
 

 

กรอบการวิจัย  ปงบประมาณ 2553 - 2556  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 
กลุมเร่ืองท่ี 1 การสรางเสริมความเขมแข็งของทองถ่ิน กระบวนการและกลไกสนับสนุนการมีสวนรวมของ      

        ประชาชน   
กลุมเร่ืองท่ี 2 การเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรเพื่อการสงออกและลดการนําเขา 
กลุมเร่ืองท่ี 3 การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ   
กลุมเร่ืองท่ี 4 เทคโนโลยีใหมและเทคโนโลยีท่ีสําคัญเพื่ออุตสาหกรรม 
กลุมเร่ืองท่ี 5 การบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 
กลุมเร่ืองท่ี 6 สมุนไพรไทยและแพทยทางเลือก 
กลุมเร่ืองท่ี 7 พลังงานทดแทน  
กลุมเร่ืองท่ี 8 วัสดุทดแทน 
กลุมเร่ืองท่ี 9  การวิจยัสถาบันและการศกึษา 

 

กลุมเรื่องท่ี 1 การสรางเสริมความเขมแข็งของทองถ่ิน กระบวนการและกลไกสนับสนุนการมีสวน
รวมของประชาชน 

มุงเนนการวิจยัเชิงปฏิบัติการ กระบวนการสรางการเรียนรูรวมกันของชุมชน  การสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน เชน 

1.1 ปญหาและอุปสรรค กระบวนการ และกลไกในการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน 
1.2 การเสริมสรางความเขมแข็งของประชาสังคม 
1.3 การเสริมสรางจิตสาธารณะของประชาชน 
1.4 การถอดบทเรียนจากการวิจัย และนําไปใชประโยชน 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนารูปแบบกระบวนการประชาสังคมในระดับชุมชนและการสรางเครือขายประชาสังคมอยาง

เปนรูปธรรม 
2. พัฒนาองคความรูเพื่อสรางจิตสาธารณะของประชาชนในการสรางความเขมแข็งของประชาสังคม 

เพื่อการดํารงชีวิตอยางพอเพยีงและพึ่งตนเองได 
3. สังเคราะหงานวิจยัใหไดแนวทางการนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. สรางองคความรูแกประชาชนในการสรางจิตสาธารณะ ตลอดจนการมีสวนรวมของชุมชนท่ีสามารถ

พึ่งตนเองได 



 

 

2. ไดรูปแบบกระบวนการประชาสังคมในระดับชุมชน และแนวทางการสรางเครือขายประชาสังคมที่
เปนรูปธรรม 

กลุมเรื่องท่ี 2 การเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรเพื่อการสงออกและลดการนําเขา 

1. แผนวิจัยการพัฒนาการผลิตพืช และ สัตวเศรษฐกิจเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและนําไปสูการแขงขนัและการพึ่งพา
ตนเอง 

1.1 การวิจยัและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรท่ีสามารถสกัดสารหรือพฒันาการสกัดสารเพ่ือเปนยา สาร
เสริมสุขภาพ และความงาม 

1.2 การวิจยัและพัฒนาผลิตภณัฑจากขาว 
1.3 การวิจยัและพัฒนาผลิตภณัฑจากยางพารา 
1.4 การวิจยัและพัฒนาผลิตภณัฑจากไมผล ไดแก การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุไมผล ศึกษาการ

เจริญเติบโต การจัดทรงตน การตัดแตง การใหน้ํา ระบบปลูก เปนตน  
1.5 การวิจยัและพัฒนาผลิตภณัฑจากพืชไร พืชเคร่ืองดื่ม เชน เมา โดยมุงเนนการรวบรวมและคัดเลือก

พันธุ การปลูก การแปรรูป กล่ิน รส เปนตน  
1.6 การวิจยัอารักขาพืช มุงเนนการประยกุตใชการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในพืชตางๆ เชน ไมผล 

ผัก ไมดอก การศึกษาผลกระทบของการจัดการศัตรูพืช การประยุกตใชปจจัยทางชีวภาพสําหรับการควบคุมโรค
และศัตรูพืช การพัฒนาระบบการตรวจสอบการปนเปอนในผลผลิต  

1.7 การวิจยัและพัฒนาดานการผลิตและการใชประโยชนจากผลิตภัณฑไม 
1.8 การวิจยัและพัฒนาผลิตภณัฑจากสัตว เชน การพัฒนาอาหารสัตว เกษตรผสมผสาน การเพาะเล้ียง 

การแปรรูป เปนตน  
1.9 การวิจยัและพัฒนาดานเช้ือเพลิงชีวภาพ (เอทานอลและไบโอดีเซล) จากผลิตผลทางการเกษตร 
1.10 การวิจยัและพัฒนาดานพลังงานชีวภาพจากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร 

วัตถุประสงค 
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑใหมๆ จากพืชและสัตวเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศไทย เชน 

ยางพารา ขาว มันสําปะหลัง ออย ปาลม เมา ไมปา และสัตวเศรษฐกิจ เปนตน 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผลิตภัณฑชนิดใหมๆ ท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยมีสวนรวมในการลดสภาวะโลกรอนหรือมีผลใน
การเสริมสรางสุขภาพของผูบริโภค 

2. ผลิตภัณฑจากผลิตผลทางการเกษตรที่มีศักยภาพการแขงขันเพื่อการสงออกและลดการนําเขา 

2. แผนวิจัยการพัฒนาหลังการเก็บเก่ียวเพื่อใหไดมาตรฐานสินคาเกษตรเพื่อการสงออก 
2.1 การวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ว 
2.2 การวิจยัและพัฒนาบรรจภุัณฑสําหรับผลิตผลทางการเกษตร 



 

 

วัตถุประสงค 
เพื่อพัฒนามาตรฐานสินคาเกษตรเพื่อการสงออกของประเทศไทย โดยเนนเทคโนโลยีการเก็บเกีย่ว   

การปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่ว การรักษาคุณภาพและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร รวมท้ังการพฒันาบรรจุ
ภัณฑเพื่อการสงออก 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สินคาเกษตรเพื่อการสงออกของประเทศไทยมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับของตลาดท้ังในและ
ตางประเทศ 

2. ประเทศไทยมีศักยภาพการแขงขันเพื่อการสงออกและลดการนําเขาสินคาเกษตรเพื่อการสงออก 

3. แผนวิจัยการผลิตอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย 
3.1 การวิจยัและพัฒนาเกี่ยวกบัมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยของผลิตภัณฑอาหาร 
3.2 การวิจยัและพัฒนาเกษตรอินทรีย 

วัตถุประสงค 
เพื่อพัฒนามาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยของอาหาร คุมครองผูบริโภค รวมท้ังการศึกษาดาน

ประโยชนของอาหารไทยในเชิงสุขภาพ 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. อาหารที่ผลิตไดในประเทศมีความปลอดภัยและมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับของตลาดท้ังในและ
ตางประเทศ 

2. ผลิตภัณฑอาหารไทยท่ีปลอดภัยและไดมาตรฐานสากล ซ่ึงมีศักยภาพการแขงขันเพื่อการสงออก 
3. ผลิตพืชอาหารและเกษตรอินทรีย 
 

4. แผนวิจัยผลกระทบทางเศรษฐกิจและแนวทางแกไขปญหาอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงนโยบายทางการคา 
ขอตกลงการคาเสรี และการเช่ือมอาเซียนสูสากล   

4.1 การวิจยัและพัฒนาเพื่อศึกษาจดุเดนของผลิตผลทางการเกษตรเพ่ือการสงออก 
4.2 การสรางตลาดตางประเทศท่ีรองรับการสงออกผลิตผลและผลิตภัณฑทางการเกษตร 

วัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาแนวทางการแกไขปญหาท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงนโยบายทางการคาและขอตกลง 

การคาเสรี โดยการพัฒนาจดุเดนของผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการสงออก รวมท้ังการสรางตลาดเพื่อการ
สงออกผลิตผลและผลิตภัณฑทางการเกษตร 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผลิตผลและผลิตภัณฑทางการเกษตรมีจดุเดนท่ีตองการของตลาดสงออก 
2. ประเทศไทยมีศักยภาพการแขงขันเพื่อการสงออกผลิตผลและผลิตภัณฑทางการเกษตรและสามารถ

พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน 



 

 

5. แผนวิจัยปุยชีวภาพ ดิน และธาตุอาหารพืช  
5.1 การเพิ่มกําลังการผลิตปุยอินทรียรวมกบัปุยเคมีในพชืเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยใชวัสดุท่ีเหลือ

จากกระบวนการผลิตสินคาเกษตรที่หาไดงายและมีศักยภาพเชิงปริมาณ เปนการวิจยัท่ีผานกระบวนการหมัก 
หรือกระบวนการเปล่ียนแปลงทางชีวภาพ 

5.2 การศึกษากําลังการผลิตปุยอินทรียท่ีมีอยูในปจจุบัน 
- การสํารวจกาํลังการผลิตปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ ระดับชุมชน 
- การศึกษาศักยภาพวัตถุดิบผลิตปุยอินทรีย เชน มูลสัตว (N-Source) เศษวัสดุเหลือใชทาง

การเกษตรและอุตสาหกรรมในระดับชุมชน 
5.3 การศึกษาศักยภาพการผลิตปุยอินทรียจากขยะมูลฝอยและขยะเทศบาล 
5.4 การสรางสรรคหรือตอยอดจากการหมักปุยท่ัวๆ ไป 
5.5 การศึกษาการใชประโยชนจากพืชไรตระกูลถ่ัว 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาการผลิตปุยอินทรียจากของเหลือท้ิงในอุตสาหกรรม เชน กากออย/กากหมอกรอง         

กากมันสําปะหลัง ทะลายปาลม และกากสา เปนตน 
2. เพื่อศึกษาศักยภาพการผลิตปุยอินทรียในปจจุบัน 
3. เพื่อพัฒนาและตอยอดการวิจัยดานปุยอินทรีย เชน ปุยน้ํา 
4. เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินและปรับปรุงธาตุอาหารพืช 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ลดการนําเขาปุยจากตางประเทศ 
2. ดินสําหรับการเพาะปลูกพืชมีคุณลักษณะทางกายภาพดีข้ึนจากการท่ีเกษตรกรใชปุยอินทรียมากข้ึน 
 

กลุมเรื่องท่ี 3 การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ   
1. แผนวิจัยการพัฒนาไมดอกไมประดับพืน้เมืองตัวใหมของประเทศไทย  
วัตถุประสงค 

1. เพื่อคัดเลือกไมดอกไมประดับพืน้เมืองตัวใหมท่ีมีศักยภาพ มาพัฒนาเปนพืชสงออกตัวใหม 
2. เพื่อปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาความหลากหลายของพันธุไมดอก ไมประดับเดิม ใหสามารถเพ่ิม

ปริมาณการจําหนายท้ังตลาดภายในและภายนอกประเทศ 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไมดอกไมประดับตัวใหมท่ีมีศักยภาพการสงออก 
2. เกษตรกรมรีายไดและแนวทางเลือกการประกอบอาชีพเพิ่มมากข้ึน 
 



 

 

2. แผนวิจัยการพัฒนากลไกการตลาดเพื่อการสงออก การเก็บรักษาพันธุ การจัดการหลังการเก็บเก่ียว  การบรรจุ
หีบหอ การขนสง และกระบวนการผลิตอยางครบวงจร 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการยืดอายกุารปกแจกนั การเก็บรักษาพันธุ การขนสง การบรรจุหีบหอ และ
กระบวนการผลิตไมดอก ไมประดับใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

2. เพื่อสงเสริมและผลักดันการสงออกไมดอก ไมประดับตัวใหมและพฒันาศักยภาพการสงออกของไม
ดอกตัวเดิมใหมีปริมาณเพิ่มมากข้ึน 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เทคโนโลยีใหมท่ีนําไปสูการพัฒนาคุณภาพไมดอกไมประดับ เชน อายุการปกแจกัน การบรรจุหีบ
หอ การขนสง เปนตน 

2. กระบวนการและกลไกการผลิตไมดอกไมประดับเพื่อการสงออกอยางครบวงจร 
3. แผนธุรกิจไมดอกไมประดับตัวใหมของประเทศไทย 

 

กลุมเรื่องท่ี 4 เทคโนโลยีใหมและเทคโนโลยีท่ีสําคัญเพ่ืออุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรม
เกษตร 
1. แผนวิจัยดานโลจิสติกส (Logistics) และโซอุปทาน (Supply chain) 
 วัตถุประสงค 

เพื่อวิจยัและพฒันาการจัดการกระบวนการส่ังซ้ือ การรับหรือสงสินคา และ การบริการลูกคา            
การคัดเลือกบรรจุภัณฑ การขนถายวัสดุ การจัดการคลังสินคา ระบบการบริหารสินคาคงคลัง เปนตน 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ชวยใหธุรกจิเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการดานโลจิสติกสและจัดการโซอุปทาน  
2. เสริมสรางอํานาจแขงขันของธุรกิจเขาดวยกันใหเกิดการประสานงานกันตอเนื่องในการสรางความ

พึงพอใจสูงสุดแกลูกคา 
 

2. แผนวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย และการบริหารจัดการเคร่ืองมือทางการแพทย 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางเคร่ืองมือทางการแพทยท่ีจําเปนและขาดแคลน 
2. เพื่อบริหารจัดการเคร่ืองมือแพทยท่ีจําเปนและการบูรณาการใชรวมกัน 
3. เพื่อพัฒนาเคร่ืองมือทางการแพทยเพื่อทดแทนการนําเขาจากตางประเทศหรือเทคโนโลยีเพื่อ

ซอมแซมพัฒนาเคร่ืองมือทางการแพทยท่ีนําเขาจากตางประเทศ 
 



 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ประชาชน โรงพยาบาลตางๆ มีเคร่ืองมือแพทยท่ีจําเปนใชอยางท่ัวถึง 
2. มีการใชเคร่ืองมือแพทยท่ีจําเปนรวมกันอยางคุมคา 

3. แผนวิจัยพฒันาเทคโนโลยีการเกษตรครบวงจร เพื่อสรางมูลคาเพิม่และเพิ่มขีดความสามารถการแขงขนั 
2.1 การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปวัตถุดิบการเกษตรที่มีศักยภาพของประเทศไทย 
2.2 การพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชอาหารหลัก เชน การฉายรังสี การปรับปรุง

พันธุ ฯลฯ 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตางๆ เพื่อเพิ่มมูลคา อยางครบวงจร 
2. เพื่อพัฒนาพันธุพืชอาหารหลัก เพื่อใหไดพันธุพืชใหมในระยะเวลาอันส้ัน เชน การฉายรังสี 

หรือการใชอนภุาคไอออนเพ่ือเพิ่มผลผลิต 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดเทคโนโลยีการแปรรูปวัตถุดิบการเกษตรใหไดผลิตภัณฑใหม 
2. เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร 
3. ไดพันธุพชืใหมท่ีมีผลผลิตสูง เพื่อเปนแนวทางในการแขงขันในตลาด 

4. แผนวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อตอบสนองความ
ตองการของอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมเกษตร และปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตดวย
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาและพัฒนาการสรางเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมเกษตร 
2. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการผลิตสินคาดวยเทคโนโลยี ตนทุนและข้ันตอนการผลิตท่ีเหมาะสม 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ไดเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรใหม เพื่อการผลิตในภาคอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการเกษตร 
2. มีการจัดการกระบวนการผลิต และเคร่ืองมือตางๆ ใหมีการผลิตท่ีไดประสิทธิภาพสูงสุดและคุมคา 

5. แผนวิจัยดานเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ และการประยุกตใชเทคโนโลยีเพือ่ปองกัน 
อาชญากรรม 
วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาพัฒนาเทคโนโลยใีหมๆ เพื่อความม่ันคงและปลอดภัย และสามารถปองกันอาชญากรรมได 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

มีเทคโนโลยีใหมดานความม่ันคง และปองกันอาชญากรรมดวยการพึ่งพาตนเองได 



 

 

6. แผนวิจัยพฒันาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มสมรรถนะกําลังคน และเทคโนโลยีเก่ียวกับการพัฒนาวัยเด็ก 
ถึงคนชรา 
วัตถุประสงค 

ศึกษาและพัฒนาโปรแกรม หรือหลักสูตร เพื่อพัฒนาคนดาน IT หรือเทคโนโลยี 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ไดโปรแกรม หรือหลักสูตรท่ีพัฒนาสมรรถนะของคน ใหมีความสามารถใช IT และเทคโนโลยีใหมๆ 
ไดมากข้ึน 

กลุมเรื่องท่ี 5 การบรหิารจัดการสิ่งแวดลอม 
1. แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

1.1 แผนวิจัยการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํแบบบูรณาการเพื่อใหเกิดการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 
ท้ังเพื่อการผลิตทางการเกษตรและประมง 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหเกิดการพัฒนาระบบชลประทานท่ีเหมาะสมในพื้นท่ี 
2. เพื่อใหเกิดการจัดการทรัพยากรน้ําและการพัฒนาแหลงเก็บกักน้ําท่ีเหมาะสม 
3. เพื่อคนหารูปแบบของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท่ีมีความเหมาะสมสอดคลองกับปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีจะกอใหเกิดความยั่งยืนท้ังในระดบัครัวเรือน ชุมชน และภูมิภาค 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

เกิดการใชทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพท้ังในดานการผลิตทางการเกษตรและ 
ประมง โดยสอดคลองกับท้ังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

1.2 แผนวิจัยการพัฒนาระบบ เครือขายและกลไกการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อเสริมสรางการพัฒนาองคกรและการมีสวนรวมในการบริหารทรัพยากรน้ําท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อใหเกิดการพัฒนาตนทุนน้ําในราคาถูก โดยความรวมมือจากภาคเอกชน 
3. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการคุณภาพน้ํา รวมท้ังศึกษาแนวทางการใชประโยชนจากน้ําผิวดนิและ

น้ําใตดนิอยางมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการอุปโภค บริโภคทรัพยากรน้ํา 
5. เพื่อพัฒนาคณะทํางานดานการวิจยัและพฒันาทรัพยากรน้ําของประเทศ (ทุกภาคสวน) 
6. เพื่อคนคิดกฎหมาย กฎระเบียบการใชน้ํา คาน้ําตนทุนท่ีเหมาะสมกับวถีิชีวิตชุมชน และการอนรัุกษ

ชุมชน 



 

 

7. เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชทรัพยากรน้ําของทุกภาคสวนของ
สังคมไทย 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. น้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค มีราคาตนทุนถูกกวาเดิม 
2. สามารถประยุกตใชกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ทําใหทุกภาคสวนเกดิการใชทรัพยากรน้ําท่ีมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 
3. สามารถปลูกสรางจิตสํานึกและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชน้ําของทุกภาคสวน 
4. น้ําใตดนิและน้ําผิวดินมีคุณภาพตามเกณฑท่ีกําหนดสําหรับการใชประโยชนตางๆ 
 

1.3 แผนวิจัยดานอุทกวิทยาของ 25 ลุมน้ํา 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อทราบถึงพลวัตของสมดุลของทรัพยากรน้ําในแตละลุมน้ําหลักและลุมน้ํารอง และความตองการ
ใชน้ําทุกประเภท ท้ังในปจจบัุนและอนาคต 

2. เพื่อศึกษาและประเมินศักยภาพในการพัฒนาพื้นท่ีเก็บกักน้ําท้ังท่ีมีอยูตามธรรมชาติ (พื้นท่ีชุมน้ํา) 
และสรางข้ึนใหม (อางเก็บน้าํ แกมลิง) ใหสามารถประยุกตใชเพื่อประโยชนในดานตางๆ โดยเฉพาะการ
ชลประทาน การอุปโภค-บริโภค การบรรเทาอุทกภยัและภยัแลงและการประมง 

3. เพื่อพิจารณาถึงศักยภาพของพืชแตละชนิดในการใชน้าํ เชน ปาลมน้ํามัน ยางพารา และ 
การสรางส่ิงกอสรางกีดขวางทางนํ้า ท้ังในพื้นท่ีตนน้ํา กลางลุมน้ํา และปลายลุมน้ํา 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. แกไขปญหาท่ีเกี่ยวของกบัทรัพยากรน้ําดานตางๆ เชน ชลประทาน น้ําทวมและภยัแลง 
2. มีตนแบบในการพัฒนาพืน้ท่ีเก็บกกัน้ําในลักษณะบูรณาการท่ีสามารถประยุกตใชกับพื้นท่ีตางๆ ท่ีมี

สภาพปญหาในลักษณะเดียวกับพืน้ท่ีศึกษาในทุกภูมิภาค 

1.4 แผนวิจัยดานอุทกภัย ดินถลม และความแหงแลง 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อวิเคราะหปจจยัตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอการเกิดอุทกภยั ดินถลม ความแหงแลงและคนหาตนแบบ/
แนวทาง การปองกันและแกไขปญหา ดังกลาว 

2. เพื่อพัฒนาแบบจําลองอุตุ – อุทกวิทยา ท่ีเช่ือมโยงกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
3. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูลการบริหารจัดการน้ําทวม ดินถลม และความแหงแลง 
4. เพื่อกําหนดแนวทางการบริหารจัดการน้าํทวม ดินถลม ความแหงแลงท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
 



 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ไดแบบจําลองอุตุ - อุทกวทิยา ภูมิอากาศ รวมท้ังระบบสารสนเทศและฐานขอมูลท่ีเช่ือมโยงกับ

ปญหาดานอุทกภยั ดินถลม และความแหงแลง สามารถเช่ือมโยงกันไดอยางเปนระบบ เพื่อการนําไปใช
ประโยชนในดานตางๆ 

2. ไดแนวทางการบริหารจัดการน้ําทวม ดนิถลม และความแหงแลงท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

1.5 แผนวิจัยดานการปองกัน/อนุรักษ/การฟนฟ ูและผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอมจากการใชประโยชนท่ีดนิ และการปองกัน 
การอนุรักษ การฟนฟ ูในลุมน้ําท้ังระบบตอแหลงตนน้ําลําธารและพ้ืนท่ีชุมชนท้ังในและนอกพื้นท่ีลุมน้ํา 

2. เพื่อจัดทําแนวทางการดําเนินงานการปองกัน/อนุรักษ /การฟนฟ ู(การปลูกปา การสรางฝายตนน้าํ ปา
ชุมชน) ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีชุมชน พื้นท่ีปาตนน้ํา และแหลงตนน้ําลําธาร 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. พื้นท่ีชุมชน พื้นท่ีปาตนน้าํ และแหลงตนน้ําลําธาร คงสภาพตามธรรมชาติ โดยมีความอุดมสมบูรณ 
สามารถเพ่ิมผลผลิต รวมท้ังเปนเกราะกําบังภัยธรรมชาติไดอยางเหมาะสม 
 
2. แผนงานการจัดการขยะ 

2.1 แผนวิจัยการจัดการขยะของ อปท. (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน) อยางครบวงจรและเหมาะสม 
เชน วิธีการฝงกลบ เตาเผา หรือทําปุย 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อประเมินความเปนไปไดในการจัดการขยะของ อปท. ท้ังในดานเศรษฐศาสตร สังคม กฎหมาย
และส่ิงแวดลอม 

2. เพื่อวิเคราะหและนําเสนอรูปแบบการดําเนินงานการจดัการขยะของ อปท. อยางครบวงจร 
3. เพื่อจัดต้ัง/ดาํเนินโครงการนํารองการจัดการขยะของ อปท. ในพื้นท่ีจริงและประเมินผล 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ทราบแนวทางและวิธีการจัดการขยะของ อปท. ท่ีเหมาะสมกับชุมชน 
2. ไดตนแบบ/รูปแบบการดําเนินงานการจดัการขยะของ อปท. อยางครบวงจร เพื่อใชเปน 

ตัวอยางสูการใชประโยชนในพื้นท่ีอ่ืนๆ ตอไป 
 
 
 



 

 

2.2 แผนวิจัยเพื่อแกปญหามวลชนและกฎหมายการจัดการขยะของ อปท. เชน การใชท่ีดินหรือสถานท่ี
กําจัดขยะของ อปท. 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาท่ีทําใหเกิดการตอตานของมวลชนในพ้ืนท่ี อปท./พื้นท่ีเปาหมาย และหาแนว
ทางแกไขปญหาใหเหมาะสม 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการสรางความเขาใจ และความม่ันใจใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
3. เพื่อศึกษาหาแนวทางสรางความรวมมือระหวางประชาชน หนวยงานเอกชน และหนวยงานของรัฐ

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงท่ีสุด 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

สามารถนําเสนอรูปแบบ / วิธีการดําเนินการของหนวยงานของรัฐตอการแกไขปญหามวลชนในการ
จัดการขยะของ อปท. ตามข้ันตอน เพื่อไมใหเกิดอุปสรรค/ลดการขัดแยงของชุมชนตอการจัดการขยะของ อปท. 

2.3 แผนวิจัยทางดานเทคโนโลยีท่ีนําขยะไปใชใหเกิดประโยชนดานตางๆ อยางบูรณาการ เชน Waste to 
Energy 
วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการดานเทคโนโลยีแบบบูรณาการเพ่ือนําขยะไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
และคุมคาตอการลงทุน 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

เพื่อเปนการเพิม่มูลคาในการนําขยะไปใชใหเกิดประโยชน และเปนทางเลือก/สงเสริมใหเกิดแรงจงูใจ
ในการจดัการขยะในระดับตางๆ 

2.4 แผนวิจัยเชิงนโยบายหรือยุทธศาสตรการจัดการขยะของประเทศในภาพรวม 
วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาและนําเสนอยุทธศาสตร กรอบนโยบายการจดัการขยะของประเทศในอนาคต 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

เพื่อใชเปนขอมูลทางการวิจยัประกอบการนําเสนอผูบริหารที่เกี่ยวของในการผลักดนัสูการใชประโยชน
การจัดการขยะของประเทศตอไปในอนาคต 

 
 
 
 
 



 

 

กลุมเรื่องท่ี 6 สมุนไพรไทยและแพทยทางเลือก 

1. แผนวิจัยและพัฒนา Product Champion and Smart compound 
วัตถุประสงค 

เพื่อวิจยัและพฒันาสมุนไพรไทย ท่ีเปน Product champion หรือสารท่ีไดและมีศักยภาพสูง ใหไดขอมูล
ทางวิทยาศาสตรท่ีครบถวนถูกตอง มีมาตรฐานเปนท่ียอมรับระดับสากล 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ทราบขอมูลทางวิทยาศาสตรท่ีครบถวน ถูกตอง และนําไปสูการพัฒนาเชิงพาณิชยของสมุนไพรท่ีเปน 
Product Champion และ Smart compound 

2. แผนวิจัยงานอนุรักษพันธุกรรมพืชสมุนไพรของประเทศไทย 
วัตถุประสงค 

เพื่อการวจิัยในเชิงอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรในประเทศไทย ในประเดน็ของ
การเก็บรักษาพันธุพืชและขยายพนัธุพืช 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. แบบแผนการอนุรักษพันธุกรรมพืชสมุนไพร 
2. เทคนิคการขยายพนัธุและการเก็บรักษาพืชสมุนไพรท่ีหายากหรือใกลสูญพันธุ 

3. แผนวิจัยองคความรูภูมิปญญาพ้ืนบานดานยารักษาโรคแผนโบราณ การนวดแผนไทยและสมุนไพรในสปา 
วัตถุประสงค 

เพื่อวิจยัองคความรูภูมิปญญาพ้ืนบาน และการแพทยแผนไทยท่ีใชรวมกับการรักษาแผนปจจุบัน หรือ
ใชสมุนไพรไทยในธุรกจิสปา และเปนท่ียอมรับของบุคลากรทางการแพทยและประชาชนท่ัวไป 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. องคความรูภูมิปญญาพื้นบานและการแพทยแผนไทยท่ียอมรับของบุคลากรทางการแพทยและ
ประชาชนท่ัวไป 

2. พัฒนาและสนับสนุนธุรกิจสปา ลดตนทุนคาใชจายจากการนําเขาผลิตภัณฑจากตางประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลุมเรื่องท่ี 7 พลังงานทดแทน : พืชพลังงาน พลังงานน้ําขนาดเล็ก ลม และแสงอาทิตย 

1. แผนวิจัยเพือ่ประเมินศักยภาพดานเทคโนโลยีและทรัพยากรการผลิตไฟฟาพลังน้าํขนาดเล็กในพ้ืนท่ีลุมน้ํา 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็ก โดยเนนเฉพาะ run-off-river hydro-power และ
งานวิจยัตองประเมินศักยภาพท้ังทางดาน Technical potential, Economic potential และ Environmental 
potential โดยใชกระบวนการชวยในการตดัสินใจแบบหลายหลักเกณฑ 

2. เพื่อศึกษาขอมูลดานกฎหมายและขอบังคับท่ีเกี่ยวกับไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กในลุมน้ํา 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทราบแหลงท่ีมีศักยภาพการผลิตไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กของลุมน้ํา 
2. กรมชลประทานสามารถนําขอมูลไปใชเปนแนวทางการพัฒนาแหลงน้ําบูรณาการกบัพลังงาน

โดยเฉพาะกลุมโครงการท่ีอยูในแผนของกรมชลประทาน 
3. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟาสวนภูมิภาค กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน และสํานักนโยบายและแผนพลังงาน สามารถนําขอมูลไปใชเปนแนวทางการดําเนนิการตอเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของการจัดการดานพลังงานของประเทศ 

2. แผนวิจัยเพือ่ประเมินศักยภาพของพลังงานลมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อประเมินศักยภาพของพลังงานลมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยท่ีคาดวา
จะมีศักยภาพสูงพอสําหรับการติดต้ังกังหนัลม 

2. เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลอัตราเร็วและทิศทางของลมเฉพาะพ้ืนท่ีสําหรับการวิเคราะหการผลิตไฟฟา
จากกังหันลม 

3. เพื่อประเมินทางดานเทคนิค ทางเศรษฐศาสตรและทางส่ิงแวดลอมของการผลิตไฟฟาจากพลังงานลม 
4. เพื่อจัดเตรียมขอมูลพื้นฐานการวิเคราะหความเหมาะสมสําหรับการติดต้ังกังหนัลมทางภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงศักยภาพของพลังงานลมเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีคาดวาจะมีศักยภาพสูงสําหรับการผลิตไฟฟา ซ่ึง
สามารถติดต้ังกังหันลมขนาดใหญตอไปได 

2. ทําใหทราบถึงแนวทางและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับการนําพลังงานลมไปประยุกตใชในการ
ผลิตไฟฟาแบบเช่ือมตอกับสายสง 

3. สามารถนําผลการประเมินไปใชเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการตดัสินใจใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ในการติดต้ังกงัหันลมขนาดใหญเพื่อสาธิตและเพื่อการผลิตไฟฟา 

 



 

 

3. แผนวิจัยเพือ่ประเมินศักยภาพดานเทคโนโลยีและทรัพยากรการผลิตพืชพลังงาน 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อประเมินทางดานเทคนิค ทางเศรษฐศาสตรและทางส่ิงแวดลอมของการผลิตพืชพลังงาน 
2. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสม และการบริหารจัดการผลผลิตท่ีดี 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหทราบถึงศักยภาพของพืชพลังงาน 

 
กลุมเรื่องท่ี 8 วัสดุทดแทน 

มุงเนนการวิจยัและพฒันาวสัดุทดแทนประเภทตางๆ เชน วัสดุทดแทนไม ไมพลาสติก วัสดุทดแทน
โฟม วัสดุทดแทนกระดกู  พลาสติกชีวภาพ วัสดุทําหนังเทียมทดแทนพีวีซี วัสดุทดแทนปูนซีเมนต เปนตน 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหไดกระบวนการผลิตวัสดุทดแทน เพื่อนําไปพัฒนาเปนผลิตภณัฑตางๆ และเตรียมความพรอม
สําหรับถายทอดเทคโนโลย ี

2. เพื่อการคิดคนเทคโนโลยีใหมเพื่อความไดเปรียบ 
3. เพื่อการลดตนทุนเพื่อเปรียบเทียบกับตางประเทศและตรงตามความตองการของตลาดสงออก 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. เทคโนโลยีใหมท่ีนําไปสูการพัฒนาวัสดุทดแทน 
2. ชวยลดการนําเขาไมธรรมชาติจากตางประเทศ 

 
กลุมเรื่องท่ี 9 การวิจัยสถาบันและการศึกษา 

มุงเนนการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การดําเนินงาน สภาพแวดลอม และกระบวนการของ
มหาวิทยาลัย ใหมีความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงาน
ตนสังกัดของสถาบันนั้นๆ ท้ังนี้ เพื่อทราบขอมูลสําหรับการปรับปรุงและพัฒนางานของสถาบันใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมท้ังเปนวงจรการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อนําขอมูลจากการวิจัยสําหรับการแกปญหา การตัดสินใจ ติดตาม และปรับเปล่ียนการ   
ดําเนินงานของสถาบันอยางถูกตองและเหมาะสม 

2. เพื่อวางแผนอนาคตและเตรียมความพรอมสําหรับการดําเนินงานของสถาบันไดอยาง    
เหมาะสม 

3. เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  
 
 



 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ชวยพัฒนาและกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูของบุคลากรในสถาบัน เชน ผูบริหาร ผูสอน  

ผูเรียน   ฯลฯ               

2. ชวยช้ีใหเห็นผลลัพธ และผลกระทบจากการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสถาบัน 
3. ชวยสรางระบบงานบริหารและวัฒนธรรมองคกรท่ีเนนการตรวจสอบตนเอง และการพัฒนา             

อยางตอเนื่อง 
4. ชวยสรางชุดของขอมูลหลักฐานท่ีหลากหลายและนาเช่ือถือใหแกงานประกันคุณภาพของสถาบัน  
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