
กรอบประเด็นการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

กรอบ
ที ่

กรอบ/ประเด็นการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนบูรณาการ 

แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ 1 วิจัย
และนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายของประเทศ 
 

เป้าหมายที่ 2 การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้าง
ความเข้มแข็งด้านสังคม 
ชุมชน ความมั่นคงและ
เพิ่มคุณภาพชีวิต
ประชาชน 
 

เป้าหมายที่ 3 วิจัย
เพื่อสร้าง/สะสมองค์
ความรู้ที่มีศักยภาพ 
เป็นฐานความรู้ในการ
วิจัยและพัฒนา 
 

เป้าหมายที่ 4 สร้าง
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
นวัตกรรม มาตรฐาน
การวิจัย มาตรฐาน
อุตสาหกรรม และ
บุคลากรวิจยัและ
นวัตกรรมทีม่ีคุณภาพ
และเพียงพอ ส่งเสริม
การพัฒนานวัตกรรม
ของประเทศ 

1 พลังงานชีวภาพและพลังงานทางเลือก      
 1.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศกัยภาพแหล่งวัตถดุิบ

เพื่อผลิตพลังงานชีวภาพและพลังงานทางเลือกอื่น 
 

แผนบูรณาการการ
พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (กระทรวง
พลังงาน) 

- อุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์
เป้าหมาย-เชื้อเพลิง
ชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ 
- ข้อริเริ่มใหมร่ัฐบาล-
การพัฒนาพลังงาน
ทดแทน 
 

 วิศวกรรมและ
เทคโนโลย ี

 

 1.2 การศึกษาศักยภาพอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน
ทดแทนในพ้ืนท่ีภาคใต้ 
 

 1.3 การศึกษาวิจัยด้านอนุรักษ์พลงังานในกลุ่มที่มี
ศักยภาพสูง ได้แก่ กลุ่มอตุสาหกรรมปาล์มน้้ามัน  กลุม่
อุตสาหกรรมยางพารา และอุตสาหกรรมอาหารทะเล 
 

 1.4 การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการจัดการการใช้และ
ประหยดัพลังงาน 



กรอบ
ที ่

กรอบ/ประเด็นการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนบูรณาการ 

แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ 1 วิจัย
และนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายของประเทศ 
 

เป้าหมายที่ 2 การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้าง
ความเข้มแข็งด้านสังคม 
ชุมชน ความมั่นคงและ
เพิ่มคุณภาพชีวิต
ประชาชน 
 

เป้าหมายที่ 3 วิจัย
เพื่อสร้าง/สะสมองค์
ความรู้ที่มีศักยภาพ 
เป็นฐานความรู้ในการ
วิจัยและพัฒนา 
 

เป้าหมายที่ 4 สร้าง
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
นวัตกรรม มาตรฐาน
การวิจัย มาตรฐาน
อุตสาหกรรม และ
บุคลากรวิจยัและ
นวัตกรรมทีม่ีคุณภาพ
และเพียงพอ ส่งเสริม
การพัฒนานวัตกรรม
ของประเทศ 

 1.5 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานท้ังในระดับ
ครอบครัวชุมชนและท้องถิ่นการพัฒนาและส่งเสริมการใช้
พลังงานทางเลือก 
 

 1.6 การวิจัยเกี่ยวกับความมั่นคงทางพลังงาน 
 

2 สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์สุขภาพเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

     

 2.1 การับมือกับปัญหาภาวะโลกรอ้นจากปรากฏการณ์
เรือนกระจก และเกิดปรากฏการณ์เอลนโินและลานินา 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
โลก 

 ข้อริเริ่มใหม่รัฐบาล-
การจัดการสภาพ
ภูมิอากาศ (climate 
change) 

วิจัยมุ่งเป้า-การ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
-การพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อป้องกันและจัดการ
ภัยพิบัต ิ

วิทยาศาสตร์ 
การแพทย์และ

สุขภาพ 

 

 2.2 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรูด้้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พัฒนาคนให้มีจิตส้านกึในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  วิจัยมุ่งเป้า-สิ่งแวดล้อม 
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและระบบนิเวศ 

 



กรอบ
ที ่

กรอบ/ประเด็นการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนบูรณาการ 

แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ 1 วิจัย
และนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายของประเทศ 
 

เป้าหมายที่ 2 การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้าง
ความเข้มแข็งด้านสังคม 
ชุมชน ความมั่นคงและ
เพิ่มคุณภาพชีวิต
ประชาชน 
 

เป้าหมายที่ 3 วิจัย
เพื่อสร้าง/สะสมองค์
ความรู้ที่มีศักยภาพ 
เป็นฐานความรู้ในการ
วิจัยและพัฒนา 
 

เป้าหมายที่ 4 สร้าง
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
นวัตกรรม มาตรฐาน
การวิจัย มาตรฐาน
อุตสาหกรรม และ
บุคลากรวิจยัและ
นวัตกรรมทีม่ีคุณภาพ
และเพียงพอ ส่งเสริม
การพัฒนานวัตกรรม
ของประเทศ 

 2.3 การวิจัยเพื่อส่งเสริมหรือพัฒนาให้เกิดการใช้และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมท้ังทางชีวภาพ
และกายภาพอย่างยั่งยืนเน้นการจดัการป่าน้้าหรือดินการ
จัดการขยะมูลฝอยหรือมลพิษการอนุรักษ์พัฒนาและ
ฟื้นฟูลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา 

-ทรัพยากรชีวภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

 2.4 การวิจัยด้านการท่องเที่ยวและบริการเชิงอนุรักษ์ 
ด้านจัดการความหลากหลายทางชีวภาพการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรชีวภาพ 

แผนงานบูรณาการสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยว
และบริการ (กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา) 

 วิจัยมุ่งเป้า-การบริหาร
จัดการการท่องเที่ยว 

 

 2.5 การจัดบริการสุขภาพและการประเมินผลสุขภาพ   วิจัยมุ่งเป้า-การแพทย์
และสาธารณสุข 

 
 2.6 ผลกระทบทางสุขภาพกับสังคมผู้สูงอาย ุ
 2.7 การวิจัยทางสุขภาพเพื่อรองรบัการเจ็บป่วยด้วย

โรคตดิต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคอุบตัิใหม่ โรคอุบตัิซ้้า 
 2.8 ผลกระทบทางสุขภาพเพื่อรองรับปัญหาภยัพิบัติทาง

ธรรมชาติและแรงงานต่างด้าว 
 2.9 การศึกษาวงจรชีวิตการอพยพของพาหะน้าโรค 



กรอบ
ที ่

กรอบ/ประเด็นการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนบูรณาการ 

แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ 1 วิจัย
และนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายของประเทศ 
 

เป้าหมายที่ 2 การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้าง
ความเข้มแข็งด้านสังคม 
ชุมชน ความมั่นคงและ
เพิ่มคุณภาพชีวิต
ประชาชน 
 

เป้าหมายที่ 3 วิจัย
เพื่อสร้าง/สะสมองค์
ความรู้ที่มีศักยภาพ 
เป็นฐานความรู้ในการ
วิจัยและพัฒนา 
 

เป้าหมายที่ 4 สร้าง
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
นวัตกรรม มาตรฐาน
การวิจัย มาตรฐาน
อุตสาหกรรม และ
บุคลากรวิจยัและ
นวัตกรรมทีม่ีคุณภาพ
และเพียงพอ ส่งเสริม
การพัฒนานวัตกรรม
ของประเทศ 

 2.10 การวิจัยพัฒนาชุดทดสอบ หรือเทคโนโลยีการตรวจ
ส้าหรับโรคที่มผีลกระทบด้านสุขภาพในประเทศ หรือการ
พัฒนาเทคโนโลยีการตรวจใหส้ะดวก รวดเร็วข้ึน 
 

3 การศึกษาและการสร้างสรรค์การเรียนรู้เพ่ือทุนทาง
ปัญญาของสังคม 

     

 3.1 การวิจัยเพื่อการพัฒนาและผลิตครู และผู้บริหาร
ทางการศึกษา 

แผนงานบูรณาการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 
(กระทรวงศึกษาธิการ) 

 ด้านความมั่นคง สังคม 
และพัฒนาท่ียั่งยืน-
การศึกษาและ
สร้างสรรค์การเรียนรู ้

สังคมศาสตร ์  

 3.2 การส่งเสรมิการพัฒนาคนใหม้คีุณธรรม น้าความรู้ 
พัฒนาจิตใจควบคู่กับการพัฒนาการเรยีนรู ้

 3.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 /การ
เรียนรู้ในทักษะสากล ได้แก่ การเรยีนรู้ด้วยตนเอง ทักษะ
การคิด การสร้างสรรค์ ทักษะเทคโนโลยแีละ
ภาษาต่างประเทศ 



กรอบ
ที ่

กรอบ/ประเด็นการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนบูรณาการ 

แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ 1 วิจัย
และนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายของประเทศ 
 

เป้าหมายที่ 2 การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้าง
ความเข้มแข็งด้านสังคม 
ชุมชน ความมั่นคงและ
เพิ่มคุณภาพชีวิต
ประชาชน 
 

เป้าหมายที่ 3 วิจัย
เพื่อสร้าง/สะสมองค์
ความรู้ที่มีศักยภาพ 
เป็นฐานความรู้ในการ
วิจัยและพัฒนา 
 

เป้าหมายที่ 4 สร้าง
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
นวัตกรรม มาตรฐาน
การวิจัย มาตรฐาน
อุตสาหกรรม และ
บุคลากรวิจยัและ
นวัตกรรมทีม่ีคุณภาพ
และเพียงพอ ส่งเสริม
การพัฒนานวัตกรรม
ของประเทศ 

 3.4 การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเฉพาะทาง
ส้าหรับรองรับความต้องการในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะด้าน
การศึกษาและการเกษตร 

 3.5 การพัฒนารูปแบบหรือวิธีการเรียนรูเ้พื่อเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงบริบทของโลกในกระแสโลกาภิวัตน ์

 3.6 การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
น้าไปสู่การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในพื้นที่ 

 3.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน หลกัสูตร และการบริหาร
จัดการหลักสตูรการเรยีนรู้เชิงสร้างสรรค ์

 3.8 การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรยีนรู้ที่เป็น
ต้นแบบทางการศึกษาหรือการเรียนรู้ของสังคมชุมชนและ
ท้องถิ่น 

4 การวิจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาภาคใต้      
 4.1 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมเมืองและ

สังคมชนบทในพื้นที่ภาคใต ้
แผนงานบูรราการสร้าง
ความเสมอภาค เพื่อ
รองรับสังคมผู้สูงอายุ 

 ด้านความมั่นคง สังคม 
และพัฒนาท่ียั่งยืน 

สังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร ์

 

 4.2 การจัดการภาวะความเป็นเมอืงที่มีมากขึ้น  



กรอบ
ที ่

กรอบ/ประเด็นการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนบูรณาการ 

แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ 1 วิจัย
และนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายของประเทศ 
 

เป้าหมายที่ 2 การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้าง
ความเข้มแข็งด้านสังคม 
ชุมชน ความมั่นคงและ
เพิ่มคุณภาพชีวิต
ประชาชน 
 

เป้าหมายที่ 3 วิจัย
เพื่อสร้าง/สะสมองค์
ความรู้ที่มีศักยภาพ 
เป็นฐานความรู้ในการ
วิจัยและพัฒนา 
 

เป้าหมายที่ 4 สร้าง
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
นวัตกรรม มาตรฐาน
การวิจัย มาตรฐาน
อุตสาหกรรม และ
บุคลากรวิจยัและ
นวัตกรรมทีม่ีคุณภาพ
และเพียงพอ ส่งเสริม
การพัฒนานวัตกรรม
ของประเทศ 

 4.3 การสร้างสมัพันธภาพภายในครอบครัว  (กระทรวงพัฒนาสังคม
ฯ)   4.4 การวิจัยเพื่อรองรับสังคมผูสู้งอายุ 

 4.5 การจัดการปญัหาการอพยพ การเคลื่อนย้ายแรงงาน
ภายในและนอกประเทศ 

 4.6 การแก้และป้องกันปัญหาสังคมและอาชญากรรม  
 4.7 การจัดการปญัหาทางสังคมจะมีความหลากหลาย

และซับซ้อน ช่องว่างทางความรู้ และความเหลื่อมล้้าทาง
เทคโนโลย ี

 4.8 การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบและความมั่นคง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้

แผนบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ปญัหา
จังหวัดชายแดนใต ้

   

 4.9 การวิจัยที่ส่งเสริมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้
เกิดขึ้นในสังคมภาคใต ้

 4.10 การวิจัยที่ส่งเสรมิให้เกิดความรักสามัคคี ปรองดอง 
และความรู้ที่เน้นการแก้ปัญหาด้วยวิธีสมานฉันท ์



กรอบ
ที ่

กรอบ/ประเด็นการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนบูรณาการ 

แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ 1 วิจัย
และนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายของประเทศ 
 

เป้าหมายที่ 2 การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้าง
ความเข้มแข็งด้านสังคม 
ชุมชน ความมั่นคงและ
เพิ่มคุณภาพชีวิต
ประชาชน 
 

เป้าหมายที่ 3 วิจัย
เพื่อสร้าง/สะสมองค์
ความรู้ที่มีศักยภาพ 
เป็นฐานความรู้ในการ
วิจัยและพัฒนา 
 

เป้าหมายที่ 4 สร้าง
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
นวัตกรรม มาตรฐาน
การวิจัย มาตรฐาน
อุตสาหกรรม และ
บุคลากรวิจยัและ
นวัตกรรมทีม่ีคุณภาพ
และเพียงพอ ส่งเสริม
การพัฒนานวัตกรรม
ของประเทศ 

 4.11 การวิจัยและสร้างสรรคเ์พื่อการอนุรักษ์พัฒนาและ
ต่อยอดทางศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภาคใต ้

    

 4.12 กระบวนการสรา้งความรู้และทุนทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญามาต่อยอดในการสร้าง 4 คุณค่าทางสังคมและ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรคใ์นพื้นที่ภาคใต้ 

 4.13การเสรมิสร้างขีดความสามารถทางการวิจัยเชิง
สร้างสรรคด์้านศลิปกรรมเพื่อเสรมิสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 

 4.14การสร้างศักยภาพและความสามารถในการอยู่
รวมกันท่ามกลางความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมใน
พื้นที่ภาคใต ้

5 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรม
เกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพ 

     

 5.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวตัถุดิบและการเพิม่มลูค่า
ผลผลติของพืชและสัตวเ์ศรษฐกิจที่ส้าคัญของภาคใต้ 

แผนงานบูรณาการ
พัฒนาศักยภาพการ

 วิจัยมุ่งเป้า-ข้าว 
ยางพารา ปาล์มน้า้มัน 

 
 

 



กรอบ
ที ่

กรอบ/ประเด็นการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนบูรณาการ 

แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ 1 วิจัย
และนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายของประเทศ 
 

เป้าหมายที่ 2 การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้าง
ความเข้มแข็งด้านสังคม 
ชุมชน ความมั่นคงและ
เพิ่มคุณภาพชีวิต
ประชาชน 
 

เป้าหมายที่ 3 วิจัย
เพื่อสร้าง/สะสมองค์
ความรู้ที่มีศักยภาพ 
เป็นฐานความรู้ในการ
วิจัยและพัฒนา 
 

เป้าหมายที่ 4 สร้าง
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
นวัตกรรม มาตรฐาน
การวิจัย มาตรฐาน
อุตสาหกรรม และ
บุคลากรวิจยัและ
นวัตกรรมทีม่ีคุณภาพ
และเพียงพอ ส่งเสริม
การพัฒนานวัตกรรม
ของประเทศ 

ได้แก่ ข้าว ยางพารา ปาล์มน้้ามัน ไม้ผลและพืชสมุนไพร 
และสตัว์ท้องถิ่นภาคใต ้

ผลิตภาคเกษตร 
(กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์) 

พืชสวน/พืชไร่ สตัว์
เศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 

เกษตรศาสตร ์

 5.2 การวิจัยที่ส่งเสริมให้เกดิความปลอดภัยและสรา้ง
มาตรฐานอาหารท้องถิ่นภาคใต ้

อุตสาหกรรมและคลัส
เตอร์เป้าหมาย-การ
แปรรูปอาหาร 

วิจัยมุ่งเป้า-อาหารเพื่อ
เพิ่มมูลค่าและความ
ปลอดภัยส้าหรับ
ผู้บริโภค และการค้า 
 

 5.3 การวิจัยการจัดการความมั่นคงทางอาหารให้ชุมชุน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสังคมและสภาพ
ภูมิอากาศของโลก 

 5.4 การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตการแปรรูป
อาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและการ
พัฒนาอาหารท้องถิ่นภาคใต ้

 5.5 การวิจัยสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชนที่
น้าไปสู่การเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย ์

 5.6 การวิจัยเพื่อพัฒนาการออกแบบผลติภณัฑ์และ
ส่งเสริมการตลาดของผลติภณัฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับการ
แข่งขัน 

 วิจัยมุ่งเป้า-วิสาหกจิ
ชุมชน และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อม 



 


