
ทิศทางการวิจยัมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีพ.ศ.2560  
 
ปรัชญา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง 
วิสัยทัศน์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นสถาบันชั้นน้าแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้้าโขงและอาเซียน 
 

ทิศทางการวิจัย พ.ศ.2560  (Research Direction)  ดังนี้  
1. การวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชมุชน 
2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
4. การเสริมสร้างสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ 
5. การบูรณาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและพัฒนาภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 
 

1. ทิศทางที่ 1 การวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 
เป้าประสงค์ 1.  สร้างองค์ความรูใ้นการเพิ่มมูลค่าสินค้าแก่กลุ่มอาชีพต่างๆ  

2.   สร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิ จพอเพียงเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 3.   เป็นฐานในการเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนา และสร้างองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนกับหน่วยงาน
ในพื้นที่ 

กลุ่มเป้าหมาย    กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เน้นการสร้างเครือข่าย 8 จังหวัดในพื้นที่บริการของ
มหาวิทยาลัย   

แผนวิจัย ( Research Plan) ประกอบด้วย 4 แผนวิจัย   23 แผนงานวิจัย ดังนี้ 
แผนวิจัยที่ 1   การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น  ประกอบด้วย 7 แผนงานวิจัย ดังนี้   

1.1  การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการ
ผลิตทางการเกษตรของชุมชนท้องถิ่น 

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

แผนวิจัยที่ 2   การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม  ประกอบด้วย  5  แผนงานวิจัย ดังนี้ 
2.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาลุ่มน้้าอย่างยั่งยืน 
2.2  การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3  การวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความเข้มแข็ง และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม  
2.4  การวิจัยเกี่ยวกับระบบการศึกษาเพื่อเน้นคุณค่าและความส้าคญัของท้องถิ่น 
2.5  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันทางศาสนาให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทางสังคม  
 
 



แผนวิจัยที่ 3  อาหารและการเกษตร ประกอบด้วย  9  แผนงานวิจัย ดังนี้ 
3.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร 
3.2   การวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย 
3.3   การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการเกษตรและประมง 
3.4 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตรที่ยั่งยืน 
3.5 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง 
3.6 การวิจัยเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยพืชสด 
3.7   การวิจัยเกี่ยวกับการลดต้นทุนค่าสารเคมีการเกษตร 
3.8 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสัตว์เศรษฐกิจ และพืชอาหารสัตว์ 
3.9 การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพแข่งขันสินค้าเกษตร 

แผนวิจัยที่ 4   การเมืองการปกครองท้องถิ่น  ประกอบด้วย  2  แผนงานวิจัย ดังนี้ 
4.1 การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมการพัฒนาสังคมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 
4.2  การวิจัยเกี่ยวกับการกระจายอ้านาจการปกครองทอ้งถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารจัดการองค์กรปกครองท้องถิ่น 
 

2. ทิศทางที่ 2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์  เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน และเกิดความสมดุลของสิ่งแวดล้อม ในระบบ

นิเวศ 
 กลุ่มเป้าหมาย  เชิงพื้นที่  ระบบนิเวศวิทยาพื้นที่ชุ่มน้้า อ.วารินช้าราบ และ อ.เมือง อุบลราชธานี (ป่าบุ่ง ป่าทาม) ระบบ

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

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

1.1  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

1.2  การวิจัยเกี่ยวกับการเผยแพร่พันธุ์พืช และสัตว์  
1.3  การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของโครงการขนาดใหญ่ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 

 แผนวิจัยที่  2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย  14  แผนงานวิจัย ดังนี้ 
2.1  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
2.2  การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.3  การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่และใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน 
2.4  วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการน้้าที่มีประสิทธิภาพ 
2.5  การวิจัยเกี่ยวกับการคุ้มครองพื้นที่ป่าต้นน้้า และพื้นที่ชุ่มน้้าให้มากเพียงพอและเอื้อต่อการใช้

ประโยชน์ของมนุษย์ 
2.6  การวิจัยเกี่ยวกับการการอนุรักษ์น้้า เพื่อเป็นน้้าต้นทุนในช่วงฤดูแล้ง 
2.7  การวิจัยเกี่ยวกับการรูปแบบและวิธีการใช้น้้าในชุมชน เกษตร และอุตสาหกรรมอย่างผสมผสาน 
2.8  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.9  การวิจัยเกี่ยวกับมลพิษ การจัดการมลพิษ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ 
2.10  การวิจัยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสะอาดในภาคการผลิตหลักของภูมิภาค 
2.11  การวิจัยเกี่ยวกับการใช้มาตรการทางสิ่งแวดล้อมเพ่ือแก้ปัญหาการกีดกันทางการค้า 



2.12  การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
2.13   การวิจัยเกี่ยวกับระบบการเตือนภัยและเฝ้าระวังเกี่ยวกับอุบัติภัยทางธรรมชาติ 

แผนวิจัยที่  3  การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 5  แผนงานวิจัย ดังนี้      
3.1  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

และสาธารณะ 
3.2  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัยในวิทยาการ

ต่างๆ ตลอดจนนักวิจัยในชุมชนท้องถิ่นในภาคประชาชน 
3.3  การวิจัยเกี่ยวกับการก้าหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐอย่างบูรณาการ 
3.4  การวิจัยเกี่ยวกับการศึกษารูปแบบเครือข่ายการบริหารการศึกษา 
3.5  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการศึกษาไทย 

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

แผนวิจัยที่  1  การพัฒนาพลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทน ประกอบด้วย  3  แผนงานวิจัย ดังนี้ 
1.1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมพลังงานชีวภาพ 
1.2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมพลังงานทางเลือก  
1.3 การวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและการประหยัดการใช้พลังงานประเภทต่างๆ 

แผนวิจัยที่  2  วัสดุศาสตร์ ประกอบด้วย 2  แผนงานวิจัย ดังนี้ 
2.1  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ด้านวัสดุศาสตร์ เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และวิชาการ 
2.3  การวิจัยและพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์ที่เกี่ยวกับพลังงาน 

แผนวิจัยที่  3  สิ่งประดิษฐ์เครื่องมือ อุปกรณ์ ประกอบด้วย 4  แผนงานวิจัย ดังนี้ 
 3.1  การวิจัยและพัฒนาเพิ่มสมรรถนะเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลทางการเกษตร 
 3.2  การวิจัยและพัฒนาเพิ่มสมรรถนะเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
 3.3  การวิจัยและพัฒนาเพิ่มสมรรถนะเครื่องมือ อุปกรณ์ด้านอุตสาหกรรม 
 3.4  การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
แผนวิจัยที่  4  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และระบบการผลิต  ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจัย ดังนี้ 
  4.1  การวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตรและประมง น้าไปสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ 
  4.2  การวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมให้เอื้อต่อการด้าเนินธุรกิจ 
แผนวิจัยที่  5  การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจัย ดังนี้  

5.1  การวิจัยเกี่ยวกับการศึกษารูปแบบการจัดการสารสนเทศ บทเรียน มัลติมีเดีย เครื่องมือ นวัตกรรม
เพื่อการเรียนรู้ 

5.2   การวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาพัฒนาเทคนิค วิธีการเรียนรู้เพ่ือคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 



4. ทิศทางที่  4   การเสริมสร้างสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู ่
  เป้าประสงค์  ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณภาพชีวิต (มิติสุขภาพ) ที่ดีขึ้น 
 กลุ่มเป้าหมาย  เชิงพื้นที่ พื้นที่ชุ่มน้้าระหว่างอ้าเภอวารินช้าราบและอ้าเภอเมือง อุบลราชธานี 

แผนวิจัย ( Research Plan) ประกอบด้วย 4 แผนวิจัย  14 แผนงานวิจัย ดังนี้ 
แผนวิจัยที่  1 สมุนไพร ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจัย ดังนี้ 

1.1  การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อใชป้ระโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข 
1.2  การวิจัยและพัฒนาเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเชิงพาณิชย ์

แผนวิจัยที่  2  อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 3  แผนงานวิจัย ดังนี้ 
2.1  การวิจัยเกี่ยวกับโรคและความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการประกอบอาชีพ 
2.2  การวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมและเฝ้าระวังสุขภาพของคนท้างานในภาคการเกษตร       

อุตสาหกรรม และบริการ 
2.3  การวิจัยเกี่ยวกับการด้าเนินงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ประกอบการ 

แผนวิจัยที่  3  ชีวเวชศาสตร์ พฤติกรรมสุขภาพและสาธารณสุข ประกอบด้วย 5 แผนงานวิจัย ดังนี้ 
  3.1  การวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์และ

สาธารณสุข 
  3.2  การวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก เพื่อสร้างองค์

ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.3  การวิจัยเกี่ยวกับการฟื้นฟสูมรรถภาพทางกายและจิตใจ 

 3.4  การวิจัยเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการเพื่อส่งเสริม ป้องกันและการรักษาสุขภาพ  
 3.5  การวิจัยเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
แผนวิจัยที่  4  ระบาดวิทยาและการวิจัยทางคลินิก ประกอบด้วย 4  แผนงานวิจัย ดังนี้ 

4.1  การวิจัยเกี่ยวกับระบาดวิทยาของโรคเขตร้อน 
4.2  การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันโรคอุบัติใหม่ 
4.3  การวิจัยและพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยของสถานพยาบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
4.4  การวิจัยเกี่ยวกับฐานข้อมูลการให้บริการสารสนเทศทางยา และการเกิดโรค 

       
5. ทิศทางที่  5   การบูรณาการเพื่อสรา้งความ สัมพันธ์อันดีและพัฒนาภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 
 เป้าประสงค์:  1. เสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนในประเทศภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 
   2. เพื่อพัฒนาภูมิภาคลุ่มน้้าโขงด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 กลุ่มเป้าหมาย  เชิงพื้นที่ พื้นที่แนวชายแดนไทย – ลาว – กัมพูชา จากจังหวัดมุกดาหาร อ้านาจเจริญ อุบลราชธานี       

ศรีสะเกษ สุรินทร์  ประเทศในภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 
แผนวิจัย ( Research Plan) ประกอบด้วย 4 แผนวิจัย  15  แผนงานวิจัย ดังนี้ 

แผนวิจัยที่  1 กฎหมายและความ สัมพันธ์ระหว่างประเทศประกอบด้วย  6  แผนงานวิจัย ดังนี้ 
1.1 การวิจัยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของประชาชนในประเทศภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 
1.2 การวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศในประเทศภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 
1.3 การวิจัยเกีย่วกับนโยบายระหว่างประเทศในประเทศภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 
1.4 การวิจัยเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทในประเทศภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 
1.5 การวิจัยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาชายแดนในประเทศภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 
1.6 การวิจัยเกี่ยวกับการย้ายถิ่นและการเคลื่อนย้ายแรงงานในประเทศภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 



 แผนวิจยัที่  2  มรดกทางศิลปวัฒนธรรมประกอบด้วย  3 แผนงานวิจัย ดังนี้ 
 2.1  การวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในประเทศภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 
 2.2  การวิจัยเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในประเทศภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 
 2.3  การวิจัยเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมร่วมในประเทศภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 
 แผนวิจัยที่  3  การจัดการทรัพยากรและวิถีชีวิตประกอบด้วย  3  แผนงานวิจัย ดังนี้ 

3.1  การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมแมน่้้าโขงจากโครงการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้้าโขง 
3.2  การวิจัยเกี่ยวกับความร่วมมือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในประเทศภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 
3.3  การวิจัยเกี่ยวกับวิถีชีวิตของประชาชนในประเทศภูมิภาคลุ่มน้้าโขง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

แผนวิจัยที่  4 การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงการมูลฐานประกอบด้วย  3  แผนงานวิจัย ดังนี้ 
 4.1  การวิจัยเกี่ยวกับการค้า การลงทนุในประเทศภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 
 4.2  การวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 
 4.3  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ (Logistics) ในประเทศภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความมั่นคง 


