ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
…………………………............
ตามที่ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อสนับสนุน
การทาวิจัยเป็นประจาทุกปีนั้น สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัย
จากงบประมาณเงินรายได้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ และการ
พั ฒ นาประเทศ จึ ง เห็ น สมควรประกาศการเปิ ด รั บ ข้ อ เสนอการวิ จั ย เงิ น รายได้ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้
๑. ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุน
๑.๑ โครงการวิจัยเงินรายได้ หมายถึง โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการโดยใช้เงินรายได้
ประจาปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
๑.๒ โครงการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับ ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง ๕ ปี ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
๑.๓ เป็นโครงการวิจัยเดี่ยวที่มีแผนดาเนินการไม่เกิน ๑ ปี
๑.๔ โครงการวิจัยที่เสนอต้องไม่เป็นโครงการที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น หรือไม่
เป็นโครงการวิจัยที่กาลังเสนอขอรับ ทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น หรือ ไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยที่ใช้
ประกอบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของผู้เสนอโครงการวิจัย
๑.๕ มีการกาหนดเป้าหมายผลผลิตการวิจัย (Output) ไว้อย่างชัดเจนตามเงื่อนไขในประกาศ
เรื่อง การติดตามประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙.๒
ข้อ ๙.๓ และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยตามข้อ ๓ ในประกาศนี้
๑.๖ ผู้ รับ ทุน ต้องให้เวลาในการดาเนินการวิจัยและเข้าร่วมกิจกรรม/เวที ที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนาจัดขึ้นอย่างสม่าเสมอ
๒. คุณสมบัติทั่วไปของหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมโครงการวิจัย
๒.๑ หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัยทุกคนต้องเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย
ก. บุคลากรสายวิชาการ สามารถเสนอขอรับทุนสนับสนุนได้ตามประกาศนี้ โดยหัวหน้าโครงการ
และผู้ร่ว มวิจัยทุกคนต้องเป็นบุ คลากรสายวิช าการทั้งหมด ยกเว้นข้อ ๓.๓ ทุนวิจัยสถาบัน ให้โ อกาสกับ
บุคลากรสายสนับสนุนในการเสนอขอรับทุนเพื่อทาวิจัยสถาบัน
ข. บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น สามารถเสนอขอรั บ ทุ น สนั บ สนุ น ได้ ต ามประกาศนี้ ในข้ อ ๓.๓
ทุนวิจัยสถาบัน โดยหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัยทุกคนต้องเป็นบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด

๒
๒.๒ หัวหน้าโครงการวิจัยที่ขอรับทุนวิจัยตามประกาศนี้ สามารถเสนอขอได้ ไม่เกิน ๑ โครงการ
โดยไม่นับรวมการเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย กรณีเป็นอัตราจ้างให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน โดยแนบ
หนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน
๒.๓ หัวหน้าโครงการวิจัยต้องไม่มีแผน หรืออยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรื อลาฝึกอบรมเกินกว่า
๖ เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒.๔ หัวหน้าโครงการวิจัย ต้องมีสัดส่วนรับผิดชอบการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และผู้ร่วม
โครงการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ โดยที่ปรึกษาโครงการจะต้องไม่มีสัดส่วนในโครงการ
๒.๕ หัวหน้าโครงการวิจัย ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านงานวิจัยจากแหล่ งทุน
ภายในและภายนอก รวมกันเกิน ๕ โครงการ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ (นับรวมการเป็นหัวหน้า
โครงการย่อยภายใต้แผนงาน)
๒.๖ หัวหน้าโครงการวิจัย ต้องไม่มีสถานะดาเนินการไม่แล้วเสร็จ ปรากฏอยู่ในระบบสารสนเทศ
งานวิจัย มทร.ศรีวิชัย (RISS) และระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และข้อมูลการ
ติดค้างงานวิจัยก่อนมีระบบ RISS และ NRIIS โดยในระบบ RISS และ NRIIS จะต้องมีการแนบไฟล์รายงาน
ฉบับสมบูรณ์ ในการปิดโครงการอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ไม่นับรวมโครงการที่อยู่ในช่วงระยะเวลาทาการวิจัยหรือ
ขยายเวลาทาการวิจัย
๒.๗ หัวหน้าโครงการวิจัย ต้องไม่ติดค้างการส่งผลผลิตจากการวิจัยตามประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิชัย เรื่ อ ง การติดตามประเมินผล การส่ งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิ ตจาก
งานวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๑ นับตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ และผลผลิตที่กาหนดไว้ในกรอบทุนวิจัยที่เคย
รับงบประมาณ
๒.๘ ผู้ร่วมวิจัย ที่มีสถานะค้างส่งงานวิจัย ปรากฏอยู่ในระบบสารสนเทศงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย
(RISS) และระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และข้อมูลการติดค้างงานวิจัยก่อนมี
ระบบ RISS และ NRIIS โดยในระบบ RISS และ NRIIS จะต้องมีการแนบไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ ในการปิด
โครงการอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ไม่นับรวมโครงการที่อยู่ในช่วงระยะเวลาทาการวิจัย หรือขยายเวลาทาการวิจัย
จะมีผลต่อการให้คะแนนในโครงการ และการจัดลาดับความสาคัญ
๓. ประเภททุนวิจัยที่ให้การสนับสนุน ตามรายละเอียดดังนี้
๓.๑ ทุนวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ กรอบสนับสนุนการวิจัย ไม่เกินร้อยละ ๓๕ ของ
งบประมาณเงินรายได้ประจาปี ๒๕๖๖ เพื่อสนับสนุนการวิจัย สาหรับโครงการวิจัยที่มีเป้าหมายดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เป็ น ทุ น วิ จั ย ที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ตามกลุ่ ม สาขาได้ แ ก่
สาขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สาขามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ สนั บ สนุ น โครงการละไม่ เ กิ น
๕๐,๐๐๐ บาท

๓
๓.๒ ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและพันธกิจเชิงพื้นที่ กรอบสนับสนุนการวิจัย ไม่เกินร้อยละ
๗๕ ของงบประมาณเงินรายได้ประจาปี ๒๕๖๖ เพื่อสนับสนุนสาหรับโครงการวิจัยที่มีเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
๓.๒.๑ ทุนวิจัยเพื่อนวัตกรรมการศึกษาและการบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เป็ น ทุ น วิ จั ย ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมส าหรั บ การเรี ย น
การสอน หรือเทคโนโลยีดิจิทัลที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และพัฒนาการบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่รองรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต และสร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศและโดดเด่นตามภารกิจ
สนับสนุนโครงการวิจัยละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๓.๒.๒ ทุนวิจัยเพื่อการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง
คุณค่างานวิจัยสู่การนาไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม หรือต่อยอดขยายผลไปสู่การเสนอขอรับทุน
สนับสนุนหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) สนับสนุนโครงการวิจัยละไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
๑) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต้นแบบ สาหรับการ
นาไปต่อยอดการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนอื่น โดยผลผลิตต้องยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา หรือ
๒) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนาผลงานวิจัยเดิมมาวิจัยต่อยอดความรู้ไปสู่การใช้
ประโยชน์ ต่อสั งคมหรือเชิงพาณิช ย์ โครงการวิจัยต้องมีกลุ่ มเป้าหมายผู้ใช้ผ ลผลิ ตจากงานวิจัยที่ชัดเจน
พร้อมแนบหลักฐานยืนยัน โดยผลผลิตต้องนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง และต้องยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา
๓.๒.๓ ทุนวิจัยเพื่อตอบสนองพันธกิจมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยมีเป้าหมาย
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่สังคม รวมถึงสอดคล้องกับพันธกิจงานบริการวิชาการ
งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม หรือสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมเพื่ อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าอย่างยั่งยืน สนับสนุน
โครงการวิจัยละไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
๑) เป็ น ทุน วิจั ย ที่มีวั ตถุประสงค์เพื่อตอบสนองพันธกิจ มหาวิทยาลั ยด้านการพัฒ นา
เชิงพื้นที่ หรือ ต่อยอดพันธกิจงานบริการวิชาการ งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยฯ
๒) กรอบการสนับสนุนทุนวิจัยเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ ๑
๓.๒.๔ ทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การนาไปใช้ประโยชน์ และส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ในภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรม สนับสนุนโครงการวิจัยละไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
๑) เป็ น ทุน วิจั ย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่ งเสริมการสร้างผู้ ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ในภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรม โดยต้องมีเอกสารยินยอมจากผู้ประกอบการ
๒) มีเอกสาร/หลักฐานการขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบการ ขนาดกลาง และขนาดย่อม
(SMEs)

๔
๓.๓ ทุนวิจัยสถาบัน โดยมีเป้าหมายเพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้รับจากการทาวิจัย มาพัฒนางาน
ประจา ของบุคลากรสายสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนโครงการวิจัยละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานประจาของบุคลากรสายสนับสนุน โดยผลผลิต
จากการวิจัยนาไปสู่การปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน/ การให้บริการ เกิดเทคโนโลยีใหม่ในการ
ปฏิบัติงาน ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
๔. การจัดทารายละเอียดข้อเสนอการวิจัยและการส่งข้อเสนอการวิจัย
๔.๑ นักวิจัยที่ประสงค์จะขอรับทุนตามประกาศนี้ ส่งข้อเสนอการวิจัย ผ่านระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management System : DRMS) เว็บไซต์ http://rmutsv.
drms.in.th/Login ภายในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (Download แบบฟอร์มได้จาก http://rdi.rmutsv.
ac.th)
โดยแนบไฟล์ข้อเสนอการวิจัย และเอกสาร ตามฟอร์มที่สถาบันวิจัยและพัฒนากาหนด
รายละเอียดต่อไปนี้
๑) แบบ ว-๑ ด ในรูปแบบ PDF ไฟล์ ผ่านระบบ DRMS โดยตั้งชื่อไฟล์ตามชื่อของนักวิจัย
ตามด้วยวงเล็บ ๑ ไว้ด้านหลัง เช่น สุชาติ(๑)
๒) แบบฟอร์มงบประมาณแบบแจกแจงรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน ในรูปแบบ Excel ผ่าน
ระบบ DRMS โดยตั้งชื่อไฟล์เป็น แตกตัวคูณ-ตามด้วยชื่อของนักวิจัย เช่น แตกตัวคูณ-สุชาติ
๓) เอกสารแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping)
๔) เอกสารแสดงข้อมูลบทความทางวิชาการจาก google scholar (สาหรับหัวหน้า และ
ผู้ร่วมโครงการวิจัยที่เป็นสายวิชาการ)
กรณีการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ หรือวิจัยในคน หรือมีการดาเนินการวิจัยด้านความปลอดภัย
ทางชีว ภาพ ให้ ป ฏิบั ติตามเกณฑ์มาตรฐานการวิจัย และแนบไฟล์ มาตรฐานการวิจัย ผ่ านระบบ DRMS
(Download แบบฟอร์มได้จาก http://rdi.rmutsv.ac.th)
๔.๒ งบประมาณที่ให้การสนับสนุน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ ๓
๔.๓ หน่วยงาน สรุปข้อมูลรายชื่อข้อเสนอการวิจัยและจัดทาหนังสือนาส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา
ภายในวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
๔.๔ ข้ อ เสนอการวิ จั ย ที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ ว และให้ ก ารสนั บ สนุ น แบบมี เ งื่ อ นไข
มีข้อเสนอแนะ ให้นักวิจัยดาเนินการปรับปรุงในระบบ DRMS ให้เรียบร้อยและแนบไฟล์ข้อเสนอการวิจัยฉบับ
ปรับปรุง โดยตั้งชื่อไฟล์ตามชื่อของนักวิจัย ตามด้วยวงเล็บ ๒ ไว้ด้านหลัง เช่น สุชาติ(๒) และไฟล์เอกสารที่
เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
๕. ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
๕.๑ มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ตามลักษณะข้อเสนอ
การวิจัยในประกาศนี้ และจัดลาดับความสาคัญข้อเสนอการวิจัย
ผู้เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ให้นาเสนอข้อเสนอการวิจัยต่อคณะกรรมการ (ไม่เกิน
๑๐ นาที) ตามรูปแบบที่สถาบันวิจัยและพัฒนากาหนด

๕
๕.๒ มหาวิทยาลัยฯ พิจารณางบประมาณสนับสนุนตามลาดับความสาคัญ ก่อนส่งให้กองนโยบาย
และแผน เพื่อดาเนินการแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เอกสารแนบท้ายประกาศที่ ๑
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
----------------------------------------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีวัตถุประสงค์สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อตอบสนองพันธกิจ
มหาวิ ท ยาลั ย ด้ า นการพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ รวมถึ ง สอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ งานบริ ก ารวิ ช าการ งานท านุ บ ารุ ง
ศิล ปวั ฒ นธรรม การขยายผลการทางานหนุ น เสริ ม ชุ ม ชนและสั ง คม ภายในพื้ น ที่ งานบริ ก ารวิช าการของ
มหาวิทยาลัยฯ จึงกาหนดกรอบวิจัย และประเด็นวิจัย ด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยกาหนดกรอบการสนับสนุน
ทุนวิจัยโครงการละไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้
กรอบวิจัยที่ ๑ การพัฒนานวัตกรรมสู่สงขลาเมืองน่าอยู่ (Innovative Songkhla Liable City)
ขอบเขตการวิจัย (ระบุขอบเขตพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดหวังหรืออื่นๆ ให้นักวิจัยเข้าใจได้ตรงกัน)
ขอบเขต เป็นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาชุมชน สังคมในจังหวัดสงขลา โดยนักวิจัย
ต้องมีทุนความรู้เดิมหรือมีนวัตกรรมต้นแบบที่มั่นใจว่าสามารถนาไปสู่การวิจัยในภาคสนามกับชุมชนสังคมได้
จริง เป็นไปตามทิศทางนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยฯ และมีพื้นที่เป้าหมายที่พร้อมเป็นชุมชนต้นแบบ
และเริ่มต้นกับโครงการชัดเจน และพื้นที่เป้าหมายตรงตามกรอบนโยบายของการพัฒนาจังหวัด ทั้งนี้ให้รวมถึง
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในระดับนโยบายของเมืองสงขลา
ประเด็นวิจัยที่เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (ระบุประเด็นวิจัย หัวข้อย่อยเพื่อให้นักวิจัยเข้าใจได้ตรงกัน)
๑. นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เน้นประเด็น
๑.๑ นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงภัย
๑.๒ นวัตกรรมการจัดการพื้นที่สีเขียว
๑.๓ นวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๔ นวัตกรรมด้าน Zero Waste
๑.๕ นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัย
๑.๖ นวัตกรรมพลังงานสะอาด
๒. นวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยว/ท่องเที่ยวชุมชน เน้นประเด็น
๒.๑ นวัตกรรมการจัดการเส้นทางการท่องเที่ยว (AI/AR/VR)
๒.๒ นวัตกรรมสินค้าและบริการ
๒.๓ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
๒.๔ การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ด้านการท่องเที่ยว
๓. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เน้นประเด็น
๓.๑ นวัตกรรมเพื่อการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม
๓.๒ นวัตกรรมด้านการศึกษา (Reskill/Upskill)
๓.๓ เศรษฐกิจดิจิทัล
๓.๔ Southern Economic Corridor (SEC)/Special Economic Zone (SEZ)
๔. นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ/ผู้สูงอายุ เน้นประเด็น
๔.๑ นวัตกรรมอาหารและโภชนาการ
๔.๒ กิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุ (Reskill/Upskill)
๔.๓ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ
๔.๔ สภาพแวดล้อมและที่พักอาศัย

๔.๕ การจัดการภูมิทัศน์เมือง
๕. นวัตกรรมเพื่อการเกษตรปลอดภัย เน้นประเด็น
๕.๑ นวัตกรรมเพื่อการเพาะปลูก (พืช) เลี้ยง (สัตว์)
๕.๒ การจัดการฟาร์มอัจฉริยะ
๕.๓ นวัตกรรมการจัดการผลิตผลการเกษตร
กรอบวิจัยที่ ๒ การพัฒนานวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช)
ขอบเขตการวิจัย (ระบุขอบเขตพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดหวังหรืออื่นๆ ให้นักวิจัยเข้าใจได้ตรงกัน)
ขอบเขต เป็นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยนักวิจัยต้องมีทุนความรู้เดิมหรือมีนวัตกรรมต้นแบบที่มั่นใจว่าสามารถนาไปสู่การวิจัยในภาคสนามกับชุมชน
สังคมได้จริง เป็นไปตามทิศทางนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยฯ และมีพื้นที่เป้า หมายที่พร้อมเป็นชุมชน
ต้ น แบบและเริ่ ม ต้ น กั บ โครงการชั ด เจน พื้ น ที่ เ ป้ า หมายตรงตามกรอบนโยบายของการพั ฒ นาจั ง หวั ด
นครศรี ธ รรมราช ทั้ ง นี้ ใ ห้ ร วมถึ ง การพั ฒ นานวั ต กรรมเพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นระดั บ นโยบายของเมื อ ง
นครศรีธรรมราช
ประเด็นวิจัยที่เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (ระบุประเด็นวิจัย หัวข้อย่อยเพื่อให้นักวิจัยเข้าใจได้ตรงกัน)
๑. นวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่า ผลไม้และไม้ผลเศรษฐกิจ (เน้นมังคุด ทุเรียน ส้มโอทับทิมสยาม
สะตอ) เน้นประเด็น
๑.๑ การถ่ายองค์ความรู้และเทคโนโลยี (Reskill/Upskill)
๑.๒ การจัดการสวนเกษตรด้วยนวัตกรรม (Smart Farm)
๑.๓ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสาหรับการเก็บเกี่ยว
๑.๔ การเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยนวัตกรรม
๑.๕ การพัฒนาระบบตลาดดิจิทัล
๑.๖ การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Smart Farm, SMEs)
๒. นวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่าสัตว์เศรษฐกิจ (เน้น โคเนื้อ/แพะ/ไก่พื้นเมือง/สุกร) เน้นประเด็น
๒.๑ การพัฒนาสายพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ
๒.๒ การถ่ายองค์ความรู้และเทคโนโลยีสัตว์เศรษฐกิจ (Reskill/Upskill)
๒.๓ การพัฒนาระบบการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม
๒.๔ การพัฒนากระบวนการผลิตเนื้อสัตว์เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม
๒.๕ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
๒.๖ การพัฒนาระบบตลาดดิจิทัล
๒.๗ การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Smart Farm, SMEs)
๓. นวัตกรรมเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว เน้นประเด็น
๓.๑ การพัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว (Standard&Safety)
๓.๒ การพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว (Reskill/Upskill)
๓.๓ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยว (Big data, AR,RV)
๓.๔ การพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยว
๓.๕ การพัฒนาระบบตลาดดิจิทัล
๓.๖ การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SMEs)

กรอบวิจัยที่ ๓ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ฝั่งอันดามัน (พื้นที่จังหวัดตรัง)
ขอบเขตการวิจัย (ระบุขอบเขตพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดหวังหรืออื่นๆ ให้นักวิจัยเข้าใจได้ตรงกัน)
ขอบเขต เป็นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดตรัง เน้นการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ประโยชน์ใ นพื้นที่ชายฝั่ง ชุมชนชายฝั่ง เช่นการประมง การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า การแปรรูป อาหารทะเล อุตสาหกรรมประมง การท่องเที่ยวทางทะเล การขนส่ งทางทะเล การใช้
พลังงานสีเขียว โดยนักวิจัยต้องมีทุนความรู้เดิมหรือมีนวัตกรรมต้นแบบที่มั่นใจว่าสามารถนาไปสู่การวิจัยใน
ภาคสนามกับ ชุ มชนสั ง คมได้ จ ริ ง เป็ น ไปตามทิ ศทางนโยบายและทิศ ทางของมหาวิ ทยาลั ย ฯ และมีพื้ น ที่
เป้าหมายที่พร้อมเป็นชุมชนต้นแบบและเริ่มต้นกับโครงการชัดเจน พื้นที่เป้าหมายตรงตามกรอบนโยบายของ
การพัฒนาจังหวัดตรัง ทั้งนี้ให้รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ชายฝั่งใน
ระดับนโยบายของจังหวัดตรังด้วย
ประเด็นวิจัยที่เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (ระบุประเด็นวิจัย หัวข้อย่อยเพื่อให้นักวิจัยเข้าใจได้ตรงกัน)
๑. นวัตกรรมเพื่อการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง เน้นประเด็น
๑.๑ การถ่ า ยองค์ ค วามรู้ แ ละเทคโนโลยี ด้ า นการประมงและการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า
(Reskill/Upskill)
๑.๒ การจัดการประมงชายฝั่งและการประมงพาณิชย์ (Smart Fisheries)
๑.๓ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสาหรับการเก็บเกี่ยว
๑.๔ การเพิ่มมูลค่าของผลผลิตสัตว์น้า
๑.๕ การพัฒนาระบบตลาดดิจิทัล
๑.๖ การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Smart Farm, SMEs)
๒. นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการทะเลและชายฝั่งและทรัพยากรชายฝั่ง เน้นประเด็น
๒.๑ การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๒.๒ การจัดการขยะทะเลและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
๒.๓ การใช้ประโยชน์จากพลังงานทางเลือก
๒.๔ การประเมินและติดตามการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๓. นวัตกรรมเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว เน้นประเด็น
๓.๑ การพัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว (Standard&Safety)
๓.๒ การพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว (Reskill/Upskill)
๓.๓ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยว (Big data, AR,RV)
๓.๔ การพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยว
๓.๕ การพัฒนาระบบตลาดดิจิทัล
๓.๖ การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SMEs)
----------------------------------

