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คำนำ 
มหาวิทยาลัยทักษิณได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ 

พ.ศ.2564 -2568 (TSU-Social Innovation Movement; TSU SIM Movement)  โดยคำนึงถึงความสอดคล้อง
ก ับนโยบายและย ุทธศาสตร ์การอ ุดมศ ึกษา  ว ิทยาศาสตร์  ว ิจ ัยและนว ัตกรรม พ.ศ.2563 -2570                   
นโยบายและการปฏิรูประบบอุดมศึกษา ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing University)                     
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ                            
พ.ศ.2563 - 2567 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 

แผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564 -2568 (TSU-
Social Innovation Movement; TSU SIM Movement) ประกอบด้วยแพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคน 
ยกระดับสถาบันความรู้และระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แพลตฟอรมที่ 2 การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อโจทย์ท้าทายของสังคม แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน พร้อมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ และแพลตฟอร์มที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมทั้งกำหนดกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives 
and Key Results) เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบการขับเคลื่อน การดำเนินการ และการปฏิบัติการด้าน
นวัตกรรมสังคมที่ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และแผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagships) ที่สะท้อนอัตลักษณ์
และความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกรอบแผนการสนับสนุนด้านการ
วิจัยหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
   การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564 -2568 
(TSU-Social Innovation Movement; TSU SIM Movement)  เป็นผลสืบเนื ่องสำคัญจากการเปลี่ยนแปลง
สำคัญ ประการแรก กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563 -
2570 ให้สอดคล้องและบูรณาการในการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท นโยบาย
รัฐบาล ภายใต้วิสัยทัศน์“เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่
มั่นคงและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล นำพาประเทศไปสู่
ประเทศที่พัฒนาแล้ว” โดยกำหนดการดำเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์ม (Platform) ตามเป้าประสงค์ของการ
พัฒนาซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ (2) การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของสังคม (3) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 
และ (4) การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ำ 

ประการที ่สอง นโยบายและการปฏิร ูประบบอุดมศึกษา ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
(Reinventing University)  ของกระทรวงการอุดมศึกษา ว ิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรม(อว.) เพื ่อให้
สถาบันอุดมศึกษาปฏิรูประบบบริหารงานและปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถ
ผลิตบุคคลากรคุณภาพสูง มุ่งตอบสนองความต้องการของสังคมการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับ
ประเทศ พร้อมยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยไทยให้ทัดเทียมนานาชาติและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื ่อน
ประเทศสู่ยุค 4.0 โดยการแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษามุ่งตามยุทธศาสตร์เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มมุ่งยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก(Global & Frontier Research) (2) กลุ่มมุ่งยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม(Technology & Innovation) (3) กลุ่มมุ่งยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่(Area-Based & Community) (4) กลุ่มมุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม
ด้วยหลักทางศาสนา(Moral & Intellectual Cultivation) และ(5) กลุ่มมุ่งยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและพัฒนา
บุคลากรวิชาชีพและสาขาเฉพาะทาง(Specialized & Professional) โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดตำแหน่ง
แห่งที ่ตามยุทธศาสตร์กลุ ่มที ่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม(Technology & 
Innovation) เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและเสริมสร้างนวัตกรรมให้สามารถตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ สร้างบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ ให้สามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างพัฒนา 
หรือต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ การพัฒนาผู้ประกอบการ การร่วมมือกับภาคชุมชน เอกชน ภาคอุตสาหกรรมใน
การสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรมของประเทศ  

ประการที่ 3 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.  2563 - 2567 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม
สังคมระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2567” ด้วยพันธกิจ (1) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ 
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(2) การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (3) การบริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ และ(4) การพัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือ
การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
สำคัญ (Objectives and Key Results ) เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน  
  แผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ ว ิจ ัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2564 -2568 
ประกอบด้วย แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู้และระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม แพลตฟอรมที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือโจทย์ท้าทายของสังคม แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัย
และสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งยกระดับการพ่ึงพาตนเองในระดับประเทศ 
และแพลตฟอร์มที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ  พร้อมทั้งกำหนด
กำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที ่สำคัญ (Objectives and Key Results ) เพื ่ อ เป็ นแนวทาง ในกา ร
ออกแบบการขับเคลื่อน การดำเนินการ และการปฏิบัติก ารด้านนวัตกรรมสังคมที่ที่มีประสิทธิภาพ
และมี ป ร ะ สิ ท ธ ิ ผ ล  แล ะ แผนงานริเริ ่มสำคัญ (Flagships) ที ่สะท้อนอัตลักษณ์และความโดดเด่นด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 
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กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ บริบทมหาวิทยาลัยทักษิณเชิงกลยุทธ์ 

1 

  

ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2564-2568 11 
  

แพลตฟอร์มที่ 1 
การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู้และระบบนิเวศ 
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม………………………………………………………………….. 12 
  

แพลตฟอรมที่ 2 
การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือโจทย์ท้าทายของสังคม………………………………………… 24 
  

แพลตฟอร์มที่ 3 
การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
พร้อมทั้งยกระดับการพ่ึงพาตนเองในระดับประเทศ...................................................... 38 
  

แพลตฟอร์มที่ 4 
การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ำ.......................... 47 
  

ส่วนที่ 3 17 กลุ่มประเด็นวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมสังคม                    
พ.ศ. 2564-2568 

59 

  

แพลตฟอร์มที่ 1  
นวัตกรรมคลังสมอง………………………………………………………………  

 
60 

  

แพลตฟอร์มที่ 2 
นวัตกรรมเทคโนโลยี……………………………………………………………… 

 
62 

  

แพลตฟอร์มที่ 3 
นวัตกรรมผู้ประกอบการ……………………………………………………………… 

 
64 

  

แพลตฟอร์มที่ 4 
นวัตกรรมเชิงพื้นที…่…………………………………………………………… 

 
66 

 
  



1 
 

แผนยุทธศาสตรด์้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม มหาวิทยาลัยทกัษิณ พ.ศ. 2564-2568  
 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

บริบทมหาวิทยาลัยทักษณิเชิงกลยุทธ ์
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นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2570 
 

นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา ว ิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2570 เป็น                      
กรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้สอดคล้องและ                     
บูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทและนโยบายของรัฐบาลโดยมีวิสัยทัศน์เพื่อ “เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจ                         
ที่กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่ม่ันคง และสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน โดยสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับ                 
แนวหน้าในสากล นำพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว” ที่คำนึงถึงบริบทของการปฏิรูปประเทศในปัจจุบัน
โดยมีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นกระทรวงใหม่ และบริบทโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ที่ออกแบบให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถมีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานใน
ลักษณะแพลตฟอร์ม (Platform) ความร่วมมือ ตามเป้าประสงค์ของการพัฒนา ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนา
กำลังคนและสถาบันความรู้ 2) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้า ทายของสังคม 3) การวิจัยและ
สร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และ 4) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิง
พื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ โดยดำเนินงานควบคู่ไปกับการปฏิรูประบบ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ ยุทธศาสตร์การดำเนินงานในแต่ละแพลตฟอร์ม ได้  กำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
สำคัญ (Objectives and Key Results: OKR) และชุดโปรแกรมภายใต้ แพลตฟอร์ม เพื่อเป็นแนวทางในการ
ออกแบบแผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรมของประเทศต่อไป ทั้งนี้ 
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และสำนักงาน  คณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ได้ร่วมกันจัดทำ แผนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2563 – 2565 ขึ้นเพื่อเป็นแผนระยะกลาง โดยมี ยุทธศาสตร์
หลักท่ีสอดคล้องกับ นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 
เพื่อให้ทันการกับการจัดสรรงบประมาณปี 2563 – 2564 ตามแนวทางที่กำหนดใน พระราชบัญญัติสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 11 (1) และ (2) โดยจะมีการปรับปรุง
นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมเป็นระยะ เพื ่อให้สอดรับกับบริบทของการพัฒนาประเทศ รวมทั้งปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ขึ้น                   
โดยเพิ่มเติมการมองภาพอนาคต การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศและของโลก และสถานการณ์การพัฒนาประเทศรายสาขารวมทั้งการพัฒนาเชิงพื้นที่  (สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ; 2563) 

การเปลี่ยนแปลงของระบบบริหารงานวิจัยระดับประเทศท่ีส่งผลต่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและการ
พัฒนางานวิจัย ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมที่ได้มีนโยบายและยุทธศาสตร์
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 ขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา
ระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลัง
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศนั้น ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนางานวิจัย 
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือนำไปใช้ในการขับเคลื่อนและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเป็นสำคัญ 
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กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามนโยบาย

ของรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรม (ด้านคุณภาพอุดมศึกษา)             
และคณะอนุกรรมการจัดทำกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์และคุณลักษณะเฉพาะกลุ่ม (Strategic Profile 
& Strategic Attributes) ได้มีการจัดทำคู่มือการประเมินคู่มือการประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิง
ยุทธศาสตร์เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการประเมินและพิจารณาผลการดำเนินงานและศักยภาพ
ของสถาบัน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์และการกำหนดกลุ่มของสถาบันในการตอบ
โจทย์ความต้องการของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งได้ใช้ความสามารถและ
ศักยภาพของตนเองอย่างมี  ประส ิทธ ิภาพ โดยที ่การปฏิร ูประบบอุดมศึกษาจะใช ้ว ิธ ีการกำหนดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาออกเป็น 5 กลุม่ ได้แก่ 

1) กลุ่มมุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก(Global & Frontier 
Research) สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งการวิจัยที่มีคุณภาพในระดับแนวหน้าของโลกหรือเฉพาะทาง สร้างและพัฒนา
บุคลากรที่มีศักยภาพหรือทักษะสูง ให้สามารถคิดค้นผลงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือในระดับสากล 
ผลิตบัณฑิตที่เป็นนักวิจัยหรือผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ เพ่ือตอบโจทย์ตลาดแรงงานโลก  

2) กลุ่มมุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม(Technology 
& Innovation) สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและเสริมสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศ สร้างบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ ให้สามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสร้าง
พ ัฒนา หร ือต ่อยอดเป ็นนว ัตกรรมใหม่  บ ่มเพาะกล ุ ่มคน Start Up พร ้อมร ่วมม ือก ับภาคเอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรมในการสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ
อุตสาหกรรมของประเทศ  

3) กล ุ ่มม ุ ่ งย ุทธศาสตร ์ด ้านการพ ัฒนาช ุมชนเช ิงพ ื ้นที่ (Area-Based & Community) 
สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้วยการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นและภูมิภาค โดยเป้าหมายของ
สถาบันอุดมศึกษากลุ่มนี้ ต้องการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศในระดับครัวเรือนและชุมชน เพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตรวมถึงความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนให้ดีขึ้น 
โดยการนำความรู้มาพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชนหรือเกษตรกร ซึ่งจะทำให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้
ในพ้ืนที ่ 

4) กลุ่มมุ ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักทางศาสนา(Moral & 
Intellectual Cultivation) สถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจหลักเน้นผลิตบัณฑิตที่มีปัญญาและคุณธรรม มุ่งพัฒนา
ทางด้านจิตใจ สติปัญญา รวมไปถึงพฤติกรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม มาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมและสังคมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษามีทั้งความรู้และคุณธรรมควบคู่กันไป ซ่ึงเป็น
พ้ืนฐานสำคัญท่ีทำให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดความรัก ความสามัคคีและมีน้ำใจเป็นหนึ่งเดียวกัน 

5) กลุ ่มมุ ่งย ุทธศาสตร์ด ้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาเฉพาะทาง 
(Specialized & Professional) สถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ ความรู้ 
ทัศนคติ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เสริมสร้างบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการในตลาดหรือการประกอบอาชีพเฉพาะทาง ที่มีความเชี่ยวชาญในเชิงลึก 

เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ที่ต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความ 
สามารถและทักษะที่จำเป็น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาตามกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี ภายใต้จุดเด่นและศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา ด้วยการสนับสนุนทรัพยากรอย่างมี
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ประสิทธิภาพ การกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์เป็นการขับเคลื่อนเชิงระบบ เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษาให้ขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางท่ีต้องการ (กระทรวงวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ; 2563) 

นโยบายการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้องร่วมกันขับเคลื ่อนให้กระทรวงเป็น 
“กระทรวงแห่งปัญญา กระทรวงแห่งโอกาส และกระทรวงแห่งอนาคต”  อย่างแท้จริง  มหาวิทยาลัยจะต้องเป็น
หลักในการกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมของประเทศ (Future Setting) มีการปรับเปลี่ยนบทบาท
ภารกิจและเติมเต็มศักยภาพในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สามารถตอบโจทย์ประเทศและประชาชน (Future 
Changer) ในด้านคุณภาพ มหาวิทยาลัยจึงต้องมีการประเมินศักยภาพ โดยจะต้องวิเคราะห์บริบทและศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ ซึ ่งมีการกำหนดกลุ่ มสถาบันอุดมศึกษา 
ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) กลุ่มที่ 2 การ
พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology and Innovation) กลุ่มท่ี 3 การพัฒนาชุมชนเชิง
พื้นที่ (Area-Based and Community) และกลุ่มที่ 4 การผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพหรือสาขาจำเพาะ 
(Development of Professionals and Specialists) จากผลการประเมินประเมินมหาวิทยาลัยตามแนวทางของ
กระทรวงฯ ซึ่งได้มีการวิเคราะห์โดยการมีส่วนร่วมของทุกส่วนงาน/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอย่างรอบด้าน
แล้ว พบว่า มหาวิทยาลัยทักษิณ ควรมีการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางและเกณฑ์การประเมินของกลุ่มที่ 2 
การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology and Innovation) 
 
บทบริบทมหาวิทยาลัยทักษิณ 

มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 - 2567 
ฉบับปรับปรุ ง  ภายใต้ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และได้นำ
ระบบ OKRs (Objectives and Key Results )  การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศมาประยุกต์ ใช้
ให้ เ กิ ดประสิทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผล  โดยทุ กระดับจะต้ องกำหนดเป้ าหมาย  ( Objective )  ที่
สนับสนุนเชื่ อมโยงกันและกำหนดตัววั ดผลลัพธ์ที่ สำคัญ (Key Results )  ที่ สามารถวัดผลในเชิ ง
ปริ ม าณ ได้ แ ล ะแปล ง ไปสู ่ ก า รปฏิ บั ต ิ อ ย่ า ง เ ป็ น รู ป ธ ร รม  โ ดยสอดคล้ อ ง กั บ ก า รก ำหนดก ลุ ่ ม
สถาบันอุดมศึกษาเชิ งยุทธศาตร์  กลุ่ ม  2 การพัฒนาเทคโนโลยีและส่ ง เสริมการสร้ า งนวัตกรรม 
( Technology and Innovation )  ประกอบกับนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้กระทรวงเป็น “กระทรวงแห่งปัญญา กระทรวงแห่งโอกาส และกระทรวงแห่ง
อนาคต”  อย่างแท้จริง  มหาวิทยาลัยจะต้องเป็นหลักในการกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมของ
ประเทศ (Future Setting) มีการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและเติมเต็มศักยภาพในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่
สามารถตอบโจทย์ประเทศและประชาชน (Future Changer) ในด้านคุณภาพ มหาวิทยาลัยจึงต้องมีการประเมิน
ศักยภาพ โดยจะต้องวิเคราะห์บริบทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยเพื ่อกำหนดกลุ ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิง
ยุทธศาสตร์ ซึ่งผลการประเมินประเมินมหาวิทยาลัยตามแนวทางของกระทรวงฯ ได้วิเคราะห์โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกส่วนงาน/หน่วยงานภายในและกำหนดกลุ่มเชิงยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรม (Technology and Innovation) สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและเสริมสร้าง
นวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ สร้างบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ ให้สามารถนำองค์
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างพัฒนา หรือต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ บ่มเพาะกลุ่มคน Start Up พร้อมร่วมมือ
กับภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมในการสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน  ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรมของประเทศ 
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วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยทักษิณ : มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2567 

- นวัตกรรมสังคม (Social Innovation) หมายถึง การประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเป็นผู้ประกอบการ 

- ระดับแนวหน้าของประเทศ หมายถึง คะแนนจากการประเมินตามเกณฑ์การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
เชิงยุทธศาสตร์ กลุ่ม 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระดับ 4 ขึ้นไป 

พันธกิจของหน่วยงาน 
1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากาลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการ

พัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ 
2. วิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ

การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
4. พัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการทานุบารุงศิลปะ 

วัฒนธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน 
 

OKRs (Objectives and Key Results) ระดับมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 
O1 พัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะกำลังคนใน

การพัฒนานวัตกรรมสังคม และการเป็นผู้ประกอบการ   
O2 พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม การเกษตร อุตสาหกรรม
เกษตรและชีวภาพ 

O3 บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้  เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื ่อส่งเสริมการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ภาคใต้  

O4 ยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนด้วยการพัฒนา นวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2564-2568 มีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 และแผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ.2563-2565 ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากำลังคนด้านการวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
สังคมและของประเทศ นำไปสู่การวิจัยชั้นแนวหน้าของประเทศ 

เป้าประสงค ์
1.1 พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถของนักวิจัย บัณฑิตศึกษาเพ่ือรองรับ

การพัฒนาประเทศ 
1.2 ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาและการสร้างสรรค์การเรียนรู้เพ่ือทุนทางปัญญาของสังคม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อขจัดปัญหาท้าทายของสังคม เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตร
และความมั่นคงของรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคมทุกช่วงวัย และพัฒนาสังคมสมานฉันท์ให้มีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

เป้าประสงค ์
2.1 พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือจัดการกับปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
2.2 พัฒนาการวิจัยด้านสังคมและมนุษย์ เพ่ือแก้ปัญหาสังคม และความมั่นคงในพ้ืนที่ภาคใต้ 
2.3 พัฒนาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพการแพทย์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพรองรับสังคมสูงวัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างนวัตกรรมผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันระดับประเทศ 
เป้าประสงค์   
3.1 พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื ่อสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศด้านการเกษตรและ

เทคโนโลยีชีวภาพ 
3.2 พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศด้านแปรรูปอาหาร 
3.3 พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศด้านเชื้อเพลิงและเคมี

ชีวภาพ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 สร้างนวัตกรรมเชิงพื้นที่ เพื่อจัดการปัญหาท้าทายที่สำคัญของชุมชน ให้สามารถ

ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณค่า 
เป้าประสงค ์
4.1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก/เศรษฐกิจชุมชนและสังคมท้องถิ่นในจังหวัด

สงขลา พัทลุง 
การวิเคราะห์บริบทเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  
การเปลี่ยนแปลงบริบทภายนอกท่ีสำคัญ 

1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และอัตราการเกิดที่ลดลงทำให้ผู้ที่อยู่ในวัย
เรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง 

2. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหม่ (Technology Disruption) และพฤติกรรมการเรียนรู้
ของผู้เรียนที่กระทบต่อการจัดการศึกษา 

3. นโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือผลิตกำลังคนให้มีทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 

4. การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมตามนโยบายการปฏิรูประบบอุดมศึกษาของประเทศ 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Vision Gap) 

1. การพัฒนากำลังคนให้มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับการทำงานในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะ
ด้านการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการรองรับคนทุกช่วงวัย  

2. การวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. บริการวิชาการเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและส่งเสริมการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ภาคใต้ 
4. การสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐ เอกชน ธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เพ่ือเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ 
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5. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
6. ความมั่นคงทางการเงิน 
7. การสร้างสรรค์คุณค่า/องค์ความรู้ใหม่ให้เกิดเป็นนวัตกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
8. การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ 
9. การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะรองรับการทำงาน Digital University 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  
1. เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีประสบการณ์และผลงานการทำงานร่วมกับชุมชน/สังคม เพื่อแก้ปัญหาและ

พัฒนาชุมชน/สังคม 
2. มีเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษาและการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

โอกาสเชิงกลยุทธ์  
1. การจัดการศึกษาและการบริการรองรับคนทุกช่วงวัย 
2. การพัฒนาหลักสูตรโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิต 
3. การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของมหาวิทยาลัย กลุ่มท่ี 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรม ตามการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม  

4. การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยสู่ Digital University  

SWOT ทั้งดา้นวิทยาศาสตร์ ด้านวิจัย และด้านนวัตกรรมของหน่วยงาน 
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จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีแหล่งงบประมาณเพียงพอสำหรับสนับสนุนงานวิจัย สามารถผลักดันให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สร้าง

ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมภาคใต้ และมีผลงานการวิจัย 
นวัตกรรม  งานสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาในพ้ืนที่ ที่ได้รับการยอมรับในประเทศ และนานาชาติ 

2. มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับฯ สามารถกำหนดระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ที่สนับสนุนงานวิจัย
อย่างเหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยตอบสนองความต้องการและชี้นำการ
พัฒนาในพ้ืนทีภ่าคใต้ ประเทศ และประชาคมอาเซียน 

3. มหาวิทยาลัยมีศูนย์เครื่องมือและห้องปฏิบัติการวิจัยที่ช่วยสนับสนุนการวิจัย 
4. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือบริหารจัดการผลงานวิจัย 

 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. การบริหารสมรรถนะนักวิจัยยังไม่เป็นระบบทำให้ผลงานวิจัยที่นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมจำนวนน้อย มี
ผลงานโดดเด่นน้อยในการชี้นำการ พัฒนาในพ้ืนที่ ประเทศ และระดับประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นปัญหา
หลักของการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมของการพัฒนามหาวิทยาลัย 

2. การพัฒนาโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่มีผลกกระทบสูงที่เป็นโจทย์ปัญหาความท้าทายที่สำคัญของประเทศ
ยังมีน้อย ทำให้โอกาสในการแข่งขันระดับประเทศมีโอกาสได้รับการสนับสนุนน้อย 

3. การเชื่อมโยงองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการยังมี
น้อย ไม่มีการนำองค์ความรู้จากการทำวิจัยไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และการ
ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ทำให้ไม่ตอบสนองความต้องการด้านกำลังคนที่มีบทบาทในการชี้นำการพัฒนาใน
พ้ืนที่ภาคใต้ ประเทศ และประชาคมอาเซียน  

4. การเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติยังมีน้อย ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทางด้านการวิจัยไม่
มีความโดดเด่น และขาดความชัดเจนด้านบทบาททางวิชาการต่อสังคม เป็นอุปสรรคในการสร้างความ
เป็นเลิศด้านการวิจัย 

5. งานวิจัยที่เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการ และการใช้ประโยชน์ในระดับภาคอุตสาหกรรมยังมีน้อย 
โอกาส (Opportunities) 
      1. การปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่เปลี่ยนไปทำให้มหาวิทยาลัยและนักวิจัยมีโอกาสใน
การเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยมากข้ึน 
      2. มีแหล่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่หลากหลายสามารถพัฒนางานการวิจัย นวัตกรรมจากพ้ืนฐานทางภูมิ
สังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สามารถต่อยอดการเรียนรู้ทางด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมภาคใต้เพ่ือการ
ตอบสนองความต้องการ และชี้นำการพัฒนาในพ้ืนที่ภาคใต้ ประเทศ และประชาคมอาเซียน 
     3. มีเครือข่ายการวิจัยในรูปแบบองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคล ทั้งภายใน และต่างประเทศท่ี สามารถ
พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมบนพ้ืนฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ตอบสนองความต้องการ
และชี้นำการพัฒนาในพ้ืนที่ภาคใต้ ประเทศ และประชาคมอาเซียน 
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     4.  นโยบายและมาตรฐานระดับอุดมศึกษากำหนดให้สถาบันการศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่บูรการกับ
การวิจัยและการบริการวิชาการซึ่งสามารถนำมากำหนดเป็นฐานการวางแผนการดำเนินงานในภาคปฏิบัติได้
สอดคล้องกับนโยบายของชาติ   
ภัยคุกคาม (Threats) 
    1. ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นอุปสรรคในการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลการวิจัย และการวิจัยเชิง
พ้ืนที่ 
    2. ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในทำวิจัยส่งผลให้จำนวน
งานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการและชี้นำการพัฒนาในพ้ืนที่ภาคใต้ ประเทศมีน้อย 
    3. นโยบายทางการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงทางการพัฒนาในพื้นท่ีบ่อยครั้งทำให้ทิศทางและการ สนับสนุน
งบประมาณวิจัย การพัฒนาในสังคม ชุมชนในพ้ืนที่ไม่แน่นอน ส่งผลให้งานการบริการวิชาการ การพัฒนาบุคลากร
ในพ้ืนที่เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมภาคใต้ไม่ยั่งยืน 
 
วิเคราะห์ช่องว่าง (gap) ที่ได้จากการทำ SWOT ในการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวิจัย และด้านนวัตกรรม
ของหน่วยงานท่าน และแนวทางในการลดช่องว่าง (gap) เพื่อการหนุนเสริมและการพัฒนาการบริหารจัดการให้
บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 
 

ช่องว่าง (gap) แนวทางในการลดช่องว่าง (gap) 

1. การบริหารสมรรถนะนักวิจัยยังไม่เป็น
ระบบทำให้ผลงานวิจัยที่นำไปสู่การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจำนวนน้อย มีผลงานโดดเด่นน้อย
ในการชี้นำการ พัฒนาในพ้ืนที่ ประเทศ 

1. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบการพัฒนา
กำลังคน และการบริหารสมรรถนะเพ่ือพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัย 
ทั้งนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นกลาง รุ่นอาวุโสและนิสิตบัณฑิตศึกษา  รวมถึง
การพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต (Up-Skill) การเพ่ิมทักษะ (Re-Skill) 

2. การพัฒนาโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่มีผลก
กระทบสูงที่เป็นโจทย์ปัญหาความท้าทายที่
สำคัญของประเทศยังมีน้อย ทำให้โอกาสใน
การแข่งขันระดับประเทศมีโอกาสได้รับการ
สนับสนุนน้อย 

2.จัดทำธนาคารข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม (Research 
and Innovation Proposal Bank : RIPB) พัฒนาโครงการวิจัย
ขนาดใหญ่ที่มีผลกกระทบสูงที่เป็นโจทย์ปัญหาความท้าทายที่สำคัญ
ของประเทศ และเตรียมความพร้อมนักวิจัยในการเสนอขอรับ
งบประมาณต่อแหล่งทุนวิจัยภายนอก 

3. การเชื่อมโยงองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อ
บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการยังมีน้อย ไม่มีการนำองค์
ความรู้จากการทำวิจัยไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลกัษณะที่พึงประสงค์และการถ่ายทอด
ความรู้สู่ชุมชน 

3.การผลักดันให้เกิดการบูรณาการงานวิจัยร่วมกับการเรียนการ
สอนและการบริการวิชาการยังมีน้อย การนำองค์ความรู้จากการทำ
วิจัยไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และการถ่ายทอด
ความรู้สู่ชุมชน 

4.งานวิจัยที่เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการ และการ
ใช้ประโยชน์ในระดับภาคอุตสาหกรรมยังมีน้อย 

5. การจัดเวทีค้นหาโจทย์วิจัยจากผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม 
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Framework ของหน่วยงาน ที่จะนำไปสู่กรอบยุทธศาสตร์/ วิสัยทัศน์/ พันธกิจ ของหน่วยงาน 
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ส่วนที่ 2 
แผนยุทธศาสตร์ดา้นวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย

ทักษิณ  
พ.ศ. 2564-2568 
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แพลตฟอร์มที่ 1 
การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู้และระบบนเิวศด้าน

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

เป้าประสงค์หลัก TSU: นวัตกรรมคลังสมอง (INTELLIGENT INNOVATION)  
 

พัฒนากำลังคนด้านการวิจัยเชิงนวัตกรรมเพือ่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
สังคมและของประเทศ นำไปสู่การวิจัยชั้นแนวหน้าของประเทศ 

(Reskill/Upskill/Newskill for working mindset on 
Retire/Retain/Retrain/Recruit: RUN for 4R) 

 
โปรแกรมที่ 1 สร้างและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

KR1.1.1 สัดส่วนของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากรเพิ่มขึ้น (สัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 27 คนต่อ
ประชากร 10,000 คน) (เพื่อให้บรรลุ 30 คนต่อประชาการ 10,000 คนในปี 2570) 

เป้าประสงค์ TSU1.1.1 การสร้างนวัตกรรมเพ่ือสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากรเพ่ิมขึน้ ใน
พ้ืนที่จังหวัดพัทลุง สงขลา และ ตรัง (สัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็น 3  คนต่อประชากร 10,000 คน) 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) 

หน่วยงานขับเคลื่อน 
Output Outcome 

- พัฒนานักวิจัยชุมชน 
ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิจัย
ชุมชนขั้นสูง เพ่ือนำภูมิ
ปัญญาไปสู่สากล 

- หนึ่งจังหวัดหนึ่ง
มหาวิทยาลัย 

- KR1.1.1.1 ระบบ
กลไกในการสร้าง
สนับสนุนเส้นทาง
อาชีพนักวิจัยชุมชน 
และ นักวิจัยด้าน
นวัตกรรมสังคม 
จำนวน 1 ระบบ 

- KR1.1.1.2 บุคลากร
ด้านการวิจัยและ
พัฒนาได้รับการ
พัฒนา มสีัดส่วน
เพ่ิมข้ึนเป็น 3  คน
ต่อประชากร 
10,000 คน 

 

- เกิดการรวมกลุ่ม
บุคลากรด้านการวิจัย 

- เกิดแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรด้านการ
วิจัยให้เพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรมทาง
สังคม 

- สำนักส่งเสริมการ
บริการวิชาการ
และภูมิปัญญา
ชุมชน  

- สถาบัน
ปฏิบัติการชุมชน
เพ่ือการศึกษา
แบบบูรณาการ 

- วิทยาลัย
นานาชาติ 

- สำนักบ่มเพาะ
วิชาการเพ่ือ
วิสาหกิจในชุมชน 
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KR1.1.2 จำนวนระบบประมาณการและวางแผนความต้องการกำลังคนของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและบูรณาการของประเทศ (1 ระบบ) 

เป้าประสงค์ TSU1.1.2 การพัฒนาระบบประมาณการและวางแผนความต้องการกำลังคนของระบบ
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและบูรณาการของมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 1 ระบบ 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) หน่วยงาน

ขับเคลื่อน Output Outcome 
- การพัฒนาระบบ

ประมาณการและ
วางแผนความต้องการ
กำลังคนของระบบ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมที่มี
ประสิทธิภาพและบูรณา
การของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

- KR1.1.2.1 ระบบ
ประมาณการและ
วางแผนความ
ต้องการกำลังคนของ
ระบบวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมที่
มีประสิทธิภาพและ
บูรณาการของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จำนวน 1 ระบบ 

- มหาวิทยาลัยทักษิณมี
อัตราการเพ่ิมขึ้นของ
กำลังคนที่มี
ความสามารถด้าน
การวิจัยและ
นวัตกรรม 

- เกิดการพัฒนา
ผลงานวิจัยด้าน
นวัตกรรมสังคม 

- สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

- ฝ่ายวิชาการ 

KR1.1.3 ระบบในการสร้างและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและความต่อเนื่องของการวิจัย เพื่อเพิ่ม
จำนวนนักวิจัยและพัฒนาเป็น 27 คนต่อประชากร 10,000 คน ของประเทศ  (1 ระบบ) 
เป้าประสงค์ TSU1.1.3 การพัฒนาระบบในการสรา้งและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและความต่อเนื่องของ
การวิจัย จำนวน 1 ระบบ 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) 

หน่วยงานขับเคลื่อน 
Output Outcome 

- พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 
นักวิจัยรุ่นกลาง นักวิจัย
อาวุโส ของมหาวิทยาลัย 
ให้มีความสามารถใน
การแขง่ขัน
ระดับประเทศ 

- พัฒนานักวิจัยหลัง
ปริญญาเอกและปริญญา
โทให้มีทักษะการวิจัย
แบบมืออาชีพ 

 
 
 
 
 
 

- KR1.1.3.1 ระบบ
กลไกในการสร้าง
สนับสนุนเส้นทาง
อาชีพนักวิจัย 
จำนวน 1 ระบบ 

- จำนวนนักวิจัยที่
พัฒนาในแต่ละระดับ
เพ่ิมข้ึนในตำแหน่งที่
สูงขึ้น 

- เกิดแพลตฟอร์ม
นักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

- ฝ่ายวิชาการ 
- ฝ่ายแผนงาน 
- สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

http://planning.tsu.ac.th/
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KR 1.1.4 จำนวนระบบและกลไกดึงดูดที่สนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทั้งในและ
ต่างประเทศเพื่อใหเ้กิดการถ่ายทอดองค์ความรูและเทคโนโลยีของประเทศ (5 ระบบ) 
เป้าประสงค์ TSU 1.1.4 พัฒนาระบบและกลไกดึงดูดที่สนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งในและต่างประเทศเพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดองคค์วามรูและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 1 
ระบบ 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) 

หน่วยงานขับเคลื่อน 
Output Outcome 

- พัฒนาระบบกลไกความ
ร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยทักษิณกับ
มหาวิทยาลัย
ต่างประเทศเพ่ือพัฒนา
โครงการวิจัยร่วมกัน 

- พัฒนาระบบกลไกความ
ร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยทักษิณกับ
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือ
พัฒนาโครงการวิจัย
ร่วมกัน 

- พัฒนาระบบกลไกความ
ร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยทักษิณกับ
ชุมชนเพ่ือพัฒนา
โครงการวิจัยร่วมกัน 

- KR1.1.4.1 ระบบ
ร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
กับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ จำนวน 
1 ระบบ 

- KR1.1.4.2 ระบบ
ร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
กับภาคอุตสาหกรรม 
จำนวน 1 ระบบ 

- KR1.1.4.3 ระบบ
ร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
กับชุมชน จำนวน 1 
ระบบ 

- บุคลากรวิจัยและ
ผู้เชี่ยวชาญใน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ลดเคลื่อนย้ายออก 

- เกิดการเคลื่อนย้าย
บุคคลากรด้านวิจัย
จากต่างประเทศเข้า
มามีส่วนร่วมในการ
วิจัยกับมาหาวิทยาลัย
ทักษิณเพ่ิมข้ึน 

- ภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคชุมชนเกิดการใช้
ประโยชน์บุคคลากร
ทางการวิจัยและ
ผู้เชี่ยวชาญสังกัด
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
เพ่ือก่อนให้เกิด
ประโยชน์ทางสังคม
เพ่ิมข้ึน 

- มีช่องทางสื่อสารกับ
บุคคลภายนอกเพ่ือ
สร้างความร่วมมือ
ด้านงานวิจัยพัฒนา
เชิงพ้ืนที่ 

- วิทยาลัย
นานาชาติ 

- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

- สถาบัน
ปฏิบัติการ
ชุมชนเพ่ือ
การศึกษาแบบ
บูรณาการ 

- สำนักบ่มเพาะ
วิชาการเพ่ือ
วิสาหกิจใน
ชุมชน 

 
 
 
 
 
 



15 
 

แผนยุทธศาสตรด์้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม มหาวิทยาลัยทกัษิณ พ.ศ. 2564-2568  
 

โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างกำลังคนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
รวมถึง เพื่อการสร้างบัณฑิต การส่งเสริมการเรียนรูตลอดช่วงชีวิต การพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต 
(Up-skill) และ การเพิ่มทักษะ (Re-skill) 
 
KR 1.3.1 จำนวนระบบการจัดการทรัพยากรมนุษยท์ี่สนับสนุนใหบุ้คลากรมีทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต 
สามารถปรับตัวจากผลกระทบอย่างฉับพลัน (Disruption) ของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี รูปแบบธุรกิจ 
และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ (1 ระบบ) 
เป้าประสงค์ TSU1.3.1 จำนวนระบบการจัดการทรัพยากรมนุษยท์ี่สนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะที่จำเป็น
สำหรับอนาคต สามารถปรับตัวจากผลกระทบอย่างฉับพลัน (Disruption) ของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
รูปแบบธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของมหาวิทยาลัยทักษิณ (1 ระบบ) 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) หน่วยงาน

ขับเคลื่อน Output Outcome 
- พัฒนาระบบแบบมีส่วน

ร่วมระหว่าง
มหาวิทยาลัยทักษิณกับ
ภาคเอกชน เพ่ือเป็น
กลไกในการพัฒนา
กำลังคนของประเทศให้
มีทักษะในศตวรรษท่ี 
21/บัณฑิตที่มีคุณภาพ/
ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ที่
มีทักษะตรงหรือ
ใกล้เคียงกับท่ีตลาดงาน  

- KR1.3.1.1 ระบบ
พัฒนากำลังคน
ระหว่างมหาวิทยาลัย
ทักษิณร่วมกับ
ภาคเอกชน จำนวน 
1 ระบบ 

 

- ประเทศไทยมีบุคคลากร
ที่มีทักษะอาชีพเพ่ิมข้ึน 

- ยกระดับทักษะอาชีพของ
ประชาชนเพื่อเพ่ิมการ
แข่งขันทางอาชีพ 

- บัณฑิตจบใหม่มีภาวะการ
ได้งานทำเพ่ิมขึ้น 

- เกิดความต้องการ
กำลังคนที่พัฒนาโดย
มหาวิทยาลัยทักษิณ  

- ประชาชนเกิดทักษะการ
เรียนรู้ตลอดช่วงอายุ 

- ฝายวิชาการ 
 

KR1.3.2 จำนวนระบบการศึกษาและการเรียนรูตลอดช่วงชีวิต เพื่อการเสริมทักษะใหม่ และใช้เทคโนโลยีที่
เข้าถึงไดสำหรับแต่ละช่วงวัย ที่เกิดจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม (10 ระบบ) 
เป้าประสงค์ TSU1.3.2 จำนวนระบบการศึกษาและการเรียนรูตลอดช่วงชีวิต เพื่อการเสริมทักษะใหม่ และ
ใช้เทคโนโลยีที่เข้าถึงได้สำหรับแต่ละช่วงวัย ที่เกิดจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม (2 ระบบ) 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) หน่วยงาน

ขับเคลื่อน Output Outcome 
- พัฒนาหลักสูตรออนไลน์

แบบเปิด/หลักสูตร 
non-degree สำหรับ
ศิลปินพื้นบ้านและ
นักวิจัยวัฒนธรรมของ
ภาคใต้/พัฒนา
แพลตฟอร์มการเรียนรู้
แบบบูรณาการออนไลน์

- KR1.3.2.1 ระบบ
การศึกษาและการ
เรียนรูตลอดช่วงชีวิต 
จำนวน 1 ระบบ 

- กำลังคนที่พัฒนาโดย
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
เกิดทักษะการเรียนรู
ตลอดช่วงชีวิต 

- เกิดเครือข่ายระหว่าง
ชุมชนกับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

- ส่วนงาน
วิชาการ 
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กับสถานฝึกปฏิบัติใน
ชุมชน(community 
based learning) 

- เกิดช่องทางการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืนโดย
ใช้กำลังคนของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

- พัฒนาการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือยกระดับ
ระบบการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต 
รวมถึงพัฒนาทักษะเพ่ือ 
อนาคต 

- KR1.3.2.2 ระบบ
การศึกษาและการ
เรียนรูตลอดช่วงชีวิต 
เพ่ือการเสริมทักษะ
ใหม่และใช้
เทคโนโลยีที่เข้าถึงได 
สำหรับแต่ละช่วงวัย 
จำนวน 1 ระบบ 

- เพ่ิมขีดความสามารถ
ให้กับบณัฑิตศึกษาใน
การสร้างผลงานวิจัย
เชิงนวัตกรรม 

- บัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยทักษิณมี
ความสามารถในการ
แข่งขันใน
ระดับประเทศเพ่ิมขึ้น 

- บัณฑิตวิทยาลัย 

KR1.3.3 จำนวนพื้นที่หรือนิเวศการเรียนรูทีเ่ข้าถึงไดและถูกนำไปใช้ สำหรับการเรียนรูตลอดช่วงชีวิต 
โดยเฉพาะเยาวชน เพื่อเสริมการมีทักษะแห่งอนาคต โดยเฉพาะทักษะด้านวิจัย วิศวกรรม และนวัตกรรม 
หรือวิทยาการที่สำคัญต่าง ๆ (10 พื้นที่หรือนิเวศการเรียนรู้) 
แผนงาน TSU1.3.3 จำนวนพื้นที่หรือนิเวศการเรียนรูทีเ่ข้าถึงไดและถูกนำไปใช้ สำหรับการเรียนรูตลอดช่วง
ชีวิต โดยเฉพาะเยาวชน เพ่ือเสริมการมีทักษะแห่งอนาคต โดยเฉพาะทักษะด้านวิจัย วิศวกรรม และนวัตกรรม 
หรือวิทยาการทีส่ำคัญต่าง ๆ ในจังหวัด พัทลุง สงขลา และ ตรัง (3 พ้ืนที่) 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) หน่วยงาน

ขับเคลื่อน Output Outcome 

- พัฒนาการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิม
ทักษะ (Re-skill) และ
การพัฒนาทักษะ (Up-
Skill) กำลังคนในการ 
พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในพ้ืนที่เป้าหมาย 
เน้นพลังงานธรรมชาติ
แบบหมุนเวียน 

- KR1.3.3.1 พ้ืนที่การ
เรียนรูทีเ่ข้าถึงได้และ
ถูกนำไปใช้สำหรับ
การเรียนรูตลอดช่วง
ชีวิต จำนวน 3 พื้นที ่

- กำลังคนของมหาวิทยาลัย
ทักษิณเกิดการต่อยอด
พัฒนาโครงการวิจัยเชงิ
นวัตกรรมเพิ่มข้ึน 

- กำลังคนของมหาวิทยาลัย
ทักษิณที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านวิจัยเกิด
เครือข่ายหรือความร่วมมือ
ในโครงการวิจัยเชิง
นวัตกรรม 

- ผลงานนวัตกรรมเชิงพื้นที่
ก่อให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจบนฐานรากของ
ชุมชน 
 
 
 

- คณะต่างๆ 
ใน
มหาวิทยาลัย 
ที่เก่ียวข้อง 
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KR1.3.4 จำนวนระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มหรอื virtual ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเรียนรู
ตลอดชีวิตของคนทุกชวงวัย เพื่อยกระดับศักยภาพกำลังคนในรูปแบบการเพิ่มทักษะ (Re-Skill), การ
พัฒนาทักษะ (Up-Skill), การเพิ่มทักษะใหม่ (New-Skill) และการสร้างบัณฑิตของมหาวิทยาลัย (10 
ระบบ) 
เป้าประสงค์ TSU1.3.4 จำนวนระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มหรือ virtual ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา และ
การเรียนรูตลอดชีวิตของคนทุกชวงวัย เพ่ือยกระดับศักยภาพกำลังคนในรูปแบบการเพ่ิมทักษะ (Re-Skill), การ
พัฒนาทักษะ (Up-Skill), การเพ่ิมทักษะใหม ่(New-Skill) และการสร้างบัณฑิตของมหาวิทยาลัย (1 ระบบ) 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) หน่วยงาน

ขับเคลื่อน Output Outcome 

- พัฒนาระบบระบบ
ดิจิทัลเพ่ือใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตร non-
degree ที่สามารถ 
upskill/reskill/new 
skill เพ่ือรองรับการ
ทำงานในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว เกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ  
อุตสาหกรรมการแปรรูป
อาหาร อุตสาหกรรม
เชื้อเพลิงชีวภาพและ
เคมีชีวภาพ 

- KR1.3.4.1 ระบบ
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
หรือ virtual ในการ
สนับสนุนการจัด
การศึกษา และการ
เรียนรูตลอดชีวิตของ
คนทุกชวงวัย จำนวน 
1 ระบบ 

- มหาวิทยาลยัทักษิณเกิด
ระบบการจัดการศึกษา 
และการเรียนรูตลอดชีวิต
สำหรับคนทุกชวงวัยเพื่อ
ยกระดับศักยภาพกำลงัคน
ในรูปแบบการเพิ่มทักษะ 

- บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ทักษิณเกิดทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะ
อาชีพในศตวรรษที่ 21 

- บัณฑิตที่จบจาก
มหาวิทยาลยัทักษิณมี
ความสามารถในการ
แข่งขันในระดับประเทศ
เพิ่มข้ึน 

- คณะต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัย ที่
เกีย่วขอ้ง 

KR 1.3.5 จำนวนระบบพัฒนากำลังคนร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาบัณฑิตและ
ผู้ไดรับการฝึกอบรมที่มีทักษะและคุณลักษณะตรงกับท่ีตลาดงานของประเทศตองการโดยใช้การวิจัยและ
นวัตกรรม (2 ระบบ) 
เป้าประสงค์ TSU1.3.5 ระบบพัฒนากำลังคนร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน เพ่ือพัฒนาบัณฑิต
และผู้ไดรับการฝึกอบรมที่มีทักษะและคุณลักษณะตรงกับที่ตลาดงานของประเทศตองการโดยใช้การวิจัยและ
นวัตกรรม (2 ระบบ) 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) หน่วยงาน

ขับเคลื่อน Output Outcome 

- พัฒนาการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาครู
และระบบการสร้างครู 

- KR1.3.5.1 ระบบ
พัฒนากำลังคนด้าน
การศึกษาแบบมสี่วน
ร่วมระหว่าง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
กับภาคเอกชน เพ่ือ

- ไดก้ำลังคนด้านการศึกษา
ทีม่ีทักษะวิชาชีพที่สูงขึ้น
และมีทักษะในศตวรรษท่ี 
21 เพ่ิมขึ้น 

- กำลังคนในประเทศไทย
ได้รับการพัฒนาหรือ

- คณะ
ศึกษาศาสตร์ 
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พัฒนาบัณฑิตและผู้
ไดรับการฝึกอบรมให้
มีทักษะที่สูงขึ้นและ
คุณลักษณะตรงกับที่
ตลาดงาน  
จำนวน 1 ระบบ 

เข้าถึงแหล่งข้อมูลการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ิมขึ้น 

- ประเทศไทยมี
ความสามารถในการแข่ง
ขึ้นเพ่ิมขึ้นในการด้าน
การศึกษา 

- พัฒนาการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือการสร้าง
บัณฑิต เช่น บัณฑิตพันธุ์
ใหม่ 

- KR1.3.5.2 ระบบ
พัฒนากำลังคนแบบ
มีร่วมระหว่าง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
กับภาคเอกชน เพ่ือ
พัฒนาบัณฑิตและผู้
ไดรับการฝึกอบรมที่
มีทักษะที่สูงขึ้นและ
คุณลักษณะตรงกับที่
ตลาดงาน จำนวน 1 
ระบบ 

- มหาวิทยาลัยทักษิณเกิด
นวัตกรรมด้านการพัฒนา
บัณฑิตให้เป็นชั้นนำใน
ภูมิภาคใต้ 

- บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ทักษิณมีทักษะวิชาชีพที่
สูงขึ้น 

- เกิดความร่วมมือในการ
พัฒนาบัณฑิตกับ
ภาคเอกชนอ่ืนๆเพ่ิมข้ึน 

- บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ทักษิณเป็นที่ต้องการของ
ตลาดเพิ่มขึ้น 

- ฝ่ายวิชาการ 

 
โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ 
 

KR1.5.1 ร้อยละของผลงานวิจัย และองค์ความรูจากการวิจัยข้ันแนวหนา (Frontier research) ที่ระบุว่า
จะมีผลงานตีพิมพ์ ไดรับการตีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติ ใน
ระดับควอไทล์ที่ 1-2 (ร้อยละ 10) 
เป้าประสงค์ TSU1.5.1 การส่งเสริมการวิจัยพื้นฐานที่นำไปสู่การค้นพบสิ่งใหม่ตอบสนองความต้องการพัฒนา
ของสังคมและความท้าทายที่เกิดข้ึนในอนาคต (ร้อยละ 10) 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) 

หน่วยงานขับเคลื่อน 
Output Outcome 

- สร้างองค์ความรู้และ
ความรู้เชิงประยุกต์
ทางด้านมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และ
ศิลปกรรมศาสตร์
เกี่ยวกับทุนมนุษย์และ
ทิศทางการพัฒนาทุน
มนุษย์ที่เหมาะสมใน
ศตวรรษท่ี 21 

- KR1.5.1.1 องค์
ความรูที่ได้เป็นจาก
ผลงานวิจัยขั้นแนว
หนา (Frontier 
research) ที่
เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่อยู่
ในฐานข้อมูล

- องค์ความรู้ได้รับการ
อ้างอิงเพ่ือนำไปใช้
ประโยชน์ต่ออย่าง
แพร่หลาย 

- เกิดเครือข่ายระหว่าง
นักวิจัยของมหาวิทยาลัย
ทักษิณกับนักวิจัยใน
ต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 

- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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นานาชาติ ในระดับ 
ควอไทลที่ 1-2 (ร้อย
ละละ 10) 

- เกิดเวทีการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้และเกิดการ
ต่อยอดผลงานนวัตกรรม
ทีน่ำไปสู่การเพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ
ระดับประเทศ 

- ระบบกลไกในการ
ผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาและเชื่อมต่อ
เครือข่ายเกี่ยวกับการ
พัฒนาทุนมนุษย์ที่
ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายที่
หลากหลายอย่างเป็น
รูปธรรมและทำให้
งานวิจัยเกิดผลกระทบ
ในวงกว้าง 

- KR1.5.1.2 ระบบ
กลไก/นิเวศที่
ส่งเสริมการสร้าง
ผลงานวิจัยขั้นแนว
หนา้(Frontier 
research) ให้ได้รับ
การเผยแพรใ่น
วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่อยู่
ในฐานข้อมูล
นานาชาติ จำนวน 1 
ระบบ 

- สร้างความเข้มแข็งให้กับ
มหาวิทยาลัยทักษิณใน
ด้านงานวิจัยเพิ่มขึ้น 

- สร้างนักวิจัยที่สามารถ
ทำงานเป็นทีมเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการ
ได้รับทุนวิจัยสนับสนุน
จากแหล่งทุนภายนอก 

- มหาวิทยาลัยทักษิณเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัย
นวัตกรรมสังคมชั้นแนว
หน้าของประเทศไทย 

 

- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

KR1.5.2 ร้อยละของผลงานวิจัย และองค์ความรูจากการวิจัยพื้นฐาน (Basic research) ที่ระบุว่าจะมี
ผลงานตีพิมพไ์ดรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติ ในระดับควอ
ไทลที่ 1-2  (ร้อยละ 60) 
เป้าประสงค์ TSU1.5.2 ทุนวิจัยพื้นฐานและทุนวิจัยรายได้เพ่ือพัฒนาองคค์วามรูจากการวิจัยพื้นฐาน (Basic 
research) ที่มีผลงานตีพิมพ์ไดรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติ 
(ร้อยละ 60) 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) 

หน่วยงานขับเคลื่อน 
Output Outcome 

- ระบบการพัฒนา
นักวิจัย/โจทย์วิจัย
เพ่ือให้ได้รับงบประมาณ
จากทุนวิจัยพื้นฐานและ
ทุนวิจัยรายได้ตามกรอบ
การให้ทุนวิจัย
มหาวิทยาลัย 

- KR1.5.2.1 องค์
ความรูจากการวิจัย
พ้ืนฐาน (Basic 
research) ที่ได้รับ
การเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่อยู่
ในฐานข้อมูล
นานาชาติ ในระดับค
วอไทลที่ 1-2  (ร้อย
ละ 60) 

- นักวิจัยของมหาวิทยาลัยมี
ทักษะการวิจัยเชิง
วิทยาศาสตร์และสังคม
เพิ่มข้ึน 

- ผลงานวิจัยได้รับการต่อ
ยอดเพื่อนำไปสู่การวิจัยเชิง
นวัตกรรมสังคมเพิ่มขึ้น 

- นักวิจัยของมหาวิทยาลัย
ทักษิณโดยเฉพาะนักวิจัย
รุ่นใหม่มีช่องทางในการ
พัฒนาตนเองสูน่ักวิจัยรุ่น
กลางเพิ่มขึ้น 

- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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KR1.5.3 ร้อยละของผลงานวิจัย องค์ความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมทีร่ะบุว่าจะมีผลงานตีพิมพใ์น
ระดับชาติ ไดรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ไดรับการยอมรับ (ร้อยละ 60) 
เป้าประสงค์ TSU1.5.3  การพัฒนาผลงานวิจัย องค์ความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามกรอบวิจัยของ
มหาวิทยาลัย (ร้อยละ 60) 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) 

หน่วยงานขับเคลื่อน 
Output Outcome 

- พัฒนาผลงานวิจัย องค์
ความรู เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมตามกรอบวิจัย
ของมหาวิทยาลัย 

- KR1.5.3.1 องค์
ความรู เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทีร่ะบุ
ว่าจะมีผลงานตีพิมพ์
ในระดับชาติ ไดรับ
การตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
ระดบัชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่ไดรับ
การยอมรับ (ร้อยละ 
60) 

- นักวิจัยของมหาวิทยาลัย
มีทักษะการวิจัย
นวัตกรรมสังคมเพ่ิมขึ้น 

- ผลงานวิจัยได้รับการ
นำไปใช้ประโยชน์ในเชิง
สังคมเพ่ิมข้ึน 

- นักวิจัยของมหาวิทยาลัย
ทักษิณโดยเฉพาะ
นักวิจัยนักวิจัยรุ่นกลาง/
รุ่นใหญ่มีช่องทางในการ
พัฒนาตนเองสู่นักวิจัย
อาวุโสเพิ่มข้ึน 

- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

KR1.5.4 ร้อยละของโครงการที่มีสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ไดยื่นขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรขององค์
ความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ร้อยละ 70) 
เป้าประสงค์ TSU1.5.4 โครงการวิจัยมุ่งสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ไดยื่นขอจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรของ
องค์ความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ร้อยละ 70) 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) 

หน่วยงานขับเคลื่อน 
Output Outcome 

- พัฒนาระบบสนับสนุน
โครงการวิจัยทีมุ่่ง
สิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร ไดยื่นขอจด
สิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตรขององค์ความรู 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

- KR1.5.4.1 ร้อยละ
ของโครงการที่มี
สิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร ไดยื่นขอ
จดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตรขององค์
ความรู เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (ร้อย
ละ 70) 

- เกิดคุณค่าและมูลค่า
ผลงานของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

- เกดิการรายได้จาก
ผลงานของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

- นักวิจัยของมหาวิทยาลัย
ทักษิณมีช่องทางในการ
พัฒนาผลงานเพื่อ
นำไปสู่ความเป็นเจ้าของ 

 
 

 

- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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KR1.5.5 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงการวิจัยร่วมกับกลุ่มวิจัยสำคัญของโลกหรือจำนวนโครงการที่ไดรับทุน
วิจัยจากหน่วยงานใหทุ้นสำคัญของโลก (ร้อยละ 10) 
เป้าประสงค์ TSU1.5.5 โครงการวิจัยร่วมกับกลุ่มวิจัยสำคัญของโลกหรือจำนวนโครงการที่ไดรับทุนวิจัยจาก
หน่วยงานให้ทุนสำคัญของโลก (ร้อยละ 10) 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) 

หน่วยงานขับเคลื่อน 
Output Outcome 

- พัฒนาโครงการวิจัย
ร่วมกับกลุ่มวิจัยสำคัญ
ของโลกเพ่ือให้ไดรับทุน
วิจัยจากหน่วยงานให้ทุน
สำคัญของโลก 

- KR1.5.5.1 
โครงการวิจัยร่วมกับ
กลุ่มวิจัยสำคัญของ
โลกหรือจำนวน
โครงการที่ไดรับทุน
วิจัยจากหน่วยงานให้
ทุนสำคัญของโลก 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 

- นักวิจัยของมหาวิทยาลัย
ทักษิณเกิดทักษะการ
ทำงานวิจัยในระดับ
นานาชาติเพ่ิมขึ้น 

- มหาวิทยาทักษิณได้รับ
การพัฒนาเป็น
มหาวิทยาลัยนวัตกรรม
สังคมในระดับที่สูงขึ้น  

- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 
โปรแกรมที่ 6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยที่สำคัญ 
 
KR1.6b.1 จำนวนสถาบัน/ศูนยวิ์จัยที่มีโครงการวิจัยร่วมและร่วมลงทุนวิจัยกับต่างประเทศ (80 แหง) 
เป้าประสงค์ TSU1.6b.1 โครงการวิจัยร่วมและร่วมลงทุนวิจัยกับต่างประเทศ (2 แห่ง) 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) 

หน่วยงานขับเคลื่อน 
Output Outcome 

- พัฒนาโครงการวิจัยร่วม
และร่วมลงทุนวิจัยกับ
ต่างประทศ 

- KR1.6b.1.1 
สถาบัน/ศูนยว์ิจัยที่มี
โครงการวิจัย วิจัย
ร่วมและร่วมลงทุน
วิจัยกับต่างประเทศ 
จำนวน 2 แหง 

- นักวิจัยของมหาวิทยาลัย
ทักษิณเกิดทักษะการ
ทำงานวิจัยในระดับ
นานาชาติเพ่ิมขึ้น 

- มหาวิทยาลัยทักษิณ
ได้รับยกระดับใน 
Ranking ที่สูงขึ้น 

- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

KR1.6b.2 จำนวนสถาบัน/ศูนยวิ์จัยติดอันดับสถาบันวิจัยของโลกที่อยู่ในฐานข้อมูล Scimago 
Institutions Rankings (2 แหง) 
เป้าประสงค์ TSU1.6b.2 การพัฒนาศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยทักษิณ (1 แหง) 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) 

หน่วยงานขับเคลื่อน 
Output Outcome 

- สร้างระบบส่งเสริมและ
การขับเคลื่อนศูนย์เป็น
เลิศเฉพาะทางของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ได้แก่ ศูนย์อุตสาหกรรม

- KR1.6b.2.1 จำนวน
ศูนย์ความเป็นเลิศ
เฉพาะทางที่ได้รับ
การสร้างระบบการ
ส่งเสริมและการ

- เกิดการเพ่ิมทุนทาง
แหล่งทุนภายนอกเพ่ือ
พัฒนาศูนย์เฉพาะทาง
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ

- คณะ
อุตสาหกรรม
เกษตรและ
ชีวภาพ 
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เกษตรและชีวภาพ/ศูนย์
พลังงานทางเลือก/ศูนย์
นวัตกรรมสังคม/ศูนย์
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่  

-  

ขับเคลื่อน จำนวน 1 
แห่ง 

เพ่ือเป็นฐานเรียนรู้ให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม 

- เกิดการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่มีคุณค่าสู่
สังคม 

- เกิดการพัฒนาศูนย์ฯที่มี
ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตรข์องประเทศ 

- คณะ
วิทยาศาสตร์ 

- คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

- คณะเทคโนโลยี
และการพัฒนา
ชุมชน 

- คณะอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

KR1.6b.3 ร้อยละขององค์ความรู/ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ/เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่ไดร่วมพัฒนาจากการ
เคลื่อนย้ายบุคลากรและถ่ายทอดองค์ความรูและเทคโนโลยีหรือความร่วมมือระหว่างองค์กร (ร้อยละ 50 
ของโครงการทีร่ะบุว่าจะมีผลงานตีพิมพ/์เทคโนโลยี/นวัตกรรม) 
เป้าประสงค์ TSU1.6b.3 โครงกาถ่ายทอดองค์ความรูและเทคโนโลยีหรือความร่วมมือระหว่างองค์กร (ร้อยละ 
50) 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) 

หน่วยงานขับเคลื่อน 
Output Outcome 

- พัฒนาระบบการ
ถ่ายทอดองคค์วามรูและ
เทคโนโลยีหรือความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรสู่
การนำไปใช้ประโยชน์
เชิงสังคม 

- KR1.6b.3.1 องคค์วาม
ร/ูผลงานตีพิมพ์ทาง
วิชาการ/เทคโนโลยี/
นวัตกรรมที่ไดร่วม
พัฒนาจากการ
เคลื่อนย้ายบุคลากร
ถ่ายทอดองคค์วามรู
และเทคโนโลยีหรือ
ความร่วมมือระหว่าง
องค์กร (ร้อยละ 50 
ของโครงการทีร่ะบุว่า
จะมีผลงานตีพิมพ์/
เทคโนโลยี/นวัตกรรม) 
ร้อยละ 50 

- ผลงานนวัตกรรมที่
นำไปใช้ในภาคต่างๆ 
ก่อให้เกิดรายได้ของ
องค์กรเพ่ิมข้ึน 

- สร้างความเข้มแข็งของ
ความร่วมมือระหว่าง
องค์กรที่นำผลงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ไปใช้ประโยชน์ 

- เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร
ระหว่างภาคประชาชน
และมหาวิทยาลัยทักษิณ 

- มหาวิทยาลัยทักษิณมี
ระดับการยอมรับจาก
ภาคประชาชนในผลงาน
นวัตกรรมสังคม 

- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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แพลตฟอรมที่ 2 
การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อโจทย์ท้าทายของสังคม 

 
เปา้ประสงค์หลัก TSU: นวัตกรรมเทคโนโลยี (TECHNOLOGY INNOVATION) 

 
สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อขจัดปัญหาท้าทายของสังคม เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตร
และความมั่นคงของรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคมทุกช่วงวัย และพัฒนาสังคม

สมานฉันท์ใหม้ีความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 
โปรแกรมที่ 7 แก้ไขปญัหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการเกษตร 

KR2.7.1 จำนวนนวัตกรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยี ที่ถูกสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาและ/หรือเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมหรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์ท้าทายด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและการเกษตร (100 ชิ้น) 
เป้าประสงค์ TSU2.7.1 สร้างนวัตกรรมการกำจัดขยะ พลังงานธรรมขาติ การจัดการและการคุ้มครองเพ่ือลด
การสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ พ้ืนที่บนบกและทางทะเล (7 ชิ้น) 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) 

หน่วยงานขับเคลื่อน 
Output Outcome 

- นวัตกรรมการกำจัด
ขยะระดับชุมชนแบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Waste-Circular 
Economy) 

 

- KR2.7.1.1 ผลงาน
นวัตกรรมนำไปใช้
และก่อให้เกิดการนำ
ขยะจากทุกจาก
กระบวนการกลับมา
ใช้ประโยชน์ จำนวน 
3 ชิ้น 

 

- เกิดการนำขยะในชุมชน 
และภาคอุตสาหกรรม 
นำมาเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 

- เกิดมิติทางสังคมเพ่ือ
การอนุรักษ์และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
คุ้มค่า 

- เกิดข้อเสนอเชิง
นโยบายสำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือบริหารจัดการขยะ
ชุมชนอย่างเป็นระบบ 

- คณะวิทยาศาสตร์  
- คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร ์
- คณะเศรษฐศาสตร์

และบริหารธุรกิจ  
- คณะนิติศาสตร ์
- วิทยาการจัดการ

เพื่อการพัฒนา 
- คณะศิลปกรรม

ศาสตร ์
- สำนักสง่เสริมการ

บริการวิชาการและ
ภูมิปัญญาชุมชน  
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- นวัตกรรมการจัดการ
ป้องกัน และอนุรักษ์
ทรัพยากรทางบกและ
ทางทะเล 

- KR2.7.1.2 จำนวน
ผลงานนวัตกรรมที่
นำไปใช้และก่อให้เกิด
มาตรการการป้องกัน
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางบกและ
ทางทะเล จำนวน 2 
ชิ้น  

- ชุมชนเกิดจิตสำนึกใน
การหวงแหนทรัพยากร
ทางธรรมชาติที่เป็น
ทรัพยากรสร้างอาชีพ
และสร้างรายได้ของ
ตนเอง 

- เกิดมิติทางสังคมเพ่ือ
การอนุรักษ์และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติทาง
บกและทางทะเล 

- เกิดข้อเสนอเชิง
นโยบายระดับจังหวัด
และส่วนภูมิภาค เพื่อ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรทางบกและ
ทางทะเลในเชิงระบบ 

- คณะวิทยาศาสตร์  
- คณะเทคโนโลยี

และการพัฒนา
ชุมชน 

- คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

- คณะ
เศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ  

- คณะนิติศาสตร์ 
- วิทยาการจัดการ

เพ่ือการพัฒนา 
- คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ 
- สำนักส่งเสริมการ

บริการวิชาการ
และภูมิปัญญา
ชุมชน 

- นวัตกรรมสร้างความ
สมดุลระบบนิเวศทาง
บกและทางทะเล 

- KR2.7.1.3 จำนวน
ผลงานนวัตกรรมที่
นำไปใช้และก่อให้เกิด
การจัดการคุ้มครอง
เพ่ือความสมดุลของ
ระบบนิเวศทางบก
และทางทะเล จำนวน 
1 ชิ้น  
 

- เกิดความร่วมมือ
ระหว่างภาคประชาชน 
ชุมชน และภาครัฐ เพ่ือ
ขับเคลื่อนแนวทางเพ่ือ
สร้างความสมดุลของ
ระบบนิเวศในพ้ืนที่ของ
ตนเอง 

- เกิดมิติในการสร้าง
สมดุลของระบบนิเวศใน
พ้ืนที่ 

- ได้ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ในเชิงพ้ืนที่ เพ่ือบริหาร
จัดการทรัพยากรทาง
บกและทางทะเลในเชิง
ระบบ 

- คณะวิทยาศาสตร์  
- คณะเทคโนโลยี

และการพัฒนา
ชุมชน 

- คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

- คณะ
เศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ  

- คณะนิติศาสตร์ 
- วิทยาการจัดการ

เพ่ือการพัฒนา 
- คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ 
- สำนักส่งเสริมการ

บริการวิชาการ
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และภูมิปัญญา
ชุมชน  

- นวัตกรรมพลังงาน
ธรรมชาติ พลังงาน
ทางเลือก บนฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น
ในภาคใต้  

- KR2.7.1.4 จำนวน
ผลงานนวัตกรรมที่
นำไปใช้และก่อให้เกิด
พลังงานทางเลือก ใน
อนาคต จำนวน 1 ชิ้น  

- เกิดมิติในการส่งเสริม
การใช้พลังงานจาก
ธรรมชาติทอแทน ทำให้
เกิดสมดุลของระบบ
นิเวศในพื้นที่ 

- ได้ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ในเชิงพ้ืนที่ เพ่ือบริหาร
จัดการพลังงาน
ทางเลือกต้นแบบ 

- คณะวิทยาศาสตร์ 

KR2.7.2 ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและนโยบายที่ถูกนำไปใช้ในการปฏิบัติ เพื่อการแก้ไข
ปัญหา หรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์ท้าทายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และการเกษตร (ร้อยละ 60 เทียบกับองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสร้างทั้งหมด 3 ปี คือ 
2563-2565) 
เป้าประสงค์ TSU2.7.2 สร้างนวัตกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกัน การลดผลกระทบจากภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ รวมถึงการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำธรรมชาติ (4 ชิ้น) 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) 

หน่วยงานขับเคลื่อน 
Output Outcome 

- ระบบเตือนภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติอัจฉริยะ  

- ระบบเตือนภัยน้ำท่วม 
(Flood warning 
system) 

- ระบบเตือนภัยความ
เค็มของดิน (Soil 
saline warning 
system) 

- KR2.7.2.1 จำนวน
ผลงานนวัตกรรมด้าน
ระบบการเตือนภัยน้ำ
ท่วม จำนวน 1 ชิ้น 

- KR2.7.2.2 จำนวน
ผลงานนวัตกรรมด้าน
ระบบการเตือนภัย
ความเค็มของดิน 
จำนวน 1 ชิ้น 

- เกิดการวางแผนปฏิทิน
การผลิต การเพาะปลูก
เพ่ือหลีกเลี่ยงภัยพิบัติ
ตามธรรมชาติ 

- เกิดมาตรการการ
ป้องกันและการ
ช่วยเหลือเพ่ือบรรเทา
ผลกระทบจากภัยพิบัติ
ตามธรรมชาติ 

- เกิดมาตรการจัดการ
การปฏิรูปที่ดิน (land 
reform) การแบ่งที่ดิน
ระหว่างพื้นที่การเกษตร
และพ้ืนที่เมือง  

- เกิดนโยบายการวางผัง
เมือง เพ่ือปกป้องการ
เกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 

- คณะวิทยาศาสตร์  
- คณะ

วิศวกรรมศาสตร์  
- คณะเทคโนโลยี

และการพัฒนา
ชุมชน 
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- ระบบเตือนภัยภัยแล้ง
แบบอัจฉริยะ 
(Drought warning 
system) 

- KR2.7.2.3 จำนวน
ผลงานนวัตกรรมด้าน
ระบบการเตือนภัยภัย
แล้ง จำนวน 1 ชิ้น 

- เกิดการวางแผนปฏิทิน
การผลิต การเพาะปลูก
เพ่ือหลีกเลี่ยงภัยแล้ง
และเกิดส่งเสริมการทำ
การเกษตรแบบใช้น้ำ
น้อย 

- เกิดมาตรการการ
ป้องกันและการ
ช่วยเหลือเพ่ือบรรเทา
ผลกระทบจากภัยแล้ง 

- เกิดนโยบายการบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรอย่างยั่งยืน  

- ประชาชนเกิดการตื่นตัว 
ติดตามและเฝ้าระวังภัย
แล้ง ทำให้เกิดความ
ตระหนักในการสร้าง
สมดุลทางธรรมชาติ 

- คณะวิทยาศาสตร์  
- คณะ

วิศวกรรมศาสตร์  
- คณะเทคโนโลยี

และการพัฒนา
ชุมชน 

- นวัตกรรมการอนุรักษ์
และระบบการแจ้ง
ล่วงหน้าในการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรน้ำ
ใต้ดิน (Water 
underground serve 
and warning 
system) 

- KR2.7.2.4 จำนวน
ผลงานนวัตกรรมด้าน
การอนุรักษ์และการ
ใช้ประโยชน์จากน้ำใต้
ดิน จำนวน 1 ชิ้น 

 

- เกิดการบริหารจัดการ
การใช้น้ำและการเติม
น้ำลงสู่ภาคพ้ืนดิน 

- เกิดการวางแผนปฏิทิน
การผลิต การเพาะปลูก
เพ่ือนำน้ำใตด้ินมาใช้ใน
ฤดูแล้ง 

- เกิดการวางแผนการ
บริหารจัดการใช้น้ำเพื่อ
อุปโภคบริโภคในระดับ
ชุมชน 

- เกิดนโยบายวางแผนผัง
ระบบชลประทานน้ำใต้
ดินในระดับจังหวัด 

- คณะวิทยาศาสตร์  
- คณะ

วิศวกรรมศาสตร์  
- คณะเทคโนโลยี

และการพัฒนา
ชุมชน 
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โปรแกรมที่ 8 รองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
KR2.8.1 จำนวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมสูงวัย รวมถึงโครงสร้าง
ประชากร ระบบบริการ ระบบกำลังคน ระบบข้อมูล ระบบเทคโนโลยี ระบบการเงินการคลัง และกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องเป็นต้น (100 ชิ้น) 
เป้าประสงค์ TSU2.8.1 สร้างนวัตกรรมความผาสุกสำหรับผู้สูงวัยและผู้ดูแลทุกช่วงวัยในศตวรรษท่ี 21 (2 ชิ้น) 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) 

หน่วยงานขับเคลื่อน 
Output Outcome 

- นวัตกรรมสร้างสุข
สำหรับผู้สูงวัยและ
ผู้ดูแลในศตวรรษท่ี 21 

- KR2.8.1.1 จำนวน
ผลงานนวัตกรรมด้าน
ชุดกิจกรรมในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง
ด้านสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต จำนวน 1 
ชิ้น  

- เกิดนวัตกรรมหรือ
โครงการทางสังคมที่
ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้คนทุกวัยใช้ชีวิต
ร่วมกันในสังคมอย่างมี
คุณภาพและผู้สูงอายุ
สามารถใช้ชีวิตในสังคม
ได้อย่างเต็มภาคภูมิ 

- ระบบข้อมูลขนาดใหญ่
ของสังคมสูงวัยในเชิง
พ้ืนที่ 

- เกิด กฎ ระเบียบ ที่
นำไปสู่การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
สำหรับผู้สูงอาย ุ

- คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

- คณะวิทยาการ
สุขภาพและการ
กีฬา 

- นวัตกรรมการส่งเสริม
ทักษะผู้ดูแล (ทุกช่วง
วัย) ด้วยจิตวิญญาณ
และความเป็นมนุษย์ 

- KR2.8.1.2 จำนวน
ผลงานนวัตกรรมด้าน
การส่งเสริมทักษะ
ผู้ดูแล (ทุกช่วงวัย) 
จำนวน 1 ชิ้น 

- เกิดความเชื่อมโยงใน
สังคมระหว่างประชากร
ต่างวัยจากนวัตกรรมทั้ง
ในเชิงสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์เพ่ือสร้าง
ให้สังคมมีความเข้มแข็ง 

- คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

- คณะวิทยาการ
สุขภาพและการ
กีฬา 
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KR2.8.2 ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมและนโยบายที่ถูกนำไปใช้เตรียมความพร้อม
รองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย หรือแก้ปัญหาสังคมสูงวัย และสนับสนุนให้คนทุกวัยใช้ชีวิตร่วมกัน รวมถึงลด
ช่องว่างระหว่างวัยในพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะ (Sandbox) (ร้อยละ 60 เทียบกับองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสร้างท้ังหมด 3 ปี คือ 2563-2565) 
เป้าประสงค์ TSU2.8.2 พัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการสำหรับผู้สูงวัยและผู้ดูแลให้เกิดความผาสุกและคุณค่า
ทางสังคม (1 ชิ้น) 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) 

หน่วยงานขับเคลื่อน 
Output Outcome 

- หลักสูตรสำหรับผู้สูงวัย
และผู้ดูแลในศตวรรษที่ 
21  

- KR2.8.2.1 จำนวน
หลักสูตรแบบบูรณา
การสำหรับผู้สูงอายุ 
จำนวน 1 ชิ้น (หลัก
หลักสูตร) 

- เกิดการวางแผนบริหาร
จัดการหลักสูตรผู้สูงอาย ุ

- เกิดการจัดโภชนาการที่
เหมาะสมกับผู้สงูอาย ุ

- มีตารางปฏิทินการดำเนิน
ชีวิตประจำวนัสำหรับ
ผู้สูงอาย ุ

- เกิดพฤติกรรมการ
เปลี่ยนแปลงกับผู้สูงอาย ุ

- การมีหลักสูตรที่ถูกนำไป
ใชเตรียมความพรอมเพื่อ
รองรับการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอาย ุ

- คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

- คณะวิทยาการ
สุขภาพและการ
กีฬา 

KR2.8.4 จำนวนระบบบริการหรือระบบสนับสนุนสำหรับผู้สูงอายุ รวมถึงระบบการดูแล ระบบสุขภาพ และ
ระบบพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ที่พัฒนาเป็นต้นแบบหรือพื้นที่ทดลอง โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรม 
(10 ระบบ) 
เป้าประสงค์ TSU2.8.4 พัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณให้เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบผู้สูงวัยชั้นนำในภาคใต้ (1 
ระบบ) 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) 

หน่วยงานขับเคลื่อน 
Output Outcome 

- มหาวิทยาลัยผู้สูงวัยใน
ศตวรรษท่ี 21 ในระดับ
ภูมิภาค  

- KR2.8.4.1 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
เป็นมหาวิทยาลัย
ผู้สูงอายุแบบบูรณา
การ จำนวน 1 ระบบ 

- มหาวิทยาลยัทักษิณมี
บทบาทในการดงึศักยภาพ
ของผู้สูงอาย ุ

- มหาวิทยาลยัทักษิณสามารถ
แกปัญหาสังคมสูงวัย และ
สนับสนนุให้คนทุกวัยใช้ชวีิต
ร่วมกัน รวมถึงลดช่องว่าง
ระหว่างวัยในพืน้ที่ที่กำกบั
ดูแลเป็นการเฉพาะ 
(Sandbox) 

- คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

- คณะวิทยาการ
สุขภาพและการ
กีฬา 
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KR2.8.5 จำนวนผลงานวิจัยเชิงบูรณการและ/หรือสหสาขาวิชา ที่นำไปสู่การพัฒนา/ปรับปรุงนโยบาย 
กฎหมายมาตรการและแผนงาน/โครงการ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและสวัสดิภาพของผู้สูงอายุ (50 
ชิ้น) 
เป้าประสงค์ TSU2.8.5 พัฒนามาตรการกฎระเบียบทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐ
ของผู้สูงวัยและคนพิการ (2  ชิ้น) 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) 

หน่วยงานขับเคลื่อน 
Output Outcome 

- มาตรการการลด
ช่องว่างและข้อจำกัด
การเข้าถึงสวัสดิการ
ภาครัฐของผู้สูงวัยและ
คนพิการ 

- KR2.8.5.1 จำนวน
ชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรการกฎระเบียบ
เพ่ือเข้าถึงสวัสดิการ
ของภาครัฐของ
ผู้สูงอายุและคนพิการ 
จำนวน 1 ชิ้น  

- การจัดการความรู้เชิง
ระบบเพ่ือพัฒนาระบบ
สวัสดิการสังคม ระบบ
การออม และระบบ
บริการสุขภาพในระดับ
พ้ืนที่ 

- เกิดการมีบทบาทของ
หน่วยงานภาครัฐ/
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการดูแล
ผู้สูงอายุ 
 

- คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

- คณะวิทยาการ
สุขภาพและการ
กีฬา 

- คณะนิติศาสตร์ 

KR2.8.6 จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยเหลือการดำรงชีวิต (Assisted living) หรือยกระดับ
คุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ (50 ชิ้น) 
เป้าประสงค์ TSU2.8.6 นวัตกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีพของคนผู้สูงวัยและคนพิการให้เกิด
ความเท่าเทียมในทางสังคม (2  ชิ้น) 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) 

หน่วยงานขับเคลื่อน 
Output Outcome 

- สร้างนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ส่งเสริมการ
ดำรงชีวิตผู้สูงวัยและ
คนพิการให้เกิดความ
ผาสุก 

- KR2.8.6.1 จำนวน
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ดำรงชีวิต
ผู้สูงอายุช่วยเหลือ
การดำรงชีวิต 
(Assisted living) 
ผู้สูงอายุและคนพิการ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตให้เกิดความ
ผาสุก จำนวน 2 ชิ้น  

- มีนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ช่วยเหลือ
การดำรงชีวิต สำหรับ
ผู้สูงอายุและคนพิการ
ให้สามารถดำรงชีวิต
อย่างมีคุณภาพได้ 

- ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้าง
ศักยภาพและเสริมพลัง 

- ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผู้สูงอายุและคน
พิการใช้ชีวิตร่วมกันใน

- คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

- คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

- คณะวิทยาการ
สุขภาพและการ
กีฬา 

- คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
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สังคมอย่างมีคุณภาพ
อย่างมีความสุข 

- ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้คนทุกวัยใช้ชีวิต
ร่วมกันในสังคมอย่างมี
คุณภาพ มีแรงยึด
เหนี่ยวทางสังคม 
(social cohesion) 
และผู้สูงวัยสามารถใช้
ชีวิตในสังคมอย่างเต็ม
ภาคภูมิ 

 
โปรแกรมที่ 9 แก้ไขปญัหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคมและความมั่นคง
ทุกมิต ิ

โปรแกรมท่ี 9a แก้ไขปัญหาหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคมและความม่ันคงทุกมิติ 
KR2.9a.1 จำนวนองค์ความรู้เชิงระบบ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ชัดเจนในการแก้ไขปัญหา
หรือยกระดับการพัฒนาอย่างย่ังยืนด้านสังคม (100 ชิ้น) 
เป้าประสงค์ TSU2.9a.1.1 สร้างองค์ความรู้เชิงระบบ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือยกระดับ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคมในพ้ืนที่ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน (15 ชิ้น) 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ทีส่ำคัญ (Key Results) 

หน่วยงานขับเคลื่อน 
Output Outcome 

- นวัตกรรมความรู้เชิง
ระบบ ที่แก้ปัญหา
ระบบสุขภาพสำหรับ
คนทุกช่วงวัย ได้อย่าง
เหมาะสมกับวิถีชีวิต
ใหม่ (New normal)  

- KR2.9a.1.1 จำนวน
องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ในการ
แก้ปัญหาระบบ
สุขภาพสำหรับคนทุก
ช่วงวัย ที่เหมาะสม
กับวิถีชีวิตใหม่ (New 
normal) จำนวน 15 
ชิ้น 

- ลดความขัดแย้ง ความ
รุนแรงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
ความมั่นคงในชายแดน
ใต ้

- ยกระดับความมั่นคงใน
พ้ืนที่ชายแดนใต้ 

- เกิดองค์ความรู้ทาง
สังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์เชิงระบบ 

- เกิดนวัตกรรม
กระบวนการ 
 

 

- คณะวิทยาการ
สุขภาพและการ
กีฬา  

- คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

- คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

- วิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือการ
พัฒนา 

- คณะนิติศาสตร์ 
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KR2.9a.2 ร้อยละขององค์ความรู้เชิงระบบ เทคโนโลยี และนวัตกรรมและนโยบายที่ถูกนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติ เพื่อการแก้ไขปัญหา หรือยกระดับการพัฒนาอย่างย่ังยืนด้านสังคม (ร้อยละ 60 เทียบกับองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสร้างท้ังหมดใน 3 ปี คือ 2563-2565) 
เป้าประสงค์ TSU2.9a.2 องค์ความรู้เชิงระบบ เทคโนโลยี และนวัตกรรมถูกนำไปใช้ในการปฏิบัติ เพื่อการ
แก้ไขปัญหา หรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคม ในพื้นที่ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน ( 9 ชิ้น) 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) 

หน่วยงานขับเคลื่อน 
Output Outcome 

- นวัตกรรมต้นแบบใน
การแก้ปัญหาระบบ
สุขภาพสำหรับชุมชน/ 
คนทุกช่วงวัย ที่
เหมาะสมกับวิถีชีวิต
ใหม่ (New normal) 

- KR2.9a.2.1 จำนวน
นวัตกรรมต้นแบบใน
การแก้ปัญหาระบบ
สุขภาพสำหรับ
ชุมชน/ คนทุกช่วงวัย 
ถูกนำไปใช้ให้
เหมาะสมกับวิถีชีวิต
ใหม่ (New normal) 
จำนวน 9 ชิ้น 

- ชุมชน กลุ่มคน หรือคน
วัยต่าง ๆ ได้รับการ
แก้ปัญหาสุขภาพและ
สามารถปรับตัวได้อย่าง
เหมาะสมกับวิถีชีวิต
ใหม่ (New normal)  

- เกิดชุมชนต้นแบบดา้น
การดูแลสุขภาพที่ยั่งยืน 

- คณะวิทยาการ
สุขภาพและการ
กีฬา  

- คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

- คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

KR2.9a.4 จำนวนนวัตกรรมทางสังคมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมอย่าง
สมานฉันท์และอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย (10 ชิ้น) 
เป้าประสงค์ TSU2.9a.4 นวัตกรรมที่สร้างความมั่นคง สังคมสมานฉันท์ ลดความรุนแรง และส่งเสริมสังคม
เปิด (Open Society) ในพ้ืนที่ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน (10 ชิ้น) 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) 

หน่วยงานขับเคลื่อน 
Output Outcome 

- สร้างนวัตกรรมที่
แก้ปัญหาระบบ
เศรษฐกิจบนฐานการ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
เพ่ือสร้างความมั่นคง 

สังคมสมานฉันท์ และ
ลดความรุนแรง 

- KR2.9a.4.1 จำนวน
ผลงานด้านนวัตกรรม
ที่แก้ปัญหาระบบ
เศรษฐกิจบนฐานการ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมที่ยั่งยืน 
เพ่ือสร้างความมั่นคง 
สังคมสมานฉันท์ และ
ลดความรุนแรง 
จำนวน 9 ชิ้น 

- ชุมชนได้รับการ
แก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
บนฐานการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมที่ยั่งยืน เพ่ือ
สร้างความม่ันคง สังคม
สมานฉันท์ และลด
ความรุนแรง  

- คนทุกช่วงวัยใช้ชีวิต
ร่วมกันในสังคมบนฐาน
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมที่ยั่งยืน อย่าง

- คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

- วิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือการ
พัฒนา 

- คณะนิติศาสตร์ 
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สมานฉันท์และอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 

- เกิดชุมชนต้นแบบที่
ได้รับการแก้ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจที่ใช้ชีวิต
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย บนฐาน
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมที่ยั่งยืน 

- พัฒนาระบบยุติธรรม
ชุมชนเพ่ือความ
สมานฉันท์ในพ้ืนที่เสี่ยง
ภัยหรือพ้ืนที่เปราะบาง 

- KR2.9a.4.1 จำนวน
ผลงานด้านนวัตกรรม
ที่สร้างความยุติธรรม 
เพ่ือสร้างความมั่นคง 
สังคมสมานฉันท์ และ
ลดความรุนแรง 
จำนวน 1 ชิ้น 

- ชุมชนได้รับการ
แก้ปัญหาด้านสังคม 
สร้างความม่ันคง เกิด
สังคมสมานฉันท์ และ
ลดความรุนแรง  

- เกิดชุมชนต้นแบบที่
ได้รับการแก้ปัญหา
สังคมท่ีใช้ชีวิตร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์บน
ความแตกต่างและ
หลากหลาย บนฐาน
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

- คณะนิติศาสตร์ 
- วิทยาลัยการ

จัดการเพ่ือการ
พัฒนา 

- คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

-  
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โปรแกรมท่ี 9b ส่งเสริมการวิจัยด้านสังคมและมนุษย์อย่างรอบด้าน 
KR2.9b.1 ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสังคมและมนุษย์ที่ถูกนำไปใช้ในทางปฏิบัติ 
เพื่อการแก้ไขปัญหา หรือยกระดับการพัฒนาอย่างย่ังยืน เพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม (ร้อยละ 60 
เทียบกับองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสร้างทั้งหมดใน 3 ปี คือ 2563-2565) 
เป้าประสงค์ TSU2.9b.1 นวัตกรรมด้านสังคมและมนุษย์ที่ต่อยอดและถูกนำไปใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อการแก้ไข
ปัญหา หรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านเศรษฐกิจ สังคม  สิ่งแวดล้อมในมิติมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม (intangible Cultural heritage) ในพ้ืนที่ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน (45 นวัตกรรม) 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) 

หน่วยงานขับเคลื่อน 
Output Outcome 

- นวัตกรรมจากมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม 
(intangible Cultural 
heritage) เพ่ือแก้ไข
ปัญหา หรือยกระดับ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม  
สิ่งแวดล้อม 

- KR2.9b.1.1 จำนวน
ผลงานนวัตกรรมด้าน
มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม 
(intangible 
Cultural heritage) 
จำนวน 5 นวัตกรรม 

-  ชุมชนมีรายได้จาก
สินค้านวัตกรรม 

- สังคมชุมชนเข้มแข็งจาก
การวิจัยองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมด้านสังคม
และมนุษย์  

- นวัตกรรมสังคมต้นแบบ
มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม (intangible 
Cultural heritage) 6 
ประเภท 
1) วรรณกรรมพ้ืนบ้าน
และภาษา  
2) ศิลปะการแสดง  
3) แนวปฏิบัติทางสังคม 
พิธีกรรมประเพณีและ
เทศกาล  
4) ความรู้และการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและจักรวาล 
5) งานช่างฝีมือดั้งเดิม 
6) การเล่นพื้นบ้าน 
กีฬาพ้ืนบ้านและศิลปะ
การต่อสู้ป้องกันตัว 
จำนวน 20 นวัตกรรม 

- ชุมชนตัวอย่างด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ด้าน

- คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

- วิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือการ
พัฒนา 

- สำนักส่งเสริม
วิชาการและภูมิ
ปัญญาชุมชน 

- คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

- คณะ
เศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ 

- คณะนิติศาสตร์ 
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เศรษฐกิจพอเพียง ด้าน
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อม จำนวน 3 
ชุมชน 

- นวัตกรรมองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมด้านสุวรรณ
ภูมิศึกษา ในพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลตะวันออก
ภาคใต้ พื้นที่คาบสมุทร
สทิงพระ ลุ่มน้ำ
ทะเลสาบสงขลา (จ.
พัทลุง จ.
นครศรีธรรมราช) จ.
ตรัง และ จ.กระบี่ 

- KR2.9b.1.2 จำนวน
ผลงานนวัตกรรมด้าน
สุวรรณภูมิศึกษา 
จำนวน 10 นวัตกรรม 

 

- เกิดจิตสำนึกและความ
เป็นพลเมืองในการอยู่
ร่วมกันของกลุ่มคน/
ชุมชนที่แตกต่าง
หลากหลาย 

- แหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์สุวรรณ
ภูมิ จำนวน 5 แหล่ง 

- เกิดศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศสุวรรณภูมิ
ศึกษา 1 ศูนย์ 

- เกิดพัฒนานักวิจัยด้าน
ประวัติศาสตร์ศึกษา 
จำนวน 50 คน 

- คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

- สำนักส่งเสริม
วิชาการและภูมิ
ปัญญาชุมชน 

- คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

- วิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือการ
พัฒนา 

- คณะ
เศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ 

- คณะนิติศาสตร์ 
- นวัตกรรมองค์ความรู้ 

เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ด้าน
สร้างสรรค์งานศิลป์  

- KR2.9b.1.3 จำนวน
ผลงานนวัตกรรมด้าน
สร้างสรรค์งานศิลป์ 
จำนวน 28 นวัตกรรม 

- เกิดการฟ้ืนฟูช่างศิลป์
ท้องถิ่น 100 คน 

- เกิดการสร้างสรรค์งาน
ศิลป์ระดับท้องถิ่นสู่
สินค้าระดับ Premium 
จำนวน 10 ชิ้น   

- คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

- คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

- สำนักส่งเสริม
วิชาการและภูมิ
ปัญญาชุมชน 

- วิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือการ
พัฒนา 

- คณะ
เศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ 

- คณะนิติศาสตร์ 
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- พัฒนาทักษะอาชีพและ
ทักษะการดำรงชีพใน
ศตวรรษท่ี 21 สำหรับ
กลุ่มคนเปราะบาง  

- KR2.9b.1.4 จำนวน
ผลงานพัฒนาทักษะ
การดำรงชีพกลุ่มคน
เปราะบาง ในอนาคต 
จำนวน 2 นวัตกรรม 

- กลุ่มคนเปราะบางได้รับ
การพัฒนา ไม่น้อยกว่า 
50 คน 

- เกิดชุมชนต้นแบบที่
ได้รับการแก้ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจที่ใช้ชีวิตอย่าง
มีสุข 

- เกิดการสร้างงานใน
ชุมชน 

- ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
และการจัดการตนเอง
ของชุมชน 

 
 

- คณะต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

KR2.9b.2 ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสังคมและมนุษย์ที่นำไปใช้ขยายผลต่อ
ยอดจากโครงการต้นแบบหรือโครงการขนาดเล็ก ไปยังพื้นที่อ่ืน หรือกลุ่มเป้าหมายอ่ืน เพื่อการแก้ปัญหา 
หรือยกระดับการพัฒนาอย่างย่ังยืน หรือสามารถสร้างคุณค่า/มูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ (ร้อยละ 60 เทียบกับ
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากโครงการขนาดเล็กทั้งหมดใน 3 ปี คือ 2563-2565) 
เป้าประสงค์ TSU2.9b.2 การจัดการความรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสังคมและ
มนุษย์ สู่ฐานราก เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในพ้ืนที่ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน (5 ชิ้น) 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) 

หน่วยงานขับเคลื่อน 
Output Outcome 

- การจัดการความรู้ การ
ถ่ายทอดความรู้ องค์
ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมด้านสังคม
และมนุษย์ ด้านสุวรรณ
ภูมิศึกษา ด้าน
สร้างสรรค์งานศิลป์ สู่
ชุมชนสังคม 

- KR2.9b.2.1 จำนวน
ผลงานที่นำไป
ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม
ด้านสังคมและมนุษย์ 
จำนวน 5 ชิ้น 

- ลดความเหลื่อมล้ำใน
สังคม/ ชุมชน ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านความรู้ ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านพ้ืนที่ 
ด้านสุขภาพ และด้าน
วัฒนธรรม คนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีตาม
เกณฑ์มาตรฐานในแต่
ละด้าน ลดปัญหาความ
ขัดแย้ง 

- คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

- สำนักส่งเสริม
วิชาการและภูมิ
ปัญญาชุมชน 

- คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

- วิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือการ
พัฒนา 

- คณะ
เศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ 

- คณะนิติศาสตร์ 
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แพลตฟอร์มที่ 3 

การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
พร้อมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ  

 
เป้าประสงค์หลัก TSU: นวัตกรรมผู้ประกอบการ (ENTREPRENEUR INNOVATION) 

 
สร้างนวัตกรรมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขดีความสามารถการแข่งขันระดับประเทศ  

 
โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพ่ือการพึ่งพา
ตนเองในระดับประเทศ 

โปรแกรมท่ี 10b ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเอง
ระดับประเทศ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) 
KR3.10b.1  
จำนวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสร้างข้ึนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจ หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) โดยเฉพาะอย่างย่ิง ด้านเกษตรและอาหาร สุขภาพและ
การแพทย์ (100 ชิ้น) 
เป้าประสงค์ TSU3.10b.1 สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ด้านเกษตรและอาหาร และสุขภาพ ใน
พ้ืนที่ จ.พัทลุง จ.สงขลา จ.สตูล จ.กระบี่ และ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (10 ชิ้น) 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) 

หน่วยงานขับเคลื่อน 
Output Outcome 

- พัฒนาผู้ประกอบการ
แบบเศรษฐกจิ
หมุนเวียน เน้นพืช-
สัตว์เศรษฐกิจ 
สมุนไพร ที่เป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
(Smart 
Entrepreneurs in 
BCG) 

- KR3.10b.1.1 
จำนวนองค์ความรู้/
นวัตกรรมด้านพืช-
สัตว์เศรษฐกิจ 
สมุนไพรที่ก่อให้เกิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน
ในท้องถิ่น 5 ชิ้น  

- KR3.10b.1.2 
ผู้ประกอบการมี
ความสามารถในการ

- ผู้ประกอบการมี
ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต 

- เกิดมูลค่าการส่งออก
สารสกัดจากสมุนไพร
และกลุ่มเวชสําอาง
จากฐานเดิมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5  

- คณะเทคโนโลยี
และการพัฒนา
ชุมชน 

- คณะอุตสาหกรรม
เกษตรและ
ชีวภาพ 

- คณะวิทยาการ
สุขภาพและการ
กีฬา 
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แข่งขัน โดยมีรายได้
เพ่ิมข้ึนจากฐานเดิม
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ10 
และหรือลดต้นทุน
การผลิตจากต้น
ทุนเดิม ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 5 

- คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

- คณะวิทยาศาสตร์ 
- สถาบันปฏิบัติการ

ชุมชนฯ 

- นวัตกรรมอาหาร
สุขภาพในอนาคตทุก
ช่วงวัย (Food 
Innovations for 
Future) ที่เน้นการใช้
วัตถุดิบที่เป็นอัต
ลกัษณ์ของท้องถิ่น 

- KR3.10b.1.3 
จำนวนองค์ความรู้/
นวัตกรรมด้าน
อาหารสุขภาพทุก
ช่วงวัย จำนวน 5 
ชิ้น 

- เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ด้าน
อาหารสุขภาพทุกช่วง
วัย  

- เกิดการขยายตัวด้าน
อุตสาหกรรมอาหาร
เพ่ือสุขภาพ เพื่อการ
ส่งออกอย่างน้อยร้อย
ละ 25 

- คณะ
อุตสาหกรรม
เกษตรและ
ชีวภาพ 

- คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

- คณะวิทยาการ
สุขภาพและการ
กีฬา 

- คณะเทคโนโลยี
และการพัฒนา
ชุมชน 

- คณะ
วิทยาศาสตร์ 

- สถาบัน
ปฏิบัติการชุมชน
ฯ 

- วจิัยและพัฒนาต่อ
ยอดภูมิปัญญา
สมุนไพรพ้ืนถิ่น 
(ขมิ้นชัน ไพล พลู 
หมาก) ให้มีมูลค่าสูง 

- KR3.10b.1.4 
จำนวนองค์ความรู้/
นวัตกรรมด้านภูมิ
ปัญญาสมุนไพรพื้น
ถิ่น จำนวน 5 ชิ้น 

- เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ด้าน
สมุนไพรพ้ืนถิ่น
สุขภาพทุกช่วงวัย  

- เกิดการขยายตัวด้าน
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เพ่ือสุขภาพ เพื่อ
การค้าอย่างน้อยร้อย
ละ 25 

- เกิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในชุมชน 

- คณะอุตสาหกรรม
เกษตรและ
ชีวภาพ 

- คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

- คณะวิทยาการ
สุขภาพและการ
กีฬา 
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- คณะเทคโนโลยี
และการพัฒนา
ชุมชน 

- คณะวิทยาศาสตร์ 
KR3.10b.2 ร้อยละขององค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 
และ เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในด้านพาณิชย์ และอุตสาหกรรม  
(ร้อยละ 20 ของโครงการที่มุ่งใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์และอุตสาหกรรม)  
เป้าประสงค์ TSU3.10b.2 สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ BCG บนแพลตฟอร์มความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ ในพื้นที่ จ.พัทลุง จ.สงขลา จ.สตูล จ.กระบี่ และ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ร้อยละ 5 
ของโครงการที่มุ่งใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์และอุตสาหกรรม) (10 เรื่อง) 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) 

หน่วยงานขับเคลื่อน 
Output Outcome 

- นวัตกรรมความ
ร่วมมือในการจัดการ
ขยะของเสียแบบ
หมุนเวียน (Zero 
waste/ Waste to 
wealth/ Waste to 
Health)  

- KR3.10b.2.1 
จำนวนองค์ความรู้/
นวัตกรรมที่นำไปใช้
ประโยชน์ จำนวน 5 
เรื่อง 

- KR3.10b.2.2 เกิด
ต้นแบบการจัดการ
ขยะของเสียแบบ
หมุนเวียน จำนวน 5 
ชุมชน 

- เกิดกลไกความร่วมมือ
ระหว่างเอกชนรายใหญ่ 
รายกลาง รายเล็ก และ/
หรือสมาคม 
มหาวิทยาลัย และ/หรื
หน่วยงานวิจัยของรัฐใน
การพัฒนาเพ่ือประโยชน์
เชิงพาณิชย์ 

- มีการร่วมลงทุนระหว่าง
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ภาครัฐและภาคเอกชนใน
การพัฒนาอุตสาหกรรม  
New S-curve แบบ 
Zero waste/ Waste 
to wealth/ Waste to 
Health 

- มีแนวทางข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย และการ
เผยแพร่แนวทางการ
ขยายผลทีส่อดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่ 

- คณะ
วิทยาศาสตร์ 

- คณะ
อุตสาหกรรม
เกษตรและ
ชีวภาพ 

- คณะ
เศรษฐศาสตร์
และ
บริหารธุรกิจ 

- วิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการ
พัฒนา 

- คณะนิติศาสตร์ 
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- นวัตกรรมความ
ร่วมมือในพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
แห่งอนาคต (Public 
Health Tourism for 
Future) 

- KR3.10b.2.3 
จำนวนองค์ความรู้/
นวัตกรรมการ
จัดการท่องเที่ยว
ด้วยชุมชนจำนวน 5 
เรื่อง 

- KR3.10b.2.4 
ชุมชนมีรายได้จาก
ฐานเดิมของการ
ท่องเทีย่ว เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 5 

- KR3.10b.2.5 เกิด
ต้นแบบชุมชน
ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ จำนวน 10 
ชุมชน 

- มีแนวทาง
ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย และการ
เผยแพร่แนวทางการ
ขยายผลที่สอดคล้อง
กับบริบทการท่อง
เที่ยงของประเทศไทย 

- เกิดกลไกความร่วมมือ
ระหว่างเอกชนราย
ใหญ่ รายกลาง ราย
เล็ก และ/หรอืสมาคม 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ในการพัฒนาพ้ืนที่การ
ท่องเที่ยวสุขภาพให้
เป็นระบบ 
 

- คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

- วิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือการ
พัฒนา 

- สำนักส่งเสริม
วิชาการและภูมิ
ปัญญาชุมชนคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ 

- คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

- คณะเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ 

โปรแกรมท่ี 10c วิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ 
(AI) ดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล 
KR3.10c.1 จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ 
(AI) ดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและตอบสนองต่อการพลิกโฉมฉับพลัน (50 
ชิ้น) 
เป้าประสงค์ TSU3.10c.1.1 สร้างนวัตกรรมด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ 
(AI) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานราก (3 ชิ้น) 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) 

หน่วยงานขับเคลื่อน 
Output Outcome 

- นวัตกรรมเกษตรยุค
ใหม่ (Modern 
Agricultural)  

- KR3.10c.1.1.1 
จำนวนนวัตกรรม
ปัญญาประดิษฐ์ใน
ระบบการผลิต 
จำนวน 3 ชิ้น 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตในภาคการเกษตร
จากฐานเดิม 

- มีเกษตรกร
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
ที่ใช้เทคโนโลยีเกิดข้ึน 
ทดแทนเกษตรกรรุ่น
เก่าอย่างน้อย 20 ราย 

- คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

- คณะวิทยาศาสตร์  
- คณะเทคโนโลยี

และการพัฒนา
ชุมชน 

- คณะ
เศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ 
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มีรายได้มากกว่าฐาน
เดิม ร้อยละ 25 
 
 

KR3.10c.2 ร้อยละของนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการหุ่นยนต์ 
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลที่พัฒนาขึ้น ถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและตอบสนองต่อการพลิกโฉมฉับพลัน (ร้อยละ 20) 
เป้าประสงค์ TSU3.10c.2.1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ 
ดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลเพ่ือยกระดับการแข่งขันทางธุรกิจ (ร้อยละ 5) 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) 

หน่วยงานขับเคลื่อน 
    Output    Outcome 

- นวัตกรรมตลาดดิจิทัล 
(Digital for Local to 
Global Market) 

- KR3.10c.2.1.1 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศเพ่ิมขึ้นจาก
ฐานเดิมร้อยละ 5 

 

- การนำเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเขา้มาใช้ใน
ระบบการตลาด
เชื่อมโยงตลาดท้องถิ่นสู่
ตลาดสากลระดับ
ภูมิภาค ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 

- สร้างความเชื่อม่ันกับ
กลุ่มเป้าหมายและเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้า 

- คณะวิทยาศาสตร์  
- คณะ

เศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ 

- คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

- สำนักบม่เพาะ
วิชาการและ
วิสาหกิจชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

แผนยุทธศาสตรด์้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม มหาวิทยาลัยทกัษิณ พ.ศ. 2564-2568  
 

โปรแกรมที่ 11 สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม พัฒนาระบบ
นิเวศ นวัตกรรม และพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม/ระเบียงเศรษฐกิจ 
KR3.11a.1 จำนวนวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ที่ใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ/
ประสิทธิผลใน การผลิตและ/หรือการบริการ และมีแผนชัดเจนในการดำเนนิการ/พฒันาต่อเนื่อง 3 ปี (250 
ราย)  
เป้าประสงค์ TSU3.11a.1.1 พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และยกระดับวิสาหกิจ/ผู้ประกอบเป็น
วิสาหกิจนวัตกรรม/ผู้ประกอบการนวัตกรรมในอุตสาหกรรม S-Curves ในพื้นที่เศรษฐกิจเป้าหมาย (10 
ราย)  

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) 

หน่วยงานขับเคลื่อน 
Output Outcome 

- วิสาหกิจเริ่มต้น
อัจฉริยะ (Smart 
Startup) 

- KR3.11a.1.1.1 
จำนวนวิสาหกิจ
เริ่มต้นที่ได้รับการ
พัฒนาจาก
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จำนวน 10 ราย 

- KR3.11a.1.1.2 
วิสาหกจิเริ่มต้นอยู่
รอดใน 3 ปี 

- วิสาหกิจเริ่มต้นได้รับการ
บ่มเพาะมีทักษะอาชีพสูง 

- มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนา
วิสาหกิจเริ่มต้นในภาคใต้ 

- รายได้วิสาหกิจที่ได้รับ
การบ่มเพาะและผลักดัน
ให้เกิดการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน 

- สำนักบ่มเพาะ
วิชาการเพ่ือ
วิสาหกิจในชุมชน 

- คณะเศรษฐศาสตร์ 
 

- ยกระดับ
ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจอัจฉริยะ
ทุกระดับ (Smart 
Enterprisers) 

- KR3.11a.1.1.3 
จำนวนวิสาหกิจที่ได้รับ
การพัฒนาด้วย
ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
จำนวน 10 ราย 

- KR3.11a.1.1.4 
วิสาหกิจมียอดขาย
เพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 
5 

 
 

- เพ่ิมประสิทธิภาพ/
ประสิทธิผลในการผลิตและ/
หรือการบริการ ก่อให้เกิด
การการแข่งขันทางธุรกิจ 

- ยกระดับสถานประกอบด้วย
มาตรฐานการบริการเพื่อ
ส่งเสริมการแข่งขันทางธุรกิจ 

- สำนักบ่มเพาะ
วิชาการเพ่ือ
วิสาหกิจในชุมชน 

- คณะเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ 

- คณะอุตสาหกรรม
เกษตรและชีวภาพ 

KR 3.11a.2 จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลการผลิตสินค้าหรือบริการ 
หรือ สนับสนุนการส่งออกของวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) (100 ชิ้น)  
เป้าประสงค์ TSU3.11a.2.1 ส่งเสริมการเติบโตของวิสาหกิจด้วยผลงานวิจัยนวัตกรรม (10 ชิ้น) 

แผนงานวิจัยย่อย ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) หน่วยงานขับเคลื่อน 
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Output Outcome 
- นวัตกรรมตลาด

อัจฉริยะ (Smart 
Marketing in 
IDEs) 

- KR3.11a.2.1.1 
จำนวนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการ
ส่งออก จำนวน 10 
ชิ้น 

- KR3.11a.2.1.2 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
พ้ืนที่เป้าหมายเพิ่มข้ึน
จากฐานเดิม ร้อยละ 5 

- เกิดการจ้างงานเพ่ิมข้ึน 
- ลดการเคลื่อนย้ายแรงงาน

ออกนอกพ้ืนที่ 
- รายได้ของกลุ่มวิสาหกิจ

เพ่ิมข้ึน 

- สำนักบ่มเพาะ
วิชาการเพ่ือ
วิสาหกิจในชุมชน 

- คณะ
เศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ 

- คณะ
อุตสาหกรรม
เกษตรและ
ชีวภาพ 

- คณะวิทยาศาสตร์ 
KR 3.11a.3 จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล 
หรือเพ่ิม มูลค่าผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)/วิทยาการหุ่นยนต์/ดิจิทัลเทคโนโลยี 
(500 ราย) 
เป้าประสงค์ TSU3.11a.3.1 เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (20 
ราย) 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) 

หน่วยงานขับเคลื่อน 
Output Outcome 

- พัฒนา
ผู้ประกอบการ
นวัตกรรม 
(Smart 
Enterprisers in 
IDEs) 

- KR3.11a.3.1.1 จำนวน
วิสาหกิจในพ้ืนที่ได้รับ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ผลงานวิจัยนวัตกรรม 
จำนวน 20 ราย 

- KR3.11a.3.1.2 ลด
ต้นทุน หรือ เพ่ิมรายได้
จากฐานเดิม ร้อยละ  

- เกิดการขยายผลทางธุรกิจ
เพ่ือการส่งออกสินค้า 

- เกิดเครือข่ายทางธุรกิจ 

- สำนักบ่มเพาะ
วิชาการเพ่ือ
วิสาหกิจในชุมชน 

- คณะเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ 

- คณะอุตสาหกรรม
เกษตรและชีวภาพ 

- คณะวิทยาศาสตร์ 
 

 
KR3.11b.1 จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าไปใช้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ววน. หรือเข้าไปใช้พื้นที่เพ่ือจัดตั้ง
บริษัท เพื่อทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในพ้ืนที่เศรษฐกิจนวัตกรรม/อุทยานวิทยาศาสตร์/ระเบียงนวัตกรรม
ภาคตะวันออก (EECi)/เมืองนวัตกรรมอาหาร (200 ราย) 
เป้าประสงค์ TSU3.11b.1.1 พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมในพ้ืนที่เศรษฐกิจนวัตกรรมเข้าไปใช้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานด้าน ววน. ของมหาวิทยาลัยทักษิณ (20 ราย) 
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แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) 

หน่วยงานขับเคลื่อน 
Output Outcome 

- พัฒนาเมือง
นวัตกรรมอาหาร
เพ่ือสุขภาพแห่ง
อนาคต (Food 
Innopolis for 
Future) 

- KR3.11b.1.1.1 
ผู้ประกอบการนวัตกรรมใน
พื้นท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรมใช้
บริการโครงสร้างพื้นฐาน
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
จำนวน 20 ราย 

- KR3.11b.1.1.2 พื้นที่
เศรษฐกิจนวัตกรรมเป็น
เมืองนวัตกรรมอาหาร 
(Food Innopolis) 1พื้นที ่

- เกิดเป็นนโยบายของภาครัฐท่ี
มีต่อการขับเคลื่อนวิสาหกิจ
และผู้ประกอบการในพื้นที่
เมืองนวัตกรรมอาหาร 

- เกิดมูลค่าการลงทุนวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมของบริษัท
ท่ีมาใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี
เศรษฐกิจนวัตกรรม/อุทยาน
วิทยาศาสตร์/เมืองนวัตกรรม
อาหาร 

- สำนักบ่มเพาะ
วิชาการเพ่ือ
วิสาหกิจในชุมชน 

- คณะเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ 

- คณะอุตสาหกรรม
เกษตรและชีวภาพ 

KR3.11c.1 จำนวนขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่นำเสนอต่อ กสว. หรือ สภช. เพ่ือปรับปรุงกฎระเบียบและ
กฎหมาย พัฒนามาตรการและแรงจูงใจ รวมถึงการพัฒนาบริการภาครัฐ ให้เอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม 
(Ease of doing innovation business) ของวิสาหกิจและผู้ประกอบการ (5 เรื่อง) 
เป้าประสงค์ TSU3.11c.1.1 ปรับปรุงกลไกการผลักดันกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการเพ่ือลดข้อจำกัด และ
สร้างแรงจูงใจในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจและผู้ประกอบการ (1 เรื่อง) 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) 

หน่วยงานขับเคลื่อน 
Output Outcome 

- ปรับปรุง
กฎหมายทาง
ธุรกิจการค้าให้
เอ้ือต่อการ
ดำเนินธุรกิจ
นวัตกรรม 

- KR3.11c.1.1.1 จำนวน
องค์ความรู้ด้านกฎหมายท่ี
นำไปปรับปรุงเพื่อลด
ข้อจำกัดการดำเนินธุรกิจ 
วิสาหกิจ จำนวน 1 เรื่อง 

- KR3.11b.1.1.2 สถาน
ประกอบการได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานการ
ให้บริการ เพื่อยอดขาย
หรือยอดบริการ เพิ่มขึ้น
จากเดิม จำนวน 5 ราย 

- เกิดความสะดวกรวดเร็วใน
การดำเนินธุรกิจการ 
สนับสนุนบุคลากรคุณภาพสูง
ในพ้ืนที่เป้าหมายและการ
ดึงดูดบุคลากรคุณภาพสูง
จากกลุ่มคนต่างพ้ืนที่และ
ต่างประเทศ 

- คณะนิติศาสตร์ 
- สำนักบ่มเพาะ

วิชาการเพ่ือ
วิสาหกิจในชุมชน 

- คณะเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ 

- คณะอุตสาหกรรม
เกษตรและชีวภาพ 
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แพลตฟอร์มที่ 4 
การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ 

 
เป้าประสงค์หลัก TSU: นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ (AREA-BASE INNOVATION) 

 
สร้างนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ เพื่อจัดการปัญหาทา้ทายที่สำคัญของชุมชน ให้สามารถ

ดำรงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุขและมีคุณค่า  
 

 
โปรแกรมที่ 13 พัฒนานวตักรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรโดยใช้วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม 

KR4.13.1 จำนวนนวัตกรชุมชุน (1,000 คน) 
เป้าประสงค์ TSU4.13.1 นวัตกรในชุมชนที่ได้รับการพัฒนาในผลงานนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบ
สงขลา จ.พัทลุง จ.สงขลา จ.สตูล และ จ.กระบี่ (20 คน) 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) 

หน่วยงานขับเคลื่อน 
Output Outcome 

- พัฒนานวัตกรชุมชนให้
เป็นนักพัฒนาสังคม
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (Smart 
local innovators) 

 

- KR4.13.1.1 
จำนวนนวัตกรทีมี่
ส่วนร่วมและได้รับ
การพัฒนาให้เป็น
นักพัฒนาสังคมใน
งานวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
จำนวน 20 คน 

 

- นวัตกรใช้ทักษะศตวรรษ
ที่ 21 ในการบริการสังคม
และการแก้ปัญหาของ
ชุมชน 

- เป็นการสร้างต้นแบบ
นักพัฒนาสังคมให้มี
ความสามารถในการ
พัฒนาชุมชนของตนเอง
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- ชุมชนมีความสามารถใน
การจัดการตนเอง ลดการ
พึ่งพาปจัจัยภายนอก 
หรือหน่วยงานภาครัฐ 
เกิดความเท่าเทียม
ทางดา้นสงัคมในชุมชน 

- คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

- คณะเทคโนโลยี
และการพัฒนา
ชุมชน 

- คณะ
วิทยาศาสตร์ 

- วิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือการ
พัฒนา 

- คณะ / 
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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KR4.13.2 จำนวนนวัตกรรมชุมชนที่พัฒนาขึ้น แล้วใช้ยกระดับรายได้หรือแก้ไขปัญหาสำคัญให้กับชุมชนได้ 
(1,000 นวัตกรรม) 
เป้าประสงค์ TSU4.13.2 สร้างนวัตกรรมชุมชนที่ยกระดับรายได้หรือแก้ปัญหาในพ้ืนที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 
(จ.พัทลุง จ.สงขลา) จ.สตูล และ จ.กระบี่ (10 นวัตกรรม) 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) 

หน่วยงานขับเคลื่อน 
Output Outcome 

- สร้างระบบกลไกใน
ชุมชน เพ่ือยกระดับ
ความสามารถการสร้าง
นวัตกรรมของชุมชนที่
ก่อให้เกิดรายได้ หรือ
การแก้ปัญหาสังคม 
 

- KR4.13.2.1 จำนวน
ผลงานที่สร้างระบบ
กลไกในการพัฒนา
นวัตกรรมชุมชน 
จำนวน 4 นวัตกรรม 

 

- ชุมชนเกิดรายได้
เพ่ิมข้ึนจากฐานเดิม  

- ชุมชนเกิดความเสมอ
ภาคในสิทธิที่เป็น
สาธารณะประโยชน์  

- ชุมชนเกิดความร่วม
แรง ร่วมใจในการ
พัฒนาพื้นที่ของตนให้
สามารถพ่ึงตนเอง ลด
ปัญหาความขัดแย้ง
ทางสังคม 

 

- คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

- คณะ
เศรษฐศาสตร์ 

- คณะเทคโนโลยี
และการพัฒนา
ชุมชน 

- คณะ
วิทยาศาสตร์ 

- คณะ / 
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาระบบนิเวศของ
ชุมชนให้เกิดมูลค่าและ
คุณค่าทางสังคม 
● พัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวชุมชน 
● พัฒนาผลิตภัณฑ์

ชุมชนที่เป็นอัต
ลักษณ์ท้องถิ่น 

- KR4.13.2.2 จำนวน
ระบบนิเวศของ
ชุมชนที่พัฒนาขึ้น 
และก่อให้เกิดมูลค่า
และคุณค่าของชุมชน
ที่ จำนวน 6 
นวัตกรรม 

 

- ชุมชนเกิดรายได้เพ่ิมขึ้น
จากฐานเดิม  

- ชุมชนเกิดความตระหนัก
ในการหวงแหนในการ
รักษาทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมท่ีขับเคลื่อน
การก่อให้เกิดรายได้  

- เกิดการสร้างมาตรการ
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ระหว่างชุมชนกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เกิดเป็นแนวทางในการ
พัฒนาทรัพยากรในแผน
แม่บทประจำตำบล 

- คณะวิทยาศาสตร์ 
- คณะอุตสาหกรรม

เกษตรและ
ชีวภาพ 

- สำนักส่งเสริม
วิชาการและภูมิ
ปัญญาชุมชน 

- คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

- คณะ / หน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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KR4.13.3 จำนวนวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กในพื้นที่เป้าหมาย ประสบ
ความสำเร็จใน การยกระดับรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 โดยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยหรือนวัตกรรม 
(1,000 นวัตกรรม) 
เป้าประสงค์ TSU4.13.3 พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก ให้เกิดความสามารถใน
การแข่งขันทางธุรกิจในระดับพ้ืนที่ (21 นวัตกรรม) 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) 

หน่วยงานขับเคลื่อน 
Output Outcome 

- พัฒนาสาคูต้นแบบ
ครบวงจร  

- KR4.13.3.1 จำนวน
นวัตกรรม
กระบวนการที่
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
วิสาหกิจและ
ผู้ประกอบการให้มี
ความสามารถในการ
แข่งขันในธุรกิจสาคู 
จำนวน 1 นวัตกรรม 

- KR4.13.3.2 จำนวน
ผลิตภัณฑ์สาคูที่เป็น
นวัตกรรม จำนวน 5 
นวัตกรรม 

- เกิดมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สาคู และการกระจาย
รายได้ในชุมชน 

- เกิดแนวทางในการ
ขยายพ้ืนที่ปลูกอย่าง
ยั่งยืน 

- เกิดช่องทางการตลาด 
และการยกระดับ
สินค้าให้เป็นสินค้า 
OTOP 

- เกิดการรักษาภูมิ
ปัญญาสาคู และ
ถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ 

- คณะ
อุตสาหกรรม
เกษตรและ
ชีวภาพ 

- คณะเทคโนโลยี
และการพัฒนา
ชุมชน 

- คณะ
วิทยาศาสตร์ 

- สำนักส่งเสริม
บริการวิชาการ
และภูมิปัญญา
ชุมชน 

- คณะ / 
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

- พัฒนากระจูดเป็นอัต
ลักษณ์ของเมืองพัทลุง 

- KR4.13.3.3 จำนวน
นวัตกรรม
กระบวนการที่
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
วิสาหกิจและ
ผู้ประกอบการให้มี
ความสามารถในการ
แข่งขันในธุรกิจ
กระจูด จำนวน 1 
นวัตกรรม 

- เกิดการพัฒนาสาย
พันธุ์กระจูดที่มี
คุณภาพต่อการสร้าง
ผลิตภัณฑ์รูปแบบ
ใหม่ๆ 

- เกิดมูลค่าเพ่ิมให้กับ
กระจูด และการ
กระจายรายได้ใน
ชุมชน 

- สำนักส่งเสริม
บริการวิชาการและ
ภูมิปัญญาชุมชน 

- คณะเทคโนโลยี
และการพัฒนาชุ
มน 

- คณะอุตสาหกรรม
เกษตรและชีวภาพ 

- คณะวิทยาศาสตร์ 
- คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 
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- KR4.13.3.4 จำนวน
ผลิตภัณฑ์กระจูดที่
เป็นนวัตกรรม 
จำนวน 5 นวัตกรรม 
 

- เกิดแนวทางในการ
ขยายพื้นที่ปลูกอย่าง
ยั่งยืน 

- เกิดช่องทางการตลาด 
และการยกระดับ
สินค้าเพ่ือจำหน่ายใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศ 

- เกิดการรักษาภูมิ
ปัญญากระจูด และ
ถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ 

- คณะ / หน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาพื้นที่จังหวัด
พัทลุงเป็นศูนย์กลาง
ปลาสามน้ำ  

- KR4.13.3.5 จำนวน
นวัตกรรม
กระบวนการที่พัฒนา
ศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจ
และผู้ประกอบการให้
มีความสามารถในการ
แข่งขันในธุรกิจปลา
สามน้ำ จำนวน 1 
นวัตกรรม 

- KR4.13.3.6 จำนวน
ผลิตภัณฑ์ที่ปลาสาม
น้ำ เป็นนวัตกรรม 
จำนวน 5 นวัตกรรม 

 

- เกิดการอนุรักษ์สายพันธุ์
ปลาสามน้ำ และ
สิ่งแวดล้อม 

- เกิดการพัฒนาแหล่งซื้อ
ขายปลาสามน้ำ  

- เกิดการกระจายรายได้
ในชุมชน 

- เกิดแนวทางในการขยาย
สายพันธุ์ปลาสามน้ำ 

- เกิดการรักษาภูมิปัญญา
ปลาสามน้ำ และ
ถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ 

- คณะวิทยาศาสตร์ 
- คณะเศรษฐศาสตร์ 
- คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

- คณะเทคโนโลยี
และการพัฒนา          
ชุมน 

- คณะ / หน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- ยกระดับมูลค่าและ
คุณค่าข้าวสังข์หยด
เมืองพัทลุง 

- KR4.13.3.7 จำนวน
นวัตกรรม
กระบวนการที่พัฒนา
ศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจ
และผู้ประกอบการให้
มีความสามารถในการ
แข่งขันในธุรกิจข้าว
สังข์หยด จำนวน 1 
นวัตกรรม 

- เกิดมูลค่าเพ่ิมให้กับข้าว
สังข์หยดเมืองพัทลุง และ
การกระจายรายได้ใน
ชุมชน 

- เกิดแนวทางในการขยาย
พ้ืนที่ปลูกแบบอินทรีย์
อย่างยั่งยืน 

- เกดิช่องทางการตลาด 
และการยกระดับสินค้า

- คณะอุตสาหกรรม
เกษตรและชีวภาพ 

- คณะเทคโนโลยี
และการพัฒนา
ชุมชน 

- คณะวิทยาศาสตร์ 
- สำนักส่งเสริม
บริการวิชาการและ
ภูมิปัญญาชุมชน 
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- KR4.13.3.8 จำนวน
ผลิตภัณฑ์ข้าวสังข์
หยดเมืองพัทลุง
จำนวน 2 นวัตกรรม 

เพ่ือจำหน่ายใน
ระดับประเทศและ
ต่างประเทศ 

- คณะ / หน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

KR4.13.4 จำนวนชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community)/ชุมชนนวัตกรรม มีความสามารถในการพัฒนา 
พึ่งตนเอง และจัดการตนเอง (รวมปี 2563-2565 เป็น 50 ตำบล) (1,500 ตำบล) 
เป้าประสงค์ TSU4.13.4 ยกระดับชุมชนที่มีศักยภาพให้สามารถในการพ่ึงตนเองและจัดการตนเองบนพื้นฐาน
ทรัพยากรของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน (65 ตำบล) 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) 

หน่วยงานขับเคลื่อน 
Output Outcome 

- พัฒนาจังหวัดพัทลุงให้
เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ  

- KR4.13.4.1 จำนวน
ตำบลที่ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อ
สุขภาพ จำนวน 10 
ตำบล 

- KR4.13.4.2 จำนวน
ตำบลที่ได้รับการ
พัฒนาเป็นแหล่ง
อาหารเพื่อสุขภาพ 
จำนวน 65 ตำบล 

- KR4.13.4.3 จำนวน
ตำบลที่ได้รับการ
พัฒนาเป็นแหล่ง
บริการด้านสุขภาพ 
จำนวน 10 ตำบล 

- ยกระดับทรัพยากร
ชุมชนเพ่ือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวอาหารและ
สุขภาพ  

- เกิดการกระจาย
รายได้ในชุมชนและ
สร้างการเติบโต GDP 
ของจังหวัดเพ่ิมข้ึน
จากฐานเดิมร้อยละ 5 

- เกิดแผนแม่บทการ
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว อาหาร 
และแหล่งบริการด้าน
สุขภาพ บรรจุใน
แผนพัฒนาตำบล 

- เกิดนโยบายการ
พัฒนาจังหวัดพัทลุง
ให้เป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวเชิงอัต
ลักษณ์ในภาคใต้ 

- คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

- คณะเทคโนโลยี
และการพัฒนา
ชุมน 

- วิทยาลัยการ
จัดการและการ
พัฒนา 

- สถาบัน
ปฏิบัติการ
ชุมชนเพ่ือ
การศึกษาแบบ
บูรณาการ 

- คณะ / 
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 
 

- พัฒนาจังหวัดพัทลุงให้
เป็นเมืองผลิต
อาหารอัตลักษณ์ใน
ศตวรรษท่ี 21  

- KR4.13.4.4 จำนวน
ตำบลที่ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นแหล่ง
ผลิตอาหารใน

- เกิดผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่เป็นอัตลักษณ์มี
คุณค่าทางโภชนาการ 
สะอาด และปลอดภัย 

- คณะ
อุตสาหกรรม
เกษตรและ
ชีวภาพ 
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ศตวรรษที่ 21 
จำนวน 10 ตำบล 

สำหรับคนทุกช่วงวัย
เพ่ือรองรับการพัฒนา
คนในศตวรรษที่ 21 

- เกิดการกระจาย
รายได้ในชุมชน และ
สร้างการเติบโต
เศรษฐกิจบนฐานราก
ของชุมชนเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 5 

- เกิดความพ่ึงตนเอง
และลดความเหลื่อม
ล้ำทางรายได้ของ
ชุมชน 

- คนทุกช่วงวัยสามารถ
เข้าถึงแหล่งอาหารที่
มีคุณค่าทาง
โภชนาการ สะอาด 
และปลอดภัย 

- คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

- คณะวิทยาการ
สุขภาพและการ
กีฬา 

- คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

- คณะ / 
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 

 

KR4.13.5 จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำองค์ความรู้ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
(Appropriate Technology) ไปใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม (500 แห่ง)  
เป้าประสงค์ TSU4.13.5 การจัดการต้นทุนทรัพยากรและวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากใน
พื้นที่ระดับตำบล (5 แห่ง) 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) หน่วยงาน

ขับเคลื่อน Output Outcome 
- แพลตฟอร์มความ

ร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยและ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยใช้
ทรัพยากรและ
วัฒนธรรมในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากของชุมชน 

- KR4.13.5.1 จำนวน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่นำ
นวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ไปใช้ประโยชน์ 
จำนวน 5 แห่ง 
 

- ชุมชนเกิดความ
รวมกลุ่มอาชีพ กลุ่ม
อนุรักษ์ ภายใต้การ
กำกับดูแลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ก่อให้เกิดการกระจาย
รายได้ในชุมชน 

- ชุมชนสามารถเข้าถึง
ทรัพยากรสาธารณะ
อย่างเท่าเทยีม 

- วิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือ
การพัฒนา 

- คณะ
เทคโนโลยี
และการ
พัฒนาชุมชน 

- คณะ
เศรษฐศาสตร์ 
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และก่อให้เกิดชุมชน
นวัตกรรม 

 

- ก่อให้เกดิการพัฒนา
แผนแม่บทเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 

- คณะ
นิติศาสตร์ 

- คณะ / 
หน่วยงานอื่น
ที่เก่ียวข้อง 

 
KR4.13.6 ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก/เศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย บนฐานทุน
ทรัพยากร/ วัฒนธรรมในพื้นที่ (ร้อยละ 10 ต่อปีจากฐานปี 2563) 
เป้าประสงค์ TSU4.13.6 พัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณให้เป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ในการผลิตพลังงาน
ทดแทนแห่งอนาคต (ร้อยละ 10 ต่อปีจากฐานปี 2563) 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) หน่วยงาน

ขับเคลื่อน Output Outcome 
- มหาวิทยาลัยพลังงาน

ทดแทนแห่งอนาคต 
(Future Energy 
University) 

 

- KR4.13.6.1 
ต้นแบบชุมชนที่เป็น
ฐานในการขับเคลื่อน 
เพ่ือเป็นแหล่งผลิต
พลังงานทดแทน 
จำนวน 3 ชุมชน 

- KR4.13.6.2 มูลค่า
เศรษฐกิจฐานราก (3 
ชุมชน) จากปี 2563 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

- ชุมชนต้นแบบลด
รายจ่ายจากการใช้จ่าย
พลังงานในครัวเรือน 

- เกิดการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับพลังงาน
หมุนเวียนในชุมชนใน
อนาคต 

- เกิดนโยบายในระดับ
จังหวัด เพื่อใช้พลังงาน
ทดแทน 

- เกิดแนวทางการ
ส่งเสริมการใช้พลังงาน
แบบหมุนเวียน เพ่ือ
รองรับในการพัฒนา
ชุมชนในอนาคต 

- คณะ
วิทยาศาสตร์ 

- คณะ
วิศวกรรม
กรรมศาสตร์ 

- คณะ
เศรษฐศาสต
ร ์

- คณะ
มนุษยศาสต
ร์และ
สังคมศาสตร์ 

- คณะ / 
หน่วยงาน
อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
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โปรแกรมที่ 14 ขจัดความยากจนแบบเบด็เสร็จและแม่นยำโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

KR4.14.1 จำนวนคนจนที่ได้รับความช่วยเหลือผ่านกระบวนการเชิงนวัตกรรมหรือได้รับการถ่ายทอดและ
สามารถใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาอาชีพ/ยกระดับรายได้ (40,000 คน) 
เป้าประสงค์ TSU4.14.1 สร้างนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่พื้นที่ภาคใต้
ตอนล่าง (ปัตตานี นราธิวาส) (250 คน) 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) 

หน่วยงานขับเคลื่อน 
Output Outcome 

- สร้างนวัตกรรมเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ำใน
สังคมอาชีพ 
● อาชีพประมง

พ้ืนบ้าน 
● อาชีพดนตรี

พ้ืนบ้าน 
● อาชีพการ

ท่องเที่ยวจากฐาน
รากชุมชน 

● อาชีพที่เป็นอัต
ลักษณ์ของท้องถิ่น 

- KR4.14.1.1 จำนวน
คนที่ประกอบอาชีพ
ได้รับการพัฒนา
ทักษะชีวิตและอาชีพ
ที่สำคัญแห่งศตวรรษ
ที่ 21 จำนวน 200 
คน 

- KR4.14.1.2 จำนวน
นวัตกรรมที่ยกระดับ
รายได้ของผู้มีรายได้
น้อยเพ่ิมข้ึนจากฐาน
เดิม จำนวน 2 
นวัตกรรม 

- ยกระดับรายได้ผู้มี
รายได้น้อยเพ่ิมขึ้นจาก
ฐานเดิมร้อยละ 5 

- ผู้มีรายได้น้อยสามารถ
เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ 
และสาธารณะ
ประโยชน์ 

- สังคมมีจิตใต้สำนึก
ความเป็นมนุษย์ใน 

- การเอ้ืออาทรและ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ 

- เกิดการอยู่ร่วมกันแบบ
ไร้ฐานันดร     

- คณะ
เศรษฐศาสตร์
และ
บริหารธุรกิจ 

- คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

- คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

- คณะ / 
หน่วยงานอื่นที่
เกีย่วข้อง 

- การพัฒนาทักษะอาชีพ
กลุ่มเยาวชนกำพร้าใน
ศตวรรษท่ี 21 
 

- KR4.14.1.3 จำนวน
เยาวชนกำพร้าได้รับ
การพัฒนาทักษะ
ชีวิตและอาชีพที่
สำคัญแห่งศตวรรษที่ 
21 จำนวน 50 คน 

 

- ยกระดับคุณภาพชีวิต
และจิตใจของเยาวชน
กำพร้าให้สามารถ
ปรับตัวอยู่ได้ในสังคม 

- สร้างทักษะอาชีพให้
กลุ่มเยาวชนกำพร้า
สามารถพ่ึงตนเองได้ 

- พัฒนามาตรการ
กฎระเบียบให้กลุ่ม
เยาวชนกำพร้าให้
สามารถเข้าถึง 
สวัสดิการแห่งรัฐ และ
สาธารณะประโยชน์ 

- คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

- คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

- คณะนิติศาสตร์ 
- วิทยาลัยการ

จัดการเพ่ือการ
พัฒนา 

- คณะ / 
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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- ความขัดแย้งทางสังคม 
อาชญากรรมทางสังคม 
และปัญหาสังคมลดลง 

- สังคมมีจิตใต้สำนึก
ความเป็นมนุษย์ในการ
เอ้ืออาทรและช่วยเหลือ
กลุ่มเยาวชนกำพร้า 

 
 

KR4.14.2 จำนวนระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามกลุ่มเป้าหมายคนจนที่มีความแม่นยำของประเทศ เพื่อให้
การจัดสรรสวัสดิการรัฐมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และมีการทดลองใช้ (1 ระบบ) 
เป้าประสงค์ TSU4.14.2 พัฒนาระบบติดตามกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยอย่างแม่นยำในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 
(ปัตตานี นราธิวาส)  (1 ระบบ) 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) 

หน่วยงานขับเคลื่อน 
Output Outcome 

- สร้างระบบฐานข้อมูล
เพ่ือติดตามและเฝ้า
ระวังหนี้สำหรับกลุ่ม
คนผู้มีรายได้น้อย 

- KR4.14.2.1 ระบบ
การติดตามและเฝ้า
ระวังหนี้จำนวน 1 
ระบบ 

- ผู้มีรายได้น้อย มีหนี้
ลดลงจำนวนร้อยละ 5 
จากฐานหนี้เดิม 

- ผู้มีรายได้น้อยเกิดการ
เฝ้าระวังการใช้จ่ายที่
ก่อให้เกิดหนี้ 

- เกิดการพัฒนาอาชีพ
เสริมรายได้ 

- เกิดการสร้างช่องทาง
สวัสดิการแห่งรัฐ
สำหรับผู้มีรายได้น้อย 

- หน่วยงานภาครัฐ
สามารถนำข้อมูลไปใช้
เพ่ือพัฒนาอาชีพของ
กลุ่มคนผู้มีรายได้น้อย 

- เกิดแผนพัฒนาทักษะ
ชีวิตและอาชีพใน
ศตวรรษท่ี 21 ในระดับ
ตำบล 

- คณะวิทยาศาสตร์ 
- คณะ

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

- คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

- วิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือการ
พัฒนา 

- คณะ / หน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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โปรแกรมที่ 15 การพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญโดยใช้วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม 
KR4.15.1 จำนวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนา “ศูนย์กลางความเจริญ เมือง
อัจฉริยะ เมืองน่าอยู่ และเมืองท่ีได้รับการพัฒนา” ตามตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่อย่างยืน (SDGs 
ที1่1)  
(100 ชิ้น) 
เป้าประสงค์ TSU4.15.1พัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนใต้ และจังหวัดสตูล ให้เป็นเมืองน่า
อยู่ (4 ชิ้น) 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) 

หน่วยงานขับเคลื่อน 
Output Outcome 

- พัฒนาเมืองแห่งการ
เรียนรู้วิถีอาชีพชนบท
แบบผาสุก 
● วิถีประมงพ้ืนบ้าน

ในพ้ืนที่ชายฝั่ง
ทะเลฝั่งอันดามัน 
จ.สตูล 

● วิถีประมงพ้ืนบ้าน
ในพ้ืนที่ชายฝั่ง
ทะเลฝั่งอ่าวไทย จ.
ปัตตานี และ
นราธิวาส 

● วิถชีนบทน่าอยูใ่น
พ้ืนที่ จ.ยะลา 

- KR4.15.1.1 จำนวน
องค์ความรู้และ
เทคโนโลยีที่นำไป
พัฒนาเมืองแห่งการ
เรียนรู้ใน 4 จังหวัด
ให้เกิดความผาสุก
ของผู้ให้บริการและผู้
มาเยือน จำนวน 4 
ชิ้น 

- KR4.15.1.2 
เยาวชนนอกระบบ
และประชาชนใน
พ้ืนที่มีช่องทางการ
เรียนรู้และการ
พัฒนาทักษะผ่าน
อาชีพ ไม่น้อยกว่า 
200 คน 

- เกิดความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัย
ทักษิณและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือ 

- พัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมือง
น่าอยู่แบบผาสุก 

- เกิดต้นแบบนวัตกรรม
และการเรียนรู้แบบวิถี
ชนบทในพ้ืนที่ 4 
จังหวัด 

- เกิดนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้นำไปสู่
การสร้างทักษะ อาชีพ 
ก่อให้เกิดรายได้และ
คุณภาพ 

- ชีวิตของคนในชนบทดี
ขึ้น 

 
 
 
 
 
 

- คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

- คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

- คณะ
วิศวกรรมศาสต
ร ์

- คณะ
วิทยาศาสตร์ 

- คณะ / 
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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KR4.15.3 จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตชนบท (อบต. อบจ. และเทศบาล) ที่นำองค์ความรู้และ 
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่พัฒนา หรือ ได้รับการถ่ายทอดไปใช้และเกิดผลที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนา และ/
หรือ การลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงรายได้เพิ่มขึ้นหรือยกระดับคุณภาพชีวิต หรือยกระดับการพัฒนาสังคม
และ ส่ิงแวดล้อม (200 แห่ง) 
เป้าประสงค์ TSU4.15.3 ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
ทักษิณบนแพลตฟอร์มความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง สงขลา กระบี่ สตูล และ 
3 จังหวัดชายแดนใต้ (10 แห่ง) 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) 

หน่วยงานขับเคลื่อน 
Output Outcome 

- แพลตฟอร์มความ
ร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยและ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่นำผลงาน
ของมหาวิทยาลัย
ทักษิณไปขยายผลใน
การยกระดับรายได้
และคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนอย่างเป็น
รูปธรรม 

- KR4.15.3.1 จำนวน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตชนบท 
(อบต. อบจ. และ
เทศบาล) ที่นำองค์
ความรู้และ นวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ไปใช้และเกิดผลที่เป็น
รูปธรรม จำนวน  10 
แห่ง 

- ชุมชนเกิดความเท่าเทียม
กันทางด้านสังคม และ
ลดความเหลื่อมล้ำ
ทางด้านรายได้ 

- ชุมชนเกิดความเสมอภาค
ในการเข้าถึงทรัพยากรที่
เป็นสาธารณะประโยชน์ 

- ชุมชนเกิดทักษะความ
กล้าแสดงออกในพ้ืนที่
สาธารณะอย่างเหมาะสม 

- วิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือการ
พัฒนา 

- คณะวิทยาศาสตร์ 
- คณะเทคโนโลยี

และการพัฒนา
ชุมชน 

- คณะ / หน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

KR4.15.5 จำนวนเมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในภูมิภาค โดยมีแผนการสร้าง
งาน ในเขตเมืองหลักและเมืองโดยรอบ (จำนวน 10 เมือง) 
เป้าประสงค์ TSU4.15.5 สร้างนวัตกรรมเพ่ือรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในภาคพ้ืนอากาศของจังหวัด
พัทลุง (1 เมือง) 

แผนงานวิจัยย่อย 
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) 

หน่วยงานขับเคลื่อน 
Output Outcome 

- พัฒนากำลังคน และ
เขตพ้ืนที่ เพ่ือรองรับ
การขยายตัวการขนส่ง
ทางด้านอากาศในเขต
เมืองจังหวัดพัทลุง 

- KR4.15.5.1 จังหวัด
พัทลุงได้รับการ
พัฒนากำลังคนและ
พ้ืนที่ จำนวน 1 
เมือง 

- เกิดแผนการพัฒนาเชิง
พ้ืนที่แบบบูรณาการใน
ระดับจังหวัด 

- เกิดการพัฒนาแรงงานใน
พ้ืนที่ ที่มีทักษะสูงเฉพาะ
ด้านการให้บริการท่า
อากาศยานในภาคพ้ืนดิน
และภาคอากาศ 

- คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์
- คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
- วิทยาลัยการจัดการ
เพื่อการพัฒนา 
- คณะ / หน่วยงาน
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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ส่วนที่ 3 
17 กลุ่มประเด็นวจิัยของมหาวิทยาลยั
ทักษิณเพื่อขับเคลือ่นนวัตกรรมสงัคม                

พ.ศ. 2564-2568 
THAKSIN UNIVERSITY (TSU) - SOCIAL INNOVATION 

MOVEMENT (SIM) 17 FLAGSHIPS 
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17 กลุ่มประเด็นวจิัยของมหาวิทยาลยั
ทักษิณเพื่อขับเคลือ่นนวัตกรรมสงัคม              

พ.ศ. 2564-2568 
THAKSIN UNIVERSITY (TSU) - SOCIAL INNOVATION 

MOVEMENT (SIM) 17 FLAGSHIPS 
 
แฟลตฟอร์ม 1 นวัตกรรมคลังสมอง (INTELLIGENT INNOVATION) 
เป้าประสงค์หลัก: พัฒนากำลังคนด้านการวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสังคม 

  และของประเทศ นำไปสู่การวิจัยช้ันแนวหน้าของประเทศ 
3 กลุ่มประเด็นวิจัย (FLAGSHIPS) 

1. หลักสูตรนวัตกรรมสร้างครูไทยทักษะสูงในศตวรรษที่ 21  
2. หลักสูตรระยะสั้น สร้างศิลปินพ้ืนบ้านและนักวิจัยวัฒนธรรมของภาคใต้ทักษะสูง  
3. หลักสูตรระยะสั้น สร้างนักวิจัยและนวัตกรด้านพลังงานธรรมชาติแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน                      

ในศตวรรษท่ี 21  
 



61 
 

แผนยุทธศาสตรด์้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม มหาวิทยาลัยทกัษิณ พ.ศ. 2564-2568  
 

  



62 
 

แผนยุทธศาสตรด์้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม มหาวิทยาลัยทกัษิณ พ.ศ. 2564-2568  
 

แฟลตฟอร์ม 2 นวัตกรรมเทคโนโลย ี(TECHNOLOGY INNOVATION) 
เป้าประสงค์หลัก: สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อขจัดปัญหาท้าทายของสังคม เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตร 

  และความม่ันคงของรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคมทุกช่วงวัย และพัฒนาสังคม  
  สมานฉันท์ให้มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมแนวหน้าของประเทศ 

6 กลุ่มประเด็นวิจัย (FLAGSHIPS) 
1. มหาวิทยาลัยนำร่อง ผู้สูงวัยในศตวรรษที่ 21 ในภาคใต้ 
2. พัฒนาพลังงานธรรมชาติ พลังงานทางเลือก นำร่องเพ่ืออนาคตบนฐานทรัพยากรท้องถิ่นในภาคใต้  
3. พัฒนาทักษะอาชีพและทักษะการดำรงชีพในศตวรรษท่ี 21 สำหรับกลุ่มคนเปราะบาง  
4. พัฒนาระบบจัดการขยะแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือชุมชนสะอาด  
5. แพลตฟอร์มระบบ IoT เพ่ือติดตามและเตือนภัยทางการเกษตรในพ้ืนที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 
6. ระบบยุติธรรมชุมชนเพ่ือความสมานฉันท์ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพ้ืนที่เปราะบาง  
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แฟลตฟอร์ม 3 นวัตกรรมผู้ประกอบการ (ENTREPRENEUR INNOVATION) 
เป้าประสงค์หลัก: สร้างนวัตกรรมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันระดับประเทศ 
3 กลุ่มประเด็นวิจัย (FLAGSHIPS) 

1. พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจ และผู้ประกอบการด้านเกษตรและอาหารอัตลักษณ์
ท้องถิ่น (ข้าวสังข์หยด กระจูด พริก ไก่คอล่อน แพะ ปลาสามน้ำ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น) ให้มีความสามารถ
การแข่งขันระดับประเทศ 

2. นวัตกรรมอาหารอัตลักษณ์เพ่ือสุขภาพทุกช่วงวัยแห่งอนาคตบนแพลตฟอร์มความร่วมมือระดับ
อุตสาหกรรม  

3. วิจัยและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นถิ่น (ขม้ินชัน ไพล พลู หมาก) ให้มีมูลค่าสูง 
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แฟลตฟอร์ม 4 นวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ (AREA-BASE INNOVATION) 
เป้าประสงค์หลัก: สร้างนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อจัดการปัญหาท้าทายที่สำคัญของชุมชน ให้สามารถดำรงชีวิต 
     ได้อย่างมีความสุขและมีคุณค่า 
5 กลุ่มประเด็นวิจัย (FLAGSHIPS) 

1. ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง สตูล และพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง ด้วย
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยทักษิณ  

2. เพ่ิมคุณค่าและมูลค่าสินค้าอัตลักษณ์ (สาคู กระจุด ปลาสามน้ำ ประมงพ้ืนบ้าน ปลาสวยงาม) สำหรับ
วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

3. Phatthalung food Innopolis  
4. ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมผู้มีรายได้น้อย ผู้เปราะบาง หรือกลุ่มคนชายขอบในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 
5. พัฒนาระบบการจัดการตนเองของชุมชนด้วยผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณบนแพลตฟอร์มความ

ร่วมมือระดับท้องถิ่น  
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