ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย
ภายใต้โครงการวิจัยการบริหารจัดการน้าแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้าอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม – คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง (ระยะที่ 3)
(รอบที่ 1)
********************************
ตามที่โครงการวิจัยการบริหารจัดการน้้าแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้้าอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษา คลองป่าพะยอม – คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง (ระยะที่ 3) ซึ่งเป็นโครงการที่ด้าเนินการโดย
มหาวิทยาลัย ทักษิณ โดยได้รั บ อนุ มัติให้ ด้าเนินโครงการวิจัยจากเครือข่ายองค์กรบริห ารงานวิจัยแห่ งชาติ
(คอบช.) ประเภททุน โครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลตาม
ระเบียบวาระแห่งชาติ ปี 2559 กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ โดยทุนนี้เป็นการร่วมทุนจากสองฝ่าย
คือส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายหนึ่ง งบประมาณ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาท
ถ้วน) กับมหาวิทยาลัยทักษิณ อีกฝ่ายหนึ่ง งบประมาณ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวม
5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 27 และ 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2551
ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มอบอ้านาจและมอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ด้ารงต้าแหน่งนายก
สภามหาวิทยาลัยทักษิณและอธิการบดี ฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 และข้อ 8 (4) (6) แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2559 ฉบับลงวันที่ 17 กันยายน 2559 จึงขอ
ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการวิจัยการบริหารจัดการน้้าแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้้าอย่างยั่งยืนกรณีศึกษา คลองป่าพะยอม – คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง (ระยะที่ 3)
จ้ านวน 15 โครงการ งบประมาณการวิจัย ทั้งหมดจ้ านวน 2,900,000 บาท (สองล้ านเก้า แสนบาทถ้ว น)
โดยแบ่งเป็นงบประมาณของส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จ้านวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสน
บาทถ้วน) และงบประมาณของกองทุนวิจัย จ้านวน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) มีรายละเอียด
ดังนี้

1

ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย
ภายใต้โครงการวิจัยการบริหารจัดการน้าแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้าอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม – คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง (ระยะที่ 3)
(รอบที่ 1)

ที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

หน่วยงานที่สังกัด

1 พัฒนาสื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
ผศ.ดร.กฤธยากาญจน์ โต คณะศึกษาศาสตร์
สร้างสรรค์ที่สะท้อนอัตลักษณ์และคุณค่าทาง
พิทักษ์
วัฒนธรรมชุมชนคนต้นน้้า คลองท่าแนะ จังหวัด
พัทลุง
2 ธรรมนูญชุมชนกับการบริหารจัดการน้้าแบบมี อ.เอกราช สุวรรณรัตน์
ส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้้าอย่าง
ยั่งยืน กรณีศึกษาคลองป่าพะยอมและคลองท่า
แนะ จังหวัดพัทลุง

คณะนิติศาสตร์

3 ศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน น.ส.วิจิตรา อมรวิริยะชัย วิทยาลัยภูมิปัญญา
ชุมชน
พื้นที่คลองปากประ จังหวัดพัทลุง

งบประมาณ (บาท)
สกว. ม.ทักษิณ
200,000

200,000

200,000

4 การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร
ในพื้นที่ชุมชนลุ่มน้้าคลองป่าพะยอม-คลองท่า
แนะ จังหวัดพัทลุง

คณะเศรษฐศาสตร์ 200,000
และบริหารธุรกิจ

5 การวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของ อ.จิราพร คงรอด
นักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ในพื้นที่ชุมชนลุ่มน้้าคลองป่าพะยอม - คลองท่า
แนะ จังหวัดพัทลุง

คณะเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ

200,000

6 แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง ผศ.ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร คณะเศรษฐศาสตร์
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ชุมชนลุ่มน้้าคลอง
และบริหารธุรกิจ
ป่าพะยอม-คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง

200,000

7 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้วิถีชุมชนต้นน้้าคลอง อ.ดร.เตือนตา ร่าหมาน
ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

200,000

คณะวิทยาศาสตร์

/ ชื่อโครงการ…
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ที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

8 การศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน น.ส.จรวยพร นุ่มน้อย
จากฐานทรัพยากรชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิง
พาณิชย์ในพื้นที่ต้นน้้าคลองป่าพะยอม

หน่วยงานที่สังกัด
วิทยาลัยภูมิปัญญา
ชุมชน

งบประมาณ (บาท)
สกว. ม.ทักษิณ
100,000 100,000

9 แนวทางการสื่อสารความรู้ในโครงการวิจัยแบบ อ.ดร.ธนภัทร เต็มรัตนะกุล คณะมนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาการ กรณีศึกษา โครงการวิจัยภายใต้
และสังคมศาสตร์
โครงการการบริหารจัดการน้้าแบบมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้้าอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ
จังหวัดพัทลุง

200,000

10 การพัฒนารูปแบบการท้าวนเกษตรแบบมีส่วน อ.ศรัณญภัส รักศีล
ร่วมในสวนยางพาราเชิงเดี่ยวหลังเปิดกรีด

คณะเทคโนโลยีและ
การพัฒนาชุมชน

200,000

11 การศึกษารูปแบบการจัดการและ
อ.ดร.เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์
กระบวนการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตกล้าไม้เชิงพาณิชย์
เพื่อการประกอบใช้ในระบบวนเกษตรโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนต้าบลเขาปู่ อ้าเภอศรีบรรพต
จังหวัดพัทลุง

คณะเทคโนโลยีและ
การพัฒนาชุมชน

200,000

12 รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนลุ่มน้้า อ.อรศิริ ลีลายุทธชัย
คลองป่าพะยอม-คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง

คณะเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ

200,000

แผนงานวิจัย วิถีการเลี้ยงชันโรงสู่การยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นที่ต้นน้้าคลองป่าพะยอมอย่าง
ยั่งยืน

วิทยาลัยภูมิปัญญา
ชุมชน

300,000
(รวม)

13 โครงการย่อยที่ 1 : ความหลากชนิดของชันโรง อ.ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว คณะวิทยาศาสตร์
และฤทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระของน้้ า ผึ้ ง ชั น โรง
บริเวณต้นน้้าคลองป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

100,000

14 โครงการย่อยที่ 2 : การพัฒนาและยกระดับ น.ส.จารุวรรณ ชูสงค์
ผลิตภัณฑ์จากชันโรงบนฐานทรัพยากรและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นพื้นที่ต้นน้้าคลองป่าพะยอม

200,000

น.ส.จารุวรรณ ชูสงค์

วิทยาลัยภูมิปัญญา
ชุมชน

/ ชื่อโครงการ…

3

ที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

15 การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อเรียนรู้ อ.วิลาสินี ธนพิทักษ์
นวัตกรรมฝายมีชีวิตจากภูมิปัญญาชุมชนต้าบล
เขาปู่ อ้าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
งบประมาณรวม (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

หน่วยงานที่สังกัด

งบประมาณ (บาท)
สกว.

วิทยาลัยการจัดการ
เพื่อการพัฒนา

ม.ทักษิณ
200,000

1,500,000 1,400,000

ทั้งนี้ มีระยะเวลาด้าเนินการวิจัย 10 เดือน ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
และให้หัวหน้าโครงการด้าเนินการวิจัยโดยปฏิบัติตามสัญญารับทุนวิจัย ประกาศคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ และระเบียบข้อบังคับอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง หรือที่อาจจะก้าหนดขึ้นในภายหน้า และตามที่ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยก้าหนด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ช้านิ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ

