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 (เอกสารแนบท้ายประกาศท่ี ๑ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒) 

---------------------------------------------------------- 
กรอบวิจัยและประเด็นวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อบูรณาการกับพันธกิจงานบริการวิชาการ 

 
๑. ประเภททุน ทุนวิจัยเพื่อบูรณาการกับพันธกิจงานบริการวิชาการ 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีวัตถุประสงค์สนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือบูรณาการกับ
พันธกิจงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ในการขยายผลการท างานหนุนเสริมชุมชนและสังคม ภายใน
พ้ืนที่เป้าหมายงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงก าหนดกรอบวิจัย และประเด็น
วิจัยให้สอดคล้องกับพันธกิจบริการวิชาการ และก าหนดกรอบการสนับสนุนทุนวิจัยโครงการละไม่เกิน 
๕๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ 
 
กรอบวิจัยท่ี ๑ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท่าข้าม จังหวัดสงขลา อย่างย่ังยืน  
ขอบเขตการวิจัย (ระบุขอบเขตพ้ืนที่  ขอบเขตของสิ่งที่ต้องการวิจัย กลุ่มเป้าหมาย  ผลลัพธ์ที่คาดหวัง  
หรืออ่ืนๆ ที่จะให้นักวิจัยเข้าใจได้ตรงกัน) 

ขอบเขตพ้ืนที่วิจัย ต าบลท่าข้าม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซ่ึงมีกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย เช่น 
กลุ่มผลิตมันทอดบ้านเขากลอย กลุ่มเครื่องแกงสมุนไพร กลุ่มขนมถั่วทอด กลุ่มขนมเปี๊ยะ กลุ่มน้ าสมุนไพร 
กลุ่มเพาะปลูกเห็ดแครง และกลุ่มน้ าผึ้งชันโรง เป็นต้น ซึ่งในแต่ละกลุ่มอาชีพดังกล่าวได้น าเสนอแนวคิดใน
การพัฒนาวิถีอาชีพของกลุ่มตนเองให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้สามารถต่อยอดและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่
ชาวบ้านในชุมชน และสามารถมองเห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ โดยการพัฒนา
ความเข้มแข็งจะเน้นไปในด้านการสร้างเมืองนวัตกรรมด้านอาหาร (Food Innopolis) เนื่องมาจาก
นวัตกรรมด้านอาหารมีความส าคัญในการเพ่ิมผลผลิต การเข้าสู่มาตรฐานของการผลิต การรั บรองโดย
ผู้บริโภค รวมไปถึงการน าสิ่งที่เหลือจากการผลิตมาผลิตซ้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

ประเด็นวิจัยท่ีเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (ระบุประเด็นวิจัย ที่มีความชัดเจน และอาจมีรายละเอียด
คร่าวๆให้นักวิจัยเข้าใจได้ตรงกัน) 

๑. การพัฒนานวัตกรรมเก่ียวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลิต และการแปรรูปอาหาร * 
(เน้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยลดภาระการใช้แรงงาน การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เกิดจาก
วัตถุดิบ เช่น เห็ดแครง มันส าปะหลัง น้ าผึ่งชันโรง เป็นต้น) 

๒. การวิจัยเกี่ยวกับการค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากธรรมชาติเพื่อประยุกต์ใช้ในอาหาร * 
(ก่อให้เกิดกระบวนการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากวัตถุดิบ เช่น เห็ดแครง สมุนไพรพื้น
ถิ่น น้ าผึ่งชันโรง เป็นต้น ที่สามารถน าไปพัฒนาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้) 

๓. การวิจัยด้านการส่งเสริมการเพาะปลูก กระบวนการเพาะปลูก และเทคนิคการเพาะปลูก พืช
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการหมุนเวียนการใช้งานให้เกิดประโยชน์ * (พืชเศรษฐกิจชุมชน เช่น 
เห็ดแครง มันส าปะหลัง ข้าวพ้ืนเมือง เป็นต้น) 

๔. การวิจัยด้านการจัดการเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนเชิงอาหารอย่างยั่งยืน * (การด าเนินการ
จัดท าเส้นทางท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทั้งต าบล) 

๕. การวิจัยด้านการบริหารจัดการ การส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรของ
ท้องถิ่น 

๖. การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพให้มีความหลากหลายมากข้ึน 



 ๖ 

๗. การวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 
๘. การพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อส่งเสริมอาชีพ 

 
กรอบวิจัยท่ี ๒ การพัฒนาศักยภาพและความสามารถสู่นวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรธรรมชาติ 
ขอบเขตการวิจัย (ระบุขอบเขตพ้ืนที่  ขอบเขตของสิ่งที่ต้องการวิจัย กลุ่มเป้าหมาย  ผลลัพธ์ที่คาดหวัง  
หรืออ่ืนๆ ที่จะให้นักวิจัยเข้าใจได้ตรงกัน) 

ขอบเขตพ้ืนที่วิจัย ต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมุ่งเน้นชุมชนบ้านวัง
ไทร ซึ่งได้พัฒนาตนเองจากชุมชนท่องเที่ยวเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในหลากหลายมิติ เช่น ด้าน
เกษตรกรรม ด้านการประมง ด้านปศุสัตว์และด้านการท่องเที่ยว แต่การพัฒนาให้เป็นการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรธรรมชาติหรือเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงองค์ความรู้ที่เข้าไป
เติมเต็มในประเด็นวิจัยต่างๆ สู่การน าไปใช้ประโยชน์ 
 

ประเด็นวิจัยท่ีเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (ระบุประเด็นวิจัย ที่มีความชัดเจน และอาจมีรายละเอียด
คร่าวๆให้นักวิจัยเข้าใจได้ตรงกัน) 

๑. การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาพันธุ์ไก่พ้ืนเมือง * (เกี่ยวกับด้านการส่งเสริมการเพาะเลี้ยง 
กระบวนการเพาะเลี้ยง และเทคนิคการเลี้ยง) 

๒. การวิจัยเกี่ยวกับ Smart Tourist Route * (เน้นเส้นทางท่องเที่ยวบ้านหัวไทร สามารถ
เชื่อมต่อกับระบบ Smart Phone ได้) 

๓. การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร * (เน้นนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยลดภาระการใช้แรงงาน การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เกิดจากวัตถุดิบ เช่น 
ดีปลีเชือก สมุนไพร ใบเล็ด ไก่พ้ืนเมือง เป็นต้น) 

๔. การพัฒนานวัตกรรมในการเลือกใช้พลังงานทดแทนสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรธรรมชาติ * 
(ตามแนวเส้นทางท่องเที่ยวบ้านหัวไทร) 

๕. การวิจัยสมุนไพรในท้องถิ่นสู่การน าไปประโยชน์อย่างยั่งยืน * (การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่
เกิดจากสมุนไพรท้องถิ่น น าไปสู่การสิ่งเสริมอาชีพ) 

๖. การวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่เหมาะสมและมีประ
สิทธิ ภาพ 

๗. การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ อัตลักษณ์ และพันธุ์พืชในป่าชุมชน 
๘. การวิจัยเกี่ยวกับการค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากธรรมชาติเพื่อประยุกต์ใช้ในอาหาร 
๙. การสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับเกษตรธรรมชาติหรือเกษตรอินทรีย์  

 
กรอบวิจัยท่ี ๓ การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อยกระดับการให้บริการอย่างยั่งยืน 
ขอบเขตการวิจัย (ระบุขอบเขตพ้ืนที่  ขอบเขตของสิ่งที่ต้องการวิจัย กลุ่มเป้าหมาย  ผลลัพธ์ที่คาดหวัง  
หรืออ่ืนๆ ที่จะให้นักวิจัยเข้าใจได้ตรงกัน) 

ขอบเขตพ้ืนที่วิจัย บ้านเขาหลัก ต าบลน้ าผุด อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง  ซึ่งมีธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ สภาพแวดล้อมดี เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีป่าต้นน้ าที่สมบูรณ์ รายได้หลักของหนักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น
จากกลุ่มล่องแก่งบ้านเขาหลัก นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดรายได้ด้านอ่ืนๆ จากนักท่องเที่ยว เช่น รายได้จาก
การประกอบอาหารของกลุ่มแม่บ้าน และรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน แต่ยังขาดการส่งเสริม
ในด้านของนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะหนุนเสริมการประกอบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น 



 ๗ 

นวัตกรรมด้านแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงสินค้า ของฝาก ของที่
ระลึก ที่จะน าเสนอในรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือเป็นจุดขายของการท่องเที่ยวโดยชุมชนต่อไป  
ประเด็นวิจัยท่ีเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (ระบุประเด็นวิจัย ที่มีความชัดเจน และอาจมีรายละเอียด
คร่าวๆให้นักวิจัยเข้าใจได้ตรงกัน) 

๑. การวิจัยเกี่ยวกับ Smart Tourist Route * (เน้นเส้นทางท่องเที่ยวบ้านเขาหลัก ตามแนวล่อง
แก่ง สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Smart Phone ได้) 

๒. การพัฒนานวัตกรรมเก่ียวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลิต และการแปรรูปอาหาร * 
(เน้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยลดภาระการใช้แรงงาน การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เกิดจาก
วัตถุดิบ เช่น กล้วยหิน สมุนไพร น้ าพริกบ้านเขาหลัก เป็นต้น) 

๓. การพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ * (การออกแบบและพัฒนารูปแบบใหม่ของผลิตภัณฑ์ 
เช่น งานหัตถกรรม จักสาน ทอผ้า) 

๔. การพัฒนานวัตกรรมในการเลือกใช้พลังงานทดแทนสู่การใช้ประโยชน์ในโฮมสเตย์ * (พัฒนา
เป็นโฮมสเตย์ตัวอย่างส าหรับพลังงานทดแทน) 

๕. การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาพันธุ์ไก่ด าพ้ืนเมือง * (เกี่ยวกับด้านการส่งเสริมการเพาะเลี้ยง 
กระบวนการเพาะเลี้ยง และเทคนิคการเลี้ยง) 

๖. การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ อัตลักษณ์ และพันธุ์พืชในป่าชุมชน 
๗. การวิจัยด้านการบริหารจัดการ การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น 

 
หมายเหตุ ทุกโครงการที่เสนอของบประมาณสนับสนุน ต้องด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ต่อชุมชน 

 
 

---------------------------------------------------------- 
 

 
    


