
แนวทางการก าหนดประเด็นการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
พ.ศ. 2564-2566 

พื้นที่เป้าหมาย จุดเน้น ประเด็นการวิจัย 
1.บ้านห้วยเสียด  
อ าเภอดอนสัก  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1.เกษตรคุณภาพและ 
อาหารแปรรูป 

๑) การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านเกษตรคุณภาพและ
อาหารแปรรูป 
๒) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การ
บริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร 
๓) การบริหารจัดการกลุ่มองค์กร กลุ่มวิสาหกิจให้มีความ
เข้มแข็ง และมีระบบกลไกในการขับเคลื่อนในการพัฒนาใน
พ้ืนที่ 

3. ระบบสุขภาพและ
สังคมเป็นสุข 

1) การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านด้านสุขภาวะชุมชน 
๒) การสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ เช่น ระบบ
บริการสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพตาม 
ช่วงวัยทุกประเภท เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ การป้องกันโรค 
และสวัสดิการ ฯลฯ 
๓) การสร้างระบบสุขภาพและนวัตกรรมเพ่ือป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

2.บ้านสวนปราง  
อ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1.เกษตรคุณภาพและ 
อาหารแปรรูป 

๑) การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านเกษตรคุณภาพและ
อาหารแปรรูป 
๒) นวัตกรรมการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต ทั้งด้าน
การเกษตร สัตว์น้ า พืชพรรณต่างๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี
ในการรักษาคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเก่ียว  
4) การส่งเสริมเกษตรกรเพ่ือปรับระบบการผลิตให้สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ เช่น การท าเกษตรปลอดสารพิษ เกษตร
อินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรทฤษฎี
ใหม่ เกษตรต้นแบบ เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และ
วนเกษตร ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. ท่องเที่ยวยั่งยืน 1) การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
๒) การพัฒนาการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวชุมชน              
การท่อง เที่ ย ว เชิ งอนุ รั กษ์  การท่อง เที่ ยว เชิ ง เกษตร              
การท่องเที่ยววิถีไทย และการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม และ
การท่องเที่ยววัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
๓) การรักษาความมีชื่อเสียงและมาตรฐานบริการแหล่ง
ท่องเที่ยว ให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน เช่น การเพ่ิม
มาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
๔) การพัฒนาตลาดออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
กระจายรายได้ให้กับชุมชน 
๕) การสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว 
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พื้นที่เป้าหมาย จุดเน้น ประเด็นการวิจัย 
3. ระบบสุขภาพและ
สังคมเป็นสุข 

1) การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านสุขภาวะชุมชน 
๒) การสร้างระบบสุขภาพและนวัตกรรมเพ่ือป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

3.ต าบลขุนทะเล 
อ าเภอเมือง                       
สุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1.เกษตรคุณภาพและ 
อาหารแปรรูป 

๑) การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านเกษตรคุณภาพและ
อาหารแปรรูป 
2) การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร พัฒนา
กระบวนการสินค้าเกษตร ผลิตพืช สัตว์เศรษฐกิจ เช่น 
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มังคุด ทุเรียน มะพร้าว และ เพ่ือเพ่ิม
ปริมาณผลผลิตการคัดเลือกสายพันธุ์  การบ ารุงรักษา              
การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การเก็บรักษาผลผลิต และการลด
ต้นทุนการผลิต 
3) นวัตกรรมการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต ทั้งด้าน
การเกษตร สัตว์น้ า พืชพรรณต่างๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี
ในการรักษาคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเก่ียว  
4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ผลและพืชผักสมุนไพร 
5) การส่งเสริมอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6) การส่งเสริมเกษตรกรเพ่ือปรับระบบการผลิตให้สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ เช่น การท าเกษตรปลอดสารพิษ เกษตร
อินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรทฤษฎีใหม่ 
เกษตรต้นแบบ เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และ             
วนเกษตร ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การ
บริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร 
8) ความมั่นคงทางด้านอาหาร 
9) เทคโนโลยีพ้ืนบ้าน เทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรม วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น เทคโนโลยีต้นทุนต่ า 
เทคโนโลยีสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องจักรกลเชิงพาณิชย์ 
10) การบริหารจัดการกลุ่มองค์กร กลุ่มวิสาหกิจให้มีความ
เข้มแข็ง และมีระบบกลไกในการขับเคลื่อนในการพัฒนาใน
พ้ืนที่  

 2. ท่องเที่ยวยั่งยืน 1) การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
2) การพัฒนาการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวชุมชน  
การท่อง เที่ ย ว เชิ งอนุ รั กษ์  การท่อง เที่ ยว เชิ ง เกษตร            
การท่องเที่ยววิถีไทย และการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม และ
การท่องเที่ยววัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
3) การรักษาความมีชื่อเสียงและมาตรฐานบริการแหล่ง
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พื้นที่เป้าหมาย จุดเน้น ประเด็นการวิจัย 
ท่องเที่ยว ให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน เช่น การเพ่ิม
มาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
4) การอนุรักษ์ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมของชุมชน 

 3. ระบบสุขภาพและ
สังคมเป็นสุข 

1) การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านด้านสุขภาวะชุมชน 
2) การสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ เช่น ระบบ
บริการสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพตาม 
ช่วงวัยทุกประเภท เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ การป้องกันโรค 
และสวัสดิการ ฯลฯ 
3) การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ  
4) การพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 
5) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านสุขภาพ  
6) การสร้างระบบสุขภาพและนวัตกรรมเพ่ือป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่  
๗) การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
๘) การส่งเสริมและพัฒนาสังคมให้มีความสามัคคีและเป็นสุข 

 4. ผลิตและพัฒนาครู
มืออาชีพ 

1) การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านผลิตและพัฒนาครูมือ
อาชีพ 
๒) การจัดการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตส าหรับกลุ่มคน               
ทุกกลุ่มวัย 

4.ต าบลคลองน้อย 
อ าเภอเมือง               
สุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1.เกษตรคุณภาพและ 
อาหารแปรรูป 

๑) การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านเกษตรคุณภาพและ
อาหารแปรรูป 
๒) นวัตกรรมการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต ทั้งด้าน
การเกษตร สัตว์น้ า พืชพรรณต่างๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี
ในการรักษาคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเก่ียว  
๓) การส่งเสริมเกษตรกรเพ่ือปรับระบบการผลิตให้สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ เช่น การท าเกษตรปลอดสารพิษ เกษตร
อินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรทฤษฎี
ใหม่ เกษตรต้นแบบ เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และ
วนเกษตร ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 2. ท่องเที่ยวยั่งยืน 1) การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
๒) การพัฒนาการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวชุมชน               
การท่อง เที่ ย ว เชิ งอนุ รั กษ์  การท่อง เที่ ยว เชิ ง เกษตร                    
การท่องเที่ยววิถีไทย และการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม และ
การท่องเที่ยววัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
๓) การรักษาความมีชื่อเสียงและมาตรฐานบริการแหล่ง
ท่องเที่ยว ให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน เช่น การเพ่ิม
มาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
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พื้นที่เป้าหมาย จุดเน้น ประเด็นการวิจัย 
๔) การพัฒนาตลาดออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
กระจายรายได้ให้กับชุมชน 
๕) การสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว 

 3. ระบบสุขภาพและ
สังคมเป็นสุข 

1) การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านสุขภาวะชุมชน๔) 
การสร้างระบบสุขภาพและนวัตกรรมเพ่ือป้องกันและควบคุม
โรคติดต่ออุบัติใหม่ 

 5. ธุรกิจและโลจิสติกส์ ๑) การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านธุรกิจและโลจิสติกส์ 
๒) การวิเคราะห์ความต้องการในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง                   
จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางบกทางอากาศ 
และทางน้ า 
๓) การพัฒนาแนวทางการใช้เทคโนโลยีส าหรับระบบ 
โลจิสติกส์ที่สอดรับกับกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5 บ้านห้วยทราย 
อ าเภอบ้านนาเดิม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1.เกษตรคุณภาพและ 
อาหารแปรรูป 

1) การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านเกษตรคุณภาพและ
อาหารแปรรูป 
๒) นวัตกรรมการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต ทั้งด้าน
การเกษตร สัตว์น้ า พืชพรรณต่างๆ รวมทั้ง 
การ ใช้ เทคโน โลยี ในการรั กษาคุณภาพผลผลิตหลั ง             
การเก็บเกี่ยว  
๓) การส่งเสริมอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๔) การส่งเสริมเกษตรกรเพ่ือปรับระบบการผลิตให้สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ เช่น การท าเกษตรปลอดสารพิษ เกษตร
อินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรทฤษฎีใหม่ 
เกษตรต้นแบบ เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และ                 
วนเกษตร ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕) ความมั่นคงทางด้านอาหาร 
๖) การศึกษาเสถียรภาพการค้าขายผลผลิตทางการเกษตร 
และกลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมเกษตร และมาตรฐาน
อุตสาหกรรมการเกษตร 
๗) การบริหารจัดการกลุ่ มองค์กร กลุ่ มวิสาหกิจให้มี                
ความเข้มแข็ ง  และมีระบบกลไกในการขับเคลื่ อนใน                 
การพัฒนาในพื้นที่  
๘) การพัฒนาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านการเกษตรของ
ชุมชน 

 2. ท่องเที่ยวยั่งยืน 1) การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
๒) การพัฒนาการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวชุมชน                
การท่อง เที่ ย ว เชิ งอนุ รั กษ์  การท่อง เที่ ยว เชิ ง เกษตร                    
การท่องเที่ยววิถีไทย และการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม และ
การท่องเที่ยววัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
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พื้นที่เป้าหมาย จุดเน้น ประเด็นการวิจัย 
๓) การรักษาความมีชื่อเสียงและมาตรฐานบริการแหล่ง
ท่องเที่ยว ให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน เช่น การเพ่ิม
มาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  
๔) การพัฒนาตลาดออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
กระจายรายได้ให้กับชุมชน 

 3. ระบบสุขภาพและ
สังคมเป็นสุข 

1) การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านสุขภาวะชุมชน 
๒) การสร้างระบบสุขภาพและนวัตกรรมเพ่ือป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

6. ต าบลพุมเรียง 
อ าเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1.เกษตรคุณภาพและ 
อาหารแปรรูป 

๑) การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านเกษตรคุณภาพและ
อาหารแปรรูป 
๒) นวัตกรรมการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต ทั้งด้าน
การเกษตร สัตว์น้ า พืชพรรณต่างๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี
ในการรักษาคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเก่ียว  
๓) การส่งเสริมอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๔) การส่งเสริมเกษตรกรเพ่ือปรับระบบการผลิตให้สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ เช่น การท าเกษตรปลอดสารพิษ เกษตร
อินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรทฤษฎีใหม่ 
เกษตรต้นแบบ เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และ             
วนเกษตร ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕) ความมั่นคงทางด้านอาหาร 
๖) การศึกษาเสถียรภาพการค้าขายผลผลิตทางการเกษตร 
และกลยุทธ์การตลาดของอุตสาหกรรมเกษตร และมาตรฐาน
อุตสาหกรรมการเกษตร 
๗) การบริหารจัดการกลุ่มองค์กร กลุ่มวิสาหกิจให้มีความ
เข้มแข็ง และมีระบบกลไกในการขับเคลื่อนในการพัฒนา             
ในพ้ืนที่  
๘) การพัฒนาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านการเกษตรของ
ชุมชน 

 2. ท่องเที่ยวยั่งยืน 1) การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
๒) การพัฒนาการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวชุมชน                 
การท่อง เที่ ย ว เชิ งอนุ รั กษ์  การท่อง เที่ ยว เชิ ง เกษตร                   
การท่องเที่ยววิถีไทย และการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม และ
การท่องเที่ยววัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
๓) การรักษาความมีชื่อเสียงและมาตรฐานบริการแหล่ง
ท่องเที่ยว ให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน เช่น การเพ่ิม
มาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  
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พื้นที่เป้าหมาย จุดเน้น ประเด็นการวิจัย 
๔) การพัฒนาตลาดออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
กระจายรายได้ให้กับชุมชน 

 3. ระบบสุขภาพและ
สังคมเป็นสุข 

1) การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านสุขภาวะชุมชน๔) 
การสร้างระบบสุขภาพและนวัตกรรมเพ่ือป้องกันและควบคุม
โรคติดต่ออุบัติใหม่ 

 4. ผลิตและพัฒนาครู
มืออาชีพ 

1) การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านผลิตและพัฒนาครูมือ
อาชีพ  
๒) การวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและการสร้างสรรค์
การเรียนรู้ เช่น กระบวนการเรียน การสอน การวัดผลและ
ประ เมิ นผลสั มฤทธิ์  ก ารประกันคุณภาพ บุ คล ากร                  
สื่อการสอน การพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 
๓) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใหม่ และศูนย์เรียนรู้ 

 5. ธุรกิจและโลจิสติกส์ ๑) การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านธุรกิจและโลจิสติกส์ 
๒) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และนโยบายที่มีความ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมือง เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของเมืองในอนาคตอย่างบูรณาการ ร่วมกับแนวทาง              
การจัดการด้านการจราจรและการขนส่ง (Transportation 
Demand Management) ของระบบขนส่งในเขตเมือง 
(Urban Transportation System) 

7.บ้านเขาเทพพิทักษ์ 
อ าเภอบ้านตาขุน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1.เกษตรคุณภาพและ 
อาหารแปรรูป 

1) การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านเกษตรคุณภาพและ
อาหารแปรรูป 
๒) นวัตกรรมการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต ทั้งด้าน
การเกษตร สัตว์น้ า พืชพรรณต่างๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี
ในการรักษาคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเก่ียว  
๓) การส่งเสริมเกษตรกรเพ่ือปรับระบบการผลิตให้สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ เช่น การท าเกษตรปลอดสารพิษ เกษตร
อินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรทฤษฎี
ใหม่ เกษตรต้นแบบ เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และ
วนเกษตร ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 2. ท่องเที่ยวยั่งยืน 1) การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
๒) การพัฒนาการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวชุมชน                
การท่อง เที่ ย ว เชิ งอนุ รั กษ์  การท่อง เที่ ยว เชิ ง เกษตร             
การท่องเที่ยววิถีไทย และการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม และ
การท่องเที่ยววัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
๓) การรักษาความมีชื่อเสียงและมาตรฐานบริการแหล่ง
ท่องเที่ยว ให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน เช่น การเพ่ิม
มาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
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พื้นที่เป้าหมาย จุดเน้น ประเด็นการวิจัย 
๔) การพัฒนาตลาดออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
กระจายรายได้ให้กับชุมชน 
๕) การสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว 

 3. ระบบสุขภาพและ
สังคมเป็นสุข 

1) การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านสุขภาวะชุมชน 
๔) การสร้างระบบสุขภาพและนวัตกรรมเพ่ือป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

8. หมู่เกาะทะเลใต้ 
(สมุย /พะงัน /
พะลวย) 
 

1.เกษตรคุณภาพและ 
อาหารแปรรูป 

1) การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านเกษตรคุณภาพและ
อาหารแปรรูป 
2) การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร พัฒนา
กระบวนการสินค้าเกษตร ผลิตพืช สัตว์เศรษฐกิจ เช่น
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มังคุด ทุเรียน มะพร้าว และ เพ่ือเพ่ิม
ปริมาณผลผลิตการคัดเลือกสายพันธุ์  การบ ารุงรั กษา            
การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การเก็บรักษาผลผลิต และการลด
ต้นทุนการผลิต 
3) นวัตกรรมการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต ทั้งด้าน
การเกษตร สัตว์น้ า พืชพรรณต่างๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี
ในการรักษาคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเก่ียว  
4) การส่งเสริมเกษตรกรเพ่ือปรับระบบการผลิตให้สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ เช่น การท าเกษตรปลอดสารพิษ เกษตร
อินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรทฤษฎีใหม่  
เกษตรต้นแบบ เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และ              
วนเกษตร ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5) การบริหารจัดการกลุ่มองค์กร กลุ่มวิสาหกิจให้มีความ
เข้มแข็ง และมีระบบกลไกในการขับเคลื่อนในการพัฒนาใน
พ้ืนที่  
6) การพัฒนาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านการเกษตรของ
ชุมชน 

 2. ท่องเที่ยวยั่งยืน 1) การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
2) การพัฒนาการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวชุมชน       
การท่อง เที่ ย ว เชิ งอนุ รั กษ์  การท่อง เที่ ยว เชิ ง เกษตร              
การท่องเที่ยววิถีไทย และการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม และ
การท่องเที่ยววัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
3) การรักษาความมีชื่อเสียงและมาตรฐานบริการแหล่ ง
ท่องเที่ยว ให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน เช่น การเพ่ิม
มาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  
4) การอนุรักษ์ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมของชุมชน 

 3. ระบบสุขภาพและ
สังคมเป็นสุข 

1) การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านสุขภาวะชุมชน 
๒) การสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ เช่น ระบบ
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พื้นที่เป้าหมาย จุดเน้น ประเด็นการวิจัย 
บริการสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพตาม 
ช่วงวัยทุกประเภท เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ การป้องกันโรค 
และสวัสดิการ ฯลฯ 
๓) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านสุขภาพ  
๔) การสร้างระบบสุขภาพและนวัตกรรมเพ่ือป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

 4. ผลิตและพัฒนาครู
มืออาชีพ 

๑) การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านธุรกิจและโลจิสติกส์ 
๒) การวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและการสร้างสรรค์
การเรียนรู้ เช่น กระบวนการเรียน การสอน การวัดผลและ
ประ เมิ นผลสั มฤทธิ์  ก ารประกันคุณภาพ บุ คล ากร                
สื่อการสอน การพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 
๓) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใหม่ และศูนย์เรียนรู้ 

9. อ่าวบ้านดอน 1.เกษตรคุณภาพและ 
อาหารแปรรูป 

1) การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านเกษตรคุณภาพและ
อาหารแปรรูป 
2) การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร พัฒนา
กระบวนการสินค้าเกษตร ผลิตพืช สัตว์เศรษฐกิจ เช่น
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มังคุด ทุเรียน มะพร้าว และ เพ่ือเพ่ิม
ปริมาณผลผลิตการคัดเลือกสายพันธุ์  การบ ารุงรักษา                 
การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การเก็บรักษาผลผลิต และการลด
ต้นทุนการผลิต 
3) นวัตกรรมการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต ทั้งด้าน
การเกษตร สัตว์น้ า พืชพรรณต่างๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี
ในการรักษาคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเก่ียว  
4) การส่งเสริมอุตสาหกรรมประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๕) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การ
บริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร 
๖) ความมั่นคงทางด้านอาหาร 
๗) การพัฒนาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านการเกษตรของ
ชุมชน 

 2. ท่องเที่ยวยั่งยืน 1) การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
2) การพัฒนาการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวชุมชน      
การท่อง เที่ ย ว เชิ งอนุ รั กษ์  การท่อง เที่ ยว เชิ ง เกษตร            
การท่องเที่ยววิถีไทย และการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม และ
การท่องเที่ยววัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
3) การรักษาความมีชื่อเสียงและมาตรฐานบริการแหล่ง
ท่องเที่ยว ให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน เช่น การเพ่ิม
มาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย การป้องกันและ
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พื้นที่เป้าหมาย จุดเน้น ประเด็นการวิจัย 
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  
4) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
5) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถานประกอบการธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ 
6) การอนุรักษ์ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมของชุมชน 
7) การพัฒนาตลาดออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
กระจายรายได้ให้กับชุมชน 

 3. ระบบสุขภาพและ
สังคมเป็นสุข 

1) การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านสุขภาวะชุมชน 
2) การสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ เช่น ระบบ
บริการสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพตาม 
ช่วงวัยทุกประเภท เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ การป้องกันโรค 
และสวัสดิการ ฯลฯ 
๓) การสร้างระบบสุขภาพและนวัตกรรมเพ่ือป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
๔) การส่งเสริมและพัฒนาสังคมให้มีความสามัคคีและเป็นสุข 

 4. ผลิตและพัฒนาครู
มืออาชีพ 

1) การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านผลิตและพัฒนาครูมือ
อาชีพ 
๒) การวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและการสร้างสรรค์
การเรียนรู้ เช่น กระบวนการเรียน การสอน การวัดผลและ
ประ เมิ นผลสั มฤทธิ์  ก ารประกันคุณภาพ บุ คล ากร                 
สื่ อการสอน การ พัฒนานวั ตกร รม  และการ พัฒนา                   
แหล่งเรียนรู้ 
๓) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใหม่ และศูนย์เรียนรู้ 

10. ต าบลด่านสวี 
อ าเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

1.เกษตรคุณภาพและ 
อาหารแปรรูป 

1) การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านเกษตรคุณภาพและ
อาหารแปรรูป 
๒) นวัตกรรมการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต ทั้งด้าน
การเกษตร สัตว์น้ า พืชพรรณต่างๆ รวมทั้ง 
การ ใช้ เทคโน โลยี ในการรั กษาคุณภาพผลผลิตหลั ง                    
การเก็บเกี่ยว  
๓) การส่งเสริมอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที ่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๔) การส่งเสริมเกษตรกรเพ่ือปรับระบบการผลิตให้สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ เช่น การท าเกษตรปลอดสารพิษ เกษตร
อินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรทฤษฎี
ใหม่ เกษตรต้นแบบ เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และ                
วนเกษตร ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕) ความมั่นคงทางด้านอาหาร 

 2. ท่องเที่ยวยั่งยืน 1) การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
๒) การพัฒนาการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวชุมชน                  
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พื้นที่เป้าหมาย จุดเน้น ประเด็นการวิจัย 
การท่อง เที่ ย ว เชิ งอนุ รั กษ์  การท่อง เที่ ยว เชิ ง เกษตร                    
การท่องเที่ยววิถีไทย และการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม และ
การท่องเที่ยววัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
๓) การรักษาความมีชื่อเสียงและมาตรฐานบริการแหล่ง
ท่องเที่ยว ให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน เช่น การเพ่ิม
มาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  
๔) การสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว 

 3. ระบบสุขภาพและ
สังคมเป็นสุข 

1) การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านสุขภาวะชุมชน 
๒) การสร้างระบบสุขภาพและนวัตกรรมเพ่ือป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

11.ต าบลนาคา 
อ าเภอสุขส าราญ 
จังหวัดระนอง 

1.เกษตรคุณภาพและ 
อาหารแปรรูป 

1) การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านเกษตรคุณภาพและ
อาหารแปรรูป 
๒) การพัฒนาด้านจัดท าฐาน ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูล
ทางด้านพืช สัตว์เศรษฐกิจ  
๓) การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร พัฒนา
กระบวนการสินค้าเกษตร ผลิตพืช สัตว์เศรษฐกิจ เช่น 
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มังคุด ทุเรียน มะพร้าว และ เพ่ือเพ่ิม
ปริมาณผลผลิตการคัดเลือกสายพันธุ์  การบ ารุงรักษา                  
การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การเก็บรักษาผลผลิต และการลด
ต้นทุนการผลิต 
๔) นวัตกรรมการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต ทั้งด้าน
การเกษตร สัตว์น้ า พืชพรรณต่างๆ รวมทั้ง 
การ ใช้ เทคโน โลยี ในการรั กษาคุณภาพผลผลิตหลั ง                
การเก็บเกี่ยว  
๕) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ผลและพืชผักสมุนไพร 
๖) การส่งเสริมเกษตรกรเพ่ือปรับระบบการผลิตให้สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ เช่น การท าเกษตรปลอดสารพิษ เกษตร
อินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรทฤษฎีใหม่ 
เกษตรต้นแบบ เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และ               
วนเกษตร ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๗) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การ
บริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร 
๘) การพัฒนาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านการเกษตรของ
ชุมชน 

 2. ท่องเที่ยวยั่งยืน 1) การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
๒) การพัฒนาการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวชุมชน                
การท่อง เที่ ย ว เชิ งอนุ รั กษ์  การท่อง เที่ ยว เชิ ง เกษตร               
การท่องเที่ยววิถีไทย และการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม และ
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พื้นที่เป้าหมาย จุดเน้น ประเด็นการวิจัย 
การท่องเที่ยววัฒนธรรมและภูมิปัญญา การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
4) การรักษาความมีชื่อเสียงและมาตรฐานบริการแหล่ง
ท่องเที่ยว ให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน เช่น การเพ่ิม
มาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
๔) การอนุรักษ์ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมของชุมชน 
๕) การพัฒนาตลาดออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
กระจายรายได้ให้กับชุมชน 

 3. ระบบสุขภาพและ
สังคมเป็นสุข 

1) การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านสุขภาวะชุมชน 
๒) การสร้างระบบสุขภาพและนวัตกรรมเพ่ือป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

12.ต าบลก าพวน 
อ าเภอสุขส าราญ 
จังหวัดระนอง 

1.เกษตรคุณภาพและ 
อาหารแปรรูป 

1) การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านเกษตรคุณภาพและ
อาหารแปรรูป 
2) การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร พัฒนา
กระบวนการสินค้าเกษตร ผลิตพืช สัตว์เศรษฐกิจ เช่น 
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มังคุด ทุเรียน มะพร้าว และ เพ่ือเพ่ิม
ปริมาณผลผลิตการคัดเลือกสายพันธุ์  การบ ารุงรักษา                 
การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การเก็บรักษาผลผลิต และการลด
ต้นทุนการผลิต 
3) นวัตกรรมการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต ทั้งด้าน
การเกษตร สัตว์น้ า พืชพรรณต่างๆ รวมทั้ง 
การ ใช้ เทคโน โลยี ในการรั กษาคุณภาพผลผลิตหลั ง            
การเก็บเกี่ยว  
4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ผลและพืชผักสมุนไพร 
5) การส่งเสริมอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที ่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6) การส่งเสริมเกษตรกรเพ่ือปรับระบบการผลิตให้สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ เช่น การท าเกษตรปลอดสารพิษ เกษตร
อินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรทฤษฎีใหม่ 
เกษตรต้นแบบ เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และ             
วนเกษตร ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การ
บริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร 
8) ความมั่นคงทางด้านอาหาร  
9) การพัฒนาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านการเกษตรของ
ชุมชน 

 2. ท่องเที่ยวยั่งยืน 1) การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
2) การพัฒนาการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวชุมชน             



12 
 

พื้นที่เป้าหมาย จุดเน้น ประเด็นการวิจัย 
การท่อง เที่ ย ว เชิ งอนุ รั กษ์  การท่อง เที่ ยว เชิ ง เกษตร                
การท่องเที่ยววิถีไทย และการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม และ
การท่องเที่ยววัฒนธรรมและภูมิปัญญา การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
3) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถานประกอบการธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการบริการ 
4) การอนุรักษ์ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมของชุมชน 
5) การพัฒนาตลาดออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
กระจายรายได้ให้กับชุมชน 

 3. ระบบสุขภาพและ
สังคมเป็นสุข 

1) การจัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลด้านสุขภาวะชุมชน 
๒) การสร้างระบบสุขภาพและนวัตกรรมเพ่ือป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

13. พ้ืนที่อ่ืน ๆ 
(ภายในจังหวัด             
สุราษฎร์ธานี         
จังหวัดชุมพร และ
จังหวัดระนอง) 

6 จุดเน้นของ
มหาวิทยาลัย 

ตามความเหมาะสมและบริบทของพ้ืนที่ 

 


