
PSU Transformation research program

ส ำนักวิจัยและพัฒนำ
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การบรหิารงานของส านกัวจิยัและพฒันา

นกัวิจยั การท าวจิยั

เผยแพร่ผลงานวิจยัและการน าไปใชป้ระโยชน์

ตน้น ้า

กลางน ้า

ปลายน ้า

ยุทธศาสตรก์ารวจิยัของมหาวทิยาลยั

บูรณาการระหวา่งการวจิยั

กบับณัฑติศึกษา

พฒันานักวจิยั

โครงการอบรมใหค้วามรู ้

แก่อาจารย/์นกัวจิยั จดัการทนุวจิยัและเครอืข่ายวจิยั

• การบรหิารจดัการทนุวจิยัภายในและ

ภายนอก

• การจดัการเครอืขา่ยวจิยั 

(RU, RC, COE, DOE)

• หอ้งปฏบิตักิารสู่ความเป็นเลศิ

• มาตรฐานการวจิยั

• สนบัสนุนรางวลัตพีมิพ/์ค่าตพีมิพบ์ทความ 

(page charge) ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติ

• การเผยแพร่ผลงานวจิยัในเวทรีะดบัชาตแิละนานาชาติ

• สนบัสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี

• การถ่ายทอดองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากงานวจิยัสู่ชมุชนและการใช ้

ประโยชน์

บรหิารทศิทางงานวจิยั

ประสานงานกบัคณะฯ / สถาบนัวจิยัฯ เพือ่ใหเ้กดิการท างานใน

ลกัษณะ program-based และ research cluster

ติดตามและประเมินผล

ตดิตามและประเมนิผล

โครงการวจิยัทีไ่ดร้บัทนุ และ

เครอืขา่ยวจิยั
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เป้าหมายของการพฒันา

มหาวทิยาลยัมุ่งสรา้งความรูเ้ชิงลกึรองรบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่อนาคต 

(Future Economy) ของประเทศใน 3 มิตหิลกั

Bio-based Economy
(เศรษฐกจิฐานชีวภาพ)
เนน้ความเช่ียวชาญดา้น

- การเกษตรและทรพัยากรธรรมชาติ

- เทคโนโลยีชีวภาพและการแปรรูปอาหาร 

- ระบบสาธารณะสขุและการสง่เสรมิ

สขุภาพครบวงจร

- พลงังาน

Creative Economy
(เศรษฐกจิสรา้งสรรค)์
เนน้ความเช่ียวชาญดา้น

- การท่องเที่ยวกลุม่รายไดด้ี

- การท่องเที่ยวเชิงสขุภาพและ

อนุรกัษ์

- ศิลปวฒันธรรมภาคใต ้

Digital Economy

(เศรษฐกจิดิจทิลั)
เนน้ความเช่ียวชาญดา้น
- เทคโนโลยีสมองกลฝงัตวั และ 
Internet of Things

- FinTech

- ระบบอตัโนมตัแิละหุน่ยนต์
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ตอบโจทยเ์ศรษฐกจิ พฒันาสงัคม

องคค์วามรูพ้ื้นฐาน โครงสรา้งพื้นฐาน/นิเวศวิจยั

อาหาร ปาลม์น า้มนั ยางพารา

พลงังาน ยาและเครื่องมอืแพทย์ IoT digital

ขนส่งระบบราง การท่องเทีย่ว เกษตรสมยัใหม่

ชวีภณัฑ์

สุขภาพ ชายแดนใต ้ การเปลีย่นแปลง

ภมูอิากาศ

การท่องเทีย่ว ASEAN สงัคมสูงวยั

การจดัการน า้ชมุชน ลุม่น า้ทะเลสาบ

สงขลา

เมอืงน่าอยู่

นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยชีวีภาพ วสัดุศาสตร์

ดจิทิลัเทคโนโลยี มรดกวฒันธรรม จติปญัญา

ศาสนธรรม Data Sciences Brain Sciences

Natural Sciences

ศูนยเ์ครื่องมอืวทิยาศาสตร์ ศูนยส์ตัวท์ดลอง

มาตรฐานวจิยั บญัชนีวตักรรม

สิง่ประดษิฐ์

หอ้งปฏบิตักิารความเป็นเลศิ การรบัรองมาตรฐาน
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DoE

CenterCoE

RU

RC

การบรหิารงานสถาบนัวจิยัและเครอืข่ายวจิยั

สถาบนัวจิยัและนวตักรรมทางดา้นการแพทย์

สถาบนัวจิยัและนวตักรรมดจิทิลั สถาบนัวจิยัระบบพลงังาน

สถาบนัวจิยัและพฒันานวตักรรมยางพารา สถาบนัวจิยัและนวตักรรมอาหาร

สถานวจิยัความเป็นเลศิระบบน าส่งยา สถานวจิยัความเป็นเลศิดา้นวศิวกรรมวสัดุ

สถานวจิยัความเป็นเลศิเทคโนโลยชีวีภาพเกษตรและทรพัยากรธรรมชาติ

สถานวจิยัความเป็นเลศิยาสมนุไพรและเทคโนโลยชีวีภาพทางเภสชักรรม

สถานวจิยัความเป็นเลศิดา้นผลติภณัฑธ์รรมชาต ิ

สถานวจิยัระบบการดูแลและเยยีวยาผูบ้าดเจบ็ฉุกเฉินและสาธารณภยั สถานวจิยัเทคโนโลยพีลงังาน  สถานวจิยัการประเมนิผลกระทบทางสุขภาพสถานวจิยั

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีมมเบรน  สถานวจิยัการวเิคราะหส์ารปรมิาณนอ้ยและไบโอเซน็เซอร ์ 

สถานวจิยัระบบอตัโนมตัอิจัฉรยิะสถานวจิยัเนื้อเยือ่เพือ่กะโหลกศีรษะ ใบหนา้ และขากรรไกร  สถานวจิยัมลพษิทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ 

สถานวจิยัโรคทีพ่บบ่อยในช่องปากและวทิยาการระบาด  สถานวจิยัการประเมนิทางสิง่แวดลอ้มและเทคโนโลยกีารจดัการของเสยี    

สถานวจิยัสมทุรศาสตรช์ายฝัง่และการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ สถานวจิยันวตักรรมทางการศึกษาและการเรยีนการสอนทีเ่ป็นเลศิ

หน่วยวจิยัตวับ่งชี้คลืน่ไฟฟ้าสมองของโรคทางระบบประสาท   หน่วยวจิยันวตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศทางวทิยาศาสตรสุ์ขภาพและสงัคม

หน่วยวจิยัเพือ่ส่งเสรมิการมชีวีติทีผ่สมผสานลงตวัของคนไทยในภาคใต ้ หน่วยวจิยัการดูแลสุขภาพและความปลอดภยัแบบองคร์วมในชมุชน  

หน่วยวจิยัเกษตรและชวีภาพอเิลก็ทรอนิกส์ หน่วยวจิยัภาวะวกิฤตและการเยยีวยาทางจติใจ  หน่วยวจิยัพชีคณิตและการประยุกต ์ หน่วยวจิยัคณิตวเิคราะห์

เชงิประยุกต ์ หน่วยวจิยัสนัตศึิกษาเพือ่การพฒันาภาคใต ้ หน่วยวจิยัเพือ่การพฒันาเดก็และเยาวชน

ศูนยค์วามเป็นเลศิแห่งชาต ิดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มและของเสยีอนัตราย (ศูนย์

ภาคใต)้ ศูนยศ์ึกษาสิง่แวดลอ้มระบบโลก 

ศูนยว์จิยัภยัพบิตัทิางธรรมชาตภิาคใต ้ศูนยว์ศิวกรรมพลงังาน

โครงการสู่ความเป็นเลศิดา้นเภสชัศาสตร ์                          สาขาความเป็นเลศิการเพาะเลี้ยงสตัวน์ า้อย่างย ัง่ยนื
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เครือข่ายวจิัย
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งานวิจัยมีทิศทางที่ชัดเจน

รองรับบัณฑิตศึกษา

น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม

การสร้างนักวิจัยใหม่

แก้ปัญหา พัฒนาชุมชน/สังคม

วัตถุประสงค์
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นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ  5 คนขึ้นไป

มุ่งมั่น มีแผนชัดเจนในการด าเนินการวิจัย

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

สร้างนวัตกรรมที่สามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
หรือผลงานไปใช้ประโยชน์

สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ และเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา

ระยะเวลา 5 ปี
ศูนย์วิจัย 

(Research Center: RC)

แนวทาง
การสนับสนุน
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สถานวิจัยที่มีนักวิจัยที่มีความเชียวชาญ 5 คนขึ้นไป

มีผลงานระดับนานาชาติ มุ่งสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

สร้างนวัตกรรมที่สามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือ   
ผลงานไปใช้ประโยชน์

สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ และเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา

ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก

ระยะเวลา 5 ปี
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ 

(Center of Excellence: CoE)

แนวทาง
การสนับสนุน
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ภาควิชา คณะหรือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) ที่มี
ความเชียวชาญเฉพาะทางที่ลุ่มลึก

อาจารย์ นักวิจัย ผลงาน ผลิตภัณฑ์ เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
ในระดับนานาชาติ

แสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนของสาขาความเป็นเลิศ

ระยะเวลา 5 ปี

สาขาความเป็นเลิศ (Discipline 
of Excellence: DoE)

แนวทาง
การสนับสนุน
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คณะ

งบประมาณ

แนวทาง
การสนับสนุน

มหาวิทยาลัย

วิทยาเขต

50%

25%

25%
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เงินรายได้
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ประเภททุนวิจัย
1. ทุนพัฒนานักวิจัย 
2. ทุนทั่วไป
3. ทุนความร่วมมือกับต่างประเทศ
4. ทุนวิจัยสถาบัน

ประเภทสนับสนุนนักวิจัย
1. เงินทุนพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยของอาจารย์ใหม่ 
2. เงินทุนส่งเสริมศักยภาพการท าวิจัยของนักวิจัยรุ่นกลาง
3. ทุนสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย ณ ต่างประเทศ
4. ทุนเมธาจารย์
5. ทุนปราชญาจารย์

จ านวน 9 ประเภททุน

แนวทาง
การสนับสนุน
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1. เงินทุนพัฒนาศกัยภาพ
การท าวิจัยของอาจารย์ใหม่

แนวทาง
การสนับสนุน

สนับสนุนอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.เอก 
หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่เกิน 5 ปี 
เพ่ือพัฒนาโครงการวิจัยขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก  

มูลค่าทุน ไม่เกิน 50,000 บาท (สนับสนุนหมวดค่าใช้สอย 
และ หมวดวัสด)ุ

มีที่ปรึกษาโครงการ เพ่ือช่วยพัฒนาข้อเสนอโครงการ
ให้มีคุณภาพ
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2. ทุนพัฒนานักวิจัย

แนวทาง
การสนับสนุน

สนับสนุนนักวิจัยใหม่ ที่ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.เอก หรือ 
เทียบเท่า มาแล้วไม่เกิน 5 ปี 
ยังไม่เคยได้รับทุนวิจัยจากแหล่งใดมาก่อนในขณะปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ในฐานะหัวหน้าโครงการ)

มูลค่าทุน ไม่เกิน 200,000 บาท (รวมงบประมาณส าหรับ
ที่ปรึกษาโครงการวิจัยไม่เกิน 10,000 บาท)
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3. ทุนทั่วไป

แนวทาง
การสนับสนุน

สนับสนุนโครงการวิจัยพื้นฐานในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับ
แผนงานบูรณาณ เป้า 3 (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของ วช) 
และ นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย

ไม่อนุญาตให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ 
เสนอขอทุนประเภทนี้

มี 2 ประเภท
1 โครงการละไม่เกิน 200,000 บาท
2 โครงการละไม่เกิน 400,000 บาท
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4. ทุนความร่วมมือ
กับต่างประเทศ

แนวทาง
การสนับสนุน

สนับสนุนการท าวิจัยร่วมกับนักวิจัยต่างประเทศ 
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและสร้างเครือข่าย

มูลค่าทุน โครงการละ 400,000 บาท

แสดงเหตุผลการเลือกสถาบัน  เพื่อประกอบการพิจารณา
สนับสนุน

ผลผลิตจากงานวิจัย : ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ฐาน ISI (สายวิทย&์เทคโนฯ) /ฐาน Scopus (สายมนุษย&์
สังคมฯ) หรือ ยื่นจดสิทธิบัตร 
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5. เงินทุนส่งเสรมิศักยภาพ
การท าวิจัยของนักวิจัยรุ่นกลาง

แนวทาง
การสนับสนุน

สนับสนุนนักวิจัยรุ่นกลางให้ท างานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือขอรับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นกลาง สกว. 
โครงการที่เสนอขอเงินทุนฯ จะต้องเป็นโครงการที่ยื่นขอทุน
จาก สกว. ในปีงบเดียวกัน

มูลค่าทุน 10,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อ
น าเสนอโครงการแบบบรรยายต่อ สกว.

ผลผลิตจากเงินทุน : ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน
การวิจัยจาก สกว. 
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6. ทุนเมธาจารย์

แนวทาง
การสนับสนุน

สนับสนุนนักวิจัยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐาน ISI หรือ SCOPUS 
ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง/ปี ในระยะเวลา 3 ปี

มูลค่าทุน ไม่เกิน 200,000 บาท/ปี ระยะเวลา 2 ปี 

ผลงานที่เกิดขึ้น จะตกลงเป็นรายกรณี เช่น
1. ผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus 
2. นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่เพิ่มขึ้น
3. การเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง (mentor) ส าหรับทุนพัฒนานักวิจัย
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7. ทุนปราชญาจารย์

แนวทาง
การสนับสนุน

สนับสนุนนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI 
จ านวนไม่น้อยกว่า 10 บทความ/ปี ในระยะเวลา 3 ปี  

มูลค่าทุน ไม่เกิน 1 ล้านบาท/ปี ระยะเวลา 3 ปี 

ผลผลิตจากงานวิจัย : 
1. ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูล  ISI หรือ 

สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร (ตามที่ commit)
2. การพัฒนานักวิจัยใหม่ เช่น การเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง 

ส าหรับทุนพัฒนานักวิจัย
3. ต าราจากงานวิจัย  
4. ผลงานอื่น ๆ ตามที่ได้ตกลงกับมหาวิทยาลัย
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8. ทุนวิจัยสถาบัน

แนวทาง
การสนับสนุน

สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร 

มูลค่าทุน โครงการละ 50,000 – 100,000 บาท

ผลผลิตจากงานวิจัย : ผลงานวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการหรือพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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9. ทุนสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย 
ณ ต่างประเทศ

แนวทาง
การสนับสนุน

สนับสนุนเพ่ือไปฝึกอบรมเกี่ยวกับการวิจัยในต่างประเทศ  
ระยะเวลา ไม่เกิน 4 เดือน  

มูลค่าทุน ไม่เกิน 200,000 บาท

แสดงเหตุผลการเลือกสถาบัน เพื่อประกอบการพิจารณา
สนับสนุนทุน 

ผลผลิตจากทุนวิจัย:  ส่งภายใน 1 ปี หลังเดินทางกลับ
ถึงประเทศไทย ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในฐาน ISI 
สายวิทย&์เทคโนฯ) หรือ ฐาน Scopus (สายมนุษย&์สังคมฯ) 
และมีชื่อนักวิจัยจากสถาบันต่างประเทศเป็นผู้เขียนร่วม 
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ระยะเวลาเสนอขอรับทุน

+ ทุนพัฒนานักวิจัย

+ ทุนทั่วไป

+ ทุนความร่วมมือกับต่างประเทศ

เปิดรับโครงการรอบเดียว 

เปิดรับ 1 ต.ค.- 31 พ.ย.2561

ประกาศผล 9 มี.ค.2562

ทุนเมธาจารย์, ทุนปราชญาจารย์

ส านักวิจัยฯ และ/หรือ คณะ/หน่วยงาน สรรหา/เสนอชื่อ

ทุนอื่น ๆ เปิดรับตลอดปี

กรณีได้รับข้อเสนอโครงการวิจัยหลังวันที่ 31 ก.ค. 2562
อาจจัดสรรทุนไม่ทันในปีงบประมาณ จะจัดสรรในปีต่อไป 
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บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
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2022202120202019

Agricultural productivity enhancement

Water treatment & remediation

Energy production, conversion & storage

Disease diagnosis & screening & medical devices

Health promotion, impact & assessment

Natural product chemistry and pharmaceuticals

Education

Tourism, Art and culture

Society and Security

Environmental restoration & Climate change

Safety & Risk Management

Computer Modeling / Simulation/Data analytics

Human resource management

Automation and Artificial Intelligent

Biotechnology

Nanotechnology

Digital technology

Material technology

Frontier research

Logistic and transportation

Research Infrastructure & Research Laboratories

Research Integrity and Research Standard

R&D Agenda

Core Knowledge 

Tools

Platform 

Technology

Infrastructure & 

Excellence lab



ทุนภายนอก

34



แหล่งทุน
ภายนอกหลัก

ส ำนักงำนกองทุน
สนับสนุนกำรวิจัย 

(สกว.)
ส ำนักงำนพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี
แห่งชำติ (สวทช.)

ส ำนักงำน
พัฒนำกำรวิจัย

กำรเกษตร 
(องค์กำรมหำชน) 

(สวก.)ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 

(วช.)

ส ำนักงำน
นโยบำยและแผน
พลังงำน (สนพ.)

กำรไฟฟ้ำฝ่ำย
ผลิตแห่งประเทศ

ไทย (กฟผ.)
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แนวทาง
การสนับสนุน

www.trf.or.th

ทุนวิจัยพัฒนานักวิจัย

ทุนวิจัยพ้ืนฐานและผลิตนักวิจัย

ทุนวิจัยฝ่ำยวิชำกำร
ทุนวิจัยโครงกำรพัฒนำนักวิจัยและงำนวิจัยเพื่ออุตสำหกรรม (พวอ.)
ทุนพัฒนำเครือข่ำยวิจัยนำนำชำติ (IRN)
ทุนโครงกำรปริญญำเอกกำญจนำภิเษก (คปก.)

ทุนวิจัยฝ่ำยนโยบำยชำติ และควำมสัมพันธ์ข้ำมชำติ
ทุนวิจัยฝ่ำยอุตสำหกรรม
ทุนวิจัยฝ่ำยเกษตร
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www.nstda.or.th

แนวทาง
การสนับสนุน

การน าความรู้หรือทฤษฎีจากการวิจัย มาใช้ประโยชน์ต่อยอด 

การวิจัย/พัฒนา/ออกแบบ และวิศวกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์

ทุนสนับสนุนกำรวิจัย พัฒนำเเละวิศวกรรม
ทุนวิจัยและพัฒนำ กฟผ.- สวทช. คลัสเตอร์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม

ทุนวิจัยโครงกำร Chair Professor Grants ทุนวิจัย
o ทุนนักวิจัยแกนน ำ 
o ทุน NSTDA Chair Professor
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www.arda.or.th

แนวทาง
การสนับสนุน

สนับสนุนพัฒนาการวิจัย / บุคลากร ด้านการวิจัยการเกษตร

ทุนวิจัยมุ่งเป้ำกำรตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ
ทุนวิจัยด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร
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www.nrct.go.th

แนวทาง
การสนับสนุน

เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

ส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ไทยและต่างชาติท างานวิจัยร่วมกัน

การวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ

ทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนกำรวิจัยมุ่งเป้ำ
ทุนวิจัยสนับสนุนโครงกำรวิจัยท้ำทำยไทย

ทุนวิจัยประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก-่ลูกไก)่

ทุนโครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงไทย - ญี่ปุ่น / จีน / 
เกำหลี / ฝรั่งเศส / อินเดีย / เยอรมัน
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www.eppo.go.th

แนวทาง
การสนับสนุน

การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

ทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนกำรศึกษำ วิจัย พัฒนำเทคโนโลยีอนุรักษ์
พลังงำน และพลังงำนทดแทน
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http://www4.egat.co.th/research

การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

ทุนวิจัยและพัฒนำ นวัตกรรม
ทุนวิจัยและพัฒนำ กฟผ.- สวทช. 
ทุนวิจัยโครงกำร กฟผ. - สกว.

แนวทาง
การสนับสนุน
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ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง
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ต.มะขามเตีย้ 
อ.เมือง 
จ.สุราษฎร์ธานี

ต.ราไวย์ อ.เมือง  จ.ภูเก็ต

ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

ต.รูสะมิแล/ ต.บานา 
อ.เมือง 
จ.ปัตตานีต.ย่านตาขาว  อ.ย่านตาขาว

จ.ตรัง



ต.ปากน้ า อ.ละงู  จ.สตูล




ชุมชนรอบอ่าวปัตตานี


ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต




ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา

โครงการ ม.อ. เพื่อชุมชนเข้มแข็ง

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ

วข.หาดใหญ่      วข.ปัตตานี       วข.ภูเก็ต     วข.สุราษฎร์ธานี      วข.ตรัง
43



คลินิกเทคโนโลยี
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ผลิตภัณฑ์แปรรูป  ข้าวลูกปลา
ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา

ถุงมือแม่บ้าน ยางพารา
ต.ด่านประกอบ  อ.นาทวี จ.สงขลา

(ข้าวพื้นถิ่นบ้านป่าชิง)

หมู่บ้าน   ท่องเที่ยววิถีนา
บ้านหนองถ้วย ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลำ

เกษตรอินทรีย์  
วิถีพอเพียงรัตภูมิ

หมู่บ้าน
บ้านคูหาใน ต.คูหาใต้ 
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

ข้าวพื้นถิ่นปลอดภัย จ.สงขลา

โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์
อบวัสดุกาบกล้วย อ.เมือง จ.ปัตตานี

งานคลินิกเทคโนโลยี

[จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่หลักในการด าเนินงาน]

อ.นาทวี 
จ.สงขลา

ลองกอง
คุณภาพ

ลองกอง
คุณภาพ
ส่งออก

อ.โคกโพธิ์ 
จ.ปัตตานี

ส้มโอปูโก 
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

การผลิต   อ.รัตถูมิ + 
น้ าส้มควันไม้ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
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พืน้ทีชุ่มชนทีร่่วมด าเนินโครงการวจัิยและนวตักรรมสู่ชุมชนฐานราก 
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง

ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พทัลุง

ต.เขาชัยสน อ. เขาชัยสน จ.พทัลุง

บ้านควนนอก ต.ควน อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี

วงัเทพทาโร อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 
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ศูนยน์วตักรรมสรา้งสรรค ์เครอืข่ายบรหิารการวจิยั

ภาคใตต้อนล่าง 
โครงการ Innovation Hubs เพือ่สรา้งเศรษฐกจิฐานนวตักรรมของ

ประเทศ 

ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 กลุ่มเร ือ่งเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(Creative 

Economy)  

จ านวน 8 โครงการ

ผู้วิจัย ค ำรณ  พิทักษ์ และคณะ
สถานที่ติดต่อ  ศูนย์บ่มเพำะวิสำหกิจ
อุทยำนวิทยำศำสตร์มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

ผู้วิจัย พันธ์ยศ  วรเชฐวรำวัตร์
สถานที่ติดต่อ  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ศรีวิชัย สงขลำ 

ผู้วิจัย ปรัชญำกรณ์  ไชยคช และคณะ
สถานที่ติดต่อ  มหำวิทยำลัยหำดใหญ่

ผู้วิจัย รุ้งลำวัณย์  จันทรัตนำ และคณะ
สถานที่ติดต่อ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ
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ผู้วิจัย มำหำมะสูไฮมี  มะแซ และคณะ
สถานที่ติดต่อ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงมลศรีวิชัย สงขลำ

ผู้วิจัย ธนำกร  พฤกษ์รัตนนภำ
สถานที่ติดต่อ  ศูนย์บ่มเพำะวิสำหกิจ มหำวิทยำลัย
หำดใหญ่

ผู้วิจัย ศุภพิชญำณ์  บุญเกื้อ และคณะ
สถานที่ติดต่อ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงมลศรีวิชัย ตรัง 

ผู้วิจัย สุธรรม  มัควัลย์
สถานที่ติดต่อ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงมลศรีวิชัย สงขลำ

ศูนยน์วตักรรมสรา้งสรรค ์เครอืข่ายบรหิารการวจิยั

ภาคใตต้อนล่าง 
โครงการ Innovation Hubs เพือ่สรา้งเศรษฐกจิฐานนวตักรรมของประเทศ 

ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 กลุ่มเร ือ่งเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(Creative 

Economy) 

จ านวน 8 โครงการ (ตอ่)
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CRAFTING FUTURES: WANITA
DEVELOPING LIVELIHOODS FOR WOMEN ARTISANS 

IN THE DEEP SOUTH OF THAILAND

DEVELOPING LIVELIHOODS FOR WOMEN ARTISANS  IN THE DEEP SOUTH OF THAILAND

CRAFTING FUTURES: WANITA



รัฐร่วมเอกชน
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ขั้นตอนการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทรร์่วมกับภาคเอกชน

เอกชน  ส านักวิจัยและพัฒนา ม.อ. นักวิจัย

รับเรื่องและประสานหานักวิจัย

หารือร่วมกันและลงนามในเอกสาร NDA

ประชุมหารือข้อตกลงร่วมกันก่อนท าสัญญา

ร่างสัญญา

เซ็นสัญญา

ดูแลให้ทุกฝ่าย
ด าเนินการตามสัญญา 51



บริษัทที่ร่วมด าเนินโครงการวิจัยและพฒันาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง

บริษัท โชติวฒัน์อุตสาหกรรมการผลติ จ ากดั

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ลลีาฮาลาลฟู้ดส์

บริษัท หาดทอง การท่องเทีย่ว จ ากดับริษัท เทพกระษัตรีฟู้ดส์ จ ากดั

บริษัท บลสิ ฟู้ส มาร์เกต็ จ ากดัห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไวท์บ๊อกซ์โซลูช่ันส์ 2011

บริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จ ากดั
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TEEKOB CO.,LTD  

13 Companies

Project(Contract Research)

ปี 2561 - ม.ค. 2562

ภาคเอกชนที่ด าเนินงานวิจัยร่วม
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(Contract Research)

ปี 2561 - ม.ค. 2562 MOU
6 Companies

ภาคเอกชนที่ด าเนินงานวิจัยร่วม
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ทุนถ่ายทอดเทคโนโลยี
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อบรมการบริหารการจัดการ OHS กิจกรรม
ความปลอดภัย และบรรยากาศในการท างาน 

(อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา)

อบรมวงจรชีวิตปูม้า การเก็บข้อมูล การดูแลธนาคารปู
ม้า  (เกาะบุโหลน อ.ละงู จ.สตูล)

การพัฒนาจิตสุขภาวะทางปัญญา
(อ.รัตภูมิ จ.สงขลา)

อบรมการจัดการด้านอาชีวอนามัยส าหรับผู้สูงอายุข้อ
เข่าเสื่อมที่ประกอบอาชีพกรีดยางพารา 

(อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา)

อบรมการใช้ชุดทดสอบสังกะสีในดินนาข้าว ณ 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มจังหวัด

สงขลา (อ.จะนะ จ.สงขลา)

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อพ.สธ. 
– ม.อ.) จ านวน  67 โครงการ พื้นที่ด าเนินการ  14 จังหวัดภาคใต้  และ
จังหวัดระยอง  จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา 

- พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชบริเวณเขาคอหงส์ จ านวน 200 ไร่

- พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชหม้อข้าวหม้อแกงลงิ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จ านวน 6.5 ไร่

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (อพ.สธ. – สกอ.) พื้นที่ด าเนินการสถาบันเครอื
ข่าภาคใต้ตอนล่าง จ.ยะลา จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาส  จ.สตูล  
จ.สงขลา และเพิ่มพื้นที่ จ.พัทลุง และ จ.ตรัง  

โครงการภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิชัยพัฒนา  จ านวน  16  โครงการ พื้นที่
ด าเนินการ  อ.แม่สาย จ.เชียงราย กรุงเทพมหานคร อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี อ.สิง
หนคร จ.สงขลา อ.คุระบุรี จ.พังงา  อ.ละงู จ.สตูล และพื้นที่เกาะ 12 เกาะใน
สตูล จ.สตูล อ.เมือง จ.ตรัง อ.เมือง จ.ยะลา  อ.เมือง  จ.ปัตตานี    
อ.เขาหลัก จ.พังงา  อ.เมือง จ.นราธิวาส 

โครงการส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ (สน.กปร.) จ านวน 9 โครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
ป่าพรุโต๊ะแดง จ.นราธิวาส อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา อ.ปลายพระยา 
จ.กระบี่  อ.เมือง จ.ปัตตานี 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อื่น ๆ  จ านวน 3 โครงการ 
จ.สงขลา จ.ยะลา จ.ปัตตานี

โรงงานชาน้ ามัน และพืชน้ ามัน ฯ  

โครงการปลูกข้าวเพื่อบริโภค ฯ

โรงงานผลิตไบโอดีเซล ฯ ชะอ า

โรงงานสกัดน้ ามนัปาล์ม ฯ
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นวัตกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เพื่อขับเคลื่อน “Thailand 4.0”
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โครงการน านวัตกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อขับเคล่ือน
“Thailand 4.0”  งบประมาณรวม 313,668,300 บาท

โครงการ งบประมาณที่ได้รับ (บาท)

• โครงกำรกำรพัฒนำต่อยอดผลิตภัณฑ์สำรสกัดในกำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ 
(ส ำนักวิจัยและพัฒนำ)

48,856,000

• โครงกำรกำรพัฒนำและต่อยอดยำและเครื่องส ำอำงแบบครบวงจร 
(ส ำนักวิจัยและพัฒนำ)

58,879,000

• โครงกำรกำรพัฒนำต่อยอดเครื่องมือทำงกำรแพทย์ (ส ำนักวิจัยและพัฒนำ) 46,523,400

• โครงกำร Smart PSU Campus
(โครงกำรจัดตั้งสถำบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล)

119,236,200

• โครงกำรปัตตำนีเมืองเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์บนเส้นทำงวงแหวนพหุวัฒนธรรม (Pattani 
Heritage City) (ม.อ. วิทยำเขตปัตตำนี)

40,173,700
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แผนงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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แผนงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โครงการแพลตฟอร์ม Innovation Hubs เพื่อวางรากฐานด้านนวัตกรรม BCG ให้กับประเทศ 
งบประมาณรวม 300,000,000 บาท

โครงการ งบประมาณที่เสนอขอ(บาท)

• โครงกำรกำรขยำยผลแพลตฟอร์มของท่องเที่ยวมูลค่ำสูงใน 3 จังหวัดภำคใต้ชำยแดนเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงทำง
เศรษฐกิจและพัฒนำให้เมืองปลอดภัย น่ำอยู่ ต่อยอดจำกโครงกำร Pattani Heritage (ม.อ. วิทยำเขตปัตตำน)ี

40,000,000 

• โครงกำรนวัตกรรมทำงกำรแพทย์ด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพและเครื่องส ำอำง
(โครงกำรจัดตั้งสถำบันวิจัยและนวัตกรรมทำงกำรแพทย์)

160,000,000

• โครงกำร Precision Aquaculture and smart logistic for Seafood industry (โครงกำรจัดตั้งสถำบันวิจัยและ
นวัตกรรมดิจิทัล ร่วมกับคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี)

49,330,000 

• โครงกำรแพลตฟอร์มงำนวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่ำและใช้ประโยชน์ปำล์มน้ ำมัน 
(โครงกำรจัดตั้งสถำบันวิจัยและนวัตกรรมปำล์มน้ ำมันและน้ ำมันปำล์ม)

25,000,000

• โครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพทรัพยำมนุษย์ในด้ำมขวำนเพื่อควำมพร้อมในศตวรรษที่ 21 (ส ำนักวิจัยและพัฒนำ) 5,670,000 

• โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีนวัตกรรมด้ำนฮำลำล พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ทุกช่วงวัยเพื่อรองรับอุตสำหกรรมฮำลำลของ
ประเทศไทย (สถำบันฮำลำล

20,000,000
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