย.54 175,000   -      

2.2 โครงการยอย 2: การศึกษาและวิจัยภูมิทัศนวัฒนธรรมตําบลปูยู อําเภอ
เมือง จังหวัดสตูล เพ่ือการจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

อ.ศุภรัตน  พิณสุวรรณ  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร   

โครงการป 
2554 

1 ต.ค.53 30 ก.ย.54 175,000   -      

2.3 โครงการยอย 3: การพัฒนาการตลาดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ
เกาะปูย:ู ปูยดิูนแดน 2 วัฒนธรรม 

น.ส.สมสมัย  เอียดคง  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร   

ตอเนื่อง 1 ก.พ.55 31 ม.ค.56       200,000    200,000 

3 ระเบียบวิธีการประมาณคาสําหรับปญหาจุดตรึงรวมของการสงแบบไมเชิง
เสนและปญหาอสมการการแปรผัน 

อ.ดร.สุวิชา  อ่ิมนาง คณะวิทยาศาสตร ใหม 1 ก.พ.55 31 ม.ค.56   120,000   120,000 



ลําดับ 

 

ประเภท
โครงการ 

วัน วัน งบประมาณ(บาท) 

ชื่อโครงการ 
 

คณะผูวิจัย/สัดสวน หนวยงาน 
เร่ิมตน สิ้นสุด 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ตลอด 

 
สัญญา สัญญา   โครงการ 

4 ระยะเวลาเก็บเก่ียวและสารเคลือบผิวท่ีรับประทานไดตอคุณภาพและอายุ
การเก็บรักษาของเงาะนอกฤดูกาลพันธุโรงเรียนใน จ. นครศรีธรรมราช 

อ.ดร.สมัคร  แกวสุกแสง คณะเทคโนโลยีและการ
พัฒนาชุมชน 

ใหม 1 ก.พ.55 31 ม.ค.56   400,000   400,000 

5 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเพ่ือสอนกลยุทธในการอาน รายวิชา
ภาษาอังกฤษ เพ่ือวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
พัทลุง จังหวัดพัทลุง 

อ.จุรีภรณ  มะเลโลหิต คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร   

ใหม 1 ก.พ.55 31 ม.ค.56   100,000   100,000 

6 โปรแกรมตนแบบของแบบทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใชทฤษฎีการ
ตอบสนองขอสอบ  กรณีศึกษา:วิชาคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 

ผศ.ดร.อรจิรา  สิทธิศักด์ิ คณะวิทยาศาสตร ใหม 1 ก.พ.55 31 ม.ค.56   160,000   160,000 

7 แผนงานวิจัย:การจัดการปญหามลพิษจากการทําผลิตภัณฑยางแผนใน
ระดับครัวเรือน 

อ.วิกาญดา  ทองเนื้อแข็ง  คณะวิทยาศาสตร ใหม 1 ก.พ.55 31 ม.ค.56   901,900   901,900 

7.1 โครงการยอย 1 :การพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียและผลิตกาซชีวภาพ
สําหรับน้ําเสียจากการผลิตยางแผนระดับครัวเรือน 

อ.วิกาญดา  ทองเนื้อแข็ง  คณะวิทยาศาสตร ใหม 1 ก.พ.55 31 ม.ค.56   500,000   500,000 

7.2 โครงการยอย 2 : การปรับปรุงคุณภาพกาซชีวภาพจากน้ําเสีย
กระบวนการผลิตยางแผนดวยระเบียบวิธีการคํานวนทางเคมีคอมพิวเตอร 

ผศ.ดร.อุษา  อนทอง  คณะวิทยาศาสตร ใหม 1 ก.พ.55 31 ม.ค.56   401,900   401,900 

8 การใชเอนไซมในการสกัดและทําบริสทุธิ์พอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตจากเชื้อ 
Cupriavidus  necator  

อ.ดร.กนกพร  สังขรักษ คณะวิทยาศาสตร ใหม 1 ก.พ.55 31 ม.ค.56   400,000   400,000 

9 การผลิตและการศึกษาลักษณะของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากกลามเน้ือปลา
แปนเขี้ยวโดยใชสวนสกัดจากเครื่องในปลาดุกบ๊ิกอุย 

ผศ.ดร.สรรพสิทธิ ์ กลอม
เกลา 

คณะเทคโนโลยีและการ
พัฒนาชุมชน 

ใหม 1 ก.พ.55 31 ม.ค.56   400,000   400,000 

10 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม บนพ้ืน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียงระหวางการเรียนรูแบบมีตัวแทนอัจฉริยะและแบบ
ไมมีตัวแทนอัจฉริยะ 

อ.ดร.เดือนเพ็ญ  กชกรจารุ
พงศ 

คณะวิทยาศาสตร ใหม 1 ก.พ.55 31 ม.ค.56   200,000   200,000 

11 การกําจัดโลหะหนักในนํ้าเสีย ดวยแมงโกสตินจากเปลือกมังคุด ผศ.ดร.อุษา  อนทอง  คณะวิทยาศาสตร ใหม 1 ก.พ.55 31 ม.ค.56   300,000   300,000 

12 ระบบการทําความเย็นแบบดูดกลืนโดยใชแกสชีวภาพเปนแหลงพลังงาน อ.จตุพร  แกวออน คณะวิทยาศาสตร ใหม 1 ก.พ.55 31 ม.ค.56   317,100   317,100 



ลําดับ 

 

ประเภท
โครงการ 

วัน วัน งบประมาณ(บาท) 

ชื่อโครงการ 
 

คณะผูวิจัย/สัดสวน หนวยงาน 
เร่ิมตน สิ้นสุด 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ตลอด 

 
สัญญา สัญญา   โครงการ 

13 ความหลากหลายของผลไมปากินไดในบางพ้ืนท่ีภาคใตตอนลางของ
ประเทศไทยและศักยภาพการใชประโยชนเปนผลไมทางการคา 

ผศ.ดร.อุบลวรรณ  อุโพธิ ์ คณะวิทยาศาสตร ใหม 1 ก.พ.55 31 ม.ค.56   220,000   220,000 

14 ผลของไคโตซานจากเปลือกกุงตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของปลากะพง
ขาว (Lates calcarifer) ระหวางการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิตํ่า 

อ.ดร.วิไลลักษณ  กลอมพงษ คณะเทคโนโลยีและการ
พัฒนาชุมชน 

ใหม 1 ก.พ.55 31 ม.ค.56   350,000   350,000 

15 แผนงานวิจัย: การศึกษาและพัฒนาศักยภาพการผลิตพริกในภาคใตของ
ประเทศไทย 

อ.ดร.สรพงค  เบญจศรี คณะเทคโนโลยีและการ
พัฒนาชุมชน 

ใหม 1 ก.พ.55 31 ม.ค.56   750,000   750,000 

15.1 โครงการยอย 1: การประเมินผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของพริก
ภายใตระบบเคมีและระบบอินทรียในภาคใตของประเทศไทย 

อ.ดร.สรพงค  เบญจศรี คณะเทคโนโลยีและการ
พัฒนาชุมชน 

ใหม 1 ก.พ.55 31 ม.ค.56   300,000   300,000 

15.2 โครงการยอย 2: การประเมินระดับความตานทานของพันธุพริกตอการ
เขาทําลายของของเพลี้ยออน (Myzus persicae) โดยอาศัยลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาและปริมาณธาตุอาหารสะสมในพริก 

อ.ดร.วิกันดา  รัตนพันธ คณะเทคโนโลยีและการ
พัฒนาชุมชน 

ใหม 1 ก.พ.55 31 ม.ค.56   250,000 

  

250,000 

15.3 โครงการยอย 3: การศึกษาความตานทานตอไวรัสใบดางของแตงในพันธุ
พริกท่ีปลูกทางภาคใตของประเทศไทย 

น.ส.จตุพร  ไกรถาวร คณะเทคโนโลยีและการ
พัฒนาชุมชน 

ใหม 1 ก.พ.55 31 ม.ค.56   200,000 

  

200,000 

16 แผนงานวิจัย: การวิจัยพัฒนาและสาธิตการผลิตไฟฟาจากพลังงานคลื่นใน
ทะเลบริเวณพ้ืนท่ีภาคใตของประเทศไทย 

ผศ.ดร.จอมภพ  แววศักด์ิ คณะวิทยาศาสตร ใหม 1 ก.พ.55 31 ม.ค.56   1,300,000   1,300,000 

16.1 โครงการยอย 1: การประเมินศักยภาพของพลังงานคลื่นในทะเลบริเวณ
พ้ืนท่ีภาคใตของประเทศไทยโดยประยุกตระบบภูมิสารสนเทศ 

อ.จํารูญ  ศรีชัยชนะ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร   

ใหม 1 ก.พ.55 31 ม.ค.56   800,000   800,000 

16.2 โครงการยอย 2: การพัฒนาระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานคลื่นในทะเล
ขนาดเล็กท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีชายฝงทางภาคใตของประเทศไทย 

ผศ.ดร.จอมภพ  แววศักด์ิ คณะวิทยาศาสตร ใหม 1 ก.พ.55 31 ม.ค.56   500,000   500,000 

16.3 โครงการยอย 3: การวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร-วัฏจักรชีวิตและการ
ยอมรับจากสังคมของการผลติไฟฟาจากพลังงานคล่ืนในทะเลในประเทศ
ไทย 

ผศ.ดร.ชูลีรัตน  คงเรือง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ใหม 1 ก.พ.55 31 ม.ค.56    -   0 

17 ผลการเพ่ิมขีดความสามารถของครูพ่ีเลี้ยงในงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม
และความปลอดภัยในศูนยเด็กเล็ก  อําเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อ.โสมศิริ  เดชารัตน คณะวิทยาการสุขภาพ
และการกีฬา 

ใหม 1 ก.พ.55 31 ม.ค.56   100,000   100,000 

18 การสังเคราะห คุณลักษณะและการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารประกอบ
เชิงซอนของเหล็ก (II)-เหล็ก (II) และสังกะสี (II) กับลิแกนดพอลีเดนเตต 

อ.ดร.อานอบ  คันทะชา คณะวิทยาศาสตร ใหม 1 ก.พ.55 31 ม.ค.56   350,000   350,000 



ลําดับ 

 

ประเภท
โครงการ 

วัน วัน งบประมาณ(บาท) 

ชื่อโครงการ 
 

คณะผูวิจัย/สัดสวน หนวยงาน 
เร่ิมตน สิ้นสุด 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ตลอด 

 
สัญญา สัญญา   โครงการ 

19 แนวทางการพัฒนาระบบขนสงเพ่ือการทองเท่ียวรอบลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลา 

อ.บุษกร  ถาวรประสิทธิ์ คณะเศรษฐศาสตรและ
บริหารธุรกิจ 

ใหม 1 ก.พ.55 31 ม.ค.56   300,000   300,000 

20 การพัฒนาผลิตภัณฑผักอบแหงผสมจมูกขาวกลองชนิดแผน อ.ดร.พรพิมล  มะยะเฉียว คณะเทคโนโลยีและการ
พัฒนาชุมชน 

ใหม 1 ก.พ.55 31 ม.ค.56   250,000   250,000 

21 การประเมินคาอัตราปริมาณรังสีแกมมาในดินผิวหนาบริเวณจังหวัดชุมพร
และสุราษฎรธานีกอนการสรางโรงไฟฟานิวเคลียรในภาคใตของประเทศ
ไทย 

อ.ดร.ประสงค  เกษราธิคุณ คณะวิทยาศาสตร ใหม 1 ก.พ.55 31 ม.ค.56   500,000   500,000 

22 ประสิทธิภาพของเกลือของกรดอินทรีย  และสารลอริกอารจิเนทตอการ
ยับยั้งแบคทีเรียกอโรคในระบบทางเดินอาหารบนเนื้อสุกร 

อ.ดร.ผุสดี  ตังวัชรินทร คณะเทคโนโลยีและการ
พัฒนาชุมชน 

ใหม 1 ก.พ.55 31 ม.ค.56   300,000   300,000 

23 การเก็บรักษาน้ําเชื้อปลาดุกลําพันแบบแชเย็นและแบบแชแข็ง ผศ.ดร.แจมจันทร  เพชรศิริ คณะวิทยาศาสตร ใหม 1 ก.พ.55 31 ม.ค.56   200,000   200,000 

24 การศึกษาลักษณะและการโคลนยีนท่ีควบคุมการสรางแอนติไมโครเบียล
เปปไทด (Antimicrobial  peptide) ในดวงมูลสัตว 

อ.ดร.มณฑล  เลิศวรปรีชา คณะวิทยาศาสตร ใหม 1 ก.พ.55 31 ม.ค.56   267,000   267,000 

25 การศึกษาการประยุกตภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือใชพัฒนากระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑอาหารพ้ืนบานเชิงพาณิชย  จังหวัดพัทลุง 

น.ส.ปาจรีย  เรืองกลับ วิทยาลัยภูมิปญญาชุมชน ใหม 1 ก.พ.55 31 ม.ค.56   50,000   50,000 

26 การออกแบบและสรางอักขระโนตดนตรีไทยสําหรับ ปฏิบัติการ 
Microsoft  Office 

อ.ปาหนัน  คําฝอย คณะศิลปกรรมศาสตร ใหม 1 ก.พ.55 31 ม.ค.56   300,000   300,000 

27 โปรแกรมตนแบบของระบบสอนเสริมอัจฉริยะเร่ือง "การประมวลผล
นิพจนทางคณิตศาสตรในโปรแกรมภาษาซี" 

อ.อรยา  ปรีชาพานิช คณะวิทยาศาสตร ใหม 1 ก.พ.55 31 ม.ค.56   120,000   120,000 

28 การประเมินศักยภาพพลังงานชีวมวลและแกสชีวภาพสําหรับแผนพัฒนา
พลังงานอยางยั่งยืนของภาคใต 

ผศ.สุวิทย  เพชรหวยลึก คณะวิทยาศาสตร ใหม 1 ก.พ.55 31 ม.ค.56   400,000   400,000 

29 ผูประกอบการยายถิ่น: รานอาหารตมยําของคนไทยมลายูและคนไทย
มุสลิมในประเทศมาเลเซีย 

อ.สุทธิพร  บุญมาก คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร   

ใหม 1 ก.พ.55 31 ม.ค.56   300,000   300,000 

30 การเสริมสรางพลังอํานาจครูดานวัฒนธรรมการวิจัย อ.ดร.ณัชชา  มหปุญญานนท คณะศึกษาศาสตร ใหม 1 ก.พ.55 31 ม.ค.56   150,000   150,000 

31 การพัฒนาตัวเรงปฏิกิริยาจําพวก hydrotalcite เพ่ือการผลิตน้ํามันไบโอ
ดีเซลในตัวทําละลายรวม 

อ.จักรพงศ  ไชยบุรี คณะวิทยาศาสตร ใหม 1 ก.พ.55 31 ม.ค.56   200,000   200,000 

งบประมาณรวมท้ังสิ้น 1,957,600 10,816,000   12,773,600 



 


