
กลุมการวิจัย (Cluster) ท่ีมุงเปาตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ จานวน 25 กลุมเรื่อง ดังนี้ 

1) ขาว  

1. การพัฒนาเกษตรกร  

2. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของขาวไทยในตลาดโลก  

3. การพัฒนาขาวคุณภาพสําหรับตลาดพิเศษ  

 

2) มันสําปะหลัง  

1. การพัฒนาพันธุมันสําปะหลัง  

2. การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง ท่ีเหมาะสมแตละพ้ืนท่ีการเพาะปลูก 

พัฒนาฐานขอมูล และขอมูลพ้ืนฐานดานการผลิตมันสําปะหลัง  

3. การเตือนการณ การปองกัน กําจัดโรค และกําจัดแมลงศัตรูมันสําปะหลังท่ีพบระบาดในปจจุบัน  

4. การประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับปลูกตลอดถึงการเก็บเก่ียวมันสําปะหลังท่ีมี 

ศักยภาพหรือเครื่องตนแบบท่ีผานการวิจัยและพัฒนาในระดับหองปฏิบัติการแลว  

 

3) ยางพารา  

1. กรอบการวิจัยเชิงนโยบาย เพ่ือศึกษาแนวทาง/มาตรการ/นโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมยางพารา 

ของประเทศ ท้ังระบบ 

2. กรอบการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือใหไดยางพาราและไมยางพาราท่ีมี 

คุณภาพ 

3. กรอบการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเดิมและผลิตภัณฑใหมท่ีมีศักยภาพทางการตลาด 

4. กรอบการวิจัยมาตรฐานยางดิบ ผลิตภัณฑยาง และไมยางพารา 

5. กรอบการวิจัยเพ่ือแกปญหาเรงดวนดานยางพาราและไมยางพาราของประเทศ 

 

4) ออยและน้ําตาล  

1. การศึกษาขอเท็จจริงและรวบรวมขอมูลเพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธความรูทางโภชนาการของน้ําตาล 

อยางถูกตอง โดยใชสื่อรูปแบบตางๆ  

2. การพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตน้ําตาลเริ่มตนต้ังแตวิธีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและการสราง 

ผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมจากอุตสาหกรรมน้ําตาลและอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน น้ํากากสา น้ําเหลือจากการ 

บําบัด กากตะกอน กากออย ฯลฯ  

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและการเก็บเก่ียวออย เชน digital technology และการบริหารจัดการ 

เทคโนโลยี รวมท้ังพันธุออยท่ีเหมาะสมตอการใชเครื่องจักรกลสมัยใหม  



4. การวิจัยเชิงนโยบายเพ่ือสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายใหมีเสถียรภาพ ท้ังทางดาน 

เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการศึกษาท้ังระบบอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลของประเทศ และการศึกษา เชิง

นโยบายเพ่ือสรางความยั่งยืนของสังคมชาวไรออย  

5. การวิจัยและพัฒนาการบริหารการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรและเครื่องมืออุปกรณท่ีเก่ียวของอยางมี 

ประสิทธิภาพ โดยเนนการใชงานท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีปลูกออยในประเทศไทย  

 

5) ปาลมน้ํามัน 

1. กรอบการวิจัยดานการศึกษานโยบายอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมท่ีเปนระบบ 

2.  กรอบการวิจัยดานการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาลมน้ํามัน  

3. กรอบการวิจัยดานการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปข้ันสูงดวยกระบวนการไบโอรีไฟเนอรี (Biorefinery) 

และการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมข้ันปลายน้ํา  

 

6) พืชสวน/พืชไร (เชน ขาวโพด ไมผล พืชผัก ไมดอกไมประดับ)  

1. การวิจัยเชิงนโยบาย 

2. การวิจัยและพัฒนาพันธุ  

3. การพัฒนานวัตกรรมและการจัดการการผลิต  

4. การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว  

5. การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูป  

6. การสงเสริมและพัฒนาการผลิต  

7. การวิจัยและพัฒนาดานพืชไร (ขาวโพดเลี้ยงสัตว พืชอาหารสัตว)  

 

7) สัตวเศรษฐกิจ  

1. เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิต 

2. ดานโภชนาการในสัตว  

3. ดานสุขภาพและความปลอดภัย  

4. ดานการตลาด และผลิตภัณฑ  

5. กฎระเบียบภายในประเทศและระดับนานาชาติ เชน อาเซียน ยุโรป อเมริกา  

หมายเหตุ 1. การวิจัยสัตวเศรษฐกิจเรงดวน ชนิดสัตวท่ีใชในการบริโภค ไดแก  

1.1 โค (โคเนื้อ โคนม)  

1.2 กระบือ  

1.3 สุกร  

1.4 แพะ  

1.5 สัตวปก (ไกเนื้อ ไกไข ไกพ้ืนเมือง)  



1.6 สัตวน้ํา (กุง ปลา)  

 

8) พลาสติกชีวภาพ  

1. การวิจัยใหเกิดนวัตกรรมระดับตางๆ ตลอดหวงโซการผลิต และการสรางมูลคาใหมๆ (Innovative 

Value Creation) แกผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ 

2. การพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพสูเชิงพาณิชย (From Lab to Commercial) 

3. การวิจัยรวมภาคเอกชนและพัฒนาผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพท่ีตลาดพรอมรองรับหรือตามความ 

ตองการของภาคเอกชน (Market driven and Private Sector – driven) 

 

9) สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา  

1. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพรโดยจะตองไดเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปท่ีมีโอกาสเขาสู เชิง

พาณิชย 

2. การวิจัยและพัฒนาการสรางมาตรฐานสมุนไพรใหเปนท่ียอมรับในประเทศและตางประเทศ เพ่ือสนับสนุน

หรือนําไปสูการประมวลตํารับยา ท่ีสามารถพัฒนาไปสูการผลิตเปนผลิตภัณฑแบบครบวงจร โดย

ศึกษาวิจัยการจัดทํา Monograph เพ่ือเปนมาตรฐานของสมุนไพรเด่ียวและตํารับยาแผนโบราณ  

3. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑจากธรรมชาติท่ีมีศักยภาพเปนเครื่องสําอางหรือสวนประกอบ ของ

เครื่องสําอาง และผลิตภัณฑสปา โดยใหครอบคลุมดานเทคโนโลยีการสกัด มาตรฐานประสิทธิภาพท่ีมี

กลไกการออกฤทธิ์ท่ีนาสนใจและปลอดภัย การตลาด และความพึงพอใจในผลิตภัณฑ  

4. ผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือบํารุงสุขภาพและความงาม ซ่ึงประกอบดวย ผลิตภัณฑเสริมโภชนาการ 

(nutraceutical) ผลิตภัณฑท่ีมีผลตอระบบการทํางานของรางกาย (functional food) ผลิตภัณฑลด

ความเสี่ยงในการเกิดโรค และผลิตภัณฑท่ีมีผลตอความงาม  

5. การพัฒนาสมุนไพรใหเปนผลิตภัณฑก่ึงสําเร็จรูป เพ่ือเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตภัณฑระดับอ่ืนๆ  

6. สมุนไพรท่ีใชในอุตสาหกรรมการเกษตร เชน สารปราบศัตรูพืชและวัชพืช อาหารสัตว  

7. การวิจัยเชิงนโยบายเพ่ือผลักดันผลิตภัณฑจากสมุนไพรออกสูตลาดไดอยางแทจริง โดยมุงการวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑแหงชาติ เชน การพัฒนากฎระเบียบดานการข้ึนทะเบียนสมุนไพร และยาแผนโบราณ 

และการพาณิชย รวมถึงการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐในการเพ่ิมความสามารถของผูประกอบการ  

 

10) อาหารเพ่ือเพ่ิมคุณคาและความปลอดภัยสาหรับผูบริโภค และการคา  

1. ผลิตภัณฑอาหารหมักพ้ืนบาน เชน ปลารา กะป และหนอไมดอง  

2. การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสําหรับกลุมวัย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสูงอายุ เพ่ือปองกันโรคเรื้อรัง เชน โรค

อวน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต และผลิตภัณฑอาหารสําหรับผูปวยท่ีมีปญหาดานการกลืนและ

การบริโภค  



3. การนําวัสดุอาหารท่ีเหลือ (By products) จากกระบวนการผลิตอาหารมาใชประโยชน เชน Food 

Ingredients หรือ Food Additive  

4. การนําองคความรูจากผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชนและเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑอาหารขางตน  

 

11) วัสดุอุปกรณเครื่องมือทางการแพทยและเวชภัณฑ  

การพัฒนาการตรวจ และชุดทดสอบ 

 

12) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)  

1. การวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการบริหารจัดการกลุมโอทอป (OTOP) วิสาหกิจ

ชุมชน รวมท้ังวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) อยางยั่งยืน 

2. การวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิต มูลคาสินคาและบริการของกลุมโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (SME)  

3. การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกล ชิ้นสวนเครื่องจักร บรรจุภณัฑ การควบคุมการผลิต เครื่องมือวัดและ

มาตรฐาน โดยมุงเนนการวิจัยเทคโนโลยีเปนพ้ืนฐาน  

 

13) การคมนาคมขนสงระบบราง  

1. การพัฒนาแบบบูรณาการท่ีเอ้ือตอการใชระบบขนสงสาธารณะ (TOD) 

2. การพัฒนาระบบ  

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินรถ  

4. การพัฒนาบุคลากรดานการคมนาคมขนสงระบบราง  

5. กฎระเบียบและกฎหมาย  

6. การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนรถไฟในประเทศ  

7. การพัฒนามาตรฐาน/การทดสอบ/การรับรองการผลิตชิ้นสวนรถไฟ  

8. การถายทอดเทคโนโลยี  

9. นโยบายการลงทุนเรื่องตางๆ ดานการคมนาคมขนสงระบบราง  

 

14) โลจิสติกสและโซอุปทาน  

1. การเพ่ิมขีดความสามารถระบบโลจิสติกสและโซอุปทานของ 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย 

2. กรอบวิจัยดานการจัดการโซคุณคาเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส  

3. กรอบการวิจัยดาน Intelligent Logistics/Transport System  

 

15) การศึกษาและสรางสรรคการเรียนรู  

1. การวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาของไทย 



2. การวิจัยและพัฒนาคุณภาพครู ผูบริหาร และบุคลาการทางการศึกษา  

3. การวิจัยและพัฒนาระบบ นวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือการสนับสนุนการเรียนรู การบริหาร และ

การบริการศึกษา  

4. การวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการเขารวมประชาคมอาเซียน  

5. การปฏิรูปการเรียนรูเพ่ือผูเรียน  

 

16) การแพทยและสาธารณสุข / ผูสูงอายุ 

1. การวิจัยดานโรคท่ีไมติดตอเรื้อรัง 

2. การวิจัยดานโรคติดเชื้อ  

 

17) ประชาคมอาเซียน  

1. เศรษฐกิจการคาการลงทุน 

2. กฎหมายและการบริหาร  

3. สังคม 

4. การศึกษา 

 

18) การบริหารจัดการการทองเท่ียว  

1. กรอบการวิจัยเพ่ือสรางกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยการทองเท่ียวสูการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

2. กรอบการวิจัยเพ่ือพัฒนาฐานทรัพยากรทางการทองเท่ียวโดยการใชพ้ืนท่ีเปนตัวต้ัง  

3. กรอบการวิจัยเพ่ือการจัดการการตลาดการทองเท่ียวบนฐานอัตลักษณและพลวัตการทองเท่ียวโลก  

4. กรอบการวิจัยเพ่ือพัฒนาทุนมนุษยในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวสูมาตรฐานดานคุณภาพ  

5. กรอบการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาการทองเท่ียวเชิงประเด็น  

6. กรอบการวิจัยเพ่ือเชื่อมโยงการทองเท่ียวไทยกับภูมิภาคอ่ืน  

 

19) มนุษยศาสตร  

1. มนุษยศาสตรเพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกความเปนพลเมืองดี 

2. มนุษยศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน  

3. การพัฒนาวรรณกรรมสรางสรรค เพ่ือพัฒนาคนไทยท่ีมีความรับผิดชอบ  

 

20) การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย  

1. การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม “ครอบครัว” 

2. การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม “การดํารงชีพอยางพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

3. การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม “ประชาธิปไตย”  



4. การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม “ความปลอดภัยและสันติสุข”  

5. การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรม “จริยธรรม”  

 

21) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

1. การวิจัยพ้ืนฐานและตนน้ํา 

2. การบริหารความเสี่ยงจากน้ํา  

3. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  

 

22) ส่ิงแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ 

1. วิจัยเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศอยางยั่งยืน รวมถึงชนิดพันธุ

และพันธุกรรมท่ีมีผลตอชุมชนทองถ่ินและชุมชนเมืองเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิต 

2. วิจัยเก่ียวกับสาเหตุและผลกระทบ กระบวนการปองกันและแกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอมและระบบ

นิเวศ  

3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ  

4. วิจัยเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายดานสิ่งแวดลอม  

 

23) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

1. พัฒนาเครื่องมือ ระบบ กลไก และแบบจําลองท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 

change modeling) เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจระดับนโยบาย 

2. การลดและการเก็บกักกาซเรือนกระจกจากภาคสวนตางๆ  

3. การปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change adaptation)  

4. วิจัยการจัดการองคความรูและสรางความตระหนักท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 

24) การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 

1. วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรพันธุกรรมชนิดใหมในทุกระดับ โดย

คํานึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรชีวภาพในธรรมชาติ 

2. วิจัยดานการตลาด และการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑท่ีผลิตจากความหลากหลายทางชีวภาพ และ

ทรัพยากรในชุมชน/ทองถ่ิน  

3. วิจัยโดยใชความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  

4. วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ และลดตนทุนของเทคนิควิธีการเก็บรักษาสายพันธุท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ  

5. วิจัยเพ่ือการสรางระบบและฐานขอมูลสารสนเทศเชิงเศรษฐกิจของความหลากหลายทางชีวภาพ และการ

จัดการองคความรูท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-Economy) ของประเทศ  



6. วิจัยเพ่ือสราง/พัฒนา/ปรับปรงุ ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบ ขอกฎหมาย กฎเกณฑ ขอกําหนด ระเบียบ 

และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใหความสําคัญกับกลุมประเทศในประชาคม

อาเซียน และประเทศคูคาท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ  

 

25) การสรางสรรควิชาการงานศิลป 

การสรางสรรคศิลปกรรมเชิงวิชาการ เพ่ือพัฒนาองคความรูท่ียั่งยืนและสุนทรียรส  

 การวิจัยเพ่ือสรางสรรคงานศิลปกรรมเชิงวิชาการสาขาตางๆ ดังนี้ 

1. สาขานาฏยศิลป หมายถึง ศิลปะการแสดงในรูปแบบตางๆ ท่ีมีความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 

2. สาขาดุริยางคศิลป หมายถึง ศิลปะการดนตรีในรูปแบบตางๆ ท่ีมีความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 

3. สาขาทัศนศิลป หมายถึง ผลงานทางศิลปะท่ีมีความคิดสรางสรรคและจินตนาการ รวมถึง งานหัตถศิลป 

 

 

กลุมเรื่องมหาวิทยาลัย 

1) คราม 

2) มะเขือเทศ 

3) เมา 

4) พลังงานทดแทน 

 




