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ยุทธศาสตร์การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ได้ก าหนดแนวทางในการท าวิจั ย การทาวิท ยานิพ นธ์ และการค้น คว้าอิส ระ ของนั กศึก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา โดยได้นาประเด็นยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 25602579) และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาเป็นกรอบ
แนวทางในการทาวิจัย วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิน่
เป้าประสงค์ของการทาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ :
การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ท้องถิ่น
ตัวชี้วัด :
1. เป็ นวิทยานิ พนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระที่มีคุณ ภาพ มีกระบวนการวิจัยที่ส อดคล้องกับ
เป้าหมายวัตถุประสงค์ มีการถ่ายทอดผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย เสริมสร้างองค์ความรู้ และนาภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่นมาใช้เพื่อให้ก่อประโยชน์ และพัฒนาท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์และผลกระทบ
ทางสร้างสรรค์ในการพัฒนาท้องถิ่น
2. มี จานวนวิทยานิ พ นธ์ หรือการค้นคว้าอิส ระที่นาไปใช้ป ระโยชน์ ในการพัฒ นาท้องถิ่น
ชุมชน เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 1 ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระที่เกี่ยวกับ
1. อุตสาหกรรม/ ธุรกิจขนาดกลาง/ขนาดย่อม ในท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ
1.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหาร
การจัดการเพื่อวางแผนและพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ
1.2 การวิจัยเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์และการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน โดยมุ่งเน้นวิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อมและอุตสาหกรรมต้นน้าในภาคเกษตร
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1.3 การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละการจั ด การ
ห่วงโซ่อุปทานในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม
1.4 การวิจัยเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศที่เหมาะสม
เพื่อเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์
1.5 การวิจั ย เชิงปฏิบั ติ เกี่ย วกั บ การพั ฒ นาโซ่ คุณ ค่ า (Value Chain) ที่ ก่อให้ เกิ ด
คุ ณ ค่ า เพิ่ ม (Value Creation) โดยมุ่ ง นวั ต กรรมที่ เหมาะสมและเอื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
เชิงสร้างสรรค์ของประเทศ
1.6 การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผลิตผล (Potential Product and Service)
ให้เป็นจุดขายเฉพาะ (Unique Selling Point) ในแต่ละจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
1.7 การพั ฒ นากลไกการจั ด การโซ่ อุ ป ทานและโลจิ ส ติ ก ส์ ร ะดั บ จั ง หวั ด และ
กลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกลไกการขับเคลื่อนของประเทศ
1.8 การวิจัยเชิงปฏิบัติด้านโลจิสติกส์ที่เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Logistics)
2. วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2.1 การวิจัยปั จจั ยที่จะสร้างมูลค่าและคุณ ค่าเพิ่มให้ แก่สินค้าและบริการ โดยใช้
ต้นทุนหรือทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นถิ่น รวมถึงการนาอัตลักษณ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถี
ชีวิตมาร่ว มใช้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ด รวมทั้งการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ โดยไม่เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเกินสมดุล
2.2 การวิ จั ย เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการผลิ ต ประสิ ท ธิ ภ าพของการจั ด การ
และเพิ่มคุณภาพของสินค้าและบริการโดยการนาศักยภาพของพื้นที่มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
และสร้ า งความสมดุ ล ให้ เกิ ด ขึ้ น ระหว่ างพื้ น ที่ โดยครอบคลุ ม ทั้ งมิ ติ ด้ านเศรษฐกิ จ สั งคม ชุ ม ชน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
2.3 การวิจัยและพัฒนากลไกต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของกลุ่มโอทอป
(OTOP) วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
2.4 การวิ จั ย เชิ ง นโยบายเพื่ อ การพั ฒ นากลุ่ ม โอทอป (OTOP) วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
2.5 การวิจั ย เพื่ อ สร้ างปั จ จั ย แวดล้ อ มที่ เอื้ อ ต่ อ การด าเนิ น ธุ รกิ จ และการพั ฒ นา
เครือข่ายของกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ทุกระดับ
2.6 การวิ จั ย เพื่ อ ส่ งเสริ ม การสร้ างพั น ธมิ ต รทางธุร กิ จ และการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ย
วิสาหกิจ โดยน าศักยภาพที่แตกต่างกันมาเกื้อหนุนกัน และเชื่อมโยงการดาเนินธุรกิจร่วมกันของ

ยุทธศาสตร์การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา | 3
สมาชิกเครือข่ายในห่วงโซ่อุป ทาน (Supply Chain) เพื่อพัฒ นาเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และสถาบั น ที่เกี่ย วข้องซึ่งจะช่วยให้ เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ และความ
เชี่ยวชาญระหว่างสมาชิก
2.7 การวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งแนวทางในการบริ ห ารจั ด การส าหรั บ ยกระดั บ ขี ด
ความสามารถวิสาหกิจสู่การสังเคราะห์วิเคราะห์ และพัฒนาเป็นต้นแบบของการดาเนินงานสาหรับ
ตอบสนองการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ของกลุ่มวิสาหกิจ
2.8 การวิจัยในการจัดการทรัพยากร และพัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
2.9 การบริ ห ารจั ด การด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ เพื่ อ ลดต้ น ทุ น การขนส่ ง สิ น ค้ า และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริการขนส่งสินค้า เพื่อสร้างโอกาสและศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ
2.10 การศึกษาการเป็นรูปแบบนิติบุคคลของวิสาหกิจที่เหมาะสมเพื่อการปรับปรุง
กฎระเบียบและการบริหารจัดการที่ดีเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้วิสาหกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
2.11 การวิจัยและพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน
2.12 การวิจัยในการจัดการทรัพยากรชุมชนและบุคคลเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจ
2.13 การวิจัยและพัฒนาระบบคลัสเตอร์วิสาหกิจ
2.14 การวิจัยและพัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน
2.16 การวิ จั ย การร่ ว มมื อ กั บ ประเทศกลุ่ ม ASEAN เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลของงาน
2.17 การส่งเสริมทุนทางวัฒ นธรรมและความเป็นไทย (Thainess) ในการพัฒ นา
เป็นผลิตภัณฑ์และบริการ
2.18 การวิจัยปัจจัยที่เอื้อและขัดขวางการขยายโอกาสทางการตลาด และการพลิก
ฟื้นธุรกิจเพื่อความอยู่รอด รวมถึงการสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ
2.19 การวิ จั ย และพั ฒ นาการตลาด ระบบเศรษฐกิ จ ของกลุ่ ม โอทอป (OTOP)
วิสาหกิจชุมชนรวมทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
3. เทคโนโลยีการเกษตร และอาหารปลอดภัย ในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ
3.1 การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและ
เป็ น มิตรต่อสิ่ งแวดล้ อม รวมถึงเป็ นไปตามหลั กวิธีปฏิ บั ติทางการเกษตรที่ ดี (Good Agricultural
Practice : GAP)
3.2 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีความหลากหลายของพันธุ์พื้นเมือง
3.3 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อการพัฒ นาชุมชนและความมั่นคงทางอาหาร
ของชุมชน
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3.4 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3.5 การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสม
3.6 การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน
3.7 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาข้าวเปลือกและข้าวขาวเพื่อชะลอความ
เสื่อมคุณภาพ
3.8 การวิจัยผลกระทบของพันธุ์ข้าวปทุมธานี ๑ (ข้าวหอมปทุม) ที่มีต่อตลาดการค้าข้าว
3.9 การวิจัยแนวโน้มความต้องการของตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ
3.10 การพั ฒ นาการตรวจสอบมาตรฐานข้ า ว และผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ปรรู ป จากข้ า ว
เพื่อการบริโภคภายในประเทศ
3.11 การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสาหรับการส่งออก (เช่น การผลิตไม้ผล
นอกฤดู การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อยืดอายุและรักษาคุณภาพผลผลิต)
3.12 การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เช่น การแปรรูป การสร้างคุณค่าด้าน อาหาร
เสริมสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ยาฯ
3.13 การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในระบบควบคุม หรือการปลูกพืชในโรงเรือน
เช่น พืชผัก
3.14 การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรสาหรับหลังการเก็บเกี่ยว
3.15 การวิจัยเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ผลิต และเครือข่ายการผลิตมุ่งเน้น
ความต้องการของตลาดและผู้บริโภค
3.16 การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการผลิตที่มีคุณภาพ เพื่อการส่งออกที่ปลอดภัยและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3.17 การวิจัยเพื่อพัฒนาพันธุ์พืชสวน การปรับปรุงพันธุ์ การคัดเลือก การทดสอบ
พันธุ์ การกระจายพันธุ์ และการรักษาเชื้อพันธุ์
3.18 การวิจั ยเพื่ อพั ฒ นาอุตสาหกรรมเมล็ ดพันธุ์ (พื ชผั ก) เช่น การสร้าง brand
เมล็ ด พั น ธุ์ พื ช ผั ก ของประเทศไทยเพื่ อ ส่ งออกสู่ ต ลาดโลก การคิ ด ค้น บรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพและ
เหมาะสม
3.19 การวิจัยวิธีการป้องกันกาจัดศัตรูพืชที่เป็นอุปสรรคในการส่งออก เช่น เพลี้ยไฟ
ในกล้วยไม้
3.20 การวิจัยเพื่อการบริหารศัตรูพืช โดยเน้นมาตรฐานความปลอดภัยจากสารเคมี
3.21 การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การผลิ ต พื ช สวนในสภาพแวดล้ อ มที่ เปลี่ ย นไป (Global
warming)
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3.22 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและเพิ่มผลิตภาพการผลิต เพื่อ
พัฒนาศักยภาพการส่งออกในกลุ่มสินค้าที่สร้างรายได้หลักจากการส่งออกและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
3.23 การวิจัยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชน ท้องถิ่น และสาธารณะ
3.24 การพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ มาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ความ
ปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) และความมั่นคงด้านอาหาร (Food Security)
3.25 การสารวจสมุนไพรในประเทศไทยที่มีข้อมูลว่าน่าสนใจนามาวิจัยและพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์แห่งชาติ
3.26 การจัดทามาตรฐานสมุนไพรที่นามาวิจัยและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
ที่สามารถนาไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์แห่งชาติ
3.27 การวิจัยเชิงนโยบายและการตลาดที่สนับสนุนให้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรที่สามาถนาไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์แห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในประเทศและต่างประเทศ
3.28 การวิจัยด้านการสร้างเครือข่ายด้านสมุนไพรเชื่อมโยงกับต่างประเทศ
3.29 การวิจัยเพื่อจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสมุนไพร
3.30 การวิจัยและการพัฒ นาสมุนไพรไทย และสารสมุนไพรไทยเพื่อเป็นยาทั้งใน
รูปแบบยาแผนไทย ยาแผนปัจจุบัน และยาสาหรับสัตว์
3.31 การวิจั ยและพัฒ นาสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการใช้เป็น ผลิ ตภัณ ฑ์ เสริม
อาหาร
3.32 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีศักยภาพเป็นเครื่องสาอางหรือ
ส่วนประกอบของเครื่องสาอาง และผลิตภัณฑ์สปา
4. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และบริการ ในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ
4.1 การวิจัยเพื่อกาหนดนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยในระดับมหภาค
4.2 การวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุปทานการท่องเที่ยวไทย
4.3 การวิจั ย เพื่ อส่ งเสริม พั ฒ นาและจั ดการอุ ป สงค์ ท างการตลาดการท่ อ งเที่ ย ว
ของชุมชน
4.4 การวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนากลไกการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน
4.5 การวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งกลไกการบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย การท่ อ งเที่ ย วสู่ ก ารน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
4.6 การวิจัยเพื่อพัฒ นาฐานทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเพื่อนาไปสู่การท่ องเที่ยว
อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา | 6
4.7 การวิจั ยเพื่อการจัดการการตลาดการท่องเที่ยวบนฐานอัตลั กษณ์ และพลวัตการ
ท่องเที่ยวโลก
4.8 การวิจั ย เพื่ อพั ฒ นาทุ นมนุ ษ ย์ในอุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวสู่ มาตรฐานด้าน
คุณภาพ
4.9 การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวเชิงประเด็น
4.10 การวิจัยเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยกับภูมิภาคอื่น
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสังคม
หัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระที่เกี่ยวกับ
1. ความยั่งยืน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การจัดการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และการกีฬา ของท้องถิ่น
1.1 การศึกษาและพัฒนารูปแบบการใช้หลักธรรมทางศาสนาเพื่อแก้ไขปัญหาด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทย
1.2 การวิจัยเพื่อสร้างหลักสูตร ต้นแบบกิจกรรม ต้นแบบชุดฝึกอบรมพัฒนา และ
คู่มือการปฏิบั ติเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และพัฒ นาจิตพฤติกรรมของบุคคลใน
ครอบครัวโดยเฉพาะกรณีครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวของสตรีเยาวชนที่ขาดความพร้อมในการตั้งครรภ์
และมี บุ ตร และครอบครั ว ที่ มี ภ าวะพึ่ งพิ ง เช่ น ครอบครัว ที่ ผู้ สู งอายุ และเด็ ก ต้อ งดู แ ลกั น และกั น
ครอบครัวที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตพฤติกรรม และ/หรือ สติปัญญา ครอบครัว ที่มีสมาชิก
ออกมาเร่ร่อนขอทานเป็นอาชีพ รวมถึงการพั ฒนาศักยภาพและทักษะให้กับบุคลากรและผู้ปฏิบัติงาน
ด้านครอบครัว
1.3 การวิจัยเพื่อสร้างหลักสูตร เครื่องมือ กระบวนการการขัดเกลาทางสังคมแก่
ประชาชนไทยในทุกช่วงวัยเพื่อเสริมสร้างวินัยต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
1.4 การวิจัยการสื่อสารสาธารณะเพื่อเสริมสร้างวินัยในทุกช่วงวัยของประชากรไทย
2. การศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น
2.1 การศึกษากระบวนการจัดการองค์ความรู้และระบบการเรียนรู้ของชุมชน
2.2 การศึกษารูป แบบการขับเคลื่ อนเครือข่ายวิจัยการศึกษาภายในและระหว่าง
ชุมชน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.3 การวิจัย ที่เป็ นการพั ฒ นาการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพั ฒ นาที่ยั่งยืนแก้/ลด
ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิต
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2.4 การวิ จั ย เพื่ อต่ อ ยอดภู มิ ปั ญ ญ าท้ อ งถิ่ น เพิ่ ม ศั ก ยภ าพ การแข่ ง ขั น สู่
มาตรฐานสากล
2.5 การวิจัยประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา
3. สุขภาพ สุขภาวะของคนในท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ
3.1 การสารวจสภาวะสุขภาพโดยการตรวจร่างกาย
3.2 งานวิจั ย เกี่ ย วกั บ ผลลั พ ธ์สุ ขภาพที่ เปลี่ ย นแปลงไปเนื่ องจากการปรับ ระบบ
บริการ
3.3 การสารวจสุขภาพในประเด็นที่เร่งรัด เช่น สภาวะตาบอด สายตาเลือนราง และ
โรคตาที่เป็นปัญหาสาธารณสุข
3.4 มาตรฐานและโครงสร้างข้อมูลสาหรับการประเมินคุณภาพการบริการภายใต้
การพัฒนาความสามารถ big data management ด้วย digital technology
3.5 งานวิจัยที่พัฒนาศักยภาพคน เพิ่มคุณภาพชีวิต รองรับสังคมผู้สูงวัย ลดความ
เหลื่อมล้าทางการเข้าถึงบริการและสังคมที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข
3.6 งานวิจัยที่ส่งเสริม health literacy
3.7 งานวิจัยรองรับประเด็นสุขภาพที่กาหนดในรัฐธรรมนูญ และการปฏิรูประบบ
สาธารณสุข ได้แก่ การบริการปฐมภูมิ และระบบประกันสุขภาพไทย
3.8 งานวิจั ย รองรับ มติ คณะรัฐ มนตรี หรือยุท ธศาสตร์อื่ น ๆ ที่ เกี่ย วข้องกับ การ
พัฒนาระบบสาธารณสุข ได้แก่ การรองรับแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทย แผน
แม่บทพัฒนาสมุนไพรแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (5 กลุ่มวัย) ภายใต้การบูรณา
การ 4 กระทรวงหลัก (กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย) และท้องถิ่น
3.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพของแรงงานข้ามชาติและชาวต่างด้าวที่อาศัย
อยู่ในประเทศไทย
3.10 การศึกษาด้านความรู้ความเข้าใจต่อพิษภัยของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในหมู่
เด็กและเยาวชน ที่ควบคู่ไปกับการให้ความรู้และติดตาม (Monitor) พฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง
3.11 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
4. การส่งเสริมพัฒนาบริการของท้องถิ่นที่มีคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.1 การวิจั ย เพื่ อ สร้างเครื่องมื อวัด และดั ช นี ที่ มี ม าตรฐานสู งทางด้านพฤติก รรม
ศาสตร์สาหรับใช้ในงานวิจัยและงานพัฒนาเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและความ
สงบสุขของชุมชนและสังคม การดาเนินชีวิตบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามวิถีอาเซียน
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4.2 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในภาวะวิกฤต เช่น ภาวะ
สูญเสียสิ่งที่รักหรือผิดหวัง การประสบภัยพิบัติต่าง ๆ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและการแก้ปัญหา
อย่างสันติวิธี
4.3 การวิจัยเพื่อสร้างหลักสูตรต้นแบบกิจกรรม ต้นแบบชุดฝึกอบรมพัฒนาและคู่มือ
การปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ตนเองและสังคมในประชาชนไทยที่เป็นกลุ่ มเป้าหมาย
ต่าง ๆ เช่น กรณีเผชิญภัยพิบัติทุกรูปแบบ การขับขี่อย่างปลอดภัยของวัยรุ่นและวัยอื่น ๆ การบริโภค
อย่างปลอดภัย การคบเพื่อนอย่างปลอดภัย การหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทและ/หรือการใช้ความ
รุนแรงและสามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี รวมถึงการสร้างชุมชนต้นแบบในการดาเนิ นชีวิตบนความ
หลากหลายทางวั ฒ นธรรมตามวิ ถี อ าเซี ย น ทั้ ง เขตชุ ม ชนเมื อ ง กลุ่ ม พาณิ ชย์ และบริ ก าร
กลุ่มอุตสาหกรรม ชุมชนชนบท และชุมชนชาวประมง
4.4 การวิจั ย เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิผ ลของโครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรและสภาวะ
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางด้านต่าง ๆ และ/หรือโครงการสร้างความมั่นคงและสงบสุขในกลุ่มคนประเภท
ต่าง ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. การเสริมสร้างการปกครองท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
5.1 การศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6. รูปแบบการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
6.1 การวิจัยเพื่อสร้างเครื่องมือวัดและดัชนีที่มีมาตรฐานสูงเพื่อใช้ในการวิจัยและใน
โครงการที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาความเป็ น ประชาธิ ป ไตยในระดั บ บุ ค คลและกลุ่ ม คน เช่ น
ประชาธิปไตยในครอบครัว ในชั้นเรียนและโรงเรียน ในองค์การ และประชาธิปไตยในชุมชนและสังคม
6.2 การวิจั ย เพื่ อ สร้างองค์ ค วามรู้เกี่ ย วกั บ จิต พฤติ ก รรมประชาธิ ป ไตยในแต่ ล ะ
ช่ ว งชี วิ ต การเป็ น พลเมื อ งที่ ดี ในสั ง คมประชาธิ ป ไตย การน าเอาหลั ก การประชาธิ ป ไตยมาใช้
ในชีวิตประจาวัน
6.3 การวิจัยเพื่อสร้างหลักสูตรต้นแบบ กิจกรรมต้นแบบ ชุดฝึกอบรมพัฒ นาและ
คู่มือการปฏิบัติในการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่วัยเด็ก การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และ
ป้องกันแก้ไขการทุจริต คอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบในระดับต่าง ๆ รวมถึงการใช้สิทธิและเสรีภาพ
ที่เหมาะสม อาทิ การใช้สิทธิเลือกตั้ง การแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒ นา
ชุมชน และการเมืองในระดับฐานราก
6.4 การวิจั ย เพื่อประเมินผลโครงการพั ฒ นาจิตพฤติกรรมประชาธิปไตย พัฒ นา
คุณภาพชีวิตและพัฒ นาประชาสังคมประชาธิปไตยเพื่อการปรับปรุงโครงการให้เหมาะสมกับกลุ่ ม
บุคคลต่าง ๆ
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7. การปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7.1 การวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่น
7.2 การวิจัยเพื่อสร้างคู่มือในการฝึกอบรมผู้ประเมินกิจกรรมในท้องถิ่นที่ดาเนินการ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7.3 การวิจัยเพื่อสร้างมาตรฐานของกิจกรรมในท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
7.4 การวิจัยเพื่อพัฒนากิจกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่น
7.5 การวิจัยเพื่อการสร้างภาพจาลองสังคมที่ช่วยให้คนมีความเป็นอยู่ที่ดี
7.6 การวิจัยเพื่อสร้างให้เกษตรกรที่ทาเกษตรอินทรีย์ปรับตัวเป็นผู้ประกอบการจริงได้
7.7 การสร้างฐานข้อมูลของวัดที่ดาเนินกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ขับเคลื่อนวัดให้ดาเนินกิจกรรมไปในแนวทางตามคาสอนในพุทธศาสนา
7.8 การส่งเสริมสถาบันทางศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดในพระพุทธศาสนาเป็นแกน
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในชุมชน
7.9 การวิจัยเพื่อศึกษาความหมายและแนวทางสร้างความสุขและประโยชน์สุขจาก
เศรษฐกิจพอเพียง
7.10 การวิจัยเพื่อสร้างเครื่องมือวัด และดัชนีทางจิ ต ดัชนีพฤติกรรม และหรือดัชนี
ทางสังคมต่าง ๆ ที่มีมาตรฐานสูง เพื่อใช้ในงานวิจัยและงานพัฒนา
7.11 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ จิตพฤติกรรมในการดารงชีวิตของคน
ไทยทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แรงจูงใจในการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในแต่ละช่วงวัย
7.12 การวิจัยเพื่อสร้างหลักสูตร ต้นแบบกิจกรรม ต้นแบบชุดฝึกอบรมพัฒนา และ
คู่มือการปฏิบัติในการพัฒนาบุคคลและชุมชนที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อพัฒนาจิตพฤติกรรมการดารง
ชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก วัยรุ่น วัยทางานช่วงต้น กลุ่มสาขา
อาชีพ แรงงานนอกระบบ รวมถึงกลุ่มบุคคลไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนขอทาน
7.13 การวิจัยด้านยุทธศาสตร์ในการดารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
หมู่ประชาชน
7.14 การวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิภ าพของหลักสูตร ต้นแบบกิจกรรม ต้นแบบ
ชุดฝึกอบรมพัฒนาและคู่มือการปฏิบัติในการพัฒนาจิตพฤติกรรมการดารงชีพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
7.15 การวิจัยและพัฒนาด้านการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางใน
การจัดการศึกษา ประกอบด้วย
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- การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1) ด้านการศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัย 2) ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3) ด้านการดารงชีวิตในครอบครัว 4) ด้านการเกษตร ธุรกิจ
อุตสาหกรรม
- ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสภาพ
ภูมิคุ้มกันของผู้เรียน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและสังคม
แห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
8. การพัฒนาศักยภาพและโอกาสของผู้สูงวัยในศตวรรษที่ 21
8.1 การศึกษาความรู้ ทักษะ และความต้องการของผู้สูงอายุ
8.2 การศึกษาคุณภาพชีวิตและสภาพทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ
8.3 การพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุที่เรียนรู้ตลอดชีวิต
8.4 การพัฒนาฐานข้อมูลความต้องการของสังคม ที่ต้องอาศัยความรู้และทักษะของ
ผู้สูงอายุ
8.5 การพัฒ นาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล ที่เชื่อมประสานความต้องการของ
สังคม กับศักยภาพในการทางานของผู้สูงอายุ ทาให้ผู้สูงอายุได้ทาประโยชน์แก่สังคมอย่างเหมาะสม
ตามศักยภาพ
9. การจัดการสุขภาพผู้สูงวัย
9.1 การพัฒนาระบบการจัดการสุขภาพผู้สูงวัย
9.2 การพัฒนาการจัดระบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย
9.3 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพสาหรับผู้สูงวัยในชุมชน
9.4 การจัดการระบบบริการสาธารณสุขเพื่อผู้สูงวัย
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสิ่งแวดล้อม
หัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระที่เกี่ยวกับ
1. การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. การวิจัยเกี่ยวกับเมืองตัวอย่างด้านเศรษฐกิจผสมผสานของเกษตรกรรม การค้า และ
อุตสาหกรรม
3. การวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ ดูแลและการจัดการ
สิ่งแวดล้ อมของแหล่ งธรรมชาติ แหล่งศิล ปกรรม แหล่ งมรดกทางธรรมชาติและศิล ปวัฒ นธรรมที่
เหมาะสม เช่ น บทบาทชุ ม ชนท้ อ งถิ่น กั บ การมี ส่ ว นร่ว มในการอนุ รัก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ มบริ เวณแหล่ ง
ท่องเที่ยวชายแดน
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4. การวิจัยเพื่อยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิช ย์ และการ
ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการเกษตรให้ เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ งแวดล้ อ มในรูป แบบเกษตรอิ น ทรีย์ ห รือ อื่ น ๆ ที่
เหมาะสม การเพิ่มผลผลิตต่อไร่และลดต้นทุนการผลิตที่สามารถนามาใช้พัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่อง
ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
5. การวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น งานวิ จัยท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศและภูมิภาค รวมถึงแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่
6. การวิจัยเกี่ยวกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปรัชญาตะวันออกในการป้องกันภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ
7. การวิจัยและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์
ความรู้ใหม่ในการจัดการมลพิษ
8. การวิจั ย เกี่ย วกั บ กระบวนการสร้างจิต ส านึก ในการอนุ รักษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนทุกภาคส่วน
9. การวิจั ย เพื่อ หากระบวนการสร้างเครือข่ายพั นธมิต รกับ ภาคเอกชน และสร้างความ
ตระหนักในบทบาทของภาคเอกชนในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
10. การวิจัยและพัฒนาหาวิธีการและกระบวนการในการเพิ่มศักยภาพในการประสานและ
บูรณาการการดาเนิ น งานในระดับ จังหวัดและท้องถิ่น โดยสร้างเครือข่ายเพื่อให้ มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานในพื้นที่และการวิจั ยบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพของ
ท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนน่าอยู่
11. การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับสภาพของ
ประเทศ ทั้งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม
12. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการควบคุม ป้องกัน มลพิษระบบการจัดการ
มลพิษและของเสียอันตรายที่เหมาะสมเพื่อลดการปล่อยมลพิษ ณ แหล่งกาเนิด
13. การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าการนาวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์
14. การวิจัยและพัฒ นากลไกและกระบวนการพิสูจน์ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ระบบการฟื้นฟูและเยียวยาปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
15. การวิจัยเพื่อการปรับพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
16. การวิจัยและพัฒนาสินค้ารวมทั้งบริการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
17. การวิจั ย เพื่อพั ฒ นาระบบสาธารณู ปโภคขั้น พื้น ฐานที่เอื้อต่อ การใช้ทรัพ ยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
18. การวิจัยเชิงเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม การประเมินมูลค่าและการจ่ายค่าตอบแทนคุณค่า
ระบบนิเวศ ตลอดจนการประเมินค่าความเสียหายจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
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19. การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือ กลไกการเสริมสร้างให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม
20. การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ การจัดสรรทรัพยากรจากการใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมร่วมกันของอาเซียนอย่างเป็นธรรม
21. การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น รูปแบบ/กลไก องค์กรด้าน
กระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและชัดเจนเพื่อการเยียวยาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
รวมถึง
22. การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ มาตรการเยี ย วยาฟื้ น ฟู แ ละป้ อ งกั น เช่ น มาตรการด้ า นการเงิ น
(สัมปทาน ค่าภาคหลวง ค่าธรรมเนียม)
23. การวิจัย เกี่ยวกับ สิ่งบ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่ อเสริมสร้างคุณค่า (Value Creation) ของ
ผลผลิตและทรัพยากรธรรมชาติ
24. การวิ จั ย เชิ ง นโยบายด้ า นการใช้ ป ระโยชน์ การอนุ รั ก ษ์ การเสริ ม สร้ า งและฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
25. การวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ที่ เหมาะสม (Appropriate Technology) การสร้ า ง
นวั ต กรรม เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ เสริ ม สร้ างและฟื้ น ฟู แ หล่ งทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ส าคั ญ และมี ค วาม
เปราะบางเชิงนิเวศ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน
26. การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงคุ ณภาพและการบารุงฟื้นฟูทรัพยากรดินให้เหมาะสมกับ
การใช้ประโยชน์ การวิจัยและพัฒ นาทางด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology)
เช่ น เทคโนโลยี ด้ า นการออกแบบอุ ต สาหกรรมที่ เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม (Environmentally
Friendly Technology/Green Design) เทคโนโลยีวัสดุ (Materials Technology) นาโนเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต เทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดมลพิษต่าปลอดมลพิษ (Zero
Waste) เป็นต้น เพื่อยกระดับเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในภาคการผลิตอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ (Eco-Industrial Parks)
27. การวิจัยเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่า (ทั้งด้านการลงทุนการใช้ทรัพยากร และการ
จัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ) ในการที่จะให้อุตสาหกรรมบางประเภทอุตสาหกรรมที่มีใช้
ทรั พ ยากรและพลั ง งานสู ง มาตั้ ง ฐานการผลิ ต ในประเทศไทย เพื่ อ ลดความเสื่ อ มโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่ม
28. การวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในตลาดในประเทศและต่างประเทศ
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29. การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนโดยเครือข่าย
ชุมชนในการสงวน อนุรักษ์ และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
30. การวิจัยและพัฒนาเชิงนโยบายด้านสังคมที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม อาทิ ธรรมาภิบาล
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
31. การประยุกต์การวิจัยเชิงระบบสู่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
32. การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการทรัพยากรน้าแบบบูรณาการและ
สร้างความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการน้าของท้องถิ่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการสร้าง
เขื่อนและฝาย
33. การวิจัยและพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ก๊าซเรือนกระจก
34. การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของภาคส่วนอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
การขนส่ง การท่องเที่ยว และครัวเรือน
35. การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ การติ ด ตาม คาดการณ์ และวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
36. การวิ จั ย และพั ฒ นาการบ ริ ห ารจั ด การสารสน เท ศและฐาน ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความถูกต้องและทันสมัย
37. การวิจัยและพัฒนาเชิงนโยบายด้านมาตรการทางสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาการกีดกัน
ทางการค้าและมาตรการอื่น ๆ ระหว่างประเทศ
38. การวิจัยและพัฒนาด้านมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ด้านการเงิน การคลัง และการปฏิรูป
การบริ ห ารจั ด การงบประมาณของประเทศ เพื่ อ สร้ างแรงจู งใจและสนั บ สนุ น ให้ เกิ ด พั ฒ นาและ
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
39. การวิจั ย และพั ฒ นาเชิงนโยบายด้านการกาหนดนโยบาย แผนงาน หลั กเกณฑ์ และ
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อมุ่งสู่การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พร้อมทั้ง
กาหนดดัชนีชี้วัด และมาตรฐานการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
40. การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานและการรับรองมาตรฐานที่เหมาะสมกับประเทศทาง
แถบเอเชีย เช่น ระบบฉลากสิ่ งแวดล้ อมกับสิ นค้าที่เป็น มิตรกับ สิ่ งแวดล้ อม ระบบมาตรฐานทาง
การเกษตร เพื่อยกระดับมาตรฐานและระบบการตรวจรับรองมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
41. การวิจัยเพื่อพัฒนา Code of Practice ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับประเทศและสามารถ
เชื่อมโยงสู่ระดับนานาชาติ
42. การวิจั ย เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ค วามรู้แ ละเทคโนโลยี ในการป้ อ งกั น ภั ยพิ บั ติ ธ รรมชาติ แ ละ
อุบัติภัยอย่างทันเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ
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43. การวิจัยเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วนใน
การสร้างความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ภัยพิบัติ
44. การวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งภาคี เครื อ ข่ า ยและชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น รวมถึ งกระบวนการเสริม สร้ า ง
เครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น และศักยภาพของชุมชนในการป้องกันและ
รับมือกับภัยพิบัติ
45. การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติและ
อุบัติภัยให้สมบูรณ์และทันสมัย การวิจัยและพัฒนาระบบการพยากรณ์และเตือนภัยประเภทต่าง ๆ
ทั้งระดับประเทศและท้องถิ่น และการวิจัยเกี่ยวกับระบบการติดตามและเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติ
ธรรมชาติและอุบัติภัย
46. การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและโครงสร้างต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีศักยภาพเพียงพอ เพื่อ
เตรียมป้องกันและรองรับภัยพิบัติและอุบัติภัย
47. การวิจัยเพื่อหามาตรการในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ
48. การวิจั ย เกี่ย วกับ การป้ องกันพื้ นที่ เสี่ ยงภั ยให้ ส อดคล้ องกับ ระดับความเสี่ ยง โดยการ
ประเมินความเป็นไปได้ที่จะเกิดภัยพิบัติและผลกระทบต่อสาธารณชน
49. การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการปรับตัวของเมืองเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
50. การวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้ประชาชนมีส่วนร่วม และเป็นลั กษณะการ
ส่งเสริมนอกเหนือจากการมีบทลงโทษและการควบคุม
51. การวิจัยเกี่ยวกับศึกษากระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของผู้ มี
หน้าที่ด้านกาหนดนโยบาย วางแผน กากับดูแล ติดตาม ปฏิบัติงานและให้คาปรึกษาด้านทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ
52. การสร้ า ง Creative house ใน ระดั บ ต่ า ง ๆ (ระดั บ การศึ ก ษ า ระดั บ จั ง ห วั ด
ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค) และวางรากฐานให้เกิดการพัฒนาและการสร้างนักวิจัยในทุกระดับ
การศึกษา ตั้งแต่ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา ไปจนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
53. การพัฒ นาบุคลากรทางการวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีจานวน
มากขึ้นและมีความหลากหลายในหัวข้อการวิจัยมากขึ้น
54. การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการขยะแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ
มูลฝอยที่สามารถใช้ประโยชน์ได้กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด
55. การวิจัยเพื่อส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
56. การวิจัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการลดปริมาณขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์ที่กาจัดยาก
57. การวิจัยเพื่อการนาเทคโนโลยีสะอาดมาประยุกต์ใช้ในการลดการเกิดของเสีย
58. การวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอย
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59. การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยบริเวณแหล่งกาเนิดขยะมูลฝอย
ขนาดใหญ่ซึ่งมีประชาชนใช้บริการเป็นจานวนมาก
60. การวิจัยเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายชุมชนอย่างถูกต้องตามหลั ก
วิชาการ
61. การวิจัยเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
62. การวิจัยเพื่อกาจัดขยะอันตรายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และขยะอันตรายที่
มีแร่ใยหินจากวัสดุก่อสร้าง
63. การวิจัยเพื่อสร้างจิตสานึกด้านการลด และจัดการขยะมูลฝอย
64. การวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวั งและตรวจสอบการทาผิด
กฎหมายด้านการจัดการขยะมูลฝอย
65. การวิจัยเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนในการจัดการขยะมูลฝอยของท้องถิ่น
66. การวิจัยเพื่อพัฒนากฎหมายในระดับอนุบัญญัติ เพื่อให้กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะให้เกิดประสิทธิภาพ
67. การวิจัยด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับชุมชน
และหลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
68. การวิจัยเพื่อพัฒนาข้อระเบียบทางกฎหมายเกี่ยวกับการนาเข้าและส่งออกสินค้าที่ใช้แล้ว
69. การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
70. การสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 4 การตอบสนองนโยบายสาธารณะ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระที่เกี่ยวกับ
1. ผลสัมฤทธิ์ของการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ เช่น ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จใน
การน านโยบายสาธารณะไปปฏิ บั ติ ปั จจัย ที่ ส่ งผลกระทบต่ อการนานโยบายสาธารณะไปปฏิ บั ติ
ประสิทธิผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
2. การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ เช่น การพัฒนารูปแบบการ
นานโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติ การวิเคราะห์กระบวนการนโยบายสาธารณะ
3. การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการนาไปปฏิบัติ เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกที่มีต่อการปรับเปลี่ยนนโยบายสาธารณะ

ยุทธศาสตร์การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา | 16
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
เป้าประสงค์ของการทาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ :
การสร้างศักยภาพและความสามารถในการผลิตและพัฒนาครู รวมถึงการสร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างความเข้มแข็งให้การศึกษา
ตัวชี้วัด :
1. เป็ นวิทยานิ พนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระที่มีคุณ ภาพ มีกระบวนการวิจัยที่ส อดคล้องกับ
เป้าหมายวัตถุประสงค์ มีการถ่ายทอดผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย เสริมสร้างองค์ความรู้ การผลิตและ
พัฒ นาครู เพื่อให้ ก่อประโยชน์ และพัฒ นาการศึกษา และก่อให้ เกิดประโยชน์และผลกระทบทาง
สร้างสรรค์ในการพัฒนาการศึกษา
2. มีจานวนวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิ สระที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒ นาการศึกษา
การผลิต และพัฒนาครูเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพครู
หัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
1. การพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูแนวใหม่ที่สร้างครูที่มีศักยภาพด้านวิชาการและการสอน
และการประเมินการผลการใช้หลักสูตร และสมรรถนะทางวิชาชีพครูจากผลการเรียน
2. การพัฒ นาวิชาชีพครูอาจารย์และเส้นทางอาชีพ (Career Path) โดยใช้ประโยชน์จาก
เครือข่ายการพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยี (Online Professional Self Development)
3. การศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ของการจัดตั้ง และประเมินเครือข่ายการพัฒนาครูอาจารย์
ในทุกจังหวัด
4. การศึกษาความพร้อมของการจัดตั้งสถาบันพัฒ นามาตรฐานและคุณภาพ รวมทั้งการ
ประกันคุณภาพ ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
5. การศึกษาสภาพปัญหา ศักยภาพ ค่านิยม ทัศนคติต่ออาชีพครู ภาวะความเป็นครู และ
บทบาทต่อการพัฒนาสังคม ของนักศึกษาครู ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาครู
6. การศึกษาแนวทาง/รูปแบบการเพิ่มสมรรถภาพครู ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจ
ด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ได้อย่างดีเยี่ยม
7. การศึกษาความต้องการ และกาลังการผลิตครูอาจารย์ รวมทั้งการกระจายครูอาจารย์ให้
เหมาะสมทั้งด้านจานวน และตรงสาขา
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8. การพัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้วยระบบ
โค้ ช ชิ่ ง แอนด์ เมนเตอร์ ริ่ ง (Coaching and Mentoring) และพี แ อลซี (Professional Learning
Community)
9. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
9.1 การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองแยกเด็กพิเศษ และเครื่องมือวัดศักยภาพและผลการ
เรียนรู้ของเด็ก
9.2 การส่งเสริมกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
9.3 การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของเด็ก กลไกการขับเคลื่อน
การพัฒนา และการกากับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
9.4 รูป แบบการให้ความรู้/การพัฒ นาศักยภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย ส าหรับ บุ คลากรในศู น ย์ การศึกษาปฐมวัย พ่ อแม่ผู้ ปกครอง ชุมชน รวมทั้งรูปแบบความ
ร่วมมือรวมพลัง
9.5 การศึกษาความเชื่อมโยง และความซ้าซ้อน ระหว่างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย/
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน/หลักสูตรการอาชีวศึกษา/หลักสูตรอุดมศึกษา และแนวทางการพัฒนา
หลักสูตร
9.6 การศึกษาปริมาณและคุณภาพความต้องการ และกาลังการผลิตกาลังคนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
9.7 การวิจั ย และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ดการศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ให้ มี คุณ ภาพและ
มาตรฐานเดียวกัน
9.8 การศึกษาสภาพปริมาณและคุณ ภาพ ความต้องการ และกาลังการผลิตด้าน
แรงงานกึ่งฝีมือ ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมทั้งแนวทางการพัฒนาการอาชีวศึกษา
9.9 การวิจัยเพื่อพัฒ นาฐานข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับนักศึกษา
และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง
9.10 การสร้างระบบเครือข่ายและการทางานแบบไตรภาค แบบรวมพลัง กับสถาน
ประกอบการชุมชน ท้องถิ่น และเครือข่าย
9.11 การวิจั ย เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพการจั ดการเรีย นการสอนและการจั ด การฝึ ก
ประสบการณ์ที่พัฒนาผู้เรียนในรูปแบบองค์รวม ทั้งด้านทักษะอาชีพและทัศนคติในวิชาชีพ ในสถาบัน
อาชีว ศึก ษาในลั ก ษณะทวิภ าค ไตรภาคี ที่ มีการร่ว มมื อรวมพลั งกับ มหาวิ ท ยาลั ย และภาคธุรกิ จ
อุตสาหกรรม
9.12 การจัดการศึกษาอิงปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างคุณลักษณะผู้เรียนที่
เหมาะสมต่ อ การเป็ น สมาชิ ก ที่ มี คุ ณ ภาพของสั ง คม และมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ การศึ ก ษาต่ ากว่ า
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ระดับอุดมศึกษา มีระบบการถ่ายโอนผลการเรียนระหว่างการเรียน ในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย
9.13 การวิจัยและพัฒ นาวิชาการศึกษาทั่วไป (General Education) เพื่อพัฒ นา
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของผู้เรียน
9.14 การวิจัยและพัฒนาแนวทาง/รูปแบบการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศ และ
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ที่มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างสังคมเข้มแข็งและสันติสุข
9.15 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการอุดมศึกษา และศึกษาประสิทธิภาพและ
คุณ ภาพเพื่อการจั ดกลุ่ม การจัดอันดับ คุณ ภาพสถาบั นอุดมศึกษา เพื่ อระบุกลุ่ มสถาบันที่ ต้องเร่ง
พัฒนาคุณภาพ ให้มีเอกภาพด้านคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา
9.16 รูปแบบการจัดกลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา และเครือข่ายวิจัยการศึกษา
ข้ามระดับการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา กับโรงเรียน
10. การผลิตและการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
10.1 การศึ ก ษาภู มิ ห ลั ง ปั จจั ย ด้านครอบครัว ด้ านจิ ตลั ก ษณะ และบุ ค ลิ กภาพ
ปั จ จั ย ด้ า นครู แ ละสถานศึ ก ษา และปั จ จั ย ด้ า นชุ ม ชน ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ภาวะผู้ น า คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
10.2 การวิ จั ย รู ป แบบการพั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ให้ มี ภ าวะผู้ น า พฤติ
กรรมการบริหารจัดการ สมรรถภาพในการวิจัยและใช้ประโยชน์การวิจั ย และมีความสามารถในการ
แข่งขันระดับสากล
10.3 แนวทางการพั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ให้ มี พ ฤติ ก รรม และศั ก ยภาพ
เหมาะสมรองรับการกระจายอานาจการบริหารการศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
10.4 การวิจัยเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและการร่วมมือรวมพลัง ระหว่าง
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา พ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้นาและสมาชิกชุมชน
และผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
10.5 การพัฒนาสถาบันพัฒนามาตรฐานและคุณภาพผู้บริหาร รวมทั้งการประกัน
คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
หัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
1. การพัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนสาหรับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ
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2. การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0
3. การพัฒนานวัตกรรม วิธีการ รูปแบบ โมดูลการเรียนการสอน รวมทั้งสื่อการสอน เพื่อ
สร้างเสริมผลการเรียนรู้ทางพุทธพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย และสุขอนามัย
4. ปัจจัยที่ส่งผล หรือเป็นอุปสรรค และนวัตกรรม วิธีการ รูปแบบ โมดูลการเรียนการสอน
รวมทั้งสื่อการสอน ที่มีผลต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้ และคุณลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์
5. การสังเคราะห์งานวิจัยเรื่องประสิทธิผลของนวัตกรรม วิธีการ รูปแบบ โมดูลการเรียน
การสอน รวมทั้ งสื่ อ การสอน เพื่ อ พั ฒ นาผลการเรี ย นรู้ท างพุ ท ธพิ สั ย จิ ต พิ สั ย ทั ก ษะพิ สั ย และ
สุขอนามัย
6. การวิจัยพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลนวัตกรรม วิธีการ รูปแบบ โมดูลการ
เรียนการสอน รวมทั้งสื่อการสอน เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ทางพุทธพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย และ
สุขอนามัย ที่พร้อมนาไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสม
7. รูป แบบการเรียน (Learning Style) วินัยและนิสั ยในการเรียน ของผู้ เรียนในบริบทที่
ต่างกัน รวมทั้งแนวทางการพัฒนา
8. ปัจ จัย เชิงเหตุของพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสั งคม และทางวิช าการของผู้เรียน รวมทั้ง
แนวทางแก้ไขและพัฒนา
9. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้สะเต็มศึกษา (STEM Education)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์ของการทาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ :
การสร้ างศักยภาพและความสามารถในการยกระดับคุณ ภาพการศึกษาของท้องถิ่น การ
สร้างสรรค์การเรียนรู้ รูปแบบของการศึกษาที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น การบริหารการจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ การบริหารจัดการความรู้สู่ระบบเศรษฐกิจชุม ชน และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
ตัวชี้วัด :
1. เป็ นวิทยานิ พนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระที่มีคุณ ภาพ มีกระบวนการวิจัยที่ส อดคล้องกับ
เป้าหมายวัตถุประสงค์ มีการถ่ายทอดผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย เสริมสร้างองค์ความรู้ การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น สร้า งสรรค์รูปแบบการเรียนรู้ รูปแบบของการศึกษาที่เชื่อมโยงภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การบริหารจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ การบริหารจัดการความรู้สู่ระบบเศรษฐกิจชุมชน
และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ก่อประโยชน์ และพัฒนาการศึกษา
2. มีจานวนวิทยานิพนธ์ หรือการค้น คว้าอิสระที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒ นาการศึกษา
การสร้างสรรค์รูปแบบการเรียนรู้ การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ รูปแบบการเรียนรู้ที่ เชื่อมโยงภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น
3. จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
4. จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรการเรียนรู้
หัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
3. การพัฒ นาคุ ณ ภาพโรงเรียนขนาดเล็ ก/โรงเรียนด้อยคุณ ภาพโดยใช้ก ลยุท ธ์โรงเรีย น
เครือข่าย
กลยุทธ์ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ครูอาจารย์หมุนเวียน กลยุทธ์
การศึกษาทางไกล
4. การพัฒนา/ก่อตั้ง และการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะด้าน/ความเป็นเลิศ
เช่น โรงเรียนในฝัน โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนเน้นความเป็นเลิศทางภาษา/วิทยาศาสตร์
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5. การพัฒนา/ปรับปรุงแผนที่โรงเรียนและครู (School and Teacher mapping) เพื่อให้
การกระจายโรงเรียน/สถานศึกษา และครูอาจารย์เหมาะสมกับความต้องการของสังคม
6. การวิจัยเพื่ อพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศ และแสวงหาแนวทางการขยายขอบเขต
การให้บริ การการศึกษาสู่ การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยโดยมีโรงเรียน/สถานศึกษาเป็นแหล่ ง
เรียนรู้
7. การวิเคราะห์ แหล่งเรียนรู้ที่สาคัญ และระดับความต้องการจาเป็นในการเรียนรู้ รวมทั้ ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการเรียนรู้ และการจัดการความรู้
8. การวิเคราะห์สภาพ/ความต้องการ และกาลังการผลิต ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ ในการ
ผลิตกาลังคนทุกระดับในอนาคต 20 ปี รวมทั้งการประเมินผลการจัดสรรทรัพยากรการศึกษา การ
วิเคราะห์ ป ระสิ ทธิผ ล/ต้ น ทุ น การผลิ ต เพื่ อ ประโยชน์ ในการวางแผนและการจัดสรรงบประมาณ
การศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตร และบูรณาการการจัดการเรียนรู้
หัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
1. การพัฒ นาหลักสูตรสหวิทยาการและบูรณาการการจัดการเรียนรู้กับผู้ ใช้บัณ ฑิตและ
องค์กรวิชาชีพ
2. การพัฒ นารูปแบบหลักสู ตรและการสอนที่สอดคล้องกับการศึกษา 4.0 และทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
3. การพัฒ นาหลักสูตรและการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลดปัญ หาความ
ยากจน สร้างความมั่นคงของประเทศ
4. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
5. การพัฒนา Social Lab
6. การพัฒนาหลักสูตร WIL
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะ และทักษะภาษาต่างประเทศของนักเรียน หรือนักศึกษา
หัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
1. การพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต
2. การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
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3. การพัฒนาผู้เรียนในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้
4. การพัฒนารูปแบบการสร้างมาตรฐานวิชาชีพบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
5. การพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะภาษาต่างประเทศสู่อาเซียน และสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต
6. การพัฒนารูปแบบเครือข่ายการพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะทางสังคม และทักษะด้านการ
ใช้ประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร
7. การวิจัยและพัฒนาแบบร่วมมือรวมพลัง เพื่อส่งเสริม และสร้างทักษะและทัศนคติในการ
ทางาน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง
8. การศึกษาความต้องการ และแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ที่
เน้นการพัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับสังคมในยุ คการแข่งขัน เช่น ทักษะด้านภาษาและคอมพิวเตอร์
ทักษะการวิจัย
9. การวิจัยพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ความสามารถ
และสุขภาวะของผู้เรียน ตั้งแต่แรกเกิด จนสาเร็จการศึกษา และวัยทางาน รวมทั้งการศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 4 การเป็นผู้ประกอบการ Startup
หัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
1. การพัฒนารูปแบบการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)
2. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่
3. การศึกษาความต้องการ และแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ที่
เน้นการพัฒนาทักษะการประกอบธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
กลยุทธ์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น
หัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
1. การพัฒนาโรงเรียน หรือโรงเรียนสาธิต หรือโรงเรียนต้นแบบให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
และการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น
2. การพัฒนารูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ท้องถิ่น
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3. การวิจัยด้านแนวนโยบาย บริบท และปัจจัยป้อน สภาพสถานศึกษาและสภาวะแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับกาหนดแนวนโยบายในการพัฒนาสถานศึกษา
4. การวิจัยเรื่องบทบาทของสถานศึกษาต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมที่เข้มแข็งและ
ยั่งยืน
5. การวิจัยส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร และสมรรถนะของสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา และ
องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ ด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนาชุมชน
6. รูปแบบในการบริหารประสานพลังจากทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาโรงเรียนในเขตรับผิดชอบของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างชัดเจน
7. การส่งเสริมศักยภาพขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ผ่านการทางานในรูปเครือข่ายกับ
มหาวิทยาลัย และภาคธุรกิจเอกชน
8. รูป แบบความร่วมมือระหว่างครอบครัวและชุมชน กับสถาบันการศึกษาในการกล่อม
เกลาทางสังคม
9. การพัฒนาโรงเรียน/สถานศึกษาต้นแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เช่น ก) การสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้ กั บ ยาวชน ข) มี ห ลั ก สู ต รพั ฒ นาผู้ เรี ย นที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ โดยองค์ ร วม (Social,
Emotional, Ethical and Academic Education) ค) มีความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนในการจัด
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
กลยุทธ์ที่ 6 การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
1. การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพสู่การศึกษา 4.0
2. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ของการทาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ :
การสร้างศักยภาพและความสามารถในการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้เข้มแข็ง
ตัวชี้วัด :
1. เป็ นวิทยานิ พนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระที่มีคุณ ภาพ มีกระบวนการวิจัยที่ส อดคล้องกับ
เป้าหมายวัตถุประสงค์ มีการถ่ายทอดผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย เสริมสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อก่อประโยชน์ และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
2. มีจานวนวิทยานิ พนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 1 ระบบฐานข้อมูลท้องถิ่น
หัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
1. การวิจัยและพัฒ นาระบบฐานข้อมูล ในการบริห าร ระบบสนับสนุนการบริหาร ระบบ
ข้อมูลทางวิชาการ และระบบสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อบูรณาการสู่ท้องถิ่น
2. การวิจั ยและพั ฒ นาระบบสนับ สนุน การบริห าร ระบบข้อมูล ทางวิช าการ และระบบ
สนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อบูรณาการสู่ท้องถิ่น
3. การวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในระดับชาติ
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาเครือข่าย
หัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
1. การพัฒนาระบบเครือข่ายประชารัฐ
2. การพัฒนาระบบเครือข่ายในกลุ่มมหาวิทยาลัย
3. รูป แบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียน บ้าน วัด และองค์กร/หน่วยงานในชุมชน เพื่อ
พัฒนาผลการเรียนรู้ และคุณลักษณะผู้เรียน
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กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
หัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
1. การวิจั ยและพัฒ นาการบริห ารจัดการทรัพยากรท้องถิ่นด้านการทาแผนแม่บทจัดหา
ทรัพยากรทางการศึกษา
2. การจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชนท้องถิ่น
3. การวิ จั ย และพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรท้ อ งถิ่ น ด้ า นการจั ด ท าข้ อ ตกลง
แลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการศึกษา
4. การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรชุมชนและบุคคลเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจ
5. การบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่นโดยชุมชนมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 4 จัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมภิบาล
หัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
1. การวิจัยและพัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
2. การศึกษา พัฒนา และแก้ไขกฎหมาย เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล
3. ยุท ธศาสตร์ น โยบาย หลั กการ และแนวทางการเสริมสร้างและปลู กฝั งจิตส านึก และ
ค่านิยมสุจริตในกลุ่มสังคมต่าง ๆ
4. การวิจัยเกี่ยวกับการรณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีงาม ให้ผู้ปฏิบัติ หรือบุคลากร หรือคนใน
สังคมถือปฏิบัติเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความขยัน หมั่นเพียง และความมีระเบียบ
วินัย เป็นต้น
5. การศึกษาเกี่ยวกับ การปฏิ รูปบทบาทหน้าที่ โครงสร้าง และกระบวนการทางานของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ภาคธุรกิจ ให้มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต
ซื่อตรง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
6. การศึกษาเกี่ยวกับภาคประชาชน ในการสร้างเสริมประชาชนเกิดความตระหนักในสิทธิ
หน้าที่และความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ สั งคมและการเมือง มีความรู้ความเข้าใจหลักการของการ
สร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
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กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
หัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
1. การพัฒนานวัตกรรม/การจัดการการเปลี่ยนแปลง และการจัดการเทคโนโลยี
1.1 การวิจัยเพื่อสร้างเทคโนโลยีสะอาด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน เพื่อใช้
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบหรือความเสี่ยงต่อ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
1.2 การวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการที่ใช้ฐานเทคโนโลยีชีวภาพทั้งด้าน
การผลิต การบาบัดกากของเสีย และการนากลับมาใช้ใหม่
1.3 การวิจัยเพื่อสร้างและนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้
และดัด แปลงเทคโนโลยี ในการพั ฒ นาสิ น ค้าและบริก าร กระบวนการผลิ ต การปรับ ปรุงควบคุ ม
ตรวจสอบ/รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ และการบริหารจัดการของธุรกิจ
1.4 การวิจัยเพื่อสร้างเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
ชุมชน
1.5 การวิจัยพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ทั้งในระดับชุม
ชุนและอุตสาหกรรม
1.6 การวิจัยเครื่องจักรต้นแบบสาหรับการผลิต และการควบคุมมาตรวัดต้นแบบ
เพื่อทดแทนการนาเข้าจากต่างประเทศและ เพื่อให้เกิดการพึ่งพาเทคโนโลยีภายในประเทศ
1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสอบหรือทดลอง
มาตรฐานคุณภาพสินค้า เพื่อลดการนาเข้าจากต่างประเทศ
2. การสร้างและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ เพื่อแสวงหาตลาดใหม่ ๆ
2.1 การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการทั้งจากผลิตผล
เดิม ผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตผลพลอยได้ระหว่างการผลิตและบริการเดิม หรือบริการใหม่ ๆ ให้มีความ
เหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ โดยอาจเป็นการพัฒนา หรือต่อยอดวัสดุ/วัตถุดิบกึ่งสาเร็จรูป หรือขั้น
กลางในกระบวนการผลิตทั้งในระดับชุมชนและอุตสาหกรรม รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมภาคบริการที่
สามารถตอบสนองความต้องการได้ตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า
3. การสร้างนวัตกรรมเชิงกระบวนการ
4. การสร้างนวัตกรรมจากการต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒ นาคุณภาพชีวิตและ
ประโยชน์ในสาธารณะ
5. การพัฒนาระบบบริหารสุขภาพ
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ยุทธศาสตร์การวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและผลผลิตเกษตรปลอดภัย
เป้าประสงค์ (O1)
การพั ฒ นานวัต กรรม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ านการเกษตร อาหาร สมุน ไพร การแปรรูป เพื่ อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม และด้านอาหารปลอดภัย พัฒนากาลังคน และชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการเกษตร
อย่างยั่งยืน
Target area: จังหวัดปทุมธานี สระแก้ว อุทัยธานี และ พื้นที่ตาบล U2T ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ
Target group: เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ชุมชนการเกษตร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
Key results
KR1 : จานวนนวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร อาหาร สมุนไพร ไม่น้อยกว่า 5
ชิ้น ต่อปี
KR2 : รายได้เกษตรกร/ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนา เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10
KR3 : จานวนนวัตกรรม องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ที่ถูกสร้างเพื่อแก้ไขปัญหา หรือ
ยกระดับการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เป้าหมายอย่างยั่งยืน
Flagship
แผนงานที่ 1 ผลผลิตเกษตรปลอดภัย และชุมชนนวัตกรรมเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน
1. ระบบฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ (Smart farming)
2. การจัดการชุมชนนวัตกรรมเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน
แผนงานที่ 2 ผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ functional ingredient, functional food, novel food
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก พืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดปทุมธานีและสระแก้ว ได้แก่ ข้าว
อ้อย มันสาปะหลัง กล้วย ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ของชุมชน
3. การพั ฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์จ าก สั ตว์ เศรษฐกิจหลั กของจังหวัดปทุมธานี และสระแก้ว ได้แก่
จิ้งหรีด โค กุ้งก้ามกรามแดง ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ของชุมชน
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก พืชสมุนไพรตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อการบาบัดรักษาโรคอุบัติใหม่
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Output
1. จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือ นานาชาติ
2. จ านวนนวั ต กรรมที่ ได้ รั บ การยื่ น ขอจอทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา อนุ สิ ท ธิ บั ต ร/
สิทธิบัตร
3. จานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับประโยชน์จากโครงการวิจัย
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : นวัตกรรมการสร้างคุณค่าใหม่ในอุตสาหกรรมบริการ
เป้าประสงค์ (O2)
ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและ
ขนาดย่ อ ม (SMEs) ด้ ว ยวิจั ย และนวั ต กรรม พั ฒ นาศั ก ยภาพการท่ อ งเที่ ย วตลอดห่ ว งโซ่ การน า
นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล ไปใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่เชิงประจักษ์
Target area: จังหวัดปทุมธานี สระแก้ว อุทัยธานี และ พื้นที่ตาบล U2T ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ
Target group: ผู้ประกอบการ และชุมชนท่องเที่ยว ในจังหวัดปทุมธานี สระแก้ว และอุทัยธานี
Key results
KR1 : จานวนวิส าหกิจชุมชน ผู้ประกอบการในจังหวัดปทุมธานี สระแก้ว และอุทัยธานีที่
ได้รับประโยชน์จากโครงการวิจัย ไม่น้อยกว่า 5 ชุมชน/ผู้ประกอบการ ต่อปี
KR2 : รายได้ผู้ประกอบการ การท่องเที่ยวและสินค้าชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10
KR3 : จานวน นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล แพลตฟอร์มที่นาไปใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่
Flagship
แผนงานที่ 3 ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน (SMEs) การท่องเที่ยว
ตลอดห่วงโซ่
1. การพั ฒ นาธุร กิ จ Startup และธุ รกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) ในยุ ค Next
Normal
2. พัฒ นาศักยภาพอุตสาหกรรมด้านอาหาร (Food) อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์
(Film) ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion) ศิลปะป้องกันตัวและมวยไทย (Fighting) และการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การอนุรักษ์และขับเคลื่อน เทศกาล ประเพณีสู่ระดับโลก (Festival)
3. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
ของผู้ประกอบการ
แผนงานที่ 4 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการดาเนินงานเชิงพื้นที่
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
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2. การพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล แพลตฟอร์มเพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าของการ
ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
Output
1. จานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับประโยชน์จากโครงการวิจัย
2. จานวนธุรกิจ Startup และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับการพัฒนา
3. ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ของ
ผู้ประกอบการ ที่ได้รับการพัฒนา
4. จานวนฐานข้อมูลท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ที่ได้รับการพัฒนา
5. จ านวนนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทั ล แพลตฟอร์มเพื่ อยกระดับ และเพิ่ ม มูล ค่ าของการ
ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะชุมชน
เป้าประสงค์ (O3)
พัฒนาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้ อม การจัดการภัยพิบัติ ด้วยวิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมการ
วิจัยและนวัตกรรม BCG ตลอดห่วงโซ่อุปทาน การพัฒนาพลังงานทดแทน และนวัตกรรมการส่งเสริม
สุขภาพ และความปลอดภัยทุกช่วงวัย
Target area: จังหวัดปทุมธานี สระแก้ว อุทัยธานี และ พื้นที่ตาบล U2T ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ
Target group: ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม SMEs บุคลากรทางการแพทย์และสุขภาพ
Key results
KR1 : จานวนผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม ที่สามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจาก
ภัยพิบัติ
KR2 : นวัตกรรมที่เกิดจากการเศรษฐกิจฐานราก และ/หรือ BCG Model ไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น
ต่อปี
KR3 : จานวนนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 5 ชิ้นต่อปี
KR4 : จานวนชุมชน/ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี สระแก้ว และอุทัยธานี
ที่ได้รับการถ่ายทอดงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
Flagship
แผนงานที่ 5 Bio – Circular – Green Economy : BCG Model
1. การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และ BCG Model
2. การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (SMART City : 7 SMART)
แผนงานที่ 6 การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ
1. การจัดการขยะและของเสียในยุคนิวนอร์มัล
2. นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานโดยมุ่งสู่เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
3. การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานโดยมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน
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แผนงานที่ 7 การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยสาหรับทุกช่วงวัย
1. นวัตกรรมทางสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีของทุกช่วงวัยในวิถีเน็กซ์นอร์มัล
(Next Normal)
2. นวัตกรรมสาหรับโรคอุบัติใหม่
Output
1. จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือ นานาชาติ
2. จ านวนนวั ต กรรมที่ ได้ รั บ การยื่ น ขอจอทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา อนุ สิ ท ธิ บั ต ร/
สิทธิบัตร
3. จานวนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในเชิงนโยบาย
4. จานวนรายได้/มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น
5. จานวนชุมชนต้นแบบที่มีคุณภาพทางสิ่งแวดล้อม และสุขภาวะที่ยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าประสงค์ (O4)
การพั ฒ นาก าลั งคน ส่ ง เสริ ม และยกระดั บ การเรี ย นรู้ ส าหรั บ ทุ ก ช่ ว งวั ย การวิ จั ย และ
นวัตกรรมด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นาไปสู่สังคมคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้า ขจัดความ
ยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม
Target area: จังหวัดปทุมธานี สระแก้ว อุทัยธานี และ พื้นที่ตาบล U2T ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ
Target group: ครู อาจารย์ นักเรียน สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Key results
KR1 : จานวนนวัตกรรมทางด้านการศึกษาและยกระดับการเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย
KR2 : จานวนเด็ก/นักศึกษา/บุคลากรและประชาชน ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสี ยในพื้นที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้ไม่น้อยกว่า 200 คน ต่อปี
KR3 : จานวนนวัตกรรมด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่นาไปใช้แก้ปัญหาในพื้นที่อย่าง
เป็นรูปธรรม
KR4 : จานวนชุมชน/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาด้านการ
เรียนรู้และยกระดับคุณภาพชีวิต
KR5 : เด็ก/นักศึกษา/บุคลากรและประชาชนได้รับคุณภาพด้านการศึกษาที่ดีขึ้น มีผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ที่ดีขึ้น และมีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
Flagship
แผนงานที่ 8 การพัฒนากาลังคน ส่งเสริม และยกระดับการเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย
1. การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุค
เน็กซ์นอร์มัล (Next Normal)
2. การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนทุกช่วงวัยที่สอดคล้องกับทักษะศตวรรษที่ 21 และสอดรับกับยุค
เน็กซ์นอร์มัล (Next Normal)
3. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) เพื่อสร้างต้นแบบการจัดการเรียนรู้
แผนงานที่ 9 สังคมคุณภาพลดความเหลื่อมล้า ขจัดความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิต
1. การมีส่วนร่วมการเรียนรู้ของชุมชนในการพัฒนานวัตกรรมชุมชน
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2. การพัฒนารูปแบบการแก้ปัญหาและยกระดับการดาเนินชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมในยุค
เน็กซ์นอร์มัล (Next Normal)
Output
1. จานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านการศึกษาที่ยกระดับการเรียนรู้สาหรับคนทุก
ช่วงวัย
2. จานวนนวัตกรรมทางด้านการศึกษาและยกระดับการเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย
3. จานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับประโยชน์จากการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้
4. จานวนพื้นที่นวัตกรรม
5. จานวนนวัตกรรมด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่นาไปใช้แก้ปัญหาในพื้นที่อย่าง
เป็นรูปธรรม
6. จานวนชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานศึกษาต้นแบบด้านนวัตกรรมการ
เรียนรู้

คณะผู้จัดทำ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาต
อาจารย์ ดร.บุษยา
นางสาวจารุภัส
นางสาวสมลักษณ์
นางสาวอัจฉรา
นางสาวนภาวรรณ
นางสาววิสุดา
นางสาวธิดา
นางสาวจีรดา
นายณัฏฐนันท์

คลังพหล
สลีวงศ์
ผดุงศิลป์
จูงาม
จันทรเกษ
เทินสระเกษ
ศรีอาภัย
คามุงคุณ
ชาวไทย
โยธากุล
ทองอินทร์
หมื่นมะเริง

สถำนที่ติดต่อ
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี
ตั้งอยู่ที่ ชั้น 4 อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
โทร. 0-2529-1638, ต่อ 401-403 เบอร์ภำยใน 488
โทรสำร 0-2529-1638 ต่อ 406
เว็บไซต์ : http://grad.vru.ac.th
Facebook: Vru grad
Facebook fanpage: The Graduate School, VRU

