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เพิ่มจ้านวนและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนา
เพื่อเพิ่มขีด
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แข่งขันของประเทศ

พัฒนาความ
ร่วมมือของ
เครือข่ายวิจยั
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สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยและประเทศไทย ๔.๐
พัฒนาเกษตรสมัยใหม่ เกษตรอินทรีย์
และอาหารปลอดภัย
- การพัฒนาโคเนือคุณภาพสูง
- การวิจยั กัญชงและกัญชา
- เกษตรสมัยใหม่ (Smart agriculture)
- การพัฒนาพืชเศรษฐกิจของจังหวัดให้เข้าสู่
อินทรีย์
- การพัฒนาปศุสัตว์อินทรีย์
- การพัฒนาด้านการตลาดของผลผลิตอินทรีย์
- การเพิ่มมูลค่าผลิตผลเกษตรอินทรีย์
- การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตเกษตร
อินทรีย์และอาหารปลอดภัย
- การส่งออกสินค้าเกษตรอินทรียแ์ ละอาหาร
ปลอดภัย

พัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงศิลปวัฒนธรรม
- การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
- การพัฒนาการ
จัดการด้านการ
ท่องเที่ยว
- การสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากการท่องเที่ยว
- การพัฒนาฐานข้อมูล
เพื่อการวางแผนการ
ท่องเที่ยว

พัฒนาเมืองน่าอยู่
- ผู้สูงอายุ
- พลังงานทดแทน
- สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์
(Build environment)
- เมืองสุขภาพดี
- เมืองสิ่งแวดล้อมดี
- เมืองศูนย์กลางด้าน
การศึกษาของอินโดจีน
- การจัดการนา้
- การพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์

เรื่องราวแม่นาโขง
- พระพุทธศาสนาและ
อาณาจักรศรีโคตรบูรณ์
- การยกระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่ม
น้าโขงตอนกลาง
- ชาติพันธุ์และวัฒนธรรม
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
- วิถีชวี ิตและการปรับตัว
ของกลุ่มคนลุ่มน้าโขง
- การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

10 S-curves
- ยานยนต์สมัยใหม่
- อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
- การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
- การเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ
- การแปรรูปอาหาร
- หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม
- การบินและโลจิสติกส์
- เชือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
- ดิจิทัล
- การแพทย์ครบวงจร

โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรม
พืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด้าริ
สมเด็จ
พระเทพรัต
นราช
สุดาฯ สยาม
บรมราช
กุมารี
(อพ.สธ.)
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