
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

…………………………............ 
 

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพ่ือสนับสนุน  
การท าวิจัยเป็นประจ าทุกปีนั้น ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือให้การเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัย
จากงบประมาณเงินรายได้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ และการ
พัฒนาประเทศ จึงเห็นสมควรประกาศการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้ 

 
๑. ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุน  

     ๑.๑ โครงการวิจัยเงินรายได้ หมายถึง โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการโดยใช้เงินรายได้
ประจ าปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
     ๑.๒ โครงการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง ๕ ปี ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)     
     ๑.๓ เป็นโครงการวิจัยเดี่ยวที่มีแผนด าเนินการไม่เกิน ๑ ปี 

    ๑.๔ โครงการวิจัยที่เสนอต้องไม่เป็นโครงการที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน หรือไม่
เป็นโครงการวิจัยที่ก าลังเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน หรือ ไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยที่ใช้
ประกอบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของผู้เสนอโครงการวิจัย 

    ๑.๕ มีการก าหนดเป้าหมายผลผลิตการวิจัย (Output) ไว้อย่างชัดเจนตามเงื่อนไขในประกาศ 
เรื่อง การติดตามประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจากงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙.๒  
ข้อ ๙.๓ และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยตามข้อ ๓ ในประกาศนี ้

    ๑.๖ ผู้รับทุนต้องให้เวลาในการด าเนินการวิจัยและเข้าร่วมกิจกรรม/เวที ที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนาจัดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ 

 
๒. คุณสมบัติท่ัวไปของหัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมโครงการวิจัย 
    ๒.๑ หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัยทุกคนต้องเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวิชัย  
    ก. บุคลากรสายวิชาการ สามารถเสนอขอรับทุนสนับสนุนได้ตามประกาศนี้ โดยหัวหน้าโครงการ

และผู้ร่วมวิจัยทุกคนต้องเป็นบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด ยกเว้นข้อ ๓.๓ ทุนวิจัยสถาบัน ให้โอกาสกับ
บุคลากรสายสนับสนุนในการเสนอขอรับทุนเพื่อท าวิจัยสถาบัน  

    ข. บุคลากรสายสนับสนุน สามารถเสนอขอรับทุนสนับสนุนได้ตามประกาศนี้ ในข้อ ๓.๓  
ทุนวิจัยสถาบัน โดยหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัยทุกคนต้องเป็นบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 



๒ 
 

    ๒.๒ หัวหน้าโครงการวิจัยที่ขอรับทุนวิจัยตามประกาศนี้ สามารถเสนอขอได้ ไม่เกิน ๑ โครงการ 
โดยไม่นับรวมการเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย กรณีเป็นอัตราจ้างให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน โดยแนบ
หนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน           

    ๒.๓ หัวหน้าโครงการวิจัยต้องไม่มีแผน หรืออยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ หรือลาฝึกอบรมเกินกว่า 
๖ เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

    ๒.๔ หัวหน้าโครงการวิจัย ต้องมีสัดส่วนรับผิดชอบการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และผู้ร่วม
โครงการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ โดยที่ปรึกษาโครงการจะต้องไม่มีสัดส่วนในโครงการ 

    ๒.๕ หัวหน้าโครงการวิจัย ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านงานวิจัยจากแหล่งทุน
ภายในและภายนอก รวมกันเกิน ๕ โครงการ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ (นับรวมการเป็นหัวหน้า
โครงการย่อยภายใต้แผนงาน) 

    ๒.๖ หัวหน้าโครงการวิจัย ต้องไม่มีสถานะด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ปรากฏอยู่ในระบบสารสนเทศ
งานวิจัย มทร.ศรีวิชัย (RISS) และระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และข้อมูลการ
ติดค้างงานวิจัยก่อนมีระบบ RISS และ NRIIS โดยในระบบ RISS และ NRIIS จะต้องมีการแนบไฟล์รายงาน
ฉบับสมบูรณ์ ในการปิดโครงการอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ไม่นับรวมโครงการที่อยู่ในช่วงระยะเวลาท าการวิจัยหรือ
ขยายเวลาท าการวิจัย 

    ๒.๗ หัวหน้าโครงการวิจัย ต้องไม่ติดค้างการส่งผลผลิตจากการวิจัยตามประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตามประเมินผล การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และผลผลิตจาก
งานวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๑ นับตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ และผลผลิตที่ก าหนดไว้ในกรอบทุนวิจัยที่เคย
รับงบประมาณ 

    ๒.๘ ผู้ร่วมวิจัย ที่มีสถานะค้างส่งงานวิจัยปรากฏอยู่ในระบบสารสนเทศงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย 
(RISS) และระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และข้อมูลการติดค้างงานวิจัยก่อนมี
ระบบ RISS และ NRIIS โดยในระบบ RISS และ NRIIS จะต้องมีการแนบไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ ในการปิด
โครงการอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ไม่นับรวมโครงการที่อยู่ในช่วงระยะเวลาท าการวิจัยหรือขยายเวลาท าการวิจัย 
จะมีผลต่อการให้คะแนนในโครงการ และการจัดล าดับความส าคัญ 

 
๓. ประเภททุนวิจัยท่ีให้การสนับสนุน ตามรายละเอียดดังนี้  
    ๓.๑ ทุนวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ กรอบสนับสนุนการวิจัย ไม่เกินร้อยละ ๓๕ ของ

งบประมาณเงินรายได้ประจ าปี ๒๕๖๖ เพ่ือสนับสนุนการวิจัย ส าหรับโครงการวิจัยที่มีเป้าหมายดังต่อไปนี้ 
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
  เป็นทุนวิจัยที่ มีความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัยฯ ตามกลุ่ มสาขาได้แก่  

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สนับสนุนโครงการละไม่เกิน  
๕๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 



๓ 
 

     ๓.๒ ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและพันธกิจเชิงพื้นที่ กรอบสนับสนุนการวิจัย ไม่เกินร้อยละ 
๗๕ ของงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี ๒๕๖๖ เพ่ือสนับสนุนส าหรับโครงการวิจัยที่มีเป้าหมาย ดังต่อไปนี้  

    ๓.๒.๑ ทุนวิจัยเพื่อนวัตกรรมการศึกษาและการบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ 
    หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
    เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับการเรียน 

การสอน หรือเทคโนโลยีดิจิทัลที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และพัฒนาการบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่รองรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต และสร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศและโดดเด่นตามภารกิจ 
สนับสนุนโครงการวิจัยละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

 
     ๓.๒.๒ ทุนวิจัยเพื่อการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้าง
คุณค่างานวิจัยสู่การน าไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม หรือต่อยอดขยายผลไปสู่การเสนอขอรับทุน
สนับสนุนหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) สนับสนุนโครงการวิจัยละไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท 

    หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
    ๑) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต้นแบบ ส าหรับการ

น าไปต่อยอดการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนอ่ืน โดยผลผลิตต้องยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา หรือ   
    ๒) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าผลงานวิจัยเดิมมาวิจัยต่อยอดความรู้ไปสู่การใช้

ประโยชน์ต่อสังคมหรือเชิงพาณิชย์ โครงการวิจัยต้องมีกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ผลผลิตจากงานวิจัยที่ชัดเจน  
พร้อมแนบหลักฐานยืนยัน โดยผลผลิตต้องน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง และต้องยื่นขอจดทรพัย์สินทางปัญญา  

 
     ๓.๒.๓ ทุนวิจัยเพื่อตอบสนองพันธกิจมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่พ่ึงทางวิชาการแก่สังคม รวมถึงสอดคล้องกับพันธกิจงานบริการวิชาการ  
งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หรือสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและคุณค่าอย่างยั่งยืน สนับสนุน
โครงการวิจัยละไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท 
      หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  

     ๑) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองพันธกิจมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนา 
เชิงพ้ืนที่ หรือ ต่อยอดพันธกิจงานบริการวิชาการ งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยฯ 

     ๒) กรอบการสนับสนุนทุนวิจัยเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศท่ี ๑ 
 
     ๓.๒.๔ ทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนา
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การน าไปใช้ประโยชน์ และส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ในภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรม สนับสนุนโครงการวิจัยละไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท 
     หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
     ๑) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม (SMEs) ในภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรม โดยต้องมีเอกสารยินยอมจากผู้ประกอบการ    
     ๒) มีเอกสาร/หลักฐานการขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบการ ขนาดกลาง และขนาดย่อม 
(SMEs) 
 



๔ 
 

     ๓.๓ ทุนวิจัยสถาบัน โดยมีเป้าหมายเพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการท าวิจัยมาพัฒนางาน
ประจ า ของบุคลากรสายสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนโครงการวิจัยละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  

 เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนางานประจ าของบุคลากรสายสนับสนุน โดยผลผลิต
จากการวิจัยน าไปสู่การปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน/ การให้บริการ เกิดเทคโนโลยีใหม่ในการ
ปฏิบัติงาน ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม  

  
๔. การจัดท ารายละเอียดข้อเสนอการวิจัยและการส่งข้อเสนอการวิจัย 
    ๔.๑ นักวิจัยที่ประสงค์จะขอรับทุนตามประกาศนี้ ส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการ

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) 

           โดยแนบไฟล์ข้อเสนอการวิจัยและเอกสาร ตามฟอร์มที่สถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนด 
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 (ส าหรับหัวหน้า และ 

ผู้ร่วมโครงการวิจัยที่เป็นสายวิชาการ) 
          กรณีการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ หรือวิจัยในคน หรือมีการด าเนินการวิจัยด้านความปลอดภัย  

ทางชีวภาพ ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการวิจัย และแนบไฟล์มาตรฐานการวิจัย ผ่านระบบ DRMS 
(Download แบบฟอร์มได้จาก http://rdi.rmutsv.ac.th) 

    ๔.๒ งบประมาณท่ีให้การสนับสนุน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ ๓ 
    ๔.๓ หน่วยงาน สรุปข้อมูลรายชื่อข้อเสนอการวิจัยและจัดท าหนังสือน าส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ภายในวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
    ๔.๔ ข้อเสนอการวิจัยที่คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และให้การสนับสนุนแบบมีเงื่อนไข  

มีข้อเสนอแนะ ให้นักวิจัยด าเนินการปรับปรุงในระบบ DRMS ให้เรียบร้อยและแนบไฟล์ข้อเสนอการวิจัยฉบับ
ปรับปรุง โดยตั้งชื่อไฟล์ตามชื่อของนักวิจัย  ตามด้วยวงเล็บ ๒ ไว้ด้านหลัง เช่น สุชาติ(๒) และไฟล์เอกสารที่
เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
๕. ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย 
    ๕.๑ มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ตามลักษณะข้อเสนอ

การวิจัยในประกาศนี้ และจัดล าดับความส าคัญข้อเสนอการวิจัย  
 ผู้เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ให้น าเสนอข้อเสนอการวิจัยต่อคณะกรรมการ (ไม่เกิน 

๑๐ นาที) ตามรูปแบบที่สถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนด 



๕ 
 

    ๕.๒ มหาวิทยาลัยฯ พิจารณางบประมาณสนับสนุนตามล าดับความส าคัญ ก่อนส่งให้กองนโยบาย 
และแผน เพ่ือด าเนินการแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณต่อไป 

 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ  ณ  วันที่         มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 

   (ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส) 
                                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
 
 

 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศที่ ๑ 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงวันที ่ ๘  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

---------------------------------------------------------- 
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีวัตถุประสงค์สนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือตอบสนองพันธกิจ

มหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  รวมถึงสอดคล้องกับ พันธกิจงานบริการวิชาการ งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การขยายผลการท างานหนุนเสริมชุมชนและสังคม ภายในพ้ืนที่งานบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยฯ จึงก าหนดกรอบวิจัย และประเด็นวิจัยด้านการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ โดยก าหนดกรอบการสนับสนุน
ทุนวิจัยโครงการละไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท  รายละเอียดดังนี้ 

 

กรอบวิจัยท่ี ๑ การพัฒนานวัตกรรมสู่สงขลาเมืองน่าอยู่ (Innovative Songkhla Liable City)  
ขอบเขตการวิจัย (ระบุขอบเขตพ้ืนที่  กลุ่มเป้าหมาย  ผลลัพธ์ที่คาดหวังหรืออ่ืนๆ ให้นักวิจัยเข้าใจได้ตรงกัน) 

ขอบเขต เป็นการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาชุมชน สังคมในจังหวัดสงขลา โดยนักวิจัย
ต้องมีทุนความรู้เดิมหรือมีนวัตกรรมต้นแบบที่มั่นใจว่าสามารถน าไปสู่การวิจัยในภาคสนามกับชุมชนสังคมได้
จริง เป็นไปตามทิศทางนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยฯ และมีพ้ืนที่เป้าหมายที่พร้อมเป็นชุมชนต้นแบบ
และเริ่มต้นกับโครงการชัดเจน และพ้ืนที่เป้าหมายตรงตามกรอบนโยบายของการพัฒนาจังหวัด  ทั้งนี้ให้รวมถึง
การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใช้ประโยชน์ในระดับนโยบายของเมืองสงขลา 
ประเด็นวิจัยท่ีเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (ระบุประเด็นวิจัย หัวข้อย่อยเพ่ือให้นักวิจัยเข้าใจได้ตรงกัน) 

๑. นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม  เน้นประเด็น 
๑.๑ นวัตกรรมเพ่ือการบริหารจัดการพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
๑.๒ นวัตกรรมการจัดการพื้นที่สีเขียว 
๑.๓ นวัตกรรมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๔ นวัตกรรมด้าน Zero Waste 
๑.๕ นวัตกรรมเพ่ือความปลอดภัย 
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 นวัตกรรมเพ่ือการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม 
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 กิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ (Reskill/Upskill) 
๔.๓ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ 
๔.๔ สภาพแวดล้อมและที่พักอาศัย  



๔.๕ การจัดการภูมิทัศน์เมือง  
๕. นวัตกรรมเพื่อการเกษตรปลอดภัย  เน้นประเด็น 

๕.๑ นวัตกรรมเพ่ือการเพาะปลูก (พืช) เลี้ยง (สัตว์)  
๕.๒ การจัดการฟาร์มอัจฉริยะ 
๕.๓ นวัตกรรมการจัดการผลิตผลการเกษตร 

 
กรอบวิจัยท่ี ๒ การพัฒนานวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช) 
ขอบเขตการวิจัย (ระบุขอบเขตพ้ืนที่  กลุ่มเป้าหมาย  ผลลัพธ์ที่คาดหวังหรืออ่ืนๆ ให้นักวิจัยเข้าใจได้ตรงกัน) 

ขอบเขต เป็นการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยนักวิจัยต้องมีทุนความรู้เดิมหรือมีนวัตกรรมต้นแบบที่ม่ันใจว่าสามารถน าไปสู่การวิจัยในภาคสนามกับชุมชน
สังคมได้จริง เป็นไปตามทิศทางนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยฯ และมีพ้ืนที่เป้าหมายที่พร้อมเป็นชุมชน
ต้นแบบและเริ่มต้นกับโครงการชัดเจน พ้ืนที่เป้าหมายตรงตามกรอบนโยบายของการพัฒนาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ทั้ งนี้ ให้รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใช้ประโยชน์ในระดับนโยบายของเมือง
นครศรีธรรมราช   
ประเด็นวิจัยท่ีเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (ระบุประเดน็วิจัย หัวข้อย่อยเพ่ือให้นักวิจัยเข้าใจได้ตรงกัน) 

๑. นวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลไม้และไม้ผลเศรษฐกิจ (เน้นมังคุด ทุเรียน ส้มโอทับทิมสยาม 
สะตอ) เน้นประเด็น 

๑.๑ การถ่ายองค์ความรู้และเทคโนโลยี (Reskill/Upskill) 
๑.๒ การจัดการสวนเกษตรด้วยนวัตกรรม (Smart Farm) 
๑.๓ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับการเก็บเกี่ยว 
๑.๔ การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตด้วยนวัตกรรม 
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) 



กรอบวิจัยท่ี ๓ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ฝั่งอันดามัน (พื้นที่จังหวัดตรัง) 
ขอบเขตการวิจัย (ระบุขอบเขตพ้ืนที่  กลุ่มเป้าหมาย  ผลลัพธ์ที่คาดหวังหรืออ่ืนๆ ให้นักวิจัยเข้าใจได้ตรงกัน) 

ขอบเขต เป็นการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดตรัง เน้นการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ชายฝั่ง ชุมชนชายฝั่ง เช่นการประมง การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า การแปรรูปอาหารทะเล อุตสาหกรรมประมง การท่องเที่ยวทางทะเล การขนส่งทางทะเล การใช้
พลังงานสีเขียว  โดยนักวิจัยต้องมีทุนความรู้เดิมหรือมีนวัตกรรมต้นแบบที่มั่นใจว่าสามารถน าไปสู่การวิจัยใน
ภาคสนามกับชุมชนสังคมได้จริง เป็นไปตามทิศทางนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยฯ และมีพ้ืนที่
เป้าหมายที่พร้อมเป็นชุมชนต้นแบบและเริ่มต้นกับโครงการชัดเจน พ้ืนที่เป้าหมายตรงตามกรอบนโยบายของ
การพัฒนาจังหวัดตรัง  ทั้งนี้ให้รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชายฝั่งใน
ระดับนโยบายของจังหวัดตรังด้วย   
ประเด็นวิจัยท่ีเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (ระบุประเด็นวิจัย หัวข้อย่อยเพ่ือให้นักวิจัยเข้าใจได้ตรงกัน) 

๑. นวัตกรรมเพื่อการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝ่ัง  เน้นประเด็น 
๑.๑ การถ่ายองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้ านการประมงและการเพาะเลี้ ย งสัตว์น้ า 
(Reskill/Upskill) 
๑.๒ การจัดการประมงชายฝั่งและการประมงพาณิชย์ (Smart Fisheries) 
๑.๓ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับการเก็บเกี่ยว 
๑.๔ การเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตสัตว์น้ า 
๑.๕ การพัฒนาระบบตลาดดิจิทัล 
๑.๖ การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Smart Farm, SMEs) 

๒. นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการทะเลและชายฝั่งและทรัพยากรชายฝ่ัง  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) 
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