
ทิศทางการวิจัยมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี พ.ศ.2559  
 
ปรัชญา 

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง 
วิสัยทัศน์ 

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานีเป็นสถาบันช้ันนําแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและอาเซียน 
 

ทิศทางการวิจัย พ.ศ.2559  (Research Direction)  ดังน้ี  
1. การวิจัยสร้างองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 
2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
3. การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
4. การเสริมสร้างสุขภาวะและส่ิงแวดล้อมที่น่าอยู่ 
5. การบูรณาการเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีและพัฒนาภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
 

1. ทศิทางที ่1 การวิจัยสร้างองค์ความรู้เพือ่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 
เป้าประสงค์ 1.  สร้างองค์ความรู้ในการเพ่ิมมูลค่าสินค้าแก่กลุ่มอาชีพต่างๆ  

2.   สร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นชุมชนให้สามารถพ่ึงตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 3.   เป็นฐานในการเช่ือมโยงเครือข่ายการพัฒนา และสร้างองค์ความรู้ร่วมกันระหวา่งชุมชนกับหน่วยงาน
ในพ้ืนที ่

กลุ่มเป้าหมาย    กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เน้นการสร้างเครือข่าย 8 จังหวัดในพื้นที่บริการของ
มหาวทิยาลัย   

แผนวิจัย ( Research Plan) ประกอบด้วย 4 แผนวิจัย   23 แผนงานวิจัย ดังน้ี 
แผนวิจัยท่ี 1   การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิน่  ประกอบด้วย 7 แผนงานวิจัย ดังน้ี   

1.1  การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมที่มตี่อการเปล่ียนแปลงแบบแผนการ
ผลิตทางการเกษตรของชุมชนท้องถิ่น 

1.2  การวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมธุรกิจ และเครือข่าย SMEs และ OTOP เพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน 
1.3  การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการการทอ่งเที่ยวชุมชนท้องถิ่น 
1.4  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
1.5  การวิจัยเกี่ยวกับการศึกษานวัตกรรมการผลิตและการตลาดของวิสาหกิจชุมชนและ SME 
1.6  การวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนของวิสาหกิจชุมชนและ SME 
1.7  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ (Logistics) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

แผนวิจัยท่ี 2   การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม  ประกอบด้วย  5  แผนงานวิจัย ดังน้ี 
2.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาลุ่มน้ําอย่างยั่งยืน 
2.2  การวิจัยเก่ียวกับการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3  การวิจัยเก่ียวกับการส่งเสริมความเข้มแข็ง และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันของท้องถ่ินและสังคม  
2.4  การวิจัยเก่ียวกับระบบการศึกษาเพ่ือเน้นคุณค่าและความสําคัญของท้องถิ่น 
2.5  การวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาสถาบนัทางศาสนาให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทางสังคม  
 
 



แผนวิจัยท่ี 3  อาหารและการเกษตร ประกอบด้วย  9  แผนงานวิจัย ดังนี ้
3.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร 
3.2   การวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย 
3.3   การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการเกษตรและประมง 
3.4 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตรที่ย่ังยืน 
3.5 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง 
3.6 การวิจัยเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยพืชสด 
3.7   การวจัิยเกี่ยวกับการลดต้นทุนค่าสารเคมีการเกษตร 
3.8 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสัตว์เศรษฐกิจ และพืชอาหารสัตว์ 
3.9 การวิจัยเก่ียวกับการเพิ่มศักยภาพแข่งขันสินค้าเกษตร 

แผนวิจัยท่ี 4   การเมืองการปกครองท้องถิ่น  ประกอบด้วย  2  แผนงานวิจัย ดังน้ี 
4.1 การวิจัยเก่ียวกับกระบวนการส่งเสริมการพัฒนาสังคมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 
4.2  การวิจัยเก่ียวกับการกระจายอํานาจการปกครองทอ้งถ่ิน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารจัดการองค์กรปกครองท้องถ่ิน 
 

2. ทศิทางที ่2  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์  เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและย่ังยืน และเกิดความสมดุลของส่ิงแวดล้อม ในระบบ

นิเวศ 
 กลุ่มเป้าหมาย  เชิงพ้ืนที่  ระบบนิเวศวิทยาพ้ืนที่ชุ่มน้ํา อ.วารินชําราบ และ อ.เมือง อุบลราชธานี (ป่าบุ่ง ป่าทาม) ระบบ

นิเวศวิทยาของป่าเต็ง-รัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ตามแนวริมฝ่ังแม่นํ้าโขง (มุกดาหาร –อุบลฯ) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

แผนวิจัย ( Research Plan) ประกอบด้วย 3  แผนวิจัย  22  แผนงานวิจัย ดังนี้ 
แผนวิจัยท่ี  1  การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจัย ดังน้ี 

1.1  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

1.2  การวิจัยเกี่ยวกับการเผยแพร่พันธุ์พืช และสัตว์  
1.3  การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของโครงการขนาดใหญต่่อความหลากหลายทางชีวภาพ 

 แผนวิจัยท่ี  2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย  14  แผนงานวิจัย ดังนี้ 
2.1  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
2.2  การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
2.3  การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มพ้ืนที่และใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน 
2.4  วิจัยเก่ียวกับการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการนํ้าทีม่ีประสิทธิภาพ 
2.5  การวิจัยเกี่ยวกับการคุ้มครองพื้นที่ป่าต้นนํ้า และพ้ืนที่ชุ่มนํ้าใหม้ากเพียงพอและเอื้อต่อการใช้

ประโยชน์ของมนุษย์ 
2.6  การวิจัยเกี่ยวกับการการอนุรักษ์น้ํา เพ่ือเปน็นํ้าต้นทุนในช่วงฤดแูล้ง 
2.7  การวิจัยเกี่ยวกับการรูปแบบและวิธีการใช้นํ้าในชุมชน เกษตร และอุตสาหกรรมอย่างผสมผสาน 
2.8  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินอย่างมปีระสิทธิภาพ 
2.9  การวิจัยเกี่ยวกับมลพิษ การจัดการมลพิษ และผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากมลพิษ 
2.10  การวิจัยเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสะอาดในภาคการผลิตหลักของภูมภิาค 
2.11  การวิจัยเก่ียวกับการใช้มาตรการทางส่ิงแวดล้อมเพ่ือแก้ปัญหาการกีดกันทางการคา้ 



2.12  การวิจัยเก่ียวกับการเพ่ิมศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
2.13   การวิจัยเก่ียวกับระบบการเตือนภัยและเฝ้าระวังเกี่ยวกับอุบัติภัยทางธรรมชาติ 

แผนวิจัยท่ี  3  การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 5  แผนงานวิจัย ดังนี้      
3.1  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

และสาธารณะ 
3.2  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัยในวิทยาการ

ต่างๆ ตลอดจนนักวิจัยในชุมชนท้องถิ่นในภาคประชาชน 
3.3  การวิจัยเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคลของรัฐอย่างบูรณาการ 
3.4  การวิจัยเกี่ยวกับการศึกษารูปแบบเครือข่ายการบริหารการศึกษา 
3.5  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการศึกษาไทย 

 
3. ทศิทางที ่ 3   การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 เป้าประสงค์:  1.  การสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ภาคธุรกิจและเศรษฐกิจชุมชน 
   2.  ความร่วมมือในการศึกษาวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนรูปแบบต่าง ๆ  
 กลุ่มเป้าหมาย  ภาคธุรกิจเอกชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP SMEs ในพ้ืนที่ภาคอีสาน 
     แผนวิจัย ( Research Plan) ประกอบด้วย 5 แผนวิจัย  13  แผนงานวิจัย ดังนี้ 

แผนวิจัยท่ี  1  การพัฒนาพลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทน ประกอบด้วย  3  แผนงานวิจัย ดังน้ี 
1.1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมพลังงานชีวภาพ 
1.2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมพลังงานทางเลือก  
1.3 การวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและการประหยัดการใช้พลังงานประเภทต่างๆ 

แผนวิจัยท่ี  2  วัสดุศาสตร์ ประกอบด้วย 2  แผนงานวิจัย ดังน้ี 
2.1  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ด้านวัสดุศาสตร์ เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และวิชาการ 
2.3  การวิจัยและพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์ที่เกี่ยวกับพลังงาน 

แผนวิจัยท่ี  3  ส่ิงประดิษฐ์เครื่องมือ อุปกรณ์ ประกอบด้วย 4  แผนงานวิจัย ดังน้ี 
 3.1  การวิจัยและพัฒนาเพ่ิมสมรรถนะเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลทางการเกษตร 
 3.2  การวิจัยและพัฒนาเพ่ิมสมรรถนะเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
 3.3  การวิจัยและพัฒนาเพ่ิมสมรรถนะเครื่องมือ อุปกรณ์ด้านอุตสาหกรรม 
 3.4  การวิจัยและพัฒนาเคร่ืองมือปฏบิัติการวทิยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
แผนวิจัยท่ี  4  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และระบบการผลิต  ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจัย ดังนี้ 
  4.1  การวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตรและประมง นําไปสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ 
  4.2  การวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมให้เอ้ือตอ่การดําเนินธุรกิจ 
แผนวิจัยท่ี  5  การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจัย ดังน้ี  

5.1  การวิจัยเกี่ยวกับการศึกษารูปแบบการจัดการสารสนเทศ บทเรียน มัลติมีเดีย เครื่องมือ นวัตกรรม
เพ่ือการเรียนรู้ 

5.2   การวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาพัฒนาเทคนิค วิธีการเรียนรู้เพ่ือคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 



4. ทศิทางที ่ 4   การเสริมสร้างสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ 
  เป้าประสงค์  ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณภาพชีวิต (มิติสุขภาพ) ที่ดีขึ้น 
 กลุ่มเป้าหมาย  เชิงพ้ืนที่ พื้นที่ชุ่มนํ้าระหว่างอําเภอวารินชําราบและอําเภอเมือง อุบลราชธานี 

แผนวิจัย ( Research Plan) ประกอบด้วย 4 แผนวิจัย  14 แผนงานวิจัย ดังน้ี 
แผนวิจัยท่ี  1 สมุนไพร ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจัย ดังน้ี 

1.1  การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพ่ือใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข 
1.2  การวิจัยและพัฒนาเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเชิงพาณิชย์ 

แผนวิจัยท่ี  2  อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 3  แผนงานวิจัย ดังนี้ 
2.1  การวิจัยเกี่ยวกับโรคและความเส่ียงต่อสุขภาพจากการประกอบอาชีพ 
2.2  การวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมและเฝ้าระวังสุขภาพของคนทํางานในภาคการเกษตร       

อุตสาหกรรม และบริการ 
2.3  การวิจัยเกี่ยวกับการดําเนินงานอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมในสถานที่ประกอบการ 

แผนวิจัยท่ี  3  ชีวเวชศาสตร์ พฤตกิรรมสุขภาพและสาธารณสุข ประกอบด้วย 5 แผนงานวิจัย ดังนี้ 
  3.1  การวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์และ

สาธารณสุข 
  3.2  การวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือก เพ่ือสร้างองค์

ความรู้จากภูมิปญัญาท้องถิ่นและการคุ้มครองภูมปิัญญาท้องถิ่น 
3.3  การวิจัยเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ 

 3.4  การวิจัยเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการเพ่ือส่งเสริม ป้องกันและการรักษาสุขภาพ  
 3.5  การวิจัยเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
แผนวิจัยท่ี  4  ระบาดวิทยาและการวิจัยทางคลินิก ประกอบด้วย 4  แผนงานวิจัย ดังน้ี 

4.1  การวิจัยเกี่ยวกับระบาดวิทยาของโรคเขตร้อน 
4.2  การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันโรคอบุัติใหม ่
4.3  การวิจัยและพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยของสถานพยาบาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
4.4  การวิจัยเกี่ยวกับฐานข้อมูลการใหบ้ริการสารสนเทศทางยา และการเกิดโรค 

       
5. ทศิทางที ่ 5   การบูรณาการเพ่ือสร้างความ สัมพนัธ์อันดีและพัฒนาภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
 เป้าประสงค์:  1. เสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนในประเทศภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
   2. เพ่ือพัฒนาภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 กลุ่มเป้าหมาย  เชิงพ้ืนที่ พื้นที่แนวชายแดนไทย – ลาว – กัมพูชา จากจังหวัดมุกดาหาร อํานาจเจริญ อุบลราชธานี       

ศรีสะเกษ สุรินทร์  ประเทศในภูมภิาคลุ่มนํ้าโขง 
แผนวิจัย ( Research Plan) ประกอบด้วย 4 แผนวิจัย  15  แผนงานวิจัย ดังน้ี 

แผนวิจัยท่ี  1 กฎหมายและความ สัมพันธ์ระหว่างประเทศประกอบด้วย  6  แผนงานวิจัย ดังน้ี 
1.1 การวิจัยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของประชาชนในประเทศภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
1.2 การวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศในประเทศภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
1.3 การวิจัยเกี่ยวกับนโยบายระหว่างประเทศในประเทศภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
1.4 การวิจัยเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทในประเทศภูมภิาคลุ่มนํ้าโขง 
1.5 การวิจัยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาชายแดนในประเทศภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
1.6 การวิจัยเกี่ยวกับการย้ายถ่ินและการเคล่ือนย้ายแรงงานในประเทศภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 



 แผนวิจัยท่ี  2  มรดกทางศิลปวัฒนธรรมประกอบด้วย  3 แผนงานวิจัย ดังน้ี 
 2.1  การวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในประเทศภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
 2.2  การวิจัยเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในประเทศภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
 2.3  การวิจัยเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมร่วมในประเทศภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
 แผนวิจัยท่ี  3  การจัดการทรัพยากรและวิถีชีวิตประกอบด้วย  3  แผนงานวิจัย ดังน้ี 

3.1  การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบส่ิงแวดล้อมและวิถีชีวิตริมแม่น้ําโขงจากโครงการสร้างเข่ือนกั้นแม่นํ้าโขง 
3.2  การวิจัยเกี่ยวกับความร่วมมือการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติในประเทศภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
3.3  การวิจัยเกี่ยวกับวิถีชีวิตของประชาชนในประเทศภูมิภาคลุ่มน้ําโขง เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

แผนวิจัยท่ี  4 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงการมูลฐานประกอบด้วย  3  แผนงานวิจัย ดังนี้ 
 4.1  การวิจัยเกี่ยวกับการค้า การลงทนุในประเทศภูมภิาคลุ่มนํ้าโขง 
 4.2  การวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
 4.3  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ (Logistics) ในประเทศภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความม่ันคง 


