ร่าง แผนบูรณาการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จากการเสนอของหน่วยงานและนักวิจัย
ที่

ชื่อแผนบูรณาการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ หมายเหตุ

1 วิจัยและพัฒนาไก่ลูกผสมพืน้ เมืองทีม่ ีศักยภาพ เพือ่ ยกระดับการแข่งขันและพัฒนาอย่างยั่งยืน
สาหรับเกษตรกร
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพือ่ เพิม่ มูลค่าเศรษฐกิจฐานราก
อย่างยั่งยืน
3 วิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเพือ่ ความเจริญสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
4 การพัฒนาเยาวชนและแรงงาน ในยุค 4.0 (เน้นเด็ก กศน.)
5 การสร้างองค์ความรู้เพือ่ พัฒนาเยาวชนและแรงงาน
6 การสร้างองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน Creative Local Product
7 การสร้างองค์ความรู้ของชุมชน
8 การพัฒนานวัตกรรมการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอัจฉริยะเพือ่ การอนุรักษ์พลังงานอย่าง
ยั่งยืน
9 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรปาล์มน้ามันในภาคใต้อย่างยั่งยืน
10 การพัฒนาเมืองอัจฉริยะและเพิม่ ประสิทธิภาพความน่าอยู่ของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง และเทศบาล
เมืองนครสงขลา
11 การวิจัยพัฒนาไม้เศรษฐกิจภาคใต้เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมก่อสร้าง
12 การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ เพิม่ ศักยภาพผู้ประกอบการอาหารชายฝั่งอัน
ดามัน
13 การวิจัยเพือ่ เสริมสร้างมาตรฐานวัตถุดิบผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนชายฝั่งอันดามัน
14 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพือ่ การใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคในสัตว์เศรษฐกิจ
15 วิจัยและพัฒนาวัคซีนทีม่ ีศักยภาพเพือ่ การใช้ประโยชน์ในการป้องกันโรคในสัตว์เศรษฐกิจ
16 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบทีม่ ีศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว์เศรษฐกิจ
17 ความหลากหลายทางชีวภาพของอุทยานแห่งชาติในจังหวัดนครศรีธรรมราช
18 การพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน พืน้ ทีล่ ุ่มน้าทะเลสาบสงขลา นครศรีธรรมราช
พัทลุง และสงขลา
19 การผลิตเพือ่ จาหน่ายและบริโภคผักปลอดสารพิษและสารเคมีในเขตพืน้ ทีช่ ุมชนของอาเภอเมือง
จังหวัดตรัง โดยอาศัยเทคโนโลยี Internet of Thing และนวัตกรรมสมัยใหม่เพือ่ สร้างเสริมสุขภาพ
และเศรษฐกิจทีย่ ังยืน
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20 การพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชนชายแดนไทย-มาเลเซียด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ สนับสนุน
เศรษฐกิจฐานรากในยุคไทยแลนด์ 4.0
21 การวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันและการพึง่ พาตนเองอย่าง
ยั่งยืนของเกษตรกรเลี้ยงปลานิลทางภาคใต้ของไทย
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ที่

ชื่อแผนบูรณาการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ หมายเหตุ

22 การพัฒนาระบบการผลิตและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรพลูกินใบโดยใช้ระบบ Smart Far
23 การวิจัยและพัฒนาแปลงเกษตรอัจฉริยะแบบไฮโตรโปนิกส์ เพือ่ ยกระดับการแข่งขันและพัฒนา
อย่างยั่งยืนสาหรับชุมชน
24 การวิจัยและนวัตกรรมเพือ่ สร้างองค์ความรู้พนื้ ฐานทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ
ศิลปวัฒนธรรมมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้
25 วิจัยพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมสู่สังคมผู้สูงอายุ
26 การวิจัยและพัฒนาการศึกษาเพือ่ ส่งเสริมอาชีพสาหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในภาคใต้
27 การพัฒนาหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัติสาหรับงานอุตสาหกรรมในยุค 4.0
28 ระบบฟาร์มปศุสัตว์อัจฉริยะเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพผลผลิตทีม่ ีคุณภาพและลดภาระเกษตรกรอย่าง
ยั่งยืนฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสร้างสุขภาพจากข้าวพันธุพ์ นื้ เมือง ธัญพืช และสมุนไพร
29 การพั
30 การพัฒนาระบบการเลี้ยงปลากระชังอัจฉริยะในพืน้ ทีล่ ุ่มแม่น้าตาปีอย่างยั่งยืน
31 การวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
32 นวัตกรรมเกษตรร่วมยางพาราเพือ่ ความยั่งยืน
33 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาคุณลักษณะเยาวชน 4.0 ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
34 การพัฒนาจัดการพืน้ ที่ และทรัพยากรน้าชุมชนอย่างยั่งยืน ในพืน้ ทีค่ าบสมุทรสทิงพระ
35 โซ่อุปทานสิ่งทอภาคใต้อย่างยั่งยืน
36 การวิจัยเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและการอนุรักษ์พันธุพ์ ืชท้องถิ่นภาคใต้
37 ศักยภาพการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมตามวิถีปัญญาพืน้ บ้านของชุมชนรอบลุ่มแม่น้า
ทะเลสาบสงขลา
38 วิจัยและพัฒนาด้านการท่องเทีย่ ว
39 วิจัยและพัฒนาชุมชนเพือ่ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น
40 การพัฒนาและเพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์พืชท้องถิ่นและสัตวเศรษฐกิจ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและกลยุทธ์ทางการตลาดเพือ่ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนใต้เข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน
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41 การวิจัยด้านสุขภาพสัตว์เพือ่ ส่งเสริมการผลิตสัตว์ภูมิภาคเขตร้อนชื้น
42 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพือ่ ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสาอางค์
43 การพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมเกษตร เพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจยุค
ไทยแลนท์4.0
44 การพัฒนาการผลิตข้าวปลอดภัยครบวงจร
45 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการอบรมและสื่อการอบรมการสร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมให้มี
ความมุ่งมั่นสู่ความสาเร็จในชีวิตอย่างยั่งยืน
46 การจัดการองค์ความรู้แบบองค์รวมจากผู้สูงวัยของชุมชนชายฝั่งสู่เยาวชน
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47 การพัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้า 4.0 เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
48 การพัฒนานวัตกรรมและความปลอดภัย ตลอดห่วงโซ่การผลิตของผลิตภัณฑ์อาหารจากทรัพยากร
ประมงชายฝั่งอันดามัน
49 การบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต เพือ่ ความยั่งยืนของชุมชนภูมิภาคอันดามัน
50 การพัฒนาวัสดุนาโนเพือ่ ประยุกต์ใช้ด้านพลังงานและการเกษตร
51 การสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ่ บริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และ
วิถีชีวิตของชุมชน
52 นวัตกรรมทางอณูชีวเวชศาสตร์เพือ่ สัตว์เศรษฐกิจ 4.0
53 การวิจัยเพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการผลิตสัตว์เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเพือ่ คนไทย 4.0
54 การวิจัยและพัฒนาเพือ่ เพิม่ มูลค่าและความมั่นคงทางอาหารของพืชท้องถิ่นในภาคใต้ด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
55 การบูรณาการเพือ่ พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาพืน้ บ้านกลุ่มอาหารจากสมุนไพรและส่วน
เหลือทิง้ เพือ่ ป้องกันโรค NCDs ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ หมายเหตุ
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หมายเหตุ แผนบูรณาการฯ ทัง้ หมดนี้เกิดจากการเสนอของหน่วยงานและนักวิจัย ซึ่งสถาบันวิจัยฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วม
ประชุมเพือ่ พิจารณาความเป็นไปได้ของแผนฯ ให้ข้อเสนอแนะ และเพิม่ เติมในบางประเด็นทีข่ าดหาย เพือ่ ให้ได้แผนบูรณาการฯ
ทีใ่ ช้เป็นกรอบในการประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ต่อไป

