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ยุทธศำสตร์

ประด็นกำรวิจัย

1.การเกษตรสมัยใหม่
1.ยุทธศำสตร์ กำรวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อกำรสร้ ำงควำมมั่ง (Modern agriculture)
คั่งทำงเศรษฐกิจ

2.อาหารมูลค่าเพิ่มสู งและสาร
ออกฤทธิ์ เชิงหน้าที่

กรอบกำรวิจัย
ในกลุ่มพืชไร่ ที่เป็ นวัตถุดิบสาหรับอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการลดต้นทุนแรงงานและปั จจัยการผลิต โดยใช้ขอ้ มูล
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ หารจัด การให้ ผ ลผลิ ต มี คุ ณ ภาพและปริ มาณสม่ า เสมอ ด้ ว ย การพัฒ นา
เครื่ องจักรกลเกษตรหรื ออุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีเทคโนโลยีการให้ปัจจัยการผลิตตามสภาพความแตกต่างของ พื้นที่
(Variable rate technology) เทคโนโลยีติดตามและคาดการณ์ ปริ มาณและคุ ณภาพผลผลิ ต โครงสร้ างพื้นฐาน
หรื อบริ การข้อมูลแผนที่เพื่อการเกษตรความละเอียดสู งระดับแปลง (High resolution) เช่น แผนที่สภาพ อากาศ
และพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพดินและน้ า คลังภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการเกษตร เป็ น
ต้น การแปลผลและการพัฒนาแบบจาลอง เพื่อต่อยอดเป็ นซอฟท์แวร์ หรื อบริ การเกษตรรู ป แบบใหม่ เช่ น
สร้างและเผยแพร่ ฐานข้อมูลสาหรับการพยากรณ์ผลผลิต วิเคราะห์ความเสี่ ยงเพื่อจัดลาดับการ ชดเชยและการ
เยีย วยาในกรณี ภยั พิ บตั ิ และวิเคราะห์ ค วามเป็ นไปได้ข องการประกัน ภัย พื ช ผล เป็ นต้น ในกลุ่ ม ผลิ ตผล
การเกษตรมูลค่าสู ง มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่า ความปลอดภัย และการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ด้วยการวิจยั ต้นแบบ
สายพันธุ์พืชเศรษฐกิจลักษณะพิเศษ (ทนแล้ง รสชาติดี เก็บรักษาได้ยาวนาน เหมาะกับการขนส่ ง มีสาร มูลค่า
สู ง) เทคโนโลยีเซนเซอร์ และโรงเรื อนอัจฉริ ยะสาหรับพืชผลเกษตรเมืองร้อนที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง ต้นทุนต่า
สารชี วภัณฑ์ เทคโนโลยีตรวจวัดสารตกค้างและสารพิษ การตรวจสอบโรคพืชและโรคสัตว์ การประเมินผล
กระทบต่อสิ่ งแวดล้อม เทคโนโลยีเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การวิจยั เพื่อส่ งเสริ ม
ผลิตภัณฑ์แปรรู ปและส่ วนผสมทางอุตสาหกรรม การพัฒนาชุ ดตรวจด้านเกษตรและอาหาร การปรับปรุ งพันธุ์
พืชและพันธุ์สัตว์ให้มี คุณสมบัติตามความต้องการของตลาดหรื อเพื่ ออุ ตสาหกรรมเฉพาะ และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ปลอดภัยและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
มุ่งเน้นให้เกิ ดอุ ตสาหกรรมอาหารและสารออกฤทธิ์ เชิ งหน้าที่ จากการใช้ประโยชน์ทรั พยากร ชี วภาพและ
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ การพัฒนาสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) ซึ่ ง
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ประด็นกำรวิจัย
(High value added food and
functional ingredient)

3.การท่องเที่ยวเชิงส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ (Wellness tourism)

4.การท่องเที่ยวที่แข่งขันได้
มัน่ คง และยัง่ ยืน

กรอบกำรวิจัย
จะเพิ่มมูลค่าให้แก่วตั ถุ ดิบทางการเกษตร ลดการนาเข้าจากต่างประเทศ และเกิ ดผลิ ตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสู ง โดย
การกระตุน้ ให้ภาคเอกชนลงทุนวิจยั และพัฒนานวัตกรรมจากความร่ วมมือของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจยั
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การส่ งเสริ มให้เกิ ดการขยายธุ รกิ จ การเพิ่มกาลังการผลิต การต่อยอดงานวิจยั
จาก งานต้นแบบไปสู่ เชิ งพาณิ ชย์ การสนับสนุ นให้มีมาตรการในการลดอุปสรรคการขึ้นทะเบียนผลิ ตภัณฑ์
เครื่ องสาอาง อาหารและยา การสร้ างความสามารถในการรับรองมาตรฐานที่มีประสิ ทธิ ภาพ สะดวก และ
รวดเร็ วของหน่ วยงาน ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุ นให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ อาทิ
โรงงานต้นแบบ และการ มีมาตรการป้ องกันหรื อปกป้ องแหล่งสารออกฤทธิ์ เชิ งหน้าที่จากธรรมชาติที่เป็ นของ
ไทยจากการลักลอบศึกษา พืชพันธุ์และสิ่ งมีชีวติ ในไทยแล้วนาไปจดสิ ทธิ บตั รโดยต่างชาติ
มุ่ ง เน้นการวิ จยั และพัฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม สั ดส่ วนรายได้ข องธุ รกิ จ บริ ก ารสุ ข ภาพ โดยพัฒนาธุ รกิ จ บริ ก ารทาง
การแพทย์เป็ นหลัก และธุ รกิ จบริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพ ธุ รกิ จผลิ ตภัณฑ์สุขภาพและสมุ นไพรไทยเป็ นธุ รกิ จ
สนับสนุน โดยการวิจยั และพัฒนาผลิ ตภัณฑ์และบริ การที่เกี่ยวข้อง เช่น ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ใน การ
ท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพ ค้นหาและวิเคราะห์ศกั ยภาพความพร้ อมของพื้นที่ /บุคลากร/กิ จกรรม เพื่อรองรับ การ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็ นต้น การพัฒนามาตรฐานของสิ นค้าและการบริ การ การพัฒนารู ปแบบธุ รกิจใหม่ของ การ
ท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ การยกระดับคุณภาพของโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ และ
ทักษะด้านการบริ การเฉพาะด้าน และการจัดทา Market intelligence เพื่อดาเนิ นการวิจยั ทางการตลาด เชิ งลึก
และวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคด้านการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพเพื่อเจาะตลาดใหม่ที่มีศกั ยภาพ
มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อการกระจายความเสี่ ยงในการพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติ การศึกษา ผลกระทบของความ
เสี่ ยงจากความไม่สงบต่อภาคเศรษฐกิ จท่องเที่ ยวและแนวทางการจัดการความเสี่ ยง การสร้ าง ตัวชี้ วดั เพื่ อ
ติดตามทรัพยากรท่องเที่ยวหรื อสร้างตัวชี้ วดั เตือนภัย (Warning indicators) การวิจยั ด้านเครื่ องมือ ทางการเงิน
และการคลังที่เกี่ ยวกับการท่องเที่ยว การศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทลั ต่อเศรษฐกิ จ ภาคท่องเที่ ยว
การศึกษาการลงทุนของธุ รกิ จต่างชาติในภาคท่องเที่ยวของไทยเพื่อหาแนวทางการจัดการที่มี ประสิ ทธิ ภาพ
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2.ยุทธศำสตร์ กำรวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำสั งคม
และสิ่ งแวดล้อม

ประด็นกำรวิจัย

5.ศักยภาพและโอกาสของ
ผูส้ ู งวัย และการอยูร่ ่ วมกัน
ของประชากรหลายวัย

6.เด็กและเยาวชน 4.0

กรอบกำรวิจัย
เป็ นธรรม และได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยุติธรรม การศึกษาผลกระทบต่อเศรษฐกิจท้องถิ่น การกระจาย รายได้
อันเกิดจากงานเทศกาลส่ งเสริ มการท่องเที่ยวที่จดั โดยรัฐส่ วนกลางและงานเทศกาลที่จดั โดยท้องถิ่น การศึกษา
ความมีประสิ ทธิ ภาพของการใช้งบประมาณด้านการท่องเที่ยว และการศึกษาผลของเศรษฐกิจแบ่งปั น (Sharing
economy) ต่ออุตสาหกรรมดั้งเดิ มของการท่องเที่ยว นอกจากนี้ มุ่งเน้นการศึกษาด้านแรงงานและทักษะใน
อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว การวิ จ ัย ตลาดและพฤติ ก รรมนัก ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถด้า นบริ ก าร
คุ ณภาพสู ง รวมถึ ง การวิจยั ด้า นศัก ยภาพในการรองรั บ และการออกแบบภู มิ ท ศั น์ ส าหรั บ แหล่ ง และ Hub
ท่องเที่ยว
มุ่งเน้นการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูส้ ู งวัยให้มีบทบาททางสังคม ดารงชี วิตอยู่ อย่างมีคุณค่า มี
ศักดิ์ศรี การเสริ มสร้างสุ ขภาวะที่ดี การพัฒนาการเป็ นครอบครัวและการอยูร่ ่ วมกันได้ของ ประชากรหลายวัย
การมี เงิ นออมและมี ทางเลื อกด้านผลิ ตภัณฑ์การเงิ นเพื่อจะบริ หารเงิ นออมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ยัง่ ยืน และ
ปลอดภัย การสร้างบริ การดู แลผูส้ ู งวัยครบวงจร การวางระบบการเงิ นของผูส้ ู งอายุ การส่ งเสริ มให้มี การจ้าง
งานผูส้ ู งอายุที่เหมาะสม การปรับแก้ระเบียบ กฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่เป็ นอุปสรรคต่อการจ้างงานผูส้ ู งอายุ การ
ขยายอายุเกษียณของข้าราชการและพนักงานรั ฐวิสาหกิ จ การส่ งเสริ มการออมและการประกอบอาชี พของ
ผูส้ ู งอายุ การมีหลักประกันรายได้ที่มนั่ คงและยัง่ ยืน รวมทั้งหลักประกันหลังเกษียณจากการทางาน การจ้างงาน
ผูส้ ู งอายุจากภาคเอกชนและภาครัฐ การพัฒนาประสิ ทธิภาพการทางานของผูส้ ู งอายุ การศึกษาสาหรับสังคม สู ง
วัย การสร้างภูมิคุม้ กันทางสังคมด้านคุณธรรมและตระหนักรู ้หน้าที่พลเมือง การพัฒนาพฤติกรรมของคน ทุก
ช่ วงวัยให้มีคุณธรรมและจริ ยธรรม การเปรี ยบเทียบความเชื่ อ ค่านิ ยม อุดมการณ์ วิถีชีวิตของคนต่างวัย ต่ าง
ประสบการณ์ การเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมของคนทุ กช่ วงวัย การเลี ยนแบบและดัดแปลง
เทคโนโลยีและอุปกรณ์สาหรับผูส้ ู งวัยให้เหมาะสมกับสรี ระและวิถีคนเอเชีย
มุ่งเน้นการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเด็กทุ กวัยให้ได้รับการเลี้ ยงดู ที่ได้มาตรฐาน มี ความผูกพัน ที่ ดีกบั
ผูป้ กครอง มีพฒั นาการดีทุกด้าน มีวินยั ทักษะชี วิต สามารถรับรู ้และควบคุมอารมณ์ มีวุฒิภาวะและสามารถ
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ประด็นกำรวิจัย

7.เกษตรกร 4.0

กรอบกำรวิจัย
ปรับตัวในโลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลง การสร้างฐานข้อมูล การค้นหาปั จจัยเสี่ ยง การคิดค้นวิธีการช่วยเหลือ
แก้ไขและฟื้ นฟูเด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม รวมทั้งเพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทกั ษะด้านการคิดอย่าง
มี วิจารณญาณ ด้านการแก้ปัญหา ด้านการมีความคิดสร้ างสรรค์และจินตนาการ การสร้ างนวัตกรรมลดการ
ลอกเลียนแบบ ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ ด้านความร่ วมมือ ด้านการทางานเป็ นทีมและ
ภาวะผูน้ า ด้านการสื่ อสาร และรู ้เท่าทันสื่ อ ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ทักษะ
อาชีพและทักษะการเรี ยนรู ้ การมีความเมตตากรุ ณา วินยั คุณธรรม จริ ยธรรม และจิตสานึกความรักในสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ การสร้ างหรื อส่ งเสริ มความรู ้ และทักษะความเป็ นพลเมื องที่ดีและค่านิ ย มการ
ปฏิ บตั ิ ตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพียง การพัฒนานวัตกรรม และการบูรณาการความรู ้ หลากหลาย
ศาสตร์ เข้า ด้วยกัน การจัดท ามาตรการ ที่ เกี่ ย วข้องเพื่ อปรั บ ใช้ก ระบวนการเรี ย นรู ้ ใ นบริ บ ทต่ า ง ๆ ทั้ง ใน
สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว ชุ มชน และ แหล่งการเรี ยนรู ้ นอกห้องเรี ยนอื่น ๆ และในกระบวนการ
ยุติธรรม รวมถึงการขยายผลในกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคม การศึกษาด้านสมอง จิตใจและพฤติกรรมเพื่อสร้าง
องค์ความรู ้และนวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับโครงสร้างกลไก การทางานของระบบประสาทและสมองที่มีอิทธิ พล
ต่อพัฒนาการ ตลอดจนการทางานของสมอง จิตใจและ พฤติกรรมทุกช่วงวัย การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาคนด้านจิตพฤติกรรมให้มีคุณธรรมและจริ ยธรรม ทุกช่วงวัย
มุ่ ง เน้ น การวิ จ ัย และนวัต กรรม เพื่ อ สร้ า งความเข้ม แข็ ง ให้ ก ับ เกษตรกรและสถาบัน เกษตรกร โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุ มชนและการบริ หารจัดการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมและความเข้มแข็งของภาคเกษตร การพัฒนาเกษตรกรให้เป็ นเกษตรกรอัจฉริ ยะ การพัฒนา
ระบบ อุปกรณ์และเครื่ องมื อ เครื่ องจักรเพื่อการเกษตร การพัฒนาซอฟท์แวร์ เพื่อใช้ในการบริ หารจัดการการ
ผลิตและ การตลาด การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงทิศทางของตลาดที่ทนั เหตุการณ์ และ
การเป็ น ผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จการเกษตร การบริ หารจัดการแรงงานภาคเกษตรและเทคโนโลยีเพื่อทดแทน
แรงงาน อย่างเป็ นระบบรองรับสังคมเกษตรสู งอายุ การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตและคุ ณภาพมาตรฐาน
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8.การศึกษาไทย 4.0

กรอบกำรวิจัย
สิ น ค้า สู่ มาตรฐานระดับ สากลและสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของตลาดและมู ล ค่ า สู ง สารสนเทศเพื่ อ
การเกษตรด้วย เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ด้ ำนนโยบำย มุ่งเน้นการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อหารู ปแบบของสถานศึกษาที่มีธรรมาภิบาล (Good governance)
สถาบันการศึกษาที่จะผลิ ตคนตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่ จดั
การศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ ยวชาญและเป็ นเลิศเฉพาะด้าน การศึกษาวิจยั ด้านการเงิน และงบประมาณ
ทางการศึ ก ษาของประเทศเพื่ อ การบริ ห ารจัด การให้ เ กิ ด ความคุ ้ม ค่ า และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การศึ ก ษาวิ จ ัย
ประสิ ทธิ ผลและผลกระทบของนโยบายทางการศึกษาในช่ วงทศวรรษที่ผ่านมา ระบบที่จะสร้างแรง จูงใจให้
เยาวชนเข้าศึกษาระดับอาชีวศึกษามากขึ้น การวิจยั และพัฒนาโครงสร้าง บทบาทของระบบการบริ หาร จัดการ
การศึกษา และระบบวิจยั ของมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัว ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ แนวทาง การ
กระจายอานาจทางการศึกษาโดยยึดสถานศึกษาเป็ นเป้าหมายสาคัญ การศึกษาวิจยั ปัญหาและอุปสรรคของ การ
ปฏิ รูปการศึ กษาของประเทศทุกระดับ การศึ กษาวิจยั พฤติ กรรมกู้ยืมเงิ นเพื่อการศึ กษาและความยัง่ ยืน ของ
กองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา (กยศ.)
ด้ ำนหลักสู ตร กระบวนกำรเรี ยนกำรสอน มุ่งเน้นการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อหาแนวปฏิบตั ิ และมาตรการจูงใจ
ในการสร้ างความร่ วมมือของทุ กภาคส่ วนเพื่อสร้ างความเสมอภาคด้านการศึ กษา สาหรั บเด็ก และเยาวชน
โดยเฉพาะเยาวชนในถิ่ นทุ รกันดาร เยาวชนที่ มี ค วามต้องการพิ เศษ และเยาวชนชายขอบ การวิจยั พัฒนา
เครื อข่ า ยแหล่ ง เรี ย นรู ้ ชุ ม ชนที่ ต อบสนองความต้องการเด็ ก เยาวชน และพ่อแม่ ที่ ม าจากหลากหลายกลุ่ ม
การศึกษาเปรี ยบเทียบกับต่างประเทศในด้านหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนการสอน ค่านิ ยมพฤติกรรมของ
นักเรี ยนเพื่อปรับปรุ งการเรี ยนการสอนในอาชีวศึกษา การสร้างวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ที่มีความหลากหลายตอบ
สนองต่อสังคม ประชาคมอาเซี ยน และประเทศไทย ๔.๐ การพัฒนาหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนการสอน
ให้ ตอบสนองการปฏิรูปและการพัฒนาประเทศตามช่ วงวัยกลุ่มผูเ้ รี ยน ได้แก่ กลุ่มปฐมวัย กลุ่มประถมศึกษา
กลุ่มมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา และกลุ่มเยาวชนอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา
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กรอบกำรวิจัย
ด้ ำนกำรบริหำรจัดกำร มุ่งเน้นการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อพัฒนารู ปแบบการบริ หารจัดการ ท้องถิ่นและสังคม
เมืองให้มีการเข้าถึ งทางการศึกษา การยกระดับคุ ณภาพและมาตรฐานการศึกษาเชิ งพื้นที่ (ภูมิภาค เขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ) การประเมินผลการศึกษา การหาวิธี การรู ปแบบใหม่
เพื่อการประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ ของนัก เรี ย นในระดับมัธยมเพื่ อการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา การศึกษา
ผลกระทบการสอบวัดความรู ้ระดับชาติ การประเมินผลการเรี ยนรู ้ระดับต่าง ๆ กับการจัดการเรี ยน การสอน
ด้ ำนคุณภำพครู มุ่งเน้นการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพและเส้นทางความก้าวหน้า ในอาชี พ ระบบ
การผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาลักษณะเชิ งพื้นที่ ผลกระทบจากกระบวนการ เลื่อนวิทยฐานะ
การเขียนผลงานทางวิชาการและการวิจยั การสร้างนวัตกรรมเพื่อการส่ งเสริ มและพัฒนาชุ มชน การเรี ยนรู ้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
ด้ ำนพัฒนำหรื อสร้ ำงระบบ/เครื่ องมือ มุ่งเน้นการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ และสื่ อการเรี ยนรู ้
ให้มีความเหมาะสม ได้มาตรฐานทุ กช่ วงวัย และสามารถเข้าถึ งได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ การวิจยั ที่
พัฒนาคลังข้อมูล สื่ อ และนวัตกรรมการเรี ยนรู ้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน การสร้างนวัตกรรมเพื่อ การทางาน
ข้ามวัฒนธรรมภายใต้บ ริ บ ทสั ง คมแห่ ง ปั ญ ญาและภู มิ ธ รรม การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ที่
เกี่ ยวข้อง เพื่อเปิ ดโอกาสให้ชาวต่างชาติ ที่มีความรู ้ ความสามารถ มี ประสบการณ์ ในสาขาวิชาชี พต่าง ๆ ที่
จ าเป็ น และตรงตามความต้อ งการของประเทศ เข้า มาช่ ว ยจัด การเรี ย นการสอนในสถานศึ ก ษา สถาบัน
อาชีวศึกษาและ อุดมศึกษาได้
ด้ ำนพัฒนำหรื อสร้ ำงศักยภำพคน มุ่งเน้นการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคนทุกช่ วงวัย ให้มีทกั ษะ ความรู ้
ความสามารถ และการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตอย่างเหมาะสม เต็มศักยภาพในแต่ละช่ วงวัย การสร้ างเสริ มและ
ปรับเปลี่ยนค่านิ ยมของคนไทยให้มีวินยั จิตสาธารณะ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และมีความมุ่งมัน่ สู่ การสร้าง
ความสาเร็ จในชี วิต รวมทั้งมีการครองตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม และการมีสุนทรี ยภาพในศิลปะต่าง ๆ
การสนับสนุ นให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการดู แลและพัฒนาเด็กเล็ก
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9.การป้ องกันและเสริ มสร้าง
สุ ขภาพ

กรอบกำรวิจัย
การพัฒนากาลังคนสู่ ตลาดแรงงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและอย่างยัง่ ยืน การพัฒนาแรงงานให้เป็ นผูม้ ีทกั ษะสู ง
และการพัฒนาการศึกษาและทักษะชี วิตของคนทุกกลุ่ม เช่ น กลุ่มผูเ้ รี ยนในระบบ กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส กลุ่มผูท้ ี่
ออก กลางคันและออกจากระบบการศึกษาภาคบังคับ กลุ่มผูส้ ู งวัย และกลุ่มผูอ้ ยูใ่ นกระบวนการยุติธรรม เป็ น
ต้น
มุ่งเน้นการวิจยั และนวัตกรรมเกี่ยวกับการป้ องกันและเสริ มสร้างสุ ขภาพ รวมถึงการลดปั จจัยเสี่ ยง ต่อโรคและ
ภัยสุ ขภาพ โดยเป็ นการพัฒนาและส่ งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้องผ่านงานวิจยั สหสาขา รวมถึงชี ววิทยา
ศาสตร์ การแพทย์ วิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ภูมิ ปัญญาเดิมของไทย การแพทย์แผน
ไทย (การแพทย์พ้ืนบ้าน) การแพทย์ทางเลื อกและสร้ างงานวิจยั ให้เกิ ดบริ การทางการแพทย์ทางเลื อก ที่ ได้
มาตรฐาน การสร้างความรอบรู ้ ความเท่าทันด้านสุ ขภาพและการเป็ นแพทย์ของตนเองของประชาชน รวมทั้ง
ทักษะและแรงจูงใจในการลดพฤติกรรมเสี่ ยงและสร้า งเสริ มสุ ขภาพอย่างเป็ นองค์รวม การสร้ างสุ ขภาวะใน
ประชากร ทุกช่ วงอายุเพื่อลดการพึ่งพิงรัฐและลดภาระทางสังคม เช่ น การลดปั จจัยเสี่ ยงด้านสุ ขภาพและให้
ประชาชนรวมทั้ง ทุ กภาคส่ วนคานึ งถึ งผลกระทบจากปั จจัยเสี่ ย งและสภาวะแวดล้อมทางสั งคมที่ มี ผ ลต่ อ
สุ ขภาพทั้งสุ ขภาพกาย สุ ขภาพ จิต การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ วิธีการบริ โภคอย่างถู กหลักโภชนาการ และสร้ าง
ความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ ยวกับ ผลิ ตภัณฑ์สุขภาพ เป็ นต้น การวางแผน ติดตาม และประเมินผลอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพเกี่ยวกับโรคอุบตั ิใหม่/โรคอุบตั ิซ้ า/ โรคติดต่อไม่เรื้ อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและการจัดการ
ทางสังคมที่เอื้อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและ มีความปลอดภัยและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (การจัดการผังเมือง
การจัดการพื้นที่อุตสาหกรรม การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน กิจกรรมทางสังคมและระบบบริ การสาธารณะที่
ส่ งเสริ มสุ ขภาวะ) การส่ งเสริ มการผลิ ตและบริ โภคอาหาร เครื่ องดื่ม และผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลดี ต่อสุ ขภาพ และ
การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาพการหาแนวทางในการลด ต้นทุน เสริ มสร้างปั ญญา (Wisdom) และ
สร้างภูมิคุม้ กันทางสติปัญญา รวมทั้งการป้ องกันอุบตั ิเหตุจากการจราจร
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กรอบกำรวิจัย

มุ่งเน้นการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการประเมิ นและคาดการณ์ ทางอุ ทกวิทยาในเชิ งพื้นที่ การบริ หาร
จัดการน้ าแบบบูรณาการในพื้นที่ เมืองใหญ่/เมืองท่องเที่ยว/เมืองอุ ตสาหกรรม/พื้นที่ลุ่มน้ าของประเทศ การ
บริ หารจัดการน้ านอกเขตชลประทาน การบริ หารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ที่จาเป็ นในการกักเก็บ/การระบายน้ าที่เหมาะสมตามภูมิสังคม การป้ องกันและควบคุมมลพิษทางน้ า และการ
ใช้ แบบจาลองคณิ ตศาสตร์ ในการศึกษาและหาแนวทางในการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ า (น้ าจากฟ้า น้ าผิวดิน
และ น้ า บาดาล) ในระดับ ลุ่ ม น้ า เพื่ อตอบโจทย์ก ารพัฒนาท้องถิ่ น ภู มิ ภาค และประเทศในมิ ติเชิ งปริ มาณ
คุณภาพ และ สถานที่
11.การลดก๊าซเรื อนกระจกและ มุ่งเน้นการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกต่อหน่วยกิจกรรมที่เป็ นค่าเฉพาะ ของประเทศ
ส่ งเสริ มการเติบโตที่ปล่อย
การพัฒนาฐานข้อมูลการดาเนิ นการลดก๊าซเรื อนกระจกของประเทศให้ได้มาตรฐานและสามารถ เชื่ อมโยงกัน
คาร์บอนต่า
ได้ การลดและการกักเก็บก๊าซเรื อนกระจกภาคเกษตรและป่ าไม้ กลไกการสนับสนุนทุกภาคส่ วน ในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรื อนกระจก การผลิ ตและบริ โภคที่ยงั่ ยืนเพื่อเศรษฐกิ จสี เขียว การส่ งเสริ มอุตสาหกรรม เชิ งนิ เวศ
ความร่ วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก การทดแทนเทคโนโลยีที่มีอยูก่ บั เทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและเหมาะสมกับประเทศไทย
12.ศักยภาพของชุมชนและ
มุ่งเน้นการวิจยั และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุ มชนและสมาชิ กชุ มชน รวมถึ งปั จจัย ที่ส่งผลต่อการ
สมาชิกชุมชน
พัฒนาความเข้มแข็งและความเจริ ญของชุ มชน ซึ่ งเป็ นฐานรากทางเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศ การเพิ่ม
โอกาสการเข้าถึงบริ การทางสังคมและเศรษฐกิจของรัฐ รวมทั้งองค์ความรู ้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อ การ
ผลิ ตและการดารงชี พของสมาชิ กชุ มชนที่อยู่ในเมื องและชนบท รวมถึ งสมาชิ กชุ มชนที่ ด้อยโอกาสหรื ออยู่
ห่างไกลหรื อชายแดนหรื อถูกรังเกียจ กีดกัน ตีตรา
มุ่งเน้นการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อปฏิรูปการผลิตสิ นค้าและบริ การ เพื่อพัฒนา อุตสาหกรรม
3.กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกำร 13.เทคโนโลยีดิจิทลั
(Digital technology)
เทคโนโลยีดิจิทลั ของไทยให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันเชิ งนวัตกรรมได้ในอนาคต โดยเฉพาะ อย่าง
สร้ ำงองค์ ควำมรู้ พืน้ ฐำนของ
ยิ่ง อุตสาหกรรมที่ไทยมีศกั ยภาพและเป็ นอุตสาหกรรมแห่ งอนาคต โดยอาศัยเทคโนโลยีสื่อสาร ที่มีความเร็ ว
ประเทศ
10.การบริ หารจัดการน้ าแบบ
บูรณาการ
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14.ศาสตร์ทางสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และ
ศิลปวัฒนธรรม

15.วิศวกรรม (Engineering)

กรอบกำรวิจัย
และคุณภาพสู งมาก (New communication technology) เทคโนโลยีอุปกรณ์แบบสวมใส่ ได้และพกพาที่สามารถ
เชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ตแบบทุกที่ทุกเวลา เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud computing) เทคโนโลยี
การวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big data analytics) เทคโนโลยีการเชื่ อมต่อของสรรพสิ่ ง (Internet of Things)
เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D printing) และเทคโนโลยีความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber security) โดย
มีเทคโนโลยีอื่น เช่น ปั ญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรื อ รถยนต์อตั โนมัติ (Autonomous cars) เป็ น
เทคโนโลยีที่สาคัญในอนาคตระยะยาว การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน พัฒนาระบบ Fintech ที่มี
ความปลอดภัยสู ง ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย การศึกษาและวิจยั ผลกระทบที่มีต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศ
รวมทั้งการวิจยั และพัฒนาการกากับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มุ่งเน้นการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้สาขาสังคมศาสตร์ ในเชิงทฤษฎี เช่น ด้านรัฐศาสตร์ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์
สังคมวิทยา การศึกษา จิตวิทยา มานุ ษยวิทยา เป็ นต้น เพื่อนามาเป็ นพื้นฐานขององค์ความรู ้ ที่สามารถนาไปสู่
การสร้างเครื่ องมือในการปรับใช้กบั สังคมไทยได้อย่างเหมาะสม และการวิจยั องค์ความรู ้สาขา มนุ ษยศาสตร์
ในเชิงมโนทัศน์และทฤษฎี เช่น ด้านปรัชญา ภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วรรณกรรม ศาสนวิทยา ดนตรี
วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ (Pragmatics) เป็ นต้น โดยให้ความสาคัญทั้งศาสตร์ ตะวันตกและตะวันออก รวมทั้ง ศาสตร์
เหล่ า นี้ ที่ เ ป็ นของสั ง คมไทย เพื่ อ น ามาเป็ นมู ล บท (Axioms) ขององค์ค วามรู ้ ท างด้า นสั ง คมศาสตร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์ ที่สามารถนาไปสู่ การสร้ างทัศนะที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และสร้ างอัตลักษณ์ ของสังคมไทยได้อย่าง
เหมาะสมกับสังคมโลก การวิจยั โดยการบูรณาการองค์ความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
เพื่อประยุกต์ใช้ในเชิ งสร้างสรรค์จนเกิดนวัตกรรมทางสังคม โดยการนาองค์ความรู ้มาใช้ในการอนุ รักษ์ศิลปะ
และ วัฒนธรรมของชาติที่สร้างขึ้นบนผืนแผ่นดินไทย
มุ่งเน้นการวิจยั เพื่อให้ได้องค์ความรู ้ พ้ืนฐานที่ สามารถประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาของสาขาต่าง ๆ เช่ น วัสดุ
เฉพาะทาง (Functional materials) ประเภทต่าง ๆ ยานยนต์ การประดิษฐ์ (Fabrication) การออกแบบ การขนส่ ง
การก่อสร้าง การทดสอบ เป็ นต้น โดยองค์ความรู ้ที่เกิดขึ้นจะนาไปสู่ วธิ ี แก้ปัญหา (Solution) ใหม่ ๆ โดยเฉพาะ
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16.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางคุณภาพของประเทศ
(National quality
infrastructure) ให้มีคุณภาพ
ระดับโลก

กรอบกำรวิจัย
อย่างยิ่งการวิจยั ในด้านวิศวกรรมที่สามารถสร้ างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อสังคมโดยอาศัย พื้น
ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ มาช่วยในการสร้างสรรค
โดยนาระบบ “มาตรวิทยา การมาตรฐาน การทดสอบและการบริ หารคุณภาพ” ที่ได้รับ การยอมรับในระดับ
นานาชาติ มาปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดหลักฐานเชิ งประจักษ์วา่ ผลิตภัณฑ์และบริ การมีคุณสมบัติ ตามที่กาหนดไว้ ช่วย
สนับสนุ นการผลักดันงานวิจยั ของภาครัฐและภาคเอกชนให้สามารถใช้ประโยชน์ใน เชิ งพาณิ ชย์ได้อย่างเป็ น
รู ปธรรม ซึ่ งจะเป็ นการเชื่ อมโยงจากงานวิจยั ในระดับห้องปฏิ บตั ิ การสู่ การทดลองผลิ ต และการผลิ ตระดับ
อุตสาหกรรม
มำตรวิทยำ (Metrology) พัฒนาความสามารถของระบบมาตรวิท ยา มุ่ ง เน้นพัฒนา มาตรฐานการวัดและ
ความสามารถทางการวัดที่แม่นยา และได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เพื่อทาให้ กระบวนการผลิต การควบคุม
คุณภาพ และการทดสอบถูกต้องและน่าเชื่อถือ
กำรมำตรฐำน (Standardization) ศึ ก ษาและพัฒนาความสามารถของการก าหนด มาตรฐานคุ ณภาพและ
ข้อกาหนดทางเทคนิ คขั้นต่ า การพัฒนามาตรฐานการวิจยั ให้เป็ นมาตรฐานเดี ยวกัน ทัว่ ประเทศและให้เป็ นที่
ยอมรับของนานาชาติ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรด้านการมาตรฐานของประเทศไทย
กำรทดสอบ (Testing) พัฒนาความสามารถของการวิเ คราะห์ ทดสอบสิ นค้าและบริ การ โดยการยกระดับ
ความสามารถด้านการวิเคราะห์ ทดสอบของห้องปฏิบตั ิการไทยสู่ มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 และพัฒนา
ให้มีจานวนเพียงพอต่อความต้องการของภาคเอกชน ซึ่ งจะช่วยลดต้นทุนและเวลาสาหรับ ผูส้ ่ งออกที่ตอ้ งส่ ง
สิ นค้าไปตรวจสอบต่างประเทศ ส่ งเสริ มให้วสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าถึงบริ การ การทดสอบสิ นค้า
และบริ การให้มากขึ้น
กำรบริ หำรคุ ณภำพ (Quality management) ตรวจสอบและรั บรองคุ ณภาพของ ห้องปฏิ บตั ิ ก ารวิเคราะห์
ทดสอบ สอบเที ยบเครื่ องมือวัด ทวนสอบกระบวนการผลิ ตของสิ นค้าและบริ การ เพื่อรั บรองว่าสิ นค้าและ
บริ การมีคุณภาพและความปลอดภัย
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17.พัฒนามาตรฐานและ
จริ ยธรรมการวิจยั
(Standards and ethics for
research)

กรอบกำรวิจัย
มุ่งเน้นการกาหนดมาตรการหลักเกณฑ์ในการดาเนิ นงานวิจยั ซึ่ งตั้ง อยู่บนพื้นฐานของจริ ยธรรม และหลัก
วิชาการที่เหมาะสม ได้แก่ มาตรฐานการวิจยั ในมนุษย์ มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องาน ทางวิทยาศาสตร์
มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบตั ิการ มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ดา้ นนาโน
เทคโนโลยี มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับนักวิจยั มาตรฐานผูท้ รงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอ การวิจยั มาตรฐาน
การเผยแพร่ ผลงานวิจยั และผลงานทางวิชาการ มาตรฐานการจัดสรรสิ ทธิประโยชน์ จากทรัพย์สินทางปัญญาที่
ได้จากการวิจยั จรรยาวิชาชี พวิจยั และแนวทางปฏิบตั ิ และจริ ยธรรมสาหรับผูป้ ระเมิน โครงการวิจยั ผลงาน
วิชาการและผลงานวิจยั
ห้องปฏิบตั ิการที่ได้มาตรฐาน Good Laboratory Practice (GLP) ตามกาหนด ขององค์การเพื่อความร่ วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD)

18.พัฒนาห้องปฏิบตั ิการเพื่อ
การทดสอบที่สาคัญในการ
พัฒนาผลิตผลจากการวิจยั สู่
ภาคการผลิตที่สาคัญ
19.พัฒนาระบบการใช้
เพื่อหากลไกและวิธีการในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในด้านวิชาการ การผลิ ตและบริ การ จากโครงสร้าง
ประโยชน์ร่วมกันจาก
พื้นฐานด้านการวิจยั และนวัตกรรมที่ลงทุนสู งของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจยั
และ นวัตกรรมที่ลงทุนสู ง
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