
 
ยุทธศาสตร์การวิจยัมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. 2553 – 2555 
 

วิสัยทศัน์การวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับระดับนานาชาติ และใช้ประโยชน์ 

ในการพฒันาประเทศอยา่งสมดลุและยัง่ยืน  
 

พันธกิจการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ผลิตงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ เสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็น

พืน้ฐานในการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบการบริหารจดัการงานวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพ

สามารถเช่ือมโยงการวิจยักับการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาขีดความสามารถของ

นกัวิจยั และสร้างนกัวิจยัรุ่นใหม ่รวมทัง้การจดัการความรู้จากงานวิจยัสูก่ารเผยแพร่และใช้ประโยชน์ 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กําหนดยทุธศาสตร์การวิจยั เพ่ือแก้ปัญหาท่ีเป็นวิกฤตของประเทศ และ

การวิจยัในสาขาท่ีมหาวิทยาลยัฯ มีความเข้มแข็ง โดยมีทิศทางมุ่งแก้ปัญหาและรองรับในเร่ืองความต้องการ

ปัจจัยส่ี ซึ่งเป็นผลมาจากการท่ีประชากรเพิ่มมากขึน้แต่ทรัพยากรจํากัด โดยเฉพาะการขาดแคลนพลงังาน

รวมทัง้การรองรับปัญหาผู้สงูวยั ซึง่จะมีจํานวนเพิ่มขึน้ มากในอนาคตอนัใกล้ ทัง้นีกํ้าหนดหวัข้อ/ประเด็นวิจยั

และกรอบการวิจยัในยทุธศาสตร์การวิจยั ดงันี ้

1. ยุทธศาสตร์การวิจัยระดบัประเทศ/เพื่อแก้ปัญหาที่เป็นวิกฤตของประเทศ 
  กําหนดหัวข้อ/ประเด็นวิจัยท่ีเป็นปัญหาความจําเป็นเร่งด่วนหรือวิกฤตของประเทศ                   

ซึง่มหาวิทยาลยัฯ มุง่เน้นให้การสนบัสนนุอยา่งเตม็ท่ี ดงันี ้
1) การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

 งานวิจัยเก่ียวกับการพฒันาพลงังานชีวภาพในรูปแบบต่างๆ เช่น ไบโอดีเซล ไบโอ

แก๊ส แก๊สโซฮอล์ ไบโอแมส ฯลฯเพ่ือเป็นพลงังานทดแทน และพลงังานทางเลือกอ่ืนๆ เช่น 

พลงังานแสงอาทิตย์ ลม นํา้ ฯลฯ  
2) การบริหารจัดการภาวะโลกร้อน 

 งานวิจยัเก่ียวกบัการสร้างความตระหนกัและเตรียมความพร้อม เพ่ือรองรับผลกระทบ

จากภาวะโลกร้อน ปัญหาจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก  การสร้างแบบจําลองการ

เกิดภาวะโลกร้อน แนวทางและวิธีการป้องกนั การค้นคว้าวิจยัหาแนวทางใหม่ๆ  ในการทํา

การเกษตร ประมง ป่าไม้ เช่น พฒันาพนัธุ์พืช พนัธุ์สตัว์ท่ีมีความทนทานต่อสภาวะโลก

ร้อน การปลกูพืชเพ่ือตรึงคาร์บอนไดออกไซด์  รวมทัง้การปรับตวัของสิง่มีชีวิตตา่งๆ 
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2. ยุทธศาสตร์การวิจัยระดบัมหาวิทยาลัยฯ/ที่มหาวิทยาลัยฯ มีความเข้มแข็ง 
  กําหนดหวัข้อ/ประเด็นวิจยัท่ีมีความสําคญั สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจยัของชาติ และ

เป็นศกัยภาพความเข้มแข็งของมหาวิทยาลยัฯ ซึง่มหาวิทยาลยัฯ สนบัสนนุให้ดําเนินการ ดงันี ้
1) อาหาร 

 งานวิจยัเก่ียวกบัการผลติ การจดัการหลงัการเก็บเก่ียว และการแปรรูปเพ่ือเพิ่มมลูคา่
สินค้าเกษตรท่ีสําคญัทางเศรษฐกิจ ทัง้พืช ปศศุตัว์ และสตัว์นํา้ และงานวิจยัเพ่ือพฒันา
เทคโนโลยีและกระบวนการผลติอาหารปลอดภยัสูผู่้บริโภค ครอบคลมุด้านเกษตรอินทรีย์, 
GAP (Good Agricultural Practice) , HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 
Point) , GMP (Good Manufacturing Practice) , GCP (Good Catering Practice) 
เทคโนโลยีรักษาความสดใหม่ การวิเคราะห์สารพิษตกค้าง การพฒันาชดุตรวจสอบ การ
ปนเปื้อน ปลอมปน และสารพิษตกค้าง อาหารสุขภาพ อาหารสําหรับผู้ สูงอาย ุ
Functional Food และการผลตินํา้จากแหลง่นํา้อ่ืนๆ เช่น นํา้ทะเลเพ่ือการบริโภค 

2) การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ  
 งานวิจยัเก่ียวกบัความหลากหลายทางชีวภาพของพืช สตัว์ ป่าไม้ สิง่มีชีวิตในนํา้ และ
จุลินทรีย์ เพ่ือการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม รวมทัง้อาหาร 
สขุภาพ และยารักษาโรค 

3) โรคและสุขภาพสัตว์ 
      งานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาสขุภาพสตัว์ การตรวจวินิจฉัยโรคระบาดจากสตัว์ การ
ป้องกนัโรคระบาดจากสตัว์ โรคอบุตัใิหมแ่ละโรคอบุตัซิํา้ รวมทัง้การพฒันาวคัซีน   

4) วัสดุศาสตร์และผลิตภณัฑ์ 
 งานวิจัย เ ก่ียวกับพืน้ฐานโครงสร้าง  กระบวนการ  และคุณสมบัติของวัสด ุ                  
วสัดชีุวฐาน เช่น ไบโอพลาสติก เมมเบรน ผลิตภณัฑ์และเส้นใยจากธรรมชาติ แผ่นฟิล์ม 
เพ่ือการพฒันาผลติภณัฑ์ ภาชนะบรรจ ุเคร่ืองนุ่งห่ม และท่ีอยูอ่าศยั 

5) นาโนเทคโนโลยี 
 งานวิจัยเก่ียวกับกระบวนการสร้าง การวิเคราะห์ และออกแบบวัสดุ อุปกรณ์ 
เคร่ืองจักร หรือผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทคโนโลยีระดับนาโน ซึ่งทําให้เกิดนวัตกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ทางธุรกิจ และอตุสาหกรรม 

6) อเิล็กทรอนิกส์ คอมพวิเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 งานวิจยัเก่ียวกับวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบโทรคมนาคม 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรมาตร ระบบฝังตวั ระบบสารสนเทศ เพ่ือแก้ปัญหาหรือ
งานประยุกต์เฉพาะด้าน เช่น บริหารธุรกิจ การจัดการ การเกษตร วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ภมูิศาสตร์ 

7) การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานวิจยัเก่ียวกับการพฒันาคน เด็กพิเศษ การศึกษา สงัคม วฒันธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และการรองรับปัญหาประชากรสงูวยั การใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
พฒันาคณุภาพชีวิต เศรษฐกิจ สงัคม การจดัการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน เพ่ือความเข้มแข็งของชมุชน รวมทัง้การพฒันาการท่องเท่ียวเชิง
อนรัุกษ์ 
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ยุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัยมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ที่ 1 สนับสนุนการผลิตงานวิจัย ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การวิจัยและความต้องการ
ของประเทศ ตลอดจนความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยฯ 

กลยุทธ์ 1.1 สนับสนุนการผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ที่ นําไปสู่ความเข้มแข็งทาง
วิชาการ และเป็นพืน้ฐานในการแก้ปัญหา และพัฒนาประเทศ  

มาตรการหรือแผนการดาํเนินงาน 
1) สนบัสนนุงานวิจยัพืน้ฐานและประยกุต์ ซึง่สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์การวิจยัของชาติใน

สาขาวิชาต่างๆ ภายใต้ 3 สาขาการวิจยัหลกั (สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี และสาขาสงัคมศาสตร์) เพ่ือสร้างองค์ความรู้ พฒันาความเข้มแข็งทาง

วิชาการ และเป็นพืน้ฐานในการแก้ปัญหา และพฒันาประเทศ 

2) สนับสนุนโครงการวิจยัสหวิทยาการ/บูรณาการท่ีสร้างองค์ความรู้เชิงบูรณาการ เพ่ือ

เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน แก้ปัญหาความยากจนของประชาชน ตลอดจน

เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สงัคม และเทคโนโลยี เพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืนของ

ประเทศ 

3) สนบัสนนุงานวิจยัท่ีเป็นปัญหาความจําเป็นเร่งดว่นหรือวิกฤตของประเทศ 

4) สนบัสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจยัในวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีมีคณุภาพ เป็นท่ี

ยอมรับในวงวิชาการ รวมทัง้การนําเสนอผลงานในท่ีประชมุวิชาการนานาชาต ิ

กลยุทธ์ 1.2 สนับสนุนการผลิตงานวิจยัเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และความเป็นเลิศทาง
วิชาการของมหาวทิยาลัยฯ 

มาตรการหรือแผนการดาํเนินงาน 

1) สนบัสนนุงานวิจยัสถาบนัเพ่ือพฒันาศกัยภาพการบริหารและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของมหาวิทยาลยัฯ ในพนัธกิจตา่งๆ 

2) สนับสนุนการรวมกลุ่มนักวิจัยและทรัพยากรในการดําเนินงานวิจยัในลกัษณะหน่วย

ปฏิบตักิารวิจยัเช่ียวชาญเฉพาะ เพ่ือสร้างทีมวิจยัและความเป็นเลิศทางการวิจยัเฉพาะ

เร่ือง/ด้าน 

3) สง่เสริมสนบัสนนุการสร้างศนูย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับในระดบั

สากล และมีผลงานเพ่ือการใช้ประโยชน์ในด้านตา่งๆ 
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กลยุทธ์ 1.3 สนับสนุนการผลิตงานวิจยัเพื่อการใช้ประโยชน์เชงิพาณิชย์ 

มาตรการ/แผนการดาํเนินงาน 

1) สนบัสนุนงานวิจยัท่ีเป็นการพฒันาต่อยอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวตักรรมท่ีได้

จากการวิจยั  

2) สนับสนุนการขยายผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และรับการคุ้มครอง

ทรัพย์สนิทางปัญญา 

กลยุทธ์ 1.4 สนับสนุนการผลิตงานวิจยัเชิงนโยบาย 

มาตรการ/แผนการดาํเนินงาน 

1) สนบัสนุนงานวิจยัท่ีเป็นเชิงนโยบาย เพ่ือชีนํ้าและเป็นแนวทางในการกําหนดนโยบาย 

และแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ ตลอดจนแนวทางในการพฒันาประเทศ 

วัตถุประสงค์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารงานวิจยัเพื่อสร้างผลงานวจิัยที่มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ 2.1 พัฒนากลไกการจัดการให้มีการทาํวิจยัเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนหรือวิกฤตของประเทศ  

มาตรการ/แผนการดาํเนินงาน 

1) ให้มีคณะทํางานเฝ้าระวงัปัญหาเร่งด่วนหรือวิกฤตท่ีเกิดขึน้ในประเทศ เพ่ือเสนอแนะ

และผลกัดนัให้มีการทําวิจยัได้ทนัการ 

2) ประสานการพฒันาชดุโครงการวิจยัขนาดใหญ่ เพ่ือขอรับทนุสนบัสนนุจากแหลง่ทนุตา่งๆ 

3) พฒันาโครงการวิจยัสหวิทยาการ/บรูณาการ โดยกระบวนการมีสว่นร่วมของผู้ใช้ผลงาน 

กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาระบบการบริหารจดัการงานวิจยัและตดิตามประเมินผลโครงการวิจยัให้
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

มาตรการ/แผนการดาํเนินงาน  

1) พฒันาระบบการบริหารจดัการงานวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ฐานข้อมลูการ

บริหารจดัการงานวิจยั) 
2) พฒันาระบบและกระบวนการพิจารณาจดัสรรทนุอดุหนนุวิจยั มก. ท่ีมีเกณฑ์มาตรฐาน 

โปร่งใส และเป็นธรรม 
3) พฒันาระบบและกระบวนการติดตามประเมินผลโครงการวิจัยให้สามารถวดัผลผลิต 

ผลลพัธ์/ผลกระทบ และนําเสนอสูก่ารเผยแพร่และใช้ประโยชน์ 

กลยุทธ์ 2.3 บริหารจัดการความรู้จากงานวจิัยเพื่อเผยแพร่และพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ 

มาตรการ/แผนการดาํเนินงาน  

1)  พฒันาระบบการรวบรวม คดัสรร และวิเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย เพ่ือการเผยแพร่
และพฒันาใช้ประโยชน์ รวมทัง้การขอรับการคุ้มครองทรัพย์สนิทางปัญญา 
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2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรวิจัย/หน่วยงานเพ่ือการเผยแพร่และนํา
ผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ 

3) สนับสนุนการถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน เพ่ือพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ตลอดจนเป็นฐานในการเช่ือมโยงเครือข่ายการพฒันา และสร้างองค์ความรู้
ร่วมกนัระหวา่งชมุชนกบัศนูย์วิจยั และสถานีวิจยัของมหาวิทยาลยัฯ 

4) พฒันายกระดบัวารสารวิชาการของมหาวิทยาลยัฯ ให้มีมาตรฐานขึน้ 
5) พฒันากระบวนการในการผลิตส่ือต่างๆ ให้มีคณุภาพ สามารถเผยแพร่ผลงานวิจยัได้

กว้างขวาง และเข้าถึงกลุม่เป้าหมาย 
6) พัฒนาระบบและกลไกในการสร้างทรัพย์สินทางปัญญา และใช้ประโยชน์จาก

ผลงานวิจยัในเชิงพาณิชย์ เพ่ือสร้างสทิธิประโยชน์สูน่กัวิจยัและมหาวิทยาลยัฯ 

วัตถุประสงค์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารงานวจิัยที่เอือ้ต่อการทาํงานวิจยัของมหาวิทยาลัยฯ 

กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจยั และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 

มาตรการ/แผนการดาํเนินงาน  

1) ร่วมกับคณะ สถาบนั สํานกั ในการสนบัสนุนทุนวิจยัเพ่ือพฒันานกัวิจยัรุ่นใหม่ โดยมี

นกัวิจยัอาวโุสเป็นท่ีปรึกษา 
2) จัดประชุมสัมมนา อบรม และกิจกรรม เพ่ือพัฒนางานวิจัย  ขีดความสามารถของ

นักวิจัย และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศทางการวิจัย และ
จรรยาบรรณนกัวิจยั 

3) สง่เสริมสนบัสนนุการสร้างนกับริหารโครงการวิจยั 
4) พฒันาศกัยภาพในการให้บริการปรึกษาวิจยัจากหน่วยท่ีปรึกษาวิจยั และส่งเสริมให้

นกัวิจยัใช้บริการ 
5) ส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิจัยเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาต ิ
6) ส่งเสริมสนับสนุนนักวิจัยในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดบัชาติและ

นานาชาต ิ

กลยุทธ์ 3.2 แสวงหาทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทนุสนับสนุนการวิจยั และสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางการวจิัยทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

มาตรการ/แผนการดาํเนินงาน  

1) ร่วมสนบัสนนุทนุวิจยักบัแหลง่ทนุตา่งๆ ภายนอกมหาวิทยาลยัฯ เพ่ือเพิ่มโอกาสในการ
รับทนุและเพิ่มศกัยภาพของนกัวิจยัในการสร้างผลงานวิจยัคณุภาพระดบันานาชาต ิ

2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยกับองค์กรต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอก
ประเทศ 

3) จดัเวทีให้นกัวิจยัพบแหล่งทนุวิจยัสําคญัๆ และติดตามข้อมลูข่าวสารการสนบัสนนุทุน
วิจยัจากแหลง่ทนุ ประชาสมัพนัธ์ให้นกัวิจยัทราบอยา่งรวดเร็วและทนัการ 
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กลยุทธ์ 3.3 สร้างความเช่ือมโยงระหว่างงานวิจัยกับการเรียนการสอน 

มาตรการ/แผนการดาํเนินงาน 

1) ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยในการสนับสนุนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการทําวิทยานิพนธ์ ให้สามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และ
นานาชาต ิ

2) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจ้างนิสิต ระดับปริญญาตรี โท เอก เป็นผู้ ช่วยวิจัยใน
โครงการวิจยั 

3) การปรับผลงานวิจยัไปใช้ในการเรียนการสอนอยา่งเป็นรูปธรรมและเกิดประสทิธิผล 

กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมขวัญกาํลังใจและแรงจูงใจในการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม 

มาตรการ/แผนการดาํเนินงาน 

1) ประกาศเกียรติคุณ/ให้รางวลั แก่นักวิจัยและหน่วยงานวิจัยท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการ
วิจยั และนวตักรรม 

2) ประกาศเกียรติคณุ/ให้รางวลัแก่นกัวิจยัท่ีมีผลงานวิจยัตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบั
นานาชาติผลงานวิจยัท่ีได้รับสิทธิบตัร และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ 
ผลงานวิจยัท่ีขึน้ทะเบียนพนัธุ์พืช พนัธุ์สตัว์ของมหาวิทยาลยัฯ รวมทัง้ผลงานวิจยัท่ีมี
การนําไปใช้ประโยชน์และเกิดผลกระทบชดัเจน 

กลยุทธ์ 3.5 พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัย เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวม แลกเปล่ียน และ
บริการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ที่ทนัสมัยและรวดเร็ว 

มาตรการ/แผนการดาํเนินงาน  

1) พฒันาระบบสารสนเทศงานวิจยัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ระบบการสืบค้นอตัโนมตั ิ
และระบบการเช่ือมโยงข้อมูล เพ่ือการแลกเปล่ียนและให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนเกิดการนําไปใช้ประโยชน์ได้สงูสดุ 

2) พฒันากระบวนการสารสนเทศงานวิจยัของมหาวิทยาลยัฯ โดยกําหนดหน้าท่ีของผู้ มี
สว่นเก่ียวข้องให้ชดัเจน 

3) กําหนดมาตรการในการให้อาจารย์ นกัวิจยัให้ข้อมลูงานวิจยัเพ่ือให้ฐานข้อมลูงานวิจยัมี
ความสมบรูณ์ 

4) จัดสัมมนา ฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการใช้ระบบสารสนเทศงานวิจัยของ
อาจารย์ นกัวิจยั ในมหาวิทยาลยัฯ 

5) พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านสารสนเทศงานวิจัยให้ทั่วถึง ต่อเน่ือง และบํารุงรักษา
ระบบสารสนเทศงานวิจยัให้มัน่คง และปลอดภยั 

6) จดัทําฐานข้อมลูนกัวิจยัเช่ียวชาญเฉพาะ เพ่ือรองรับการทําวิจยัเร่งด่วน และวิกฤตของ
ประเทศ 

 
 


