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แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์/สาขาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่สามารถพัฒนาให้เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปี 2561-2565) 

อัตลักษณ์/สาขาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่สามารถพัฒนาให้เป็น             
อัตลักษณ์ฯ (แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปี 2561-2565) 

ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 
แห่งชาติ 20 ปี 

1. อาหาร  
เป้าประสงค์  นวัตกรรมอาหารทีต่ามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  

 แนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนาต ารับผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ 

(functional food) ส าหรับผู้ที่ต้องการพิเศษ 
เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
นักกีฬา ฯลฯ 

2. การพัฒนาต ารับอาหารเพ่ือผู้สูงอายุ 
3. การพัฒนาต ารับอาหารส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย 

เป้าหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ตอบโจทย์การสร้างความม่ังคั่ง
ทางเศรษฐกิจ  

ประเด็นที่ 1 อาหาร เกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยี
การแพทย์ 

แนวทางท่ี 1.2 อาหารมูลค่าเพ่ิมสูงและสาร
ออกฤทธิ์เชิงหน้าที่ 

4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
อาหาร  

 

เป้าหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของ
ประเทศ 

ประเด็นที่ 1 เทคโนโลยีฐาน 
แนวทางท่ี 1.1 เทคโนโลยีชีวภาพ 

5. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

แนวทางท่ี 1.2 เทคโนโลยีวัสดุ 

6. แนวทางอ่ืน ๆ ที่ตอบสนองเป้าประสงค์  
2. การศึกษาปฐมวัย  

เป้าประสงค์  นวัตกรรมการจัดการศึกษาส าหรับเด็กทุกกลุ่ม (education for all) ในระดับปฐมวัยท่ีส่งเสริม
พัฒนาการตามช่วงวัย 

 แนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันสื่อ 
2. นวัตกรรมการจัดการศึกษาที่มุ่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมให้กับระบบการศึกษาไทย 4.0 (เช่น 
จิตพฤติกรรม) 

3. การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับการ
ท างานของสมอง 

เป้าหมายที่ 2  วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นที่ 2 คนไทยในศตวรรษที่ 21 
แนวทางท่ี 2.2 เด็กและเยาวชน 4.0 

4. การพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทักษะการท างานของ
สมองด้านการจัดการ (Executive 
Function: EF) ของเด็กและเยาวชน 

5. การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาส าหรับท้องถิ่น               
(การพัฒนาเครือข่าย การบริหารจัดการ ผู้ดูแล
เด็ก) 

แนวทางท่ี 2.5 การศึกษาไทย 4.0 
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อัตลักษณ์/สาขาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่สามารถพัฒนาให้เป็น             
อัตลักษณ์ฯ (แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปี 2561-2565) 

ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 
แห่งชาติ 20 ปี 

6. การพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของ
เด็กปฐมวัยอย่างมีส่วนร่วม 

7. การพัฒนานักศึกษาครูเป็นครูคุณภาพสูง (High 
quality Teacher) และคุณภาพเป็นเลิศ 
(Premium quality Teacher) 

8. การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาส าหรับเด็ก
พิเศษ/เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

9. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา 

10. นวัตกรรมการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิตตปัญญา 

 

เป้าหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของ
ประเทศ 

ประเด็นที่ 2 องค์ความรู้พื้นฐานทางสงคม
และความเป็นมนุษย์ 
แนวทางท่ี 2.2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต

ปัญญาและศาสนธรรม 
11.การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีส าหรับเด็ก

ปฐมวัย/เยาวชน 4.0 
แนวทางท่ี 2.3 การรู้เท่าทันในพฤติกรรมความ

เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสังคมฯ
ภายใต้บริบทสังคมแห่งปัญญา
และภูมิธรรม 

12. การพัฒนาวิทยาศาสตร์สมอง (Brain 
science)/ประสาทวิทยาและพฤติกรรมการรู้
คิด (Neuro science and cognitive 
behavior)  ของเด็กและเยาวชน  

ประเด็นที่ 3 การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
แนวทางท่ี 3.5 วิทยาศาสตร์สมอง (Brain 

science) 
แนวทางท่ี 3.7 ประสาทวิทยาและพฤติกรรม

การรู้คิด (Neuro science and 
cognitive behavior) 

13. แนวทางอ่ืน ๆ ที่ตอบสนองเป้าประสงค์  
3. อุตสาหกรรมการบริการ 

เป้าประสงค์  นวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรมการบริการมูลค่าสูงที่เน้นวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
 แนวทางการพัฒนา 

1. นวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
เชิงสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุและผู้มีรายได้สูง 

เป้าหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ตอบโจทย์การสร้างความม่ังคั่ง
ทางเศรษฐกิจ 

ประเด็นที่ 4   การบริการมูลค่าสูง 
แนวทางท่ี 4.2 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

2. นวัตกรรมการจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิง
อาห ารบนรากฐานการสร้ างคุณ ค่ าและ
ประสบการณ์ 

แนวทางท่ี 4.3 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการผลิต
อย่างสร้างสรรค์และเสริมพลัง
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อัตลักษณ์/สาขาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่สามารถพัฒนาให้เป็น             
อัตลักษณ์ฯ (แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปี 2561-2565) 

ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 
แห่งชาติ 20 ปี 

3.  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นโดยใช้หลักในการด ารงชีวิตการ
อยู่ดีกินดี อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่
อยู่อาศัย เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา community 
based tourism 

ท้องถิ่นและชุมชนท่องเที่ยว 

4. การพัฒนาศักยภาพแรงงานและทักษะใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

แนวทางท่ี 4.4 การท่องเที่ยวที่แข่งขันได้มั่นคง 
และยั่งยืน 

5. นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริการ เป้าหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของ
ประเทศ 

ประเด็นที่ 1 เทคโนโลยีฐาน 
แนวทางท่ี 1.4  เทคโนโลยีดิจิทัล 

6. การพัฒนาแนวทางการจัดการมรดกวัฒนธรรม
เพ่ือสร้างคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยว
อย่างมีส่วนร่วม 

 

ประเด็นที่ 2 องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคม
และความเป็นมนุษย์ 

แนวทางท่ี 2.1 การสร้างภูมิคุ้มกันทางมรดก
วัฒนธรรม 

7. การน าองค์ความรู้มาใช้ในการอนุรักษ์ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย 

8. นวัตกรรมจากการบูรณาการองค์ความรู้ด้าน
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวัฒธรรม 

แนวทางท่ี 2.4 ศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และศิลปวัฒธรรม 

9. การพัฒนาระบบการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ โดย
น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยระบบอุตสาหกรรม
บริการ 

10 .ก าร พั ฒ น า อั ลกอริทึ ม  (Algorithm) เ พ่ื อ 
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการบริการ 

ประเด็นที่ 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

แนวทางท่ี 3.3 วิทยาศาสตร์ข้อมูล 

11 .แนวทางอ่ืน ๆ ที่ตอบสนองเป้าประสงค์  
4. การพยาบาลและสุขภาวะ 

เป้าประสงค์  นวัตกรรมการจัดการการป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 แนวทางการพัฒนา 

1. นวัตกรรมการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้เกิดการรู้เท่าทันสุขภาพ 

2. การส่งเสริมการเรียนรู้วิธีการบริโภคอย่างถูก
หลักโภชนาการ 

3. การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารที่
ส่งผลดีต่อสุขภาพ 

 

เป้าหมายที่ 2  วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นที่ 3 สุขภาพและคุณภาพชีวิต 
แนวทางท่ี 3.3 การป้องกันและเสริมสร้าง

สุขภาพ 
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อัตลักษณ์/สาขาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่สามารถพัฒนาให้เป็น             
อัตลักษณ์ฯ (แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปี 2561-2565) 

ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 
แห่งชาติ 20 ปี 

                 4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริม
สุขภาพ 

                 5. การส่งเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เป้าหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของ
ประเทศ 

ประเด็นที่ 2 องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคม
และความเป็นมนุษย์ 

แนวทางท่ี 2.3 การรู้เท่าทันในพฤติกรรมความ
เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสังคม
และความสุญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินภายใต้บริบทสังคม
แห่งปัญญาและภูมิธรรม 

6. นวัตกรรมเทคโนโลยีส่งเสริมสุขภาพการจัดการ
เรียนรู้ของผู้สูงอายุด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์
สมอง (Brain science)/ประสาทวิทยาและ
พฤติกรรมการรู้คิด (Neuro science and 
cognitive behavior)  ของเด็กและเยาวชน  

แนวทางท่ี 3.5 วิทยาศาสตร์สมอง (Brain 
science) 

แนวทางท่ี 3.7 ประสาทวิทยาและพฤติกรรม
การรู้คิด (Neuro science and 
cognitive behavior) 

                 7. แนวทางอ่ืน ๆ ที่ตอบสนองเป้าประสงค์  
5. การจัดการการเกษตร 

เป้าประสงค์  นวัตกรรมการจัดการการเกษตรสมัยใหม่ตามแนวทางเกษตรปลอดภัย 
 แนวทางการพัฒนา 

1. การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร (ในพื้นที่
จ าเพาะ) 

2. เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวผลผลิตทาง
การเกษตร 

3. การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้หลังการเก็บเกี่ยว 
 

เป้าหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ตอบโจทย์การสร้างความม่ังคั่ง
ทางเศรษฐกิจ 

ประเด็นที่ 1 อาหาร เกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยี
การแพทย์ 

แนวทางท่ี 1.1 การเกษตรสมัยใหม่ 
4. การจัดการตามแนวทางเกษตรปลอดภัย 
5. การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ

เกษตร 4.0 
6. นวัตกรรมในการบริหารจัดการการผลิตและ

มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์/เกษตร
ปลอดภัย 

7. การพัฒนานวัตกรรมสารสนเทศเพ่ือการเกษตร
สมัยใหม่ 

 

เป้าหมายที่ 2  วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นที่ 2 คนไทยในศตวรรษที่ 21 
แนวทางท่ี 2.3 เกษตร 4.0 
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อัตลักษณ์/สาขาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่สามารถพัฒนาให้เป็น             
อัตลักษณ์ฯ (แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปี 2561-2565) 

ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 
แห่งชาติ 20 ปี 

8. นวัตกรรมการจัดการห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร
ในชุมชน 

9. นวัตกรรมการประกอบการธุรกิจการเกษตร
สมัยใหม่ 

10. การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพด้านเกษตร 
พลังงานชีวภาพ และอุตสาหกรรมชีวภาพ 

เป้าหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของ
ประเทศ 

ประเด็นที่ 1 เทคโนโลยีฐาน 
แนวทางท่ี 1.1 เทคโนโลยีชีวภาพ 

11. นวัตกรรมการสังเคราะห์วัสดุระดับนาโนเพื่อ
การเกษตร  

แนวทางท่ี 1.3 นาโนเทคโนโลยี 

                 12. เทคโนโลยแีละข้อมูลเพื่อการผลิตสินค้าเกษตร แนวทางท่ี 1.4 เทคโนโลยีดิจิทัล 
                 13 .แนวทางอ่ืน ๆ ที่ตอบสนองเป้าประสงค์  

6. การจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์  นวัตกรรมการจัดการชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และสิ่งแวดล้อมตามแนวทางเศรษฐกิจ

หมุนเวียน (Circular economy) 
 แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้สูงวัยสู่
สังคมไทยในศตวรรษที่ 21 

 

เป้าหมายที่ 2  วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นที่ 1 สังคมสูงวัยและสังคมไทยใน

ศตวรรษที่ 21 
แนวทางที่ 1.1 ศักยภาพและโอกาสของผู้สูงวัย 

และการอยู่ร่วมกันของประชากร
หลายวัย 

2. นวัตกรรมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน 

ป ระ เด็ น ที่  4  ก า รบ ริ ห า รจั ด ก า รน้ า                
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และสิ่งแวดล้อม 

แนวทางที่ 4.1 การบริหารจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 

3. นวัตกรรมการบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร
อย่างยั่งยืน 

4. นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาระบบนิเวศวิทยาของแหล่ง
น้ าภาคการเกษตรและชุมชน 

แนวทางท่ี 4.2 ระบบน้ าชุมชนและเกษตร 

 ประเด็นที่ 5 การกระจายความเจริญและ
เมืองน่าอยู่ 

แนวทางท่ี 5.4 ศักยภาพของชุมชนและสมาชิก
ชุมชน 
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อัตลักษณ์/สาขาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่สามารถพัฒนาให้เป็น             
อัตลักษณ์ฯ (แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปี 2561-2565) 

ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 
แห่งชาติ 20 ปี 

 5. การพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุเพ่ือการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

เป้าหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของ
ประเทศ 

ประเด็นที่ 1 เทคโนโลยีฐาน 
แนวทางท่ี 1.2 เทคโนโลยีวัสดุ 

6. การพัฒนาวัสดุนาโนเพื่อผลิตพลังงาน การ
รักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด 

แนวทางท่ี 1.3 นาโนเทคโนโลยี 
 

7. การพัฒนาการจัดการมรดกวัฒนธรรมอย่างมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

ประเด็นที่ 2 องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคม
และความเป็นมนุษย์ 

แนวทางที่ 2.1 การสร้างภูมิคุ้มกันทางมรดก
วัฒนธรรม 

8. การพัฒนาศักยภาพและสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตต
ปัญญาของคนในชุมชนเพ่ือความยั่งยืนของ
ชุมชน 

แนวทางที่  2.2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต
ปัญญาและศาสนธรรม 

9. การพัฒนาเพ่ือลดช่องว่างความเลื่อมล้ าทาง
สังคม 

แนวทางที่ 2.3 การรู้เท่าทันในพฤติกรรมความ
เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสังคม
และความสุญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินภายใต้บริบทสังคม
แห่งปัญญาและภูมิธรรม 

10. นวัตกรรมการจัดการระบบนิเวศ (ECO 
system) /กระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพ  

ประเด็นที่ 3 การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

แนวทางท่ี 3.1 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
                 11. แนวทางอ่ืน ๆ ที่ตอบสนองเป้าประสงค์  

7. วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 
เป้าประสงค์  นวัตกรรมเครื่องส าอางจากสมุนไพรไทยส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

 แนวทางการพัฒนา 
1. เครื่องส าอางที่ผลิตจากสมุนไพรไทยช่วยในการ

ชะลอวัย 
2. เครื่องส าอางที่ผลิตจากสมุนไพรไทยส าหรับผู้ที่

มีความต้องการพิเศษ (เช่น กลุ่มผู้เป็นโรค
ภูมิแพ้) 

 

เป้าหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ตอบโจทย์การสร้างความม่ังคั่ง
ทางเศรษฐกิจ 

ป ร ะ เ ด็ น ที่  1  อ า ห า ร  เ ก ษ ต ร 
เท ค โ น โ ล ยี ชี ว ภ า พ แ ล ะ
เทคโนโลยีการแพทย์ 

แนวทางท่ี 1.2 อาหารมูลค่าเพ่ิมสูงและสาร
ออกฤทธิ์เชิงหน้าที่ 

3. การพัฒนานาโนเทคโนโลยีส าหรับเครื่องส าอาง
จากวัตถุดิบธรรมชาติ 

 

เป้าหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของ
ประเทศ 
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อัตลักษณ์/สาขาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่สามารถพัฒนาให้เป็น             
อัตลักษณ์ฯ (แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปี 2561-2565) 

ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 
แห่งชาติ 20 ปี 

ประเด็นที่ 1 เทคโนโลยีฐาน 
แนวทางท่ี 1.3 นาโนเทคโนโลยี 

                 4. แนวทางอ่ืน ๆ ที่ตอบสนองเป้าประสงค์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


