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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 การเปลี่ยนแปลงของระบบบริหารงานวิจัยระดับประเทศที่ส่งผลต่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและ
การพัฒนางานวิจัย ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมที่ได้มีนโยบายและยุทธศาสตร์
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศนั้น ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาเล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือน าไปใช้ในการขับเคลื่อนและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเป็นส าคัญ มหาวิทยาลัยทักษิณจึงมี
การก าหนดวิสัยทัศน์ใหม่ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2567 
และปรับแผนกลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือพัฒนางานวิจัยในองค์กรให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนวัตกรรมจากผลงานวิจัย และองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยจากบุคลากรใน
หน่วยงานให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนมากยิ่งขึ้น การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ การเชื่อมต่องานวิจัย
กับภาคเอกชนให้มีจ านวนมากยิ่งขึ้นภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบกลไกหลักที่จะช่วย
ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม  

สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยที่เป็นหน่วยสนับสนุน ส่งเสริมการขับเคลื่อน
ด้านการวิจัย ภายใต้พันธกิจการเป็นหน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัย การนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ เพ่ือการ
นวัตกรรมสังคม ด้วยการพัฒนาระบบกลไกการจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ได้มาตรฐาน และการเป็นหน่วยงานกลางในการประสานประโยชน์ ความต้องการด้านการวิจัย ระหว่างนักวิจัยและ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาสังคม ตลอดจนเป็นพ้ืนที่
กลางในการสานพลังเพ่ือการวิจัย นวัตกรรม และการนวัตกรรมสังคมอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน   เพ่ือสร้างคุณค่า 
มูลค่า และขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน สังคมของประเทศต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
1. ความเป็นมา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณในระยะแรกด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของกลุ่ม
งานส่งเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา ต่อมามหาวิทยาลัยได้ก าหนดงานภารกิจส่งเสริมการวิจัยให้
ด าเนินการภายใต้การก ากับดูแลของกลุ่มงานบริการการศึกษา สังกัดส านักงานอธิการบดี จนกระท่ังในปี พ.ศ. 
2546 มหาวิทยาลัยได้จัดท ากรอบแนวคิดหลักของแผนแม่บทมหาวิทยาลัยทักษิณ เพ่ือเป็นตัวก าหนด
แนวทางและนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานส่งเสริม
และประสานงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยในทุกสาขา  และในวันที่ 17 กันยายน 2548 ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 5/2548 ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยทักษิณ และประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2548 เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริม 
ประสานงานและบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ  มีส านักงาน ณ อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
พัทลุง  เลขท่ี 222 หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง  93210   

 
2. ผลการด าเนินงาน 

ผลการปฏิบัติงานของผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการรอบปีที่ 2                          
ตามตัวชี้วัดหลักระดับมหาวิทยาลัย : Corporate Key Performance Indicator จ านวน 2 ตัวชี้วัด TSU02 
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่และอ้างอิงในระดับนานาชาติ และ TSU03 ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท่ีมีการน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

TSU02 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่และอ้างอิงในระดับนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยที่น าไปสู่การผลิตผลงานตีพิมพ์และได้รับการอ้างอิงต่อทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ในปีการศึกษา 2562 รวมทั้งหมด 222 ผลงาน ดังนี้ 

- ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงระดับชาติ ได้ตั้งค่าเป้าหมายไว้ร้อยละ 6.00 ซึ่งด าเนินการได้จ านวน                     
40 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 8.06 บรรลุเป้าหมาย 

- ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงระดับนานาชาติ ได้ตั้งค่าเป้าหมายไว้ร้อยละ 19.00 ซึ่งด าเนินการได้ 
จ านวน 182 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 36.69 บรรลุเป้าหมาย 
โดยตั้งค่าเป้าหมายไว้ 10 ผลงาน ดังนั้น การผลักดันและสนับสนุนให้นักวิจัยผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และ
เป็นที่ยอมรับของสากล ส่งผลให้มีผลงานได้รับการอ้างอิงเพ่ิมมากข้ึน 
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1.  

TSU03 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีการน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม  
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์ 

(TSU03) โดยมีจ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม
หรือเชิงพาณิชย์  รวมเป็น  183 ผลงาน  คิดเป็นร้อยละ 36.89  โดยแยกเป็นจ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้าง
สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม  จ านวน 156 ผลงาน  คิดเป็นร้อยละ 31.45  
จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จ านวน 27 
ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 5.44 
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นอกจากนี้ได้มีการด าเนินการเพ่ือสร้างระบบการสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่
สอดรับกับ “นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563 – 2570” 
เพ่ือขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศมีการออกแบบแนวทางการสนับสนุนงบประม าณ 
มหาวิทยาลัยทักษิณจึงได้ก าหนดนโยบายด้านการวิจัยให้สอดรับกับนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563 – 2570”  ตาม (ร่าง) OKRs ระดับมหาวิทยาลัย (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563-2564) ใน เป้าหมาย O2 พัฒนางานวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากร 
สิ่งแวดล้อม การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ  KR 2.1.2 พัฒนาแผนงาน/ชุดโครงการวิจัยที่เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก เพ่ิมขึ้น ร้อย
ละ 30 เพ่ือมุ่งเน้นพัฒนาผลิตผลงงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
วิชาการ เชิงสังคม หรือเชิงพาณิชย์ ซึ่งการขับเคลื่อนกิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้
เกิดผลลัพธ์ด้านการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ผ่านการสนับสนุน ทุน
พัฒนาชุดโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
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3. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และความท้าทาย 

ปรัชญา (TSU) 
ปัญญา จริยธรรม น าการพัฒนาด้วยการวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์เพ่ือนวัตกรรมสังคม  
 

วิสัยทัศน์ (RDI-TSU)  
องค์กรหลักที่มุ่งมั่นสนับสนุน และส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์เพ่ือมุ่งสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมชั้นแนวหน้าของประเทศ  
 

พันธกิจ (RDI-TSU)  
เป็นหน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัย การนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ เพ่ือการนวัตกรรมสังคม 

ด้วยการพัฒนาระบบกลไกการจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้
มาตรฐาน และการเป็นหน่วยงานกลางในการประสานประโยชน์ ความต้องการด้านการวิจัย ระหว่างนักวิจัย
และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาสังคม 
ตลอดจนเป็นพ้ืนที่กลางในการสานพลังเพ่ือการวิจัย นวัตกรรม และการนวัตกรรมสังคมอย่างสร้างสรรค์และ
ยั่งยืน   
 
ปณิธาน (RDI-TSU)  
มุ่งม่ันพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัยการนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ เพ่ือการนวัตกรรมสังคม   
 
ค่านิยมหลัก (RDI-TSU)  
R-esearch     สร้างวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่า   
D-evelopment  พัฒนา สร้างสรรค์ผลงานวิจัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน   
I-ntergity and Social Innovation บูรณาการ สานพลัง เพื่อการนวัตกรรมสังคม     
 
อัตลักษณ์ (RDI-TSU)  
บริหารจัดการงานวิจัยอย่างมืออาชีพ เพ่ือบริการที่เป็นเลิศ (RDI-TSU) 
 
ความท้าทาย (TSU) 
สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย ประเทศและสังคม  
 
วัตถุประสงค์ (RDI-TSU) 
สนับสนุน ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพสูงสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในเชิงวิชาการ สังคม หรือพาณิชย์ และดูแลระบบการวิจัยของมหาวิทยาลัย  
 
ตัวช้ีวัดหลัก (RDI-TSU) 
TSU02: ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่และอ้างอิงในระดับชาติ หรือนานาชาติ  
TSU03: ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม หรือเชิงพาณิชย์  
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กลยุทธ์โครงการ/กิจกรรม (RDI-TSU)  
  เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ความท้าทาย และตัวชี้วัดข้างต้น สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงจัดท า
ยุทธศาสตร์ (ระยะ 5 ปี ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2563-67) รวมทั้งก าหนดกลยุทธ์ โครงการ หรือ
กิจกรรมให้ตอบสนองและให้ความส าคัญกับความท้าทายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ  

 
4. โครงสร้างการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ                  
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชนภายในปี 2580 โดยมีนโยบายท้าทายความเข้มแข็งด้านการ
วิจัยของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เพ่ือให้เกิดผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ เชิงสังคม หรือเชิงพาณิชย์ โดยการส่งเ สริมให้เกิดผล
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่และอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ (TSU02) และผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์ (TSU03)  จากทิศทางการพัฒนาด้าน
การวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ มุ่งเน้นเพ่ือยกระดับศักยภาพนักวิจัยให้สร้างผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตอบสนองยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ การสร้างระบบการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มี
ประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและเป็นเอกภาพ ส่งเสริมการต่อยอดองค์ความรู้ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมสู่การ
สร้างมูลค่าเพ่ือพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน รวมถึงการส่งเสริมการวิจัยที่สร้างความเป็นเลิศเฉพาะทางเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของสังคมและยุทธศาสตร์ชาติ โดยสอดรับกับการเสริมสร้างขีดความสามารถของ
มหาวิทยาลัยให้มีระบบการบริหารการวิจัยให้มีมาตรฐาน มีนักวิจัยเชี่ยวชาญ มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในการ
ผลิตองค์ความรู้ นวัตกรรม ผลงานวิชาการ ที่มีคุณภาพรองรับความต้องการของสังคม สร้างคุณค่า มูลค่า 
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและสังคมในภาพกว้าง ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่วางไว้ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ และประกาศจัดตั้งเมื่อ                            
วันที่ 18 ตุลาคม 2548  เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริม ประสานงานและบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จากแผนพัฒนาในระยะเริ่มแรกได้พยายามจัดหาทรัพยากรเพ่ื อ
สนับสนุนการวิจัย และเริ่มสร้างระบบและกลไกการกระตุ้นให้นักวิจัยมีการท าวิจัยมากข้ึน  และในระยะที่สอง
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2564-2557 ภายใต้วิสัยทัศน์ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา เป็นหน่วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยทักษิณให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการโดยใช้ฐานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัยในปี พ.ศ.2560 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการปรับแผนการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและบริบทของมหาวิทยาลัยในการด าเนินงานวิจัยให้บรรลุ
เป้าหมายอยู่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในระยะที่สามการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่มีเป้าหมายเพ่ือให้สอดรับกับนโยบายมหาวิทยาลัย ตามวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการที่จะเป็นมุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2567 โดยมีความท้ายทายความเข้มแข็ง
ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เพ่ือให้เกิดผลิตผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ เชิงสังคม หรือเชิงพาณิชย์ มีพันธกิจในการ
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพ่ือสังคม ด้วยการสร้างความเป็นเลิศทาง
วิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชนผ่านกระบวนการค้นคว้าวิจัย และการสร้าง
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นวัตกรรม  บนพ้ืนฐานความคุ้มค่าและการก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กรและสังคม มหาวิทยาลัยได้
ก าหนดความท้าทายในหลายด้าน ส าหรับความท้ายทายด้านการวิจัยนั้น คือ การสร้างความเข้มแข็งด้านการ
วิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยก าหนดผลสัมฤทธิ์ ที่ส าคัญ (Objective key result; OKR) 
ของมหาวิทยาลัยที่เน้นการท างานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ตามความความท้าทาย อันได้แก่ (1) ด้าน
การพัฒนาเชิงพ้ืนที (2) ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (3) นวัตกรรมเชิงสังคม และ (4) ด้าน
พลังงาน รวมทั้งการท างานวิจัยเพ่ือตอบสนองประเด็นเร่งด่วนส าคัญ (Flagship) ตามนโนบายของรัฐบาล 
ดังนั้นเพ่ือให้สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงมีการปรับโครงสร้างการบริ หาร
เพ่ือให้ เกิดความ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมการตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยด้วย
ผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน โดย แบ่งเป็น 5 กลุ่มภารกิจ ดังนี้ 

 

1) กลุ่มภารกิจอ านวยการและบริหารทั่วไป 
ท าหน้าที่ในการให้บริการงานส่วนกลางของสถาบันวิจัยและพัฒนา งานสารบรรณ งานบุคคล 

งานการเงิน งานพัสดุ งานนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพ และการอ านวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ 
นักวิจัยของมหาวิทยาลัย เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัย การประสานการจัดประชุมด้านการวิจัย 
เป็นต้น 

 

2) กลุ่มภารกิจทุนวิจัย นวัตกรรมและเครือข่าย 
ท าหน้าที่ประสานและบริหารทุนอุดหนุนวิจัยเงินทุกแหล่งทุน ประสานงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย

จากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ประสานการพัฒนางานวิจัย ทุนวิจัยประเภทต่างๆ หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย 
และเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย เสริมสร้างงานวิจัย                    
และพัฒนาบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัย  ฐานข้อมูลด้านการวิจัยและการบริหารจัดการสารสนเทศงานวิจัย 
การให้บริการ/แลกเปลี่ยน/เชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
พัฒนาระบบกลไกเพ่ือการสนับสนุนงานวิจัยตามนโยบายมหาวิทยาลัย 

 

3) กลุ่มภารกิจส่งเสริม เผยแพร่ สื่อสารงานวิจัยและนวัตกรรม 
ท าหน้าที่ส่งเสริมการตีพิมพ์/ประโยชน์เชิงสังคมของผลงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย การจัด

ประชุมวิชาการประจ าปี การจัดท าวารสาร การเชิดชูเกียรตินักวิจัย งานมาตรฐานการวิจัย ส่งเสริมศักยภาพ
และพัฒนานักวิจัย งานเครือข่ายการวิจัย(ใต้ล่าง/วิจัยภูมิภาค) งานสื่อสารองค์กร เผยแพร่และถ่ายทอด
ผลงานวิจัยของอาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยสู่สาธารณะ โดยผลิตสื่อ การจัดนิทรรศการเผยแพร่งานวิจัย  

 

4) กลุ่มภารกิจศูนย์เครื่องมือวิจัยและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ท าหน้าที่ให้บริการเครื่องมือวิจัยเฉพาะทาง รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการเครื่องมือวิจัย

เฉพาะทางและอ านวยความสะดวกในการใช้เครื่องมือวิจัยเฉพาะทางส าหรับผู้ขอรับบริการ  งานบริการรับ
วิเคราะห์ทดสอบ รับผิดชอบเกี่ยวกับ ให้บริการ ตรวจวัด วิเคราะห์ทดสอบ โดยเครื่องมือบริการตรวจ
วิเคราะห์ทางเคมีที่มีภายในศูนย์เครื่องมือกลาง สอบเทียบเครื่องมือ ของศูนย์เครื่องมือกลางและหน่วยงาน
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ภายนอก ในเรื่องของมาตรฐานของเครื่องมือ วิธีการสอบเทียบและระบบควบคุมคุณภาพ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ฝึกอบรม ทักษะการใช้เครื่องมือ การเตรียมตัวอย่าง การสอบเทียบ รวมถึงเทคนิคการใช้ 
ทฤษฎี หลักการดูแลรักษาเบื้องต้น แก่นักวิจัยและผู้สนใจ ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องมือ พัฒนาระบบคุณภาพและ
มาตรฐาน งานประกันคุณภาพ งานอาชีวอนามัย งานระบบคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการ งานคลังและพัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ สารเคมี  

 

5) กลุ่มภารกิจบริหาร ผลผลิต ทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดนวัตกรรม 
ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยทักษิณ ( IP 

management) การยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร งานลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และ
ทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืน การจัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความตระหนัก  การค าปรึกษาทางด้านกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาแก่นักวิจัยภายในและเครือข่ายภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม การจัดการการอนุญาตให้ใช้
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ของมหาวิทยาลัยทักษิณ  การเจรจาและด าเนินการเชิงพาณิชย์เพ่ือสร้างรายได้
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจและการผลิต การต่อยอดงานวิจัยงานต่อยอดธุรกิจและ
ถ่ายทอดนวัตกรรม  (Licensing/Commercial) สู่ภาคเอกชน และเพ่ิมจ านวนทรัพย์สินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัยงานเผยแพร่นวัตกรรม เช่น วันนักประดิษฐ์ (วช.) IP Fair (DIP) Thailand tech show (สวทช.) 
งานฐานข้อมลูทรัพย์สินทางปัญญาของ มหาวิทยาลัย 
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รูปที่ 2 โครงสร้างการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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รูปที่ 3 โครงสร้างองค์กรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ส่วนที่ 2 
ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ที่จะน าไปสู่เป้าหมาย/ วิสัยทัศน์/ พันธกิจของหน่วยงาน 

 
1. ความเชื่อมโยง (บริบทภายในมหาวิทยาลัย)  

- ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา กับยุทธศาสตร์ 20 ปี (2561-80) 
และประเด็นความท้าทาย 5 ด้าน (โดยเฉพาะด้านที่ 2: ความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม) รวมทั้งกลยุทธที่เกี่ยวข้องกับความท้าทายด้านที่ 2 จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ (1) พัฒนาสู่
มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม (2) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถสร้างผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ในระดับนานาชาติตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของประเทศ (3) สร้างระบบสนับสนุนการ
วิจัยรับใช้สังคมและการวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ (4) พัฒนาศูนย์วิจัยเฉพาะทาง (อย่างน้อย 4 ศูนย์) เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของสังคม และยุทธศาสตร์ชาติ โดยมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายหลักด้านการวิจัย คือ การมีส่วน
ร่วม ‘ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม’ เป็นมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัยและนวัตกรรม 

- ความเชื่อมโยงระหว่าง แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนากับทิศทางการวิจัยของคณะ
ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย (ทุกคณะ) และส่วนงานอ่ืนๆ (เฉพาะที่ท างานวิจัย) เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนและสร้าง
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบทิศทางของมหาวิทยาลัยให้ส าเร็จและมีความโดดเด่น 

- ความเชื่อมโยงระหว่าง (ของ) แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยทักษิณ (ววน. มทษ.) กับทุนเดิมของมหาวิทยาลัย (เช่น ด้านศึกษา มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ฯ) รวมทั้งทุนใหม่ (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเกษตร และวิทยาศาตร์สุขภาพฯ) ความ
เชี่ยวชาญและความสนใจของนักวิจัย (500 คน) โดยเฉพาะกลุ่มที่ยังคงมีผลงานวิจัยใหม่ๆ ออกมาอย่าง
ต่อเนื่อง (100-120 คน) และผู้มีส่วนได้-เสียต่างๆที่เกิดจากการท างานวิจัยของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยทักษิณ 

-  

2. ความเชื่อมโยงของแผนงานที่จะตอบกรอบยุทธศาสตร์และแผนด้าน ววน.  

จากนโยบายของกระทรวง อว. ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณได้
ท าการศึกษา วิเคราะห์ทั้งบริบทภายใน-นอกมหาวิทยาลัย และการ Re-Profile ‘การวิจัยและนวัตกรรม’ 
ของมหาวิทยาลัย มุ่งให้ตอบสนองอย่างเหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ความท้าทายต่างๆ ที้เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันละอนาคต จึงได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้สอดรับกับ
นโยบายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้สามารถผลักดันงานวิจัยไปสู่เป้าหมายตามที่ กระทรวง อว.วาง
ไว้ พร้อมทั้ง วางกรอบให้สามารถผลักดันนักวิจัยของมหาวิทยาลัยให้ผลิตโจทย์วิจัย และสร้างนวัตกรรมสู่การ
ใช้ประโยชน์เพื่อสังคม 
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การวิเคราะห์ช่องว่าง (gap) ในการด าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานที่อาจ
ต้องการการหนุนเสริมและการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 

จากการวิเคราะห์ช่องว่าง (gap) ในการด าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยทักษิณในการด าเนินงานด้านการวิจัย ได้แก่ 

1) การออกแบบเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เช่น การพัฒนาผู้บริหารแผนงานวิจัย การพัฒนา
นักวิจัยให้เข้าถึงแหล่งทุนและการเพิ่มศักยภาพในการเขียน proposal OKR ของงานวิจัย 

2) การปรับบทบาทในการสนับสนุนของหน่วยงานระดับคณะ 
3) การสนับสนุนเชิงนโยบาย ประกาศการสนับสนุน รูปแบบขั้นตอนการสนับสนุน ทั้งในส่วนของ

ทรัพยากรและการสนับสนุนผู้ช่วยวิจัย 
ดังนั้น จึงก าหนดกรอบแนวคิดแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.

2564-2568 เพ่ือขับเคลื่อน “นวัตกรรมสังคม” จากการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ CONCEPT: 
TSU - SIM (TSU-SOCIAL INNOVATION MOVEMENT) 
นวัตกรรมสังคม:  การประยุกต์ใช้ความคิดใหม่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อมและการเป็นผู้ประกอบการ 
1. INTELLIGENT INNOVATION (นวัตกรรมคลังสมอง) 
Objective: พัฒนาก าลังคนด้านการวิจัยเชิงนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของสังคม
และของประเทศ น าไปสู่การวิจัยชั้นแนวหน้าของประเทศ (Reskill/Upskill/New skill for working 
mindset on Retire/Retain/Retrain/Recruit: RUN for 4R)  
Target area:   จังหวัดพัทลุง สงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส และปัตตานี 
Target group: นักวิจัย บัณฑิตศึกษา เยาวชน 
Key results:  1. ระบบและกลไกการพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือผลิตก าลังคนให้มีคุณภาพตรงตามความ 

ต้องการของประเทศ จ านวน 100 คนต่อปี (P1: O1.1) 
2. ก าลังคนของมหาวิทยาลัยทักษิณมีทักษะทางด้านการวิจัยเชิงนวัตกรรมความรู้ และ 

สามารถปรับตัวจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและรูปแบบธรุกิจแบบ
ฉับพลัน เกิดการพัฒนาระบบเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะเพ่ืออนาคต เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
100 ภายใน 5 ปี (P3: O1.3)  

3. ก าลังคนของมหาวิทยาลัยทักษิณเพ่ิมขีดความสามารถการวิจัยอยู่ในชั้นแนวหน้าของ
ประเทศ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ภายใน 5 ปี (P5: O1.5b) 

Flagship: การสนับสนุนการพัฒนาทักษะก าลังคนด้านวิจัยนวัตกรรมส าหรับ 4 ใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต  

1) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, 
Medical and Wellness Tourism) 

2) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) 
3) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) 
4) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 
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Output:  1. จ านวนก าลังคนที่ได้รับการพัฒนาตามความต้องการของประเทศ  
2. จ านวนโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการการ

สนับสนุนทุนวิจัย  
3. จ านวนผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  

Program manager unit: P1 P3 P5  
Platform I: การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 

 
2. TECHNOLOGY INNOVATION (นวัตกรรมเทคโนโลยี) 
Objective: พัฒนาวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือขจัดปัญหาท้าทายเร่งด่วนที่ส าคัญของประเทศ เพ่ิมผลิตภาพทาง
การเกษตรและความมั่นคงของรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคมทุกช่วงวัย และสร้างสังคมสมานฉันท์ให้มี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม (RUN for Challenge ability/Bio-economic/Smart 
productivity/Wellness)  
Target area: จังหวัดพัทลุง สงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส และปัตตานี 
Target group: ภาคการเกษตร ภาครัฐ ผู้สูงวัย ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
Key results:  

1. นวัตกรรมเทคโนโลยี จัดการกับปัญหาท้าทายเร่ งด่ วนที่ ส าคัญของประเทศด้าน 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมน าไปสู่เป้าหมายความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ท าให้จังหวัด
มีการใช้พลังงานลดลงร้อยละ 30 และสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ภายใน 5 ปี (P7: O2.7) 

2. นวัตกรรมระบบเกษตรอัจฉริยะส่งเสริผลิตภาพทางการเกษตร มูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร และ
เพ่ิมโอกาสการแข่งขันทางการตลาด ท าให้ GDP ของจังหวัดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 (P7: O2.7)  

3. นวัตกรรมเทคโนโลยีช่วยเหลือการด ารงชีวิตของผู้สูงวัย ผู้ พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
 ให้สามารถด ารงชีวิตได้ตามมาตรฐานสากล จ านวน 5 เรื่องต่อปี (P8: O2.8) 

4. นวัตกรรมความรู้ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์น าไปสู่การแก้ปัญหาทางสังคมอย่างเป็น
รูปธรรม และเป็นกลไกในการวางแผนการพัฒนาเชิงนโยบาย จ านวน 10 เรื่องต่อปี (P9: 
O2.9) 

Flagship:   
1. การจัดการปัญหาท้าทายเร่งด่วนทางด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
2. การระบบฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ 
3. การพัฒนาระบบสุขภาวะเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 
4. การพัฒนาระบบมาตรฐานการด ารงชีวิตของผู้สูงวัย ผู้พิการ และ 

ผู้ด้อยโอกาส 
5. การสร้างความสมานฉันท์แก้ปัญหาชายแดนใต้ 

Output:  1. จ านวนภาคการเกษตร ภาครัฐ ผู้สูงวัย ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการใช้ประโยชน์จาก    
นวัตกรรมเทคโนโลยี 

2. จ านวนโครงการการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัย  

Program manager unit: P7 P8 P9  
Platform II: การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 
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3. ENTREPRENEUR INNOVATION (นวัตกรรมผู้ประกอบการ) 
Objective: สร้างและยกระดับผู้ประกอบการด้วยวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน
ระดับประเทศ (RUN for Talent Mobility: TM)  
Target area: จังหวัดพัทลุง สงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส และปัตตานี 
Target group: วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ ภาคเอกชนอุตสาหกรรม 
Key results:   

1. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม S-Curves ในพ้ืนที่มียอดขายจากสินค้าและการบริการที่ต่อ
ยอดจากงานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี (P10: O3.10a) 

2. สร้างผู้ประกอบการในพ้ืนที่ในอุตสาหกรรม New S-Curves จากความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน จ านวน 25 ราย ภายใน 5 ปี (P10: O3.10a) 

3. สร้างมูลค่าเพ่ิมจากงานวิจัยและนวัตกรรมใน 4 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายบน 
ฐานเศรษฐกิจ BCG ท าให้ GDP ของจังหวัดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 (P10: O3.10b) 

4. แพลตฟอร์มการร่วมลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
BCG จ านวน 5 เรื่องต่อปี (P10: O3.10b) 

5. สร้างวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่ให้เกิดการพัฒนา และน าไปสู่การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
จ านวน 20 ราย ภายใน 5 ปี (P11: O3.11a) 

6. วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาต่อยอดจากงานวิจัยและนวัตกรรมท าให้รายได้ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 (P11: O3.11a) 

Flagship:   
1. การพัฒนาสินค้าและการบริการเพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรม S-Curves และ New S-

Curves 
2.  การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว  

(BCG in Action) เพ่ิมความสามารถการแข่งขันใน 4 กลุ่มอุตสาหกรรม 
3. การพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน 

Output:  1. จ านวนวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ ที่ได้รับการใช้ประโยชน์จากโครงการวิจัย 
   2. จ านวนหน่วยงานที่อยู่บนแพลตฟอร์มร่วมลงทุน 

3. จ านวนโครงการการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 
ได้รับการการสนับสนุนทุนวิจัย 

Program manager unit: P10 P11  
Platform III: การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 
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4. AREA-BASE INNOVATION (นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่)  
Objective: วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือจัดการปัญหาท้าทายที่ส าคัญของชุมชน ให้สามารถด ารงชีวิตได้
อย่างมีความสุขและมีคุณค่า (RUN for Social Economic Value Added: SEVA) 
Target area: จังหวัดพัทลุง สงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส และปัตตานี 
Target group: กลุ่มอาชีพ ชุมชน วิสาหกิจชุมชน สังคม  
Key results:   

1. พัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมจาก 
มหาวิทยาลัย ท าให้อัตรามูลค่าเศรษฐกิจฐานรากและมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัด
พัทลุงและสงขลา เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 (P13: O4.13) 

2. พัฒนาศักยภาพของชุมชนด้วยผลงานวิจัยก่อให้เกิดชุมชนนวัตกรรมที่มี 
ความสามารถในการพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง จ านวน 10 ชุมชนต่อปี (P13: 
O4.13) 

3. นวัตกรรมชุมชนเพื่อยกระดับรายได้ให้กับชุมชนและคุณภาพชีวิต จ านวน 10  
นวัตกรรมต่อปี (P13: O4.13) 

4. วิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือลดปัญหาความยากจน ลดความเลื่อมล้ าของรายได้และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตทางสังคม จ านวนไม่น้อยกว่า 100 รายต่อปี (P14: O4.14) 

5. พัฒนาเมืองพัทลุงให้เป็นเมืองชนบทมั่งคง เกษตรยั่งยืน การอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งโบราณคดี จ านวน 5 เรื่องต่อปี (P15: O4.15) 

6. พัฒนาจังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองศูนย์กลางเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคของภาคใต้  
ท าให้ GDP ของจังหวัดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 (P15: O4.15) 

7. สร้างโมเดลนวัตกรรมทางด้านการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของเด็ก/เยาวชน/คน ในพ้ืนที่ ท าให้มีทักษะผลส าฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น จ านวน 100 
คนต่อปี (P15: O4.15) 

Flagship:   
1. มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
2. ชุมชนนวัตกรรม   
3. นวัตกรรมทางการศึกษา 
4. การพัฒนาอาชีพเพ่ือหลุดพ้นจากความยากจน 
5. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 

Output:   
1. จ านวนผู้ประกอบการชุมที่ได้รับประโยชน์จากงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ 
2. จ านวนโครงการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความ 

เลื่อมล้ าได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย 
Program manager unit: P13 P14 P15 
Platform IV:  การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเลื่อมล้ าได้รับการสนับสนุน

ทุนวิจัย 
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3. กรอบแนวคิดและการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

 
  

รูปที่ 1 ยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2564-2568 
 

 การขับเคลื่อนแผนฯ และการด าเนินการตามแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมีความส าคัญ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จะด าเนินการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 20 ปี 
(2561-2580) ซึ่งได้รับมอบหมายและถ่ายทอดจากมหาวิทยาลัยลงสู่ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการจัดท าเป็นแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (รูปที่ 1) และแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งได้
บรรจุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยในแต่ละยุทธศาสตร์จะตอบสนองต่อวิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัย : มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2567  และ
เป็นไปตาม OKRs (Objectives and Key Results) ระดับมหาวิทยาลัย เป้าหมาย O2 พัฒนางานวิจัยเพ่ือ
สร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเน้น
การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจทรัพยากร สิ่งแวดล้อม การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ซึ่งมีการ
มอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองอธิการบดีเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบหลักและเจ้าภาพร่วมตามเนื้องานที่สัมพันธ์
กับแผนที่ระบุไว้ และจะมีการสื่อสารไปยังส่วนงานเพ่ือให้พิจารณาจัดท าแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกัน 
และมีการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ตามจุดเน้นที่ส าคัญ โดยจะมีการทบทวนแผนของสถาบัน
ฯ ทุกปีเพ่ือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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ส่วนที่ 3 
แผนกลยุทธ์การพัฒนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ 2564-2568 
 
กลยุทธ์โครงการ/กิจกรรม (RDI-TSU)  
  เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ความท้าทาย และตัวชี้วัด ตามนโยบายมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ
พัฒนาจึงจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนา (ระยะ 5 ปี ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2564-2568) รวมทั้ง
ก าหนด โครงการ หรือกิจกรรมให้ตอบสนองและให้ความส าคัญกับ OKRs ความท้าทายและกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้  
 

 
 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพด้านการสร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรมในระดับชาติ และนานาชาติ    
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบกลไกการจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นหน่วยงานการบริการวิจัยแถวหน้า 
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กลยุทธ์ Objective KRs 
กลยุทธ์ที่ 1  
พัฒนาสู่ มห าวิ ทยาลั ยที่
มุ่งเน้นการวิจัย นวัตกรรม 
และงานสร้างสรรค์  
 

1.1 ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ แผนกล
ยุทธ์การวิจัยของมหาวิทยาลัย 
ระยะ 5-10 ปี 

1.2 พัฒนาแผน งาน /ชุดโครงการวิจัย 
ที่ได้รับ การสนับสนุนงบประมาณ
จากแหล่งทุนภายนอก เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 30 (O 2.1) 

1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนทุนเพ่ือการ
วิจัยตามนโยบายและจุดเน้นของ
มหาวิทยาลัย  

1.1.1 แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย (5-10 ปี) 
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ  

1.2.1 พัฒนาแผนงาน/ชุดโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์การ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
แหล่งทุนภายนอก (KR 2.1.1) 

1.2.2 พัฒนาแผนงาน /ชุ ด โ ครงการวิ จั ยที่ เ พ่ิ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก  
(KR 2.1.2) 

1.3.1 มีการประกาศจุด เน้นด้ านการวิ จั ย ในระดับ
มหาวิทยาลัย (ร่วมกับคณะฯ) 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาศักยภาพด้านการ
สร้างผลงานวิจัย และ
นวัตกรรมในระดับชาติ และ
นานาชาติ    
 

2.1 น าผลงานวิจัยและ/หรือนวัตกรรมไป
ใช้ประโยชน์เชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์
หรือเชิงวิชาการ เ พ่ิมขึ้น ร้อยละ 30 
(O2.2) 

2.1.1 จ านวน ผลงานวิจัยที่ ได้รับ citation ใน ระดับ
นานาชาติ KR 2.2.2 

2.1.2 จ านวนนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิง
สังคม KR 2.2.3  

2.1.3 จ านวนนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ KR 2.2.3  

2.1.4 จ านวนผลงานวิจัยมีการน าเสนอเทคโนโลยีไปสู่
สาธารณะ การเผยแพร่องค์ความรู้ 

2.1.5 ผู้ประกอบการน าผลงานวิจัย และ/หรือนวัตกรรม
ไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์  KR 2.2.1 

กลยุทธ์ที่ 3  
พัฒนาระบบกลไกการ
จัดการงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพและ
มาตรฐานสากล 
 

3.1 พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย O 2.3 

3.2 เชิดชูเกียรตินักวิจัย 
3.3 สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยใน

ระดับชาติ นานาชาติ 
 

3.1.1 มีระบบมาตรฐานการวิจัย 3 มาตรฐาน KR 2.3. 
1. มาตรฐานการวิจัยในคน 
2. มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ 
3. มาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

3.1.2 มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการให้บริการห้องปฏิบัติการ
วิจัยกลาง (REC) เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 30 ต่อปี KR 2.3.2 

3.1.3 การสร้างพ้ืนที่พูดคุย (Smart Research Space) 
หรือการสร้างความร่วมมือกับผู้ที่ เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัย หรือผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย อย่างน้อย 
1 ครั้ง/คณะ/ปีงบประมาณ KR 2.3.3 

3.2.1 ยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัย 
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3.3.1 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ นานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ 4  
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
สู่การเป็นหน่วยงานการ
บริการวิจัยแถวหน้า 
 

2.1 พัฒนาหน่วยงานให้มีระบบบริหาร
จัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า เ พ่ื อ ก า ร
ด าเนินงานที่เป็นเลิศ 

2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน 

2.3 พัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 

4.1.1 มีผลคะแนนการประเมินเพ่ิมขึ้นในทุกปีการศึกษา 
และเป็นอันดับ 1 ของหน่วยงานระดับส่วนงานอื่น 

4.1.2 มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการภายในหน่วยงานเพิ่มขึ้น 3 ระบบ/ปี 

4.1.3 มีสื่อประชาสัมพันธ์ที่ เผยแพร่ผ่านช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 /ปี 

 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 



กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์  
 

เป้าหมาย (Objective) ผลลัพธ์ (Key Result) กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จกิจกรรม/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 

1.1 ก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์
การวิจัยของมหาวิทยาลัย 
ระยะ 5-10 ปี 

1.1.1 แผนยุทธศาสตร์ แผนกล
ยุทธ์ด้านการวิจัย (5-10 ปี) ของ
มหาวิทยาลยัทักษิณ  

1) โครงการจัดท าแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยทักษิณ (ววน.มทษ. 2564-2568) 

2) การจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันวิจัยและ
พัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-68)  

3) การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีและปรับปรุง
แผนปฏิบัติการของสถาบันเป็นประจ าทุกปี  

1 มแีผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ 
(ววน.มทษ. 2564-2568) 

✓     

2 มีแผนกลยุทธ์การพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนาระยะ            
5 ปี (พ.ศ. 2564-68) 

✓     

3 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี   

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

1.2 พัฒนาแผน งาน /ชุด
โครงการวิจัย ที่ได้รับ การ
สนับสนุนงบประมาณจาก
แหล่งทุนภายนอก เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 30 (O 2.1) 

1.2.1 พัฒนาแผนงาน/ชุด
โครงการวิจัยทีต่อบโจทย์การ
พัฒนาเชิงพื้นที่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากแหล่ง
ทุนภายนอก เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30  
(KR 2.1.1) 
1.2.2 พัฒนาแผนงาน/ชุด
โครงการวิจัยทีเ่พิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศได้รบัการสนับสนุน

1) โครงการการจัดท า proposal bank งานวิจัยเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนจาก PMU/แหล่งทุนต่าง ๆ 

2) ส่งเสริมการพัฒนาชุดโครงการวิจัย 
3) ส่งเสริมการท า 1 คณะ 1 platform 
4) ส่งเสริมการพัฒนาตามโจทย์จังหวัด/ นโยบาย 

มหาวิทยาลัย 
5) โครงการส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการ

ศูนย์วิจัยเกษตร ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม พลังงาน

1 จ านวนแผนงาน/ชุดโครงการวิจัย
ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากแหล่งทุนภายนอกเพิ่มข้ึนต่อป ี
 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

 2 จ านวนศูนย์ความเป็นเลิศดา้น
การวิจัยตามนโยบายมหาวิทยาลัยที่
ด าเนินการตามนโยบาย
มหาวิทยาลยัต่อปี 

1 1 1 1 1 
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เป้าหมาย (Objective) ผลลัพธ์ (Key Result) กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จกิจกรรม/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 

งบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอก เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30 
(KR 2.1.2) 
 

ทางเลือก นวัตกรรมสังคม การพัฒนาเชิงพื้นที่ ให้
เป็นรูปธรรม 

6) โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการสร้างนวัตกรรม
สังคมจากการวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ส าหรับนักวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

- หลักสูตร TSU Publications clinic 
- ห ลั ก สู ต ร นั ก บ ริ ห า ร ง า น วิ จั ย เ พื่ อ

นวัตกรรมสังคม 

3 จ านวนนักวิจัยพี่เลี้ยง นักบริหาร
งานวิจัย  

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

1.3 ส่งเสริมและสนับสนุน
ทุนเพื่อการวิจัยตาม
นโยบายและจดุเน้นของ
มหาวิทยาลยั  

1.3.1 มีการประกาศจดุเน้นดา้น
การวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย  
(ร่วมกับคณะฯ)  

1) พัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยที่ เป็นจุดเน้นของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ (โดยใช้เงินรายได้เป็นกลไก
ขับเคลื่อน)   

2) โครงการจัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อน platform 
ภายใต้แผนงาน ววน.มทษ.และส่วนงาน 

3) โครงการสนับสนุนทุนวิจัยทุนวิจัยเร่งด่วนตาม
ยุทธศาสตร์ (Quick Win) /สร้าง Prototype  

4) โครงการสนับสนุนการต่อยอดผลงานวิจัยสู่ชุมชน 
5) โครงการสนับสนุนการต่ อยอดผลงานวิ จั ยสู่

ภาคเอกชน 
6) โครงการสนับสนุนทุนวิจัยวิจัย Co-funding 

1 มีกรอบเร่งด่วนด้านการวิจัยและ
ทิศทางการวิจัย (ระยะ 2-3 ปี)  
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  2 มีการจัดสรรทุนวิจยังบรายได้ 
(มหาวิทยาลัย/คณะ) มาจดัสรรเปน็
ทุนวิจัย    

5 ล้าน
บาท 

 
 
 
 
 

7 ล้าน
บาท 

 
 
 
 
 

9 ล้าน
บาท 

 
 
 
 
 

11 ล้าน
บาท 

 
 
 
 
 

13 ล้าน
บาท 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพการสร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรมในระดับชาติ และนานาชาติ       

เป้าหมาย (Objective) ผลลัพธ์ (Key Result) กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จกิจกรรม/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 

2.1 น าผลงานวิจัยและ/หรือ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิง
สังคมหรือเชิงพาณิชย์หรือเชิง
วิชาการ (O2.2) 
 
 

2.1.1 จ านวน ผลงานวิจัยที่ ได้รับ 
citation ใน ระดับนานาชาติ   
KR 2.2.2 

1) การตีพิมพ์ผลงานวิจัยและได้รบั 
citation ในระดับนานาชาต ิ

2) เกณฑ์และอัตราสนับสนุนการ
เผยแพรผ่ลงานฯ 

3) หลักเกณฑ์การสนับสนุน
ค่าตอบแทนตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยฯ   

1 จ านวน ผลงานวิจัยท่ีได้รับ citation 
ใน ระดับนานาชาติ เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

2.1.2 จ านวนนวัตกรรมที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม  
KR 2.2.3 
 
 

1) พัฒนา/ปรับปรุงเกณฑ์การ
ประเมินภาระงานด้านการวิจัย 
- การพัฒนาระบบกลไกขับเคลื่อน

การนวัตกรรมสังคม 
2) การน านวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์เชิงสังคม 

1 มีการปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน
ภาระงานด้านการวิจัย 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรมที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

3 จ า นวนพื้ นที่  สั ง คมที่ มี ก า ร ใ ช้
ประโยชน์จากผลงานวิจัย 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

 2.1.3 จ านวนนวัตกรรมที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
KR 2.2.3 

1) พัฒนารูปแบบการจดัการสิทธิจาก
นวัตกรรม งานวิจัย (สิทธิ
ประโยชน์ ทรัพยส์ินทางปัญญา) 
ให้ครอบคลุมและรวดเร็วต่อการ
ต่อยอดนวัตกรรมเชิงพาณิชย ์

1 มีกลไกจัดการสิทธิจากนวัตกรรม 
งานวิจัย (สิทธิประโยชน์ ทรัพย์สินทาง
ปัญญา) ให้ครอบคลุมและรวดเร็วต่อ
การต่อยอดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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เป้าหมาย (Objective) ผลลัพธ์ (Key Result) กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จกิจกรรม/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 

  2) การยื่นขอจดทะเบียนคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา 

3) อบรมให้ความรู้ด้านการคุ้มครอง
สิทธิจากงานวิจัย 

4) จัดตั้งหน่วยจดัการสิทธิ (สิทธิ
ประโยชน์ ทรัพยส์ินทางปัญญา)  

5) โครงการจดัสรรทุนเพื่อสนับสนุน
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์และความร่วมมือกับ
ภาคธุรกิจเอกชน 

2 จ านวนผลงานวิ จั ยที่ ยื่ นขอจด
ทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
30 

  3 จ านวนนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ/
จ านวนผลงานที่เกิดการคุ้มครองสิทธ ิ

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

  4 มี  (ร่ าง )  ศูนย์จัดการสิทธิ  สิทธิ
ประโยชน์ ทรัพย์สินทางปัญญาและ
แผนการด าเนินการและมี (ร่าง) ศูนย์
การจั ดการสิ ทธิ  สิ ทธิ ประ โยชน์  
ทรัพย์สินทางปัญญา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 2.1.4 จ า น วน ผ ล ง า นวิ จั ย มี ก า ร
น าเสนอเทคโนโลยีไปสู่สาธารณะ 
การเผยแพร่องค์ความรู้ 

1) จัดกิจกรรมน าเสนอเทคโนโลยี/
นิทรรศการเผยแพร่ 

1 จ านวนผลงานวิจัยที่ได้มีการน าไป
ถ่ายทอดเทคโนโลยี   

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

 2.1.5 ผู้ประกอบการน าผลงานวิจัย 
และ/หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
เชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์  KR 2.2.1 

1) กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ
แ ล ะ ก า รต่ อ ย อด ง าน วิ จั ย กั บ
ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง  ๆ  ( Licensing 
ผลงานวิจัย) 

2) พัฒนาเกณฑ์ ประกาศ MOU ใน
การจัดการงานวิจัยเพื่อไปต่อยอด
เชิงพาณิชย ์

1 จ านวนการ Licensing ผลงานวิจัย
จากผู้ประกอบการ 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

  2 มีคณะหน่วยงานภายในน าเกณฑ์
เกณฑ์ ประกาศ MOU ในการจัดการ
งานวิจัยเพื่อไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ไป
ใช้งาน  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบกลไกการจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานสากล 
 

เป้าหมาย (Objective) ผลลัพธ์ (Key Result) กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จกิจกรรม/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 

3.1 พัฒนาระบบนิเวศ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน 
การวิจัยอย่างน้อย 
O 2.3 
 
 

3.1.1 มีระบบมาตรฐานการวจิัย 
3 มาตรฐาน 
(1) มาตรฐานการวิจัยในคน 
(2) มาตรฐานความปลอดภยั

ทางชีวภาพ 
(3) มาตรฐานความปลอดภยัใน

ห้องปฏิบัติการ 
KR 2.3.1 

1) จัดท าประกาศ/แนวปฏิบัติ ด้าน
จริยธรรมในการวิจยัมาหวิทยาลัย
ทักษิณ (ตามแนวของ วช.)  

2) จัดท ามาตรฐานแนวปฏิบตัิ ส าหรบั
การวิจัยในคน 

3) จัดท ามาตรฐานความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ 

4) จัดท ามาตรฐานความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 

 

1 มีประกาศ (แนวปฏิบัติ) จริยธรรม
ในการวิจัยมาหวิทยาลัยทักษิณ  
(ตามแนวของ วช.) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 มีมาตรฐาน เรื่องแนวปฏิบัติ 
(Standard Operating Practice; 
SOP) ส าหรับการวิจัยในคน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 จ านวนโครงการวิจัยทีผ่่านการรบั
การประเมินเพื่อขอรับรองจริยธรรม
การวิจัยในคน 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 

4 มีมาตรฐานท่ีประกาศใช้ เรื่อง 
มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5 จ านวนโครงการวิจัยทีผ่่านการรบั
การประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐาน
ความปลอดภัยทางชีวภาพ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 

6 มีการปรับปรุงและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการได้ตามเกณฑ์และ
พัฒนาระบบบริการเครื่องมือเฉพาะ
ทางที่ทันสมัย 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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เป้าหมาย (Objective) ผลลัพธ์ (Key Result) กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จกิจกรรม/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 

7 จ านวนห้องปฏิบัติการที่ได้
มาตรฐานความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 
 

 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 

 3.1.2 มีรายไดเ้พิ่มขึ้นจากการ
ให้บริการห้องปฏิบตัิการวิจัย
กลาง (REC) KR 2.3.2 

1) การบริการเครื่องมือวิจยัและให้บริการ
ห้องปฏิบัติการวิจยักลาง  

2) โครงการจดัท าแผนธรุกิจ REC : REC 
Business Canvas  

1 จ านวนรายได้จากการให้บริการ
ห้องปฏิบัติการวิจยักลาง (REC) 
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 

 3.1.3 กา รส ร้ า งพื้ นที่ พู ด คุ ย 
( Smart Research Space) 
หรือการสร้างความร่วมมือกับผู้
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย หรือผู้ใช้
ประโยชน์จากงานวิจัย อย่าง
น้อย 1 ครั้ง/คณะ/ปีงบประมาณ 
KR 2.3.3 

1) สร้างพื้นที่และบรรยากาศความร่วมมอื
เพื่อการวิจัยและนวัตกรรม (research 
and innovation space) ในทุกระดับ 

2) โครงการสร้างความร่วมมือหน่วยงาน
ภายในเพื่อการวิจัย (สวพ .+สสช.+
ส านักบ่มเพาะฯ) 
- กิจกรรม OKRs Keep in Touch 
- วิจัยสัญจร 

3) สร้างระบบสนับสนุนการวิจัยที่ครบ
วงจรจากต้นน้ าถึงปลายน้ า (Research 
Value Chain) ด้ ว ย ก า ร วิ จั ย แ บ บ 

1 มีพื้นท่ีและบรรยากาศความร่วมมือ
เพื่อการวิจัยและนวัตกรรม (research 
and innovation space) ในทุก
ระดับ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  2 มีระบบกลไกการสนับสนุนการวิจัย
ที่ครบวงจรจากต้นน้ าถึงปลายน้ า 
(Research Value Chain) ด้วยการ
วิ จั ย แ บ บ  demand-driven แ ล ะ
ผลักดันให้เกิดการวิจัยที่ให้ผลลัพธ์ที่
งานวิจัยที่สามารถนา ไปใช้ประโยชน์

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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เป้าหมาย (Objective) ผลลัพธ์ (Key Result) กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จกิจกรรม/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 

demand-driven และผลักดันให้เกิด
การวิ จั ยที่ ให้ ผลลัพธ์ที่ ง านวิ จัยที่
สามารถนา ไปใช้ประโยชน์ในสังคม
และ เ ชิ งพาณิชย์ ร่ วมกันระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยและคณะ 

4) การพัฒนาและน าระบบ IT และ 
Database มาใช้ในการบริหารจัดการ
งานวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัย 
และคณะฯ 

ในสั งคมและเ ชิงพาณิชย์ร่ วมกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะ 

  3 มีระบบ IT ส าหรับใช้ในการบรหิาร
จัดการงานวิจัยร่วมกันระหว่าง
สถาบันวิจัย และคณะฯ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3.2 เชิดชูเกียรตินักวิจัย 3.2.1 ย ก ย่ อ ง เ ชิ ด ชู เ กี ย ร ติ
นักวิจัย 

1) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยทั้ง
เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม  

- กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยทั้ง
เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 

- กิจกรรม TSU : Social innovations 
award 

- กิจกรรมบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย 

1 มีการให้รางวัลแก่นักวิจัย   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3.3 ส นั บ ส นุ น ก า ร
เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติ นานาชาติ 

3.3.1 การเผยแพร่ผลงานวิจัย
ในระดับชาติ นานาชาติ 

1) โครงการการจัดท าวารสารระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

1เข้ าสู่ เกณฑ์คุณภาพวารสารตาม
มาตรฐาน TCI 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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เป้าหมาย (Objective) ผลลัพธ์ (Key Result) กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จกิจกรรม/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 

  2) ก า ร จั ด ท า ว า ร ส า ร น า น า ช า ติ  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

3) กา รจั ด โ ค ร งก า รประ ชุม วิ ช าการ
ระดับชาติประจ าปี 

4) การจัดประชุมวิชาการเฉพาะทางระดับ
นานาชาติ 

2 การเข้าสู่มาตรฐานระดับสากลของ
วารสาร  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  3 จ านวนผลงานวิจัยของนักวิ จั ย
มหาวิทยาลัยทักษิณที่ เข้าร่วมการ
ประชุมระดับชาติ เทียบกับจ านวน
ผลงานวิจัยท่ีน าเสนอทั้งหมด  
 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 

  4 จ านวนผลงานวิจัยของนักวิ จั ย
มหาวิทยาลัยทักษิณที่เข้าร่วมระดับ
นานาชาติเทียบกับจ านวนผลงานวิจัย
ที่น าเสนอทั้งหมด 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นหน่วยงานการบริการวิจัยแถวหน้า 
 

เป้าหมาย (Objective) ผลลัพธ์ (Key Result) กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ
กิจกรรม/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 2566 2567 2568 

4.1 พัฒนาหน่วยงานให้มี
ระบบบริหารจัดการองค์กร
ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการ 
ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ 

4.1.1 มีผลคะแนนการประเมิน
เพิ่มขึ้นในทุกปีการศึกษา และเป็น
อันดับ 1 ของหน่วยงานระดับส่วน
งานอ่ืน 
 

1) โครงการ Happy Workplace “สวพ. ปันสุข” 
2) โครงการ Road to RDI Victory 
3) กิจกรรม RDI Go Green (Reuse) 
4) กิจกรรมการทบทวนโครงร่างองค์กร 

ผลประเมินระบบบริหาร
จัดการองค์กรตามแนวทาง
เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการด าเนินงานที่เป็น
เลิศ บรรลุทุกตัวช้ีวัด 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4.2 พัฒนาระบบสารสนเทศ
ที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
ภายในหน่วยงาน 

KR 4.2 .1 มี ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ภายในหน่วยงานเพิ่มขึ้น 3 ระบบ/ปี 
 

1) ระบบการสื่อสารออนไลน์ เช่น Live สด 
Studio TED talk/ YouTube Channel 

2) ระบบ Chat Bot เพื่อการวิจัย 
3) กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดการเอกสาร 

มีระบบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการบริหาร
จัดการภายในหน่วยงาน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4.3 พัฒนาระบบการสื่อสาร
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

4.3.1 มีสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่
ผ่านช่องทางการประชาสมัพันธ์ต่างๆ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 /ป ี
 

1 โครงการสื่อสารงานวิจัยและองค์ความรู้สู่สังคม 
- Artwork online เพื่อการสื่อสารด้านการวิจัย 
- ผลิต clip/Video ผ่าน Social Network 
- RDI Forum: Live สด  
- ข่าวส่งสื่อ  
- เผยแพร่ภาพถ่ายงานวิจัย 
- ส่งข่าววิจัยผ่านสื่อมหาวิทยาลัย 

มีการสื่อสารงานวิจัยและ
องค์ความรู้สู่สังคมเพิ่มขึ้น 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
 


