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ธีระพล  ศรีชนะ 
ส านักวิจัยและพัฒนา  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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การวิจัยและนวัตกรรมที่มาจาก 
Supply Side 
(ตอบโจทย์ผู้วิจัย) 

การวิจัยและนวัตกรรมที่มาจาก Demand Side 
(ตอบโจทย์ประเทศ ตอบโจทย์สังคม ตอบโจทย์
เอกชน) 

• ก าหนดให้ ยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ เป็นแนวทางในการ
จัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม 
• ร่วมทางานกับภาคเอกชน 

เน้นพัฒนาความเป็นเลิศทาง
เทคโนโลย ี
(State of the Art Technology) 

Something in Everything 
(แตะทุกเรื่อง แต่ไม่เก่งสักเรื่อง) 

หัวข้อวิจัยเป็นชิ้นๆ
(Fragmented Research 
Projects) (เบี้ยหัวแตก) 

วาระการวิจัยเรื่องใหญ่ๆที่ชัดเจน 
(Integrated Research Agendas) 
(บูรณาการในองค์รวม) 

Everything in Something 
(เก่งบางเรื่องที่ส าคัญ แต่เก่งสุดๆ) 

เน้นการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 
(Appropriate Technology) 

ต่างคนต่างคิด 
(เกิดความซ  าซ้อนและขาดพลัง) 

สร้างเครือข่ายการพัฒนานวัตกรรมและ
การวิจัยอย่างเป็นระบบ  
(ประชารัฐ/เครือข่ายระหว่างประเทศ) 

ที่มา : ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ (24 เม.ย. 2560) 

จัดสรรงบประมาณแบบ 
Agendaในลักษณะ Program-
based  

บริหารงบประมาณ โดย Outcome 
Delivery Unit (ODU)และสร้าง
เครือข่ายการวิจัย (Consortium) 
เพื่อลดความซ้ าซ้อนและใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

ก าหนดตัวชี้วัดในข้ันการน า 
ผลงานไปใช้ประโยชน์ 
- ความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์
เชิงสังคม เชิงพาณิชย์ 
- ศักยภาพเทคโนโลยีในประเทศ 
- ผู้ร่วมลงทุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ 

Industrial Research and  
Innovation(R&I)Theme  

1. อาหาร เกษตร  
เทคโนโลยีชีวภาพ  
และเทคโนโลยี
การแพทย์  

1.1 การเกษตรสมัยใหม่
(Modern Agriculture)  

1.2 อาหารมูลค่าเพิ่มสูง
และสารออกฤทธ์ิเชิงหน้าท่ี
(High Value added food 
and functional 
ingredient) 

1.1.1 การเพิ่มผลผลิตของปาล์มน้ ามันโดยเทคนิคเกษตรอิเล็กทรอนิกส์และ  
        เกษตรแม่นย า (3) ผู้รับผิดชอบแผน: รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวช านาญ 

1.1.2  การพัฒนาห่วงโซ่ยางพาราเพื่อความย่ังยืนของประเทศ (8) 
        ผู้รับผิดชอบแผน: รศ. อาซีซัน แกสมาน 

1.2.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความม่ันคง อาหาร  
        อย่างบูรณาการครบวงจรตลอดห่วงโซ่ (8)  
        ผู้รับผิดชอบแผน:  ผศ.ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 

1.2.2  การพัฒนายาสมุนไพรในภาคใต้ครบวงจร (22) 
         ผู้รับผิดชอบแผน: รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์  

1.1.3 นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมเกษตรในภาคใต้เพื่อยกระดับ
การแข่งขันและพัฒนาอย่างยั่งยืน (5) ผู้รับผิดชอบแผน: รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ 

1.1.4 วิจัยและพัฒนาอาหารทะเลเศรษฐกิจที่มีศักยภาพตลอดห่วงโซ่  
        เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนของประเทศ (11) 
        ผู้รับผิดชอบแผน: รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ 

= ยังไม่มี 
   โครงการ  

= มีโครงการอยู่แล้ว  

= โครงการจาก       
   Tutor Fair 

= มติที่ประชุม 

1.3 ชีวภัณฑ์ (Biologics) 

1.4 เครื่องมือแพทย์ 
(Medical Devices) 

1.3.1 นวัตกรรมจีโนมิกส์เพื่อสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ (5) 
ผู้รับผิดชอบแผน:  ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา 

1.4.1 นวัตกรรมและพัฒนายา เทคโนโลยีและวัสดุทางการแพทย์ครบวงจร (11) 
ผู้รับผิดชอบแผน: รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ 



ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ 

Industrial Research and  
Innovation(R&I)Theme  

2. เศรษฐกิจดิจิทัล 
และข้อมูล 

2.1 วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
(Robotics and Automation) 

2.4 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและเทคโนโลยีอุปกรณ์
ปลายทาง (Smart Electronics and terminal 
endpoint technologies) 

2.5 การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (IoT) ข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) และการเชื่อมโยง 
  

2.6 เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) เพื่อการ
สนับสนุนการผลิตและพัฒนา 

2.5.2 เสริมสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลไอโอทีและ
ข้อมูลขนาดใหญ่ (8)  
ผู้รับผิดชอบแผน:  ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทตั 

2.5.1 Thai IoT Platform for smart city (1)  
ผู้รับผิดชอบแผน: ผศ. ดร. วรรณรัช  สันติอมรทัต 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

3. ระบบโลจิสติกส์ 3.1 ยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation 
Automotive) 

3.2 ระบบโลจิสตกิส์อัจฉริยะ(Smart Logistics)  

3.3 อุตสาหกรรมการบิน (Aviation) 

3.4.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบรางด้วยการเพิ่ม
สัดส่วนการขนส่งสินค้าของระบบรางและการเพิ่มศักยภาพการ
ผลิตชิ้นส่วนรถไฟในประเทศ (4) ผู้รับผิดชอบแผน: รศ.ดร.นิกร  
ศิริวงศ์ไพศาล 

2.1/2.2  ผู้รับผิดชอบแผน: ผศ. ดร. นิคม สุวรรณวร  

2.2 อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) 

2.3 เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมอวกาศ (Space industry 
technology) 

3.4 การขนส่งทางราง 

ผู้รับผิดชอบแผน:  รศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล  

ผู้รับผิดชอบแผน:  รศ.ดร.นิกร ศิริวงศ์ไพศาล  

2.6.1 การท่องเที่ยวภูเก็ตอัจฉริยะ โดยการวิจัยแบบมีส่วนร่วม(4) 
ผู้รับผิดชอบแผน:  ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์  

= ยังไม่มี 
   โครงการ  

= มีโครงการอยู่แล้ว  

= โครงการจาก       
   Tutor Fair 

= มติที่ประชุม 



ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ 

Industrial Research and  
Innovation(R&I)Theme  

4. การบริการมูลค่าสูง 

4.1 การบริการทางการแพทย์
(Medical Services) 

4.2 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
(Wellness Tourism) 

4.3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการผลิต
อย่างสร้างสรรค์และเสริมพลัง
ท้องถิ่นและชุมชนท่องเที่ยว
(Community-based  
Tourism : CBT) 

4.4 การท่องเที่ยวที่แข่งขันได้ 
ม่ันคง และย่ังยืน   

4.3.1 โครงการข้อเสนอการวิจัยในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของ
สถานวิจัยการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ                      
โดย รศ.ดร. ปาริชาติ วิสทุธิสมาจาร ผู้อ านวยการสถานวิจัยฯ 

  4.3.2 โครงการ “สมรรถนะการตลาดและการสื่อสารการตลาดโรงแรมในการ 
  ท่องเที่ยววิถีอิสลามในจังหวัดท่องเที่ยวภาคใต้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาว 
  มุสลิมทั้งในและต่างประเทศ” คณะวิทยาการสื่อสาร โดย ดร.กฤษดี พ่วงรอด 

4.4.1 โครงการ “Andaman Tourism Intelligence Centre” วิทยาลัย
การคอมพิวเตอร์ โดย ดร.ตติยาพร จารุมณีรัตน์ 

4.1 คณะแพทยศาสตร์/คณะพยาบาลศาสตร์/คณะทันตแพทยศาสตร์ 

4.2 คณะทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
     (ผู้ประสาน: ผศ.ดร.เข็มทอง สินวงศ์สุวัฒน์)  

= ยังไม่มี 
   โครงการ  

= มีโครงการอยู่แล้ว  

= โครงการจาก       
   Tutor Fair 

= มติที่ประชุม 



ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ 

Industrial Research and  
Innovation(R&I)Theme  

5.2 พลังงานชีวภาพ 
(Bioenergy) 

5.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงาน (Energy 
Efficiency) 

5.4 การกักเก็บพลังงาน 
(Energy Storage) 

5.2.1 พลังงานทางเลือกใหม่และการกักเก็บ (10)  
        ผู้รับผิดชอบแผน: รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ 

5.1 เชื้อเพลิงชีวภาพ 
(Biofuel) 

5. พลังงาน 
 

= ยังไม่มี 
   โครงการ  

= มีโครงการอยู่แล้ว  

= โครงการจาก       
   Tutor Fair 

= มติที่ประชุม 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

Social Research and  
Innovation Theme  

1. สังคมสูงวัยและ
สังคมไทยในศตวรรษที่ 21 

1.1 ศักยภาพและโอกาสของผู้สูง
วัย และการอยู่ร่วมกันของ
ประชากรหลายวัย * 

1.1 เชื่อมประเทศสู่ประชาคมโลก 

1.2 ความม่ันคงประเทศ  

1.5 ลดความเหลื่อมล้ า  

1.1.1 การเสริมสร้างศักยภาพและโอกาสของผู้สูงวัยในการมีสุขภาวะท่ีดี (9) 
ผู้รับผิดชอบแผน: รศ. ดร. ประณีต  ส่งวัฒนา 

1.2.1 ประสิทธิภาพในการพิสูจน์หลักฐานส าหรับคดีความม่ันคง  
     จังหวัดชายแดนใต้ (3) ผู้รับผิดชอบแผน: ผศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร 

1.3 รัฐบาล 4.0 

1.4 ความม่ันคงมนุษย์ 

1.3.1 โครงการข้อเสนอการวิจยัในลกัษณะบรูณาการเชิงยทุธศาสตร์ ของคณะ
นิตศิาสตร์ โดยทีมวิจยัคณะนิตศิาสตร์ ผู้รับผิดชอบแผน: ผศ.มงคล มาลยารม 
และคณะ 

1.5.1 โครงการข้อเสนอการวิจัยในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบัน
สันติศึกษา โดย รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ ผู้อ านวยการสถาบันสันติศึกษา 

1.5.2 โครงการข้อเสนอการวิจัยในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยวิจัย
สันติศึกษาเพ่ือการพัฒนาในภาคใต้ โดย ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ หัวหน้าหน่วยวิจัย 

1.1  วิทยาลัยอิสลามศึกษา : ผศ. ดร. นิเลาะ แวอุเซ็ง  / 
      คณะวิทยาการจัดการ   
 

1.4  วิทยาลัยอิสลามศึกษา : ดร. ซัมซ ูสาอุ  / 
      คณะรัฐศาสตร์  

= ยังไม่มี 
   โครงการ  

= มีโครงการอยู่แล้ว  

= โครงการจาก       
   Tutor Fair 

= มติที่ประชุม 

=  Spearhead  
    ด้านสังคมศาสตร์ 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

Social Research and  
Innovation Theme  

2. คนไทยในศตวรรษที่ 21 2.1 คนไทย 4.0 * 

2.2 เด็กและเยาวชน 4.0 *  

2.1 เกษตรกร 4.0 

2.2.1 การพัฒนาทักษะของเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 (8)  
ผู้รับผิดชอบแผน:  รศ.ดร.เกษตรชัย และหีม 

2.3 การศึกษาไทย 4.0 

2.2 แรงงาน 4.0 

2.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2.1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2.2 คณะเศรษฐศาสตร์ 

2.3 คณะศึกษาศาสตร์ 

= ยังไม่มี 
   โครงการ  

= มีโครงการอยู่แล้ว  

= โครงการจาก       
   Tutor Fair 

= มติที่ประชุม 

=  Spearhead  
    ด้านสังคมศาสตร์ 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

Social Research and  
Innovation Theme  

3. สุขภาพและคุณภาพชีวิต 

3.1 ระบบบริการสุขภาพ *  

3.1 ระบบการดูแลและรักษาโรค 

3.2 การป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพ 

3.1.1 ระบบบริการสุขภาพที่เหมาะสมกับบริบทเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
ภาคใต้ของประเทศไทย (7) ผู้รับผิดชอบแผน: รศ.นพ.หัชชา ศรีปลั่ง 

3.3 ระบบสวัสดิการสังคม 

3.2.1 โครงการ “นวัตกรรมทางการพยาบาลในการฟื้นฟูและส่งเสริม
สุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”คณะพยาบาลศาสตร์  
โดย อ.ปุณยนุช สุทธิพงค์ 

3.3  คณะวิทยาการจัดการ / คณะรัฐศาสตร์   
 

3.1 ศ.พญ.ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล คณะแพทยศาสตร์  
 

คณะแพทยศาสตร์ / คณะทันตแพทยศาสตร์  

= ยังไม่มี 
   โครงการ  

= มีโครงการอยู่แล้ว  

= โครงการจาก       
   Tutor Fair 

= มติที่ประชุม 

=  Spearhead  
    ด้านสังคมศาสตร์ 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

Social Research and  
Innovation Theme  

4. การบริหารจัดการน้ า 
การเปลี่ยนแปลง สภาพ
ภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม 

4.1 การบริหารจัดการน้ า * 

4.1 ระบบน้ าชุมชนและ
เกษตร 

4.2 การลดก๊าซเรือนกระจก
และส่งเสริมการเติบโตที่
ปล่อยคาร์บอนต่ า 

4.3 การปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  

4.4 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

4.4.3 โครงการ “การพัฒนาอ่าวปัตตานี โดยใช้ฐานทรัพยากรชีวภาพและ      
การมีส่วนร่วมของชุมชน สู่การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดและย่ังยืนรองรับ  
ไทยแลนด์ 4.0” คณะ วทท.  โดย ดร. สมพร  ช่วยอารีย์ 

4.4.2 โครงการวิจัยและพัฒนาภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (3) 
ผู้รับผิดชอบแผน : รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล  

4.1.1 โครงการ “ปรับปรุงคุณภาพน้ าในคลองปากบาง ต. ป่าตอง อ.กะทู ้ 
        จ.ภูเก็ต คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดย ดร. วิภาวี ด ามี 

4.3.1 การบริหารจัดการมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพ (3)                                
ผู้รับผิดชอบแผน: ผศ.ดร.ฐิติวร ชูสง 

4.1/4.2 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (รศ.ดร.ฉัตรไชย รัตนไชย)  
     / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

4.4.1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตเพื่อความ 
ยั่งยืนของระบบนิเวศและชุมชนในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาตอนล่าง (17) 
ผู้รับผิดชอบแผน:  รศ. ดร. ฉัตรไชย รัตนไชย 

= ยังไม่มี 
   โครงการ  

= มีโครงการอยู่แล้ว  

= โครงการจาก       
   Tutor Fair 

= มติที่ประชุม 

=  Spearhead  
    ด้านสังคมศาสตร์ 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

5.2 ผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

5.3 ศักยภาพของชุมชนและสมาชิกชุมชน 

Social Research and  
Innovation Theme  

5. การกระจายความเจริญ
และเมืองน่าอยู่ 

5.1 เมืองอัจฉริยะ  
     (Smart and Livable Cities) 

5.1 การพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4.0 * 

5.1.1 การท่องเที่ยวภูเก็ตอัจฉริยะ โดยการวิจัยแบบมี
ส่วนร่วม (4) ผู้รับผิดชอบแผน:  ผศ.ดร.รัตนา เวทย์
ประสิทธิ์  

5.3 คณะวิทยาการจัดการ / คณะศิลปศาสตร์ 

5.1/5.2 คณะวิทยาการจัดการ / คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ / คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

= ยังไม่มี 
   โครงการ  

= มีโครงการอยู่แล้ว  

= โครงการจาก       
   Tutor Fair 

= มติที่ประชุม 

=  Spearhead  
    ด้านสังคมศาสตร์ 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 

1.เทคโนโลยีฐาน 
(Platform technology) 

 

1.1 เทคโนโลยีชีวภาพ 
(Biotechnology)  

1.2 เทคโนโลยีวัสดุ (Advanced 
material technology) 

1.3 นาโนเทคโนโลยี 
(Nanotechnology) 

1.4 เทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital technology) 

1.1.1 การวิจัยเพื่อค้นหาและพัฒนาสารที่มีศักยภาพสูง สู่นวัตกรรม และการใช้
ประโยชน์ในการป้องกันและรักษาโรค (9) 
ผู้รับผิดชอบแผน: รศ.ดร.พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ 

1.2.1 วัสดุขั้นสูง (Advanced Materials) (3) 
        ผู้รับผิดชอบแผน:  รศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส 

1.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ / คณะวิทยาการสื่อสาร 

1.3 คณะเภสัชศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์/คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1.1.2 โครงการ “การผลิตและพัฒนาสารสกัดหยาบจากพริกไทยด าที่ปราศจาก  
พิเพอรีนในรูปซอฟเจลและแคปซูล และการน าไปใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง
ร่วมกับยาเคมี”คณะแพทยศาสตร์ โดย ผศ.ดร.พจนพร  ไกรดิษฐ์ 

1.3.1 การผลิตคอมโพสิตเมมเบรนด้วยอนุภาคนาโนเพื่ออุตสาหกรรมเกษตร(4) 
        ผู้รับผิดชอบแผน:  รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ 

= ยังไม่มี 
   โครงการ  

= มีโครงการอยู่แล้ว  

= โครงการจาก       
   Tutor Fair 

= มติที่ประชุม 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 

2.1 การสร้างภูมิคุ้มกันทางมรดก
วัฒนธรรม  

2.3 การรู้เท่าทันในพฤติกรรม
ความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสังคม
และความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินภายใต้บริบทสังคมแห่ง
ปัญญาและภูมิธรรม  

2.2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต
ปัญญาและศาสนธรรม 

2.4 ศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 

2.3.1 การบูรณาการวิจัยและแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม (23) ผู้รับผิดชอบแผน:  ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี 

2. องค์ความรู้
พื้นฐานทางสังคม
และความเป็นมนุษย์ 
 

2.4.1 โครงการ “การพัฒนาเมืองแห่งการจัดประชุมอัจฉริยะส าหรับ
นักท่องเที่ยวธุรกิจมุสลิมในภาคใต้ของประเทศไทย” คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ โดย ดร.พัชราภรณ์  บุญเลื่อง และ อ. ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ 

2.1/2.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
กัลยาณิวัฒนา / คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

2.4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / สถาบันวัฒนธรรมศึกษา 
กัลยาณิวัฒนา / คณะศิลปกรรมศาสตร์ = ยังไม่มี 

   โครงการ  

= มีโครงการอยู่แล้ว  

= โครงการจาก       
   Tutor Fair 

= มติที่ประชุม 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 

3. การวิจัยเพื่อความเป็น
เลิศทางวิชาการ 
(Frontier Research) 
 

3.1 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural science) 

3.4 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life science) 

3.5 วิทยาศาสตร์สมอง (Brain science) 

3.4 คณะวิทยาศาสตร์ 

3.2 วิศวกรรม (Engineering) 

3.3 วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data science) 

3.1 คณะวิทยาศาสตร์ /คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

3.3 คณะวิทยาศาสตร์ / คณะแพทยศาสตร์ /  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

3.7 คณะวิทยาศาสตร์ / คณะแพทยศาสตร์               

3.6 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
3.6 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและนโยบายสาธารณะส าหรับ
เศรษฐกิจยุคใหม่ 

3.7 ประสาทวิทยาและพฤติกรรมการรู้คิด (Neuro 
science and cognitive behavior) 

3.5 คณะวิทยาศาสตร์ / คณะแพทยศาสตร์ /  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

= ยังไม่มี 
   โครงการ  

= มีโครงการอยู่แล้ว  

= โครงการจาก       
   Tutor Fair 

= มติที่ประชุม 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

1. บุคลากรและเครือข่ายวิจัย 

1.1 ทุนการศึกษา วิจัย 

2. เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม 

1.2 การพัฒนาอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร 
นักบริหารจัดการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และผู้ประกอบการฐาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

1.3 การส่งเสริม Talent Mobility 

2.1 เขตนวัตกรรมระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

2.2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

1.4 การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้บุคลากรด้าน
แรงงาน 

1.5 การสร้างความตระหนัก 

2.3 อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

3. บัญชีนวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ์ 

3.1 บัญชีนวัตกรรม 

3.2 บัญชีส่ิงประดิษฐ์ 

กองบริการการศึกษา / ส านักวิจัยฯ / 
บัณฑิตวิทยาลัย 

 ส านักวิจัยฯ / บัณฑิตวิทยาลัย/ 
อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ 

อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ 

ส านักวิจัยฯ 

อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ 

อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

5.9 การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน 

4. โครงสร้างพ้ืนฐานวิจัย 
และนวัตกรรม 

4.1 ห้องปฏิบัติการ/เครื่องมืออุปกรณ์วิจัยเฉพาะทาง  

5.มาตรฐานการวิจัย 
/อุตสาหกรรม 

4.2 Pilot Plant 

4.3 ศูนย์ส่งเสริมการบริหารจัดการนวัตกรรม 

5.1 วิจัยในคน เช่น Good Clinical Practice 

5.2 วิจัยในสัตว์ทดลอง เช่น Good Laboratory Practice 

4.4 ระบบสารสนเทศการวิจัยและนวัตกรรม 

5.3 มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 

5.4 มาตรฐานจริยธรรมนักวิจัย  

5.5 มาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

4.1-4.2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมของประเทศ 
(12) ผู้รับผิดชอบแผน: ผอ.ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

5.1-5.4 การยกระดับมาตรฐานการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัย
เครือข่ายในภาคใต้ อย่างครบวงจร (4) 
 ผู้รับผิดชอบแผน:รศ.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา 

5.6 ระบบมาตรวิทยา/สอบเทียบเครื่องมือ 

5.8 การทดสอบ 

5.7 การก าหนดมาตรฐาน เช่น Good Agriculture 
Practice, Good Manufacturing Practice  

4.3 อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ 

4.4 ส านักวิจัยฯ / ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

5.7 คณะทรัพยากรธรรมชาติ/คณะเภสัชศาสตร์/
คณะแพทยศาสตร์/คณะแพทย์แผนไทย/คณะ อก. 

5.5/5.6 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

5.9 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

4.2 อุทยานวิทยาศาสตร์ 

5.8 สถาบันอาหารฮาลาล 

= ยังไม่มี 
   โครงการ  

= มีโครงการอยู่แล้ว  

= โครงการจาก       
   Tutor Fair 

= มติที่ประชุม 



บทบาทของผูร้บัผดิชอบแผน 

- เรียกขอ้เสนอโครงการภายใตแ้ผนฯ 

 

- จดัท าภาพรวมของแผนฯ 

 

- พจิารณาจดัล าดบัความส าคญัของโครงการ  ภายใตแ้ผนฯ 

 

- จดัสรรทนุใหโ้ครงการภายใตแ้ผนฯ 

 

- ตดิตาม/รายงานผลการด าเนินงานของแผนฯ 

 

- อืน่ ๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 


