
เอกสารแนบ 2
แผนปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. ยุทธศาสตรชาติท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติงานดาน ววน. ของหนวยงาน
  ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

 เนนการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติควบคูกับการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก

  ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

 
คนไทยในอนาคต มีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่3 และมีคุณธรรม

2. วิสัยทัศน และพันธกิจของหนวยงาน
วิสัยทัศน
     มหาวิทยาลัยชั้นนําในอาเซียนที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม
พันธกิจของหนวยงาน
     1. สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 2. สรางองคความรูและนวัตกรรมที่นําไปประยุกต
ใชประโยชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุมนํ้าโขง 3. บริการวิชาการอยางมีสวนรวม
เพื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุมนํ้าโขง 4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถ่ิน และ สรางความเขาใจในวัฒนธรรมท่ีหลากหลายของภูมิภาคลุมน้ําโขง

3. แสดงยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และแผนงานท่ีเก่ียวของกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีคาดวาจะ ดําเนินการในระยะส้ัน
(3-5 ป) และ ระยะยาว (>10 ป หากมี)
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                                                       ภาพที่ 1 กรอบการวิจัยตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

                                                 ภาพท่ี 2 กรอบการวิจัย Fundamental Fund มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4. วงเงินงบประมาณกองทุน ววน. ท่ีไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 16,363,000.00 บาท
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5. ระบุวัตถุประสงคของแตละโครงการวิจัยท่ีไดรับอนุมัติ

ลําดับ ชื่อโครงการ
วิจัย วัตถุประสงคของโครงการวิจัย

พ้ืนท่ีเปาหมาย
ของโครงการ
วิจัยท่ีไดรับ
ประโยชน

1 4243333 การ
ศึกษาผลตอ
ระบบประสาท
ของเห็ดรางแห
และการพัฒนา
ผลิตภัณฑเห็ด
รางแหรูปแบบ
เม็ดแตกตัวไวใน
ชองปากสําหรับ
ผูสูงอายุ

1. เพื่อศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของเหดรางแหในการตานภาวะเครียดและภาวะซึมเศรา

2. เพ่ือหาสูตรตํารับและกระบวนการผลิตเม็ดแตกตัวไวในชองปากของเห็ดรางแห โดยวิธีพ้ืนผิว
ตอบสนอง

3. เพ่ือทดสอบความคงสภาพของผลิตภัณฑเม็ดแตกตัวไวในชองปากของเห็ดรางแหในสภาวะเรง
และสภาพจริง

4. เพ่ือทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑเม็ดแตกตัวไวในชองปากของเห็ดรางแหในเซลลเพาะ
เล้ียงเน้ือเย่ือและทดสอบประสิทธิภาพในสัตวทดลอง

 

กระบี่,
อุบลราชธานี

2 4243382 การ
ศึกษาคุณสมบัติ
ทางเคมีและ
เคมีกายภาพ
เพื่อจัดทํา
มาตรฐาน
วัตถุดิบและสาร
สกัดเห็ดรางแห
ทางยา

1.   เพ่ือศึกษาลักษณะทางเภสัชเวทของวัตถุดิบสมุนไพร: เห็ดรางแห

2.   เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและสรางลายพิมพทางเคมีของพืชสมุนไพร: เห็ดรางแห

3.   เพ่ือศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของวัตถุดิบสมุนไพร: เห็ดรางแห

4.   เพ่ือตรวจสอบส่ิงปนเปอนในวัตถุดิบสมุนไพร: เห็ดรางแห

5.   เพ่ือพัฒนาวิธีตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพร: เห็ดรางแหโดยใชเวลานอยและไม
ทําลายตัวอยาง

กระบี่,
อุบลราชธานี

3 4222649 การ
พัฒนาสายพันธุ
ขาวเหนียวหอม
ไมไวตอชวงแสง
ทนทานตอ
สภาพเครียด
หลายลักษณะ
โดยใช
เครื่องหมาย
โมเลกุลชวยคัด
เลือกเพ่ือพ้ืนท่ี
ปลูกขาวอาศัย
นํ้าฝนในภาค
ตะวันออกเฉียง
เหนือ

เพ่ือพัฒนาตนแบบสายพันธุขาวเหนียวหอมไมไวตอชวงแสง ใหตานทานเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล
(Bph32) โรคไหม (qBl1 และ qBl11) โรคขอบใบแหง (xa5, Xa21 และ xa33) และทนนํ้าทวม
ฉับพลัน (Sub1) โดยใชเคร่ืองหมายโมเลกุลชวยคัดเลือก

นครราชสีมา,
ยโสธร,
ศรีสะเกษ,
สุรินทร,
อํานาจเจริญ,
อุบลราชธานี

4 4222624 การ 1. เพ่ือประเมินผลผลิตและองคประกอบผลผลิตและเสถียรภาพการใหผลผลิตของตนแบบสาย ยโสธร,
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ประเมิน
ศักยภาพและ
เสถียรภาพการ
ใหผลผลิตของ
ตนแบบสาย
พันธุขาวเจา
หอมปรับปรุง
ทนน้ําทวมฉับ
พลันตานทาน
โรคไหมและโรค
ขอบใบแหงเพ่ือ
การเพาะปลูก
ในพ้ืนท่ีiราบลุม
อาศัยน้ําฝน

พันธุขาวเจาหอมพ้ืนนุมตานทานโรคไหมและโรคขอบใบแหงและทนน้ําทวมฉับพลัน
จํานวน 44 สายพันธุ และคัดเลือกสายพันธุที่มีศักยภาพใหผลผลิตสูง ประมาณ 10 สาย
พันธุ

2. เพื่อประเมินผลผลิตและเสถียรภาพการใหผลผลิตของตนแบบสายพันธุขาวเจาหอมพื้นนุม
ตานทานโรคไหมและโรคขอบใบแหงและทนน้ําทวมฉับพลันท่ีใหผลผลิตสูง จํานวน
ประมาณ 10 สายพันธุ ในระดับสถานี (พื้นที่ปลูกขาวนานํ้าฝน 2 แหง) และคัดเลือกสาย
พันธุดีเดนท่ีมีศักยภาพใหผลผลิตสูงปรับตัวไดดีในพ้ืนท่ีปลูกขาวอาศัยน้ําฝน จํานวน
ประมาณ 4-5 สายพันธุ

3. เพื่อประเมินผลผลิตและเสถียรภาพการใหผลผลิตสายพันธุขาวเจาหอมพื้นนุมตานทานโรค
ไหมและโรคขอบใบแหงและทนน้ําทวมฉับพลันท่ีใหผลผลิตสูง จํานวน ประมาณ 4-5 สาย
พันธุ ในแปลงเกษตรกร โดยเกษตรกรมีสวนรวมในการคัดเลือก จนไดสายพันธุดีเดน ท่ี
เหมาะสมกับพ้ืนท่ีปลูกขาวอาศัยน้ําฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศรีสะเกษ,
สุรินทร,
อํานาจเจริญ,
อุบลราชธานี

5 4243601
สมบัติทางเคมี
กายภาพและ
สารออกฤทธ์ิ
ทางชีวภาพของ
โปรตีนขาวและ
โปรตีนไฮโดรไล
เซตจากขาว
และการใช
ประโยชนใน
อาหารผูสูงอายุ

1. เพื่อศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของโปรตีนขาวและโปรตีนไฮ
โดรไลเซตจากขาว

2. เพื่อศึกษาการประโยชนโปรตีนขาวและโปรตีนไฮโดรไลเซตจากขาวเพื่อเปนสวนผสมใน
ผลิตภัณฑอาหารผูสูงอายุ

อุบลราชธานี

6 4243583 การ
คนหาสารสกัด
จากผลิตภัณฑ
ธรรมชาติที่มี
ศักยภาพในการ
ยับย้ังเอนไซม
InhA และ
PknB ของเช้ือ
วัณโรคเพ่ือใช
ตานวัณโรค
ด้ือยาหลาย
ขนาน

1. เพ่ือคนหาสารออกฤทธ์ิยับย้ังเช้ือวัณโรคและเอนไซม InhA และเอนไซม PknB จากฐาน
ขอมูลผลิตภัณฑธรรมชาติของประเทศไทยและฐานขอมูลผลิตภัณฑธรรมชาติทางการคา
ของ Specs โดยใชระเบียบวิธีคัดสรรเสมือนจริง

2. เพ่ือใหได Lead compound ท่ีมีฤทธ์ิยับย้ังเช้ือวัณโรคและเอนไซม InhA และเอนไซม
PknB

3. เพ่ือสังเคราะหโครงสรางสารออกฤทธ์ิโมเลกุลใหมท่ีไดจากการออกแบบและปรับเปล่ียน
โครงสรางสารผลิตภัณฑธรรมชาติที่เปน Lead compound

4. เพ่ือทดสอบความเปนพิษตอเซลลเพาะเล้ียงและศึกษา pharmacokinetic ในสัตวทดลอง
ของสารออกฤทธ์ิยับย้ังเช้ือวัณโรคและเอนไซม InhA และเอนไซม PknB

กรุงเทพมหานคร,
นครพนม,
ปทุมธานี,
อุบลราชธานี

7 4380650 การ
คนหาสารสกัด
จากผลิตภัณฑ
ธรรมชาติที่มี
ศักยภาพในการ

1. คนหาสารยับย้ังเอนไซม DNA gyrase ดวยระเบียบวิธีการคัดสรรเสมือนจริงเพื่อใหไดสารที่
นาสนใจ จากฐานขอมูลสารผลิตภัณฑธรรมชาติในประเทศไทย

2. ทําการสกัดสารสกัดและพิสูจนเอกลักษณของสมุนไพรไทยจากสารผลิตภัณฑธรรมชาติใน
ประเทศไทย

3. ทดสอบการออกฤทธ์ิยับย้ังเอนไซม DNA gyrase ของสารผลิตภัณฑธรรมชาติใน

กรุงเทพมหานคร,
นครพนม,
ปทุมธานี,
อุบลราชธานี
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ยับย้ังเอนไซม
GyrB ของเช้ือ
วัณโรคเพ่ือใช
ตานวัณโรค
ด้ือยาชนิด
รุนแรงมาก

ประเทศไทยท่ีไดจากการสกัด
4. การออกแบบและการปรับเปล่ียนโครงสรางสารยับ้ังเอนไซม DNA gyrase ตัวใหม
5. ทําการสังเคราะหและพิสูจนเอกลักษณสารยับยั้งเอนไซม DNA gyrase ตัวใหม
6. ทดสอบการออกฤทธ์ิยับย้ังเอนไซม DNA gyrase ตัวใหม
7. ศึกษาความเปนพิษตอเซลลของสารสกัดจากฐานขอมูลสารผลิตภัณฑธรรมชาติใน

ประเทศไทยและสารที่ไดจากการปรับเปลี่ยนโครงสราง
8. ทดสอบฤทธ์ิยับย้ังเช้ือวัณโรคและความเปนพิษในสัตวทดลอง

8 4253794 ผล
ของสารสําคัญ
จากพืช
สมุนไพรไทยใน
การเสริมฤทธิ์
ตานมะเร็งของ
เซลลภูมิคุมกัน
และการพัฒนา
ผลิตภัณฑเพ่ือ
สุขภาพ

1. เพ่ือทดสอบฤทธ์ิในการเพ่ิมความไวตอภูมิคุมกันของเซลลมะเร็งของสารสําคัญจากสองฟา
และมะนาวผีในเซลลเพาะเลี้ยง

2. เพ่ือทดสอบผลของสาระสําคัญจากสองฟาและมะนาวผีตอ TRAF2 และ NF-kB ในวิถีของ
TNF-α

3. เพ่ือทดสอบฤทธ์ิในการเพ่ิมความไวตอภูมิคุมกันของเซลลมะเร็งของสารสําคัญจากสองฟา
และมะนาวผีในสัตวทดลอง

4. เพ่ือผลิตเปนผลิตภัณฑตนแบบสมุนไพรตานมะเร็ง
5. เพ่ือถายทอดองคความรูแกผูใชประโยชน ไดแก เกษตรกร ผูประกอบการ อาจารย นักเรียน

นักศึกษาและบุคคลท่ีสนใจ

 

ขอนแกน, ญ่ีปุน,
อุบลราชธานี

9 4243690 การ
ศึกษาฤทธ์ิตาน
เบาหวานและ
ฤทธ์ิปกปองไต
ของสารสกัด
ชมพูทับทิม
จันทร

1. เพื่อศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากผลชมพูทับทิมจันทรในการตานเบาหวาน (antidiabetic
effect) ในหนูทดลองท่ีถูกเหน่ียวนําใหเปนเบาหวานชนิดท่ี 2

2. เพ่ือศึกษาฤทธ์ิของสารสกัดชมพูทับทิมจันทรในการปกปองไต (nephroprotective
effect) ในหนูทดลองท่ีถูกเหน่ียวนําใหเปนเบาหวานชนิดท่ี 2

อุบลราชธานี

10 4162168
กระบวนการ
วิเคราะห Big
Data ของ
ภาพถาย
ดาวเทียม เพื่อ
สรางแบบ
จําลองเชิงพ้ืนท่ี
ทํานายการเกิด
โรคเมลิออยด
และเช้ือ
Burkholderia
psuedomallei
จังหวัด
อุบลราชธานี

1. สรางแบบจําลองเชิงพ้ืนท่ีทํานายการเกิดโรคเมลิออยด ภายใตปจจัยส่ิงแวดลอมและศักยภาพ
พ้ืนท่ี
2. สรางฐานขอมูลโรคเมลิออยด และขอมูลส่ิงแวดลอมจากภาพถายดาวเทียม พ้ืนท่ีจังหวัด
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

11 4233051
เซนเซอรทาง

เพ่ือพัฒนาเซนเซอรตรวจวัดทางแสงในตัวเองแบบใหมสําหรับตรวจวัดสารอะฟลาทอกซินบี 1 โดย
อาศัยการสังเคราะหวัสดุโครงขายโลหะอินทรียเปนฐานสําหรับเพิ่มสภาพไวและเปนตัวบงชี้

อุบลราชธานี
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แสงในตัวเอง
แบบใหมท่ี
อาศัยพอลิเมอร
ท่ีมีรอยประทับ
บนฐานวัสดุ
โครงขายโลหะ
อินทรียนาโน
สําหรับตรวจวัด
สารอะฟลาทอก
ซินบี 1 ปน
เปอนใน
ตัวอยางผลผลิต
ทางการเกษตร

สัญญาณการตรวจวัดทางสีและใชอนุภาคพอลิเมอรที่มีรอยพิมพประทับเพิ่มความจําเพาะเจาะจง
ในการจับกับโมเลกุลเปาหมาย ดังรูปที่ 2 มีวัตถุประสงคการดําเนินงานวิจัยดังนี้

1. เพื่อสังเคราะหและพิสูจนเอกลักษณของวัสดุโครงขายโลหะอินทรียและพอลิเมอรที่มีรอย
พิมพประทับท่ีใชเปนสารบงช้ีการตรวจวัดทางสี

2. เพื่อศึกษาสภาวะการทํางานที่เหมาะสมของเซนเซอรทางแสงที่พัฒนาขึ้นในการตรวจวัด
ปริมาณสารอะฟลาทอกซินบี 1 ในระบบสารละลายและระบบฐานกระดาษ

3. เพื่อศึกษาการประเมินประสิทธิภาพการทํางานของเซนเซอรทางแสงที่พัฒนาขึ้นในการ
ตรวจวัดปริมาณสารอะฟลาทอกซินบี 1

4. เพ่ือศึกษาการใชไดของเซนเซอรทางแสงท่ีพัฒนาข้ึนสําหรับการตรวจวัดอะฟลาทอกซินบี 1
ในตัวอยางผลผลิตทางการเกษตรและส่ิงแวดลอมและเปรียบเทียบกับเทคนิคมาตรฐานโค
รมาโทกราฟของเหลวประสิทธิภาพสูง

                                                    รูปท่ี 2 แผนภาพวัตถุประสงคของงานวิจัย
12 4202530

เสนใยนาโน
แบบยอยสลาย
งายทางชีวภาพ
ท่ีปนดวย
ไฟฟาสถิตเพื่อ
เปนเซนเซอรท่ี
พรอมตรวจวัด
ทางสีสําหรับ
ฟอรมาลินที่ปน
เปอนในอาหาร

1. สังเคราะหเสนใยนาโนจากพอลิเมอรที่ยอยสลายไดทางชีวภาพและทําเมมเบรนผาน
กระบวนการปนเสนใยดวยไฟฟาสถิต

2. เพ่ือพัฒนาและออกแบบแผนทดสอบฟอรมาลีนท่ีอาศัยการเปล่ียนแปลงทางสี โดยทําการตรึง
Nash’s reagent บนแผนเมมเบรนที่ทําจากพอลิเมอรที่ยอยสลายไดงายทางชีวภาพ

3. นําแผนทดสอบที่พัฒนาขึ้นนี้มาประยุตใชในการหาปริมาณฟอรมาลีนที่ปนเปอนและตกคางใน
ตัวอยางอาหารทะเล และผัก

อุบลราชธานี

13 4274307 การ
ออกแบบและ

เพ่ือออกแบบและสรางเคร่ืองตรวจวัดทางแสงสําหรับตรวจวัดสารอะฟลาทอกซินบี1 โดยอาศัย
หลักการการตรวจวัดการเร่ืองแสงฟลูออเรสเซนต โดยมีวัตถุประสงคการดําเนินงานวิจัยดังน้ี

อุบลราชธานี
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สรางเครื่อง
ตรวจวัดทาง
แสงสําหรับ
ตรวจวัดสา
รอะฟลาทอกซิ
นบี 1 ปนเปอน
ในตัวอยาง
ผลผลิตทางการ
เกษตร

1. เพ่ือออกแบบและสรางเคร่ืองตรวจวัดทางแสงสําหรับตรวจวัดปริมาณสารอะฟลาทอกซินบี
1 ในระบบสารละลายและระบบฐานกระดาษ

2. เพื่อศึกษาการประเมินประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องที่พัฒนาขึ้นในการตรวจวัด
ปริมาณสารอะฟลาทอกซินบี 1

3. เพ่ือศึกษาการใชไดของเคร่ืองท่ีพัฒนาข้ึนสําหรับการตรวจวัดอะฟลาทอกซินบี 1 ในตัวอยาง
ผลผลิตทางการเกษตรและส่ิงแวดลอมและเปรียบเทียบกับเทคนิคมาตรฐานโครมาโทกราฟ
ของเหลวประสิทธิภาพสูง

14 4233050 การ
ผลิตบัวบกใน
ระบบโรงงาน
ผลิตพืชเพ่ือใหมี
สารสําคัญสูง
และการนําไป
ใชประโยชน

1.เพ่ือใหไดนวัตกรรมการผลิตบัวบกในโรงงานผลิตพืชท่ีใหสารสําคัญสูง พรอมระบบควบคุม
อัจฉริยะ
2.เพ่ือใหไดผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพจากบัวบกท่ีเหมาะสําหรับผูสูงอายุ

อุบลราชธานี

15 4161845 การ
หาคาที่เหมาะ
สมทาง
วิศวกรรมเพื่อ
การพัฒนา
นวัตกรรม
โรงงานผลิตพืช
บัวบกระดับครัว
เรือนสําหรับ
สังคมสูงวัย

3.1 เพื่อพัฒนานวัตกรรมโรงงานผลิตพืชใหมีความแมนยําและสามารถใชไดในระดับครัวเรือนและ
เปนมิตรกับสูงอายุ

3.2  เพื่อพัฒนาอัลกอริทึมของเมตาฮิวริสติกใหมในการควบคุมปจจัยตางๆในการเจริญเติบโตของ
พืชและการสกัดสารสําคัญในบัวบกเพ่ือใชในผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ

3.3  เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคช่ันควบคุมระบบโรงงานผลิตพืชท่ีใชงานงายและเปนมิตรกับผูสูงอายุ

อุบลราชธานี

16 4161746 การ
พัฒนาอุปกรณ
ฉีดยาดวยลํา
เจ็ทแบบไมใช
เข็มสําหรับ
ฟารมสุกร

1. เพ่ือออกแบบ สรางและทดสอบอุปกรณฉีดยาดวยลําเจ็ทแบบไมใชเข็ม (Needle-free jet
injector) ที่ใชตนกําลังจากพลังงานไฟฟาที่มีลักษณะเหมาะสมกับการใชงานจริงในฟารมสุกร

2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของตัวแปรตางๆ ตอพฤติกรรรมของลําเจ็ทยาท่ีอยูในช้ันผิวหนังจําลอง
Polyacrylamide gels และในช้ันผิวหนังของเน้ือสัตวท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิต

3. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการฉีดยาดวยลําเจ็ทแบบไมใชเข็มตอประสิทธิภาพการเจริญเติบโต
ระดับฮอรโมนคอรติซอล คุณภาพซาก สุกร เปรียบเทียบกับการใชเข็มฉีดยาแบบท่ัวไป รวมถึงการ
ตรวจสอบเข็มฉีดยาหักและตกคางในเน้ือสุกร

4. เพื่อสรางองคความรูพื้นฐานในดานการประยุกตใชลําเจ็ทและนําไปสูการสรางนวัตกรรมเพื่อใช
งานเองในประเทศไดอยางเหมาะสมกับสภาพการทํางานจริงของเกษตรกรไทย

5. เพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข?งขันของอุตสาหกรรมผลิตเนื้อสุกร รวมถึงลด
การนําเขาเทคโนโยลีจากตางประเทศที่มีราคาแพง

อุบลราชธานี

17 4141367 1 พัฒนาตนแบบระบบวัดอุณหภูมิรางกาย อัตราการเตนหัวใจและความดันโลหิตแบบไมสัมผัส ศรีสะเกษ,
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ระบบตรวจวัด
สัญญาณชีพ
แบบไมสัมผัส
เพ่ือคัดกรองใน
โรงพยาบาล

2 พัฒนาโมเดลคณิตศาสตรเพื่อทํานายอัตราการเตนหัวใจและความดันโลหิต
อุบลราชธานี

18 4151463
ศักยภาพสารพ
รีไบโอติกจาก
เห็ดปาท่ีรับ
ประทานไดใน
จังหวัด
อุบลราชธานี
สําหรับการฟน
ฟูไมโครไบโอม
ลําไส

1. เพ่ือสกัดและวิเคราะหสารโพลีแซคคาไรดท่ีมีฤทธ์ิพรีไบโอติกจากเห็ดปาและรับประทานได
ในจังหวัดอุบลราชธานี

2. เพ่ือเพาะเล้ียงเสนใยของเห็ดปาท่ีมีสารโพลีแซคคาไรดท่ีมีฤทธ์ิพรีไบโอติก
3. เพื่อประเมินชนิดและจํานวนจุลินทรียในอุจจาระของคนที่ผานกระบวนการหมักสารสกัดโพ

ลีแซคคาไรดจากเห็ด
4. เพ่ือทํานายยีนของจุลินทรียท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเมทาบอลิซึมในอุจจาระของคนท่ี

ผานกระบวนการหมักสารสกัดโพลีแซคคาไรดจากเห็ด
5. เพื่อตรวจประเมินหาสาร short chain fatty acid ในอุจจาระของคนที่ผานกระบวนการ

หมักสารสกัดโพลีแซคคาไรดจากเห็ด
6. เพื่อประเมินศักยภาพสารพรีไบโอติกและซินไบโอติกสําหรับการฟนฟูไมโครไบโอมลําไสของ

หนูทดลองท่ีมีภาวะ dysbiosis
7. เพ่ือทํานายยีนของจุลินทรียท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเมทาบอลิซึมในลําไสของหนูภายหลัง

การบําบัดภาวะ dysbiosis ดวยสารพรีไบโอติกและซินไบโอติก
8. เพื่อตรวจประเมินหาสาร short chain fatty acid ในอุจจาระของหนูภายหลังการบําบัด

ภาวะ dysbiosisดวยพรีไบโอติกและซินไบโอติก

นครปฐม,
อุบลราชธานี

19 4162124 การ
พัฒนาชุดตรวจ
ทางน้ําเหลือง
วิทยาเพื่อการ
วินิจฉัยโรค
พยาธิใบไมตับ

1. พัฒนา immunodot-blot ELISA เพ่ือวินิจฉัยโรคพยาธิใบไมตับ
2. พัฒนาตนแบบ immunochromatographic strip เพ่ือวินิจฉัยโรคพยาธิใบไมตับ
3. เปรียบเทียบความสามารถของ immunodot-blot ELISA และ

immunochromatographic strip ในการวินิจฉัยโรคพยาธิใบไมตับในประชาชนที่อาศัยใน
แหลงระบาดของโรค

อุบลราชธานี

20 4162029 สาร
สกัดสมุนไพร
ไทยพื้นบาน
และสาร
ผลิตภัณฑ
ธรรมชาติกับ
การประยุกตใช
รักษาภาวะ
แทรกซอนในโร
คธาลัสซีเมีย

        1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถของสารบริสุทธิ์สมุนไพรในการจับกับ
สารละลายธาตุเหล็กในรูปเฟอรริก เฟอรรัสไอออน และสารละลายโลหะตางๆ เชน สังกะสี
ทองแดง และแคลเซียม

        2. ศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถของสารสกัดสมุนไพรในการตานอนุมูลอิสระ

        3. เพ่ือคัดเลือกสารยับย้ังเอนไซม JAK2 ตัวใหมท่ีโดยใชระเบียบวิธีการคัดสรรเสมือนจริง
(การคํานวณโมเลคิวลารดอกกิ้งรวมกับการคํานวณคาพลังงานอิสระในการจับกับเอนไซม JAK2)
จากสารผลิตภัณฑธรรมชาติรวมกับการทดสอบฤทธ์ิในการยับย้ังเอนไซมดวยวิธี ADP glo assay

        4. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถของสารสกัดสมุนไพรในการตานอนุมูลอิสระ
และลดปริมาณเหล็กที่สะสมรูป labile iron pool ในเซลลตับเพาะเล้ียง

        5.  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถของสารผลิตภัณฑธรรมชาติและสารยับยั้ง
เอนไซม JAK2 ตอการยับย้ังการเพ่ิมจํานวนเซลลเม็ดเลือดแดงตนกําเนิดเพาะเล้ียง

นครพนม,
อุบลราชธานี
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        6. เพื่อศึกษาความสามารถของสารสกัดสมุนไพรในการลดภาวะเหล็กเกิน และลดอนุมูล
อิสระในหนูทดลองธาลัสซีเมีย

        7. เพื่อศึกษาความสามารถของสารผลิตภัณฑธรรมชาติและสารยับยั้งเอนไซม JAK2 ในการ
รักษาหนูทดลองธาลัสซีเมีย

21 4274469
ภาวะซึมเศรา
ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย
เขตภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง
ประเทศไทย

1. เพื่อศึกษาความชุกและปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดภาวะซึมเศราในกลุมนักศึกษา
มหาวิทยาลัย เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางระดับความเครียด การติดเกม การติดส่ือสังคมออนไลน กับ
ภาวะซึมเศรา

3. เพื่อศึกษาตัวบงชี้ทางชีวภาพที่จําเพาะกับภาวะซึมเศรา และปจจัยกระตุนการเกิดภาวะซึม
เศรา ในกลุมนักศึกษา

4. เพื่อพัฒนารูปแบบการปองกันการเกิดภาวะซึมเศราในกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศรีสะเกษ,
อํานาจเจริญ,
อุบลราชธานี

22 4161878 การ
พัฒนาระบบ
การจัดการโลจิ
สติกสและหวง
โซอุปทานดาน
การทองเท่ียว
อัจฉริยะ

1. เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทานดานการทองเท่ียว
อัจฉริยะ

2. เพ่ือสรางตัวแบบทางคณิตศาสตรสําหรับปญหาการจัดเสนทางการขนสงนักทองเท่ียวแบบ
หลายรูปแบบและหลายวัตถุประสงค

3. เพื่อออกแบบ พัฒนา และประเมินอัลกอริทึมในการจัดเสนทางการทองเที่ยวที่เหมาะสม
ท่ีสุด

4. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพระบบการจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทานดานการทองเท่ียว
อัจฉริยะที่ไดพัฒนาขึ้น

อุบลราชธานี

23 4110679 การ
พัฒนา
นวัตกรรมและ
ระบบการ
จัดการความ
ปลอดภัย
ทางการทอง
เท่ียวและแอพ
พลิเคช่ันเกมส
สงเสริมทอง
เท่ียว เพ่ือ
รองรับสังคมสูง
วัย

1. เพ่ือศึกษารูปแบบและวิธีการแกไขปญหาของผูปวยภาวะฉุกเฉินผูสูงอายุ
2. เพ่ือออกแบบอุปกรณนวัตกรรมท่ีผูสูงอายุจะสามารถพกพาในขณะทองเท่ียว
3. เพ่ือพัฒนาระบบในการแจงเตือนภาวะฉุกเฉินของผูสูงอายุเปนตนแบบในการทองเท่ียว

ปลอดภัย
4. เพื่อพัฒนาแอพพลิแคชั่นเกมสในการสงเสริมการทองเที่ยวรูปแบบใหม

อุบลราชธานี

24 4263990 การ
พัฒนาหวงโซ
อุปทานดานการ
ทองเท่ียว
สําหรับแหลง
ทองเท่ียวใหม
ในอนุภูมิลุม
แมน้ําโขง

1.เพื่อสํารวจสถานะของแหลงทองเที่ยวในกระแสนิยมของจังหวัดอุบลราชธานีและสถานะของ
หวงโซอุปทานทางการทองเท่ียวท่ีเก่ียวของ

2.วิเคราะหศักยภาพขององคกรในหวงโซอุปทานดานการทองเท่ียวของจังหวัดอุบลราชธานี

3.นําเสนอเสนทางการทองเท่ียวท่ีเหมาะสมตอพฤติกรรมของนักทองเท่ียวกลุมผูสูงอายุ

4.จัดทําขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาหวงโซอุปทานดานการทองเท่ียวของจังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี
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6. ตัวช้ีวัดเปาหมาย (OKR ของแผนงาน ท้ังเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ) ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรหนวยงานปงบประมาณ 2566
พรอมท้ังระบุคาเปาหมาย

7. ผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับ (Expected Output)

ช่ือแผนงาน

ตัวช้ีวัดเปาหมาย (Key Results)

ตัวช้ีวัด
เชิงปริมาณ เชิง

คุณภาพ

จํานวน หนวย
นับ

คาเปา
หมาย

การวิจัยและพัฒนาเพื่อใชประโยชนจากทรัพยากรฐาน
ชีวภาพ

สัดสวนจํานวนบทความทางวิชาการในฐาน
นานาชาติ (Scopus Q1-Q2) ตอ จํานวน
อาจารยประจํา

9 เร่ือง  

การวิจัยและพัฒนาวัสดุ อุปกรณ และระบบอัจฉริยะ
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันและยกระดับ
คุณภาพชีวิต

สัดสวนจํานวนบทความทางวิชาการในฐาน
นานาชาติ (Scopus Q1-Q2) ตอ จํานวน
อาจารยประจํา

7 เร่ือง  

การศึกษาวิจัยโรคและวิธีการรักษาเพื่อการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน

สัดสวนจํานวนบทความทางวิชาการในฐาน
นานาชาติ (Scopus Q1-Q2) ตอ จํานวน
อาจารยประจํา

7 เร่ือง  

การวิจัยและพัฒนาตนแบบเมืองทองเท่ียวเช่ือมโยงใน
พ้ืนท่ีลุมน้ําโขง

จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใชเพื่อ
การพัฒนาพื้นที่ หรือเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ 3 ผล

งาน  

ลําดับ โครงการวิจัย
ผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับ

จํานวน หนวยนับ รายละเอียดผลผลิต
ผลผลิต ประเภท

ผลผลิต
1 4243333 การศึกษาผล

ตอระบบประสาทของ
เห็ดรางแหและการ
พัฒนาผลิตภัณฑเห็ด
รางแหรูปแบบเม็ดแตก
ตัวไวในชองปากสําหรับ
ผูสูงอายุ

1. กําลังคน
หรือหนวย
งาน ท่ีไดรับ
การพัฒนา
ทักษะ

1.1 นิสิต/
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรี

2 คน สารนิพนธ

2. ตนฉบับ
บทความวิจัย
(Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

1 เร่ือง ตนฉบับบทความวิจัยท่ีตีพิมพในฐาน TCI 1

2. ตนฉบับ
บทความวิจัย
(Manuscript)

2.4 บทความ
ตางประเทศ

2 เร่ือง ตนฉบับบทความวิจัย เพื่อยื่นตีพิมพในวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติในฐานขอมูล SCOPUS
Q1

4. ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
หรือ
เทคโนโลยี/
กระบวนการ

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

1 ตนแบบ ตนแบบผลิตภัณฑท่ีมีองคประกอบและปจจัยท่ี
เหมาะสมจากโปรแกรม Design Expert?
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ใหม หรือ
นวัตกรรมทาง
สังคม

2 4243382 การศึกษา
คุณสมบัติทางเคมีและ
เคมีกายภาพเพื่อจัดทํา
มาตรฐานวัตถุดิบและ
สารสกัดเห็ดรางแหทาง
ยา

1. กําลังคน
หรือหนวย
งาน ท่ีไดรับ
การพัฒนา
ทักษะ

1.1 นิสิต/
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรี

2 คน สารนิพนธ

2. ตนฉบับ
บทความวิจัย
(Manuscript)

2.4 บทความ
ตางประเทศ

1 เร่ือง ตนฉบับบทความวิชาการที่ลงในวารสารระดับ
นานาชาติในฐาน SCOPUS Q1

3 4222649 การพัฒนา
สายพันธุขาวเหนียวหอม
ไมไวตอชวงแสง ทนทาน
ตอสภาพเครียดหลาย
ลักษณะโดยใช
เครื่องหมายโมเลกุลชวย
คัดเลือกเพ่ือพ้ืนท่ีปลูก
ขาวอาศัยนํ้าฝนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

1. กําลังคน
หรือหนวย
งาน ท่ีไดรับ
การพัฒนา
ทักษะ

1.1 นิสิต/
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรี

2 คน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร) และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหา
บัณฑิต (เกษตรศาสตร) ป 2566 จํานวน 2 คน

2. ตนฉบับ
บทความวิจัย
(Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

1 เร่ือง ตนฉบับบทความวิจัย เพื่อยื่นตีพิมพในวารสาร
วิชาการระดับชาติ TCI 1 ป 2566 จํานวน 1
เร่ือง

4 4222624 การประเมิน
ศักยภาพและเสถียรภาพ
การใหผลผลิตของ
ตนแบบสายพันธุขาวเจา
หอมปรับปรุงทนน้ําทวม
ฉับพลันตานทานโรค
ไหมและโรคขอบใบแหง
เพื่อการเพาะปลูกใน
พ้ืนท่ีiราบลุมอาศัยนํ้าฝน

1. กําลังคน
หรือหนวย
งาน ท่ีไดรับ
การพัฒนา
ทักษะ

1.1 นิสิต/
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรี

2 คน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร) และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหา
บัณฑิต (เกษตรศาสตร) ป 2566 จํานวน 2 คน

2. ตนฉบับ
บทความวิจัย
(Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

1 เร่ือง ตนฉบับบทความวิจัย เพื่อยื่นตีพิมพในวารสาร
วิชาการระดับชาติ TCI 1 ป 2566 จํานวน 1
เร่ือง

4. ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
หรือ
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม หรือ
นวัตกรรมทาง
สังคม

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค
สนาม

1 ตนแบบ ตนแบบสายพันธุขาวเจาหอมดีเดนเพาะปลูกใน
พ้ืนท่ีราบลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีเส่ียงกับ
ปญหาน้ําทวมฉับพลัน และปญหาการระบาด
ของของโรคไหมและโรคขอบใบแหง จํานวน
ประมาณ 4-5 สายพันธุ ป 2566

8. เครือขาย 8.1 ความ
รวมมือทาง
ดานวิชาการ
ระดับ

1 เครือขาย เครือขายความรวมมือดานวิชาการ การพัฒยา
สายพันธุขาว ระหวางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหง
ชาติ และกรมการขาว ป 2566 / 2567 และ
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ประเทศ 2568

5 4243601 สมบัติทาง
เคมีกายภาพและสาร
ออกฤทธ์ิทางชีวภาพของ
โปรตีนขาวและโปรตีน
ไฮโดรไลเซตจากขาว
และการใชประโยชนใน
อาหารผูสูงอายุ

2. ตนฉบับ
บทความวิจัย
(Manuscript)

2.4 บทความ
ตางประเทศ

1 เร่ือง บทความ Physicochemical properties and
bioactive compounds of rice proteins
and rice protein hydrolysates and its
application in elderly people เพ่ือย่ืนตี
พิมพใน Q1 หรือ Q2

6 4243583 การคนหา
สารสกัดจากผลิตภัณฑ
ธรรมชาติที่มีศักยภาพใน
การยับย้ังเอนไซม InhA
และ PknB ของเช้ือ
วัณโรคเพ่ือใชตาน
วัณโรคด้ือยาหลายขนาน

1. กําลังคน
หรือหนวย
งาน ท่ีไดรับ
การพัฒนา
ทักษะ

1.3 นิสิต/
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาเอก

2 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก (ป 2566)

2. ตนฉบับ
บทความวิจัย
(Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

3 เร่ือง ผลงานตีพิมพเอกสารสืบเนื่องจากงานประชุม
วิชาการระดับชาติ (ป 2566)

2. ตนฉบับ
บทความวิจัย
(Manuscript)

2.2
Proceeding
ระดับ
นานาชาติ

1 เร่ือง ผลงานตีพิมพเอกสารสืบเนื่องจากงานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (ป 2566)

2. ตนฉบับ
บทความวิจัย
(Manuscript)

2.4 บทความ
ตางประเทศ

1 เร่ือง ตนฉบับบทความวิจัย เพื่อยื่นตีพิมพในวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติในฐานขอมูล SCOPUS
Q1 (ป 2566)

2. ตนฉบับ
บทความวิจัย
(Manuscript)

2.4 บทความ
ตางประเทศ

1 เร่ือง ตนฉบับบทความวิจัย เพื่อยื่นตีพิมพในวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติในฐานขอมูล SCOPUS
Q1/Q2 (ป 2566)

7 4380650 การคนหา
สารสกัดจากผลิตภัณฑ
ธรรมชาติที่มีศักยภาพใน
การยับย้ังเอนไซม GyrB
ของเช้ือวัณโรคเพ่ือใช
ตานวัณโรคด้ือยาชนิด
รุนแรงมาก

1. กําลังคน
หรือหนวย
งาน ท่ีไดรับ
การพัฒนา
ทักษะ

1.3 นิสิต/
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาเอก

1 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก

2. ตนฉบับ
บทความวิจัย
(Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

1 เร่ือง ผลงานตีพิมพเอกสารสืบเนื่องจากงานประชุม
วิชาการระดับชาติ (ป 2566)

2. ตนฉบับ
บทความวิจัย
(Manuscript)

2.2
Proceeding
ระดับ
นานาชาติ

1 เร่ือง ผลงานตีพิมพเอกสารสืบเนื่องจากงานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (ป 2566)

2. ตนฉบับ 2.4 บทความ 1 เร่ือง ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติที่อยู
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บทความวิจัย
(Manuscript)

ตางประเทศ ใน Q1/Q2 (ป 2566)

8 4253794 ผลของสาร
สําคัญจากพืชสมุนไพร
ไทยในการเสริมฤทธิ์ตาน
มะเร็งของเซลล
ภูมิคุมกันและการพัฒนา
ผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ

1. กําลังคน
หรือหนวย
งาน ท่ีไดรับ
การพัฒนา
ทักษะ

1.1 นิสิต/
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรี

2 คน โปรเจคสารนิพนธ

1. กําลังคน
หรือหนวย
งาน ท่ีไดรับ
การพัฒนา
ทักษะ

1.6 ชุมชน
ทองถ่ิน/
ประชาสังคม

1 คน เกษตรกรผูรวมโครงการ

1. กําลังคน
หรือหนวย
งาน ท่ีไดรับ
การพัฒนา
ทักษะ

1.7 นักวิจัย
อิสระ (ไมมี
สังกัด)

1 คน นักวิจัย ผูประกอบการ

2. ตนฉบับ
บทความวิจัย
(Manuscript)

2.4 บทความ
ตางประเทศ

2 เร่ือง กลุม TCI1/ Q1-Q2

4. ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
หรือ
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม หรือ
นวัตกรรมทาง
สังคม

4.3 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับ
อุตสาหกรรม

1 ตนแบบ ผลิตภัณฑสมุนไพร

7. ฐานขอมูล
ระบบและ
กลไก หรือ
มาตรฐาน

7.2 ฐาน
ขอมูล
(Database)

1 ฐานขอมูล ฐานขอมูลสมุนไพร

9 4243690 การศึกษา
ฤทธิ์ตานเบาหวานและ
ฤทธ์ิปกปองไตของสาร
สกัดชมพูทับทิมจันทร

2. ตนฉบับ
บทความวิจัย
(Manuscript)

2.4 บทความ
ตางประเทศ

1 เร่ือง ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติในฐานขอมูล SCOPUS Q1 หรือ Q2

10 4162168 กระบวนการ
วิเคราะห Big Data ของ
ภาพถายดาวเทียม เพื่อ

2. ตนฉบับ
บทความวิจัย
(Manuscript)

2.4 บทความ
ตางประเทศ

1 เร่ือง ผลงานตีพิมพในวารสาร วิชาการระดับ
นานาชาติ ฐานขอมูล Scopus Q1 หรือ Q2
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สรางแบบจําลองเชิง
พ้ืนท่ีทํานายการเกิดโรค
เมลิออยด และเช้ือ
Burkholderia
psuedomallei จังหวัด
อุบลราชธานี

7. ฐานขอมูล
ระบบและ
กลไก หรือ
มาตรฐาน

7.2 ฐาน
ขอมูล
(Database)

2 ฐานขอมูล 1.ฐานขอมูลโรคเมลิออยด 10 ป พ้ืนท่ีจังหวัด
อุบลราชธานี 2.ฐานขอมูลแผนที่ภาพถาย
ดาวเทียม 10 ป

11 4233051 เซนเซอรทาง
แสงในตัวเองแบบใหมท่ี
อาศัยพอลิเมอรที่มีรอย
ประทับบนฐานวัสดุโครง
ขายโลหะอินทรียนาโน
สําหรับตรวจวัดสารอะฟ
ลาทอกซินบี 1 ปนเปอน
ในตัวอยางผลผลิต
ทางการเกษตร

1. กําลังคน
หรือหนวย
งาน ท่ีไดรับ
การพัฒนา
ทักษะ

1.1 นิสิต/
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรี

1 คน นักศึกษาหลักสูตร เคมี ป โท เอก

2. ตนฉบับ
บทความวิจัย
(Manuscript)

2.4 บทความ
ตางประเทศ

1 เร่ือง ตนฉบับบทความวิจัย เพื่อยื่นตีพิมพในวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติในฐานขอมูล SCOPUS
Q1

4. ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
หรือ
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม หรือ
นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

1 ตนแบบ เซนเซอรทางแสงในตัวเองท่ีมีการใชวัสดุแบบ
ใหม

5. ทรัพยสิน
ทางปญญา

5.2 อนุสิทธิ
บัตร (Petty
patent)

1 เร่ือง อนุสิทธิบัตร

12 4202530 เสนใยนาโน
แบบยอยสลายงายทาง
ชีวภาพท่ีปนดวย
ไฟฟาสถิตเพื่อเปน
เซนเซอรท่ีพรอมตรวจ
วัดทางสีสําหรับ
ฟอรมาลินท่ีปนเปอนใน
อาหาร

1. กําลังคน
หรือหนวย
งาน ท่ีไดรับ
การพัฒนา
ทักษะ

1.2 นิสิต/
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาโท

1 คน นศ.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี

2. ตนฉบับ
บทความวิจัย
(Manuscript)

2.4 บทความ
ตางประเทศ

1 เร่ือง ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ในฐานขอมูล SCOPUS Q1

4. ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
หรือ
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม หรือ
นวัตกรรมทาง

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

1 ตนแบบ ตนแบบแผนทดสอบปริมาณฟอรมาลีนแบบใหม
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สังคม

13 4274307 การออกแบบ
และสรางเคร่ืองตรวจวัด
ทางแสงสําหรับตรวจวัด
สารอะฟลาทอกซินบี 1
ปนเปอนในตัวอยาง
ผลผลิตทางการเกษตร

1. กําลังคน
หรือหนวย
งาน ท่ีไดรับ
การพัฒนา
ทักษะ

1.1 นิสิต/
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรี

1 คน

5. ทรัพยสิน
ทางปญญา

5.2 อนุสิทธิ
บัตร (Petty
patent)

1 เร่ือง ตนแบบเคร่ืองตรวจวัดทางแสงในหองปฏิบัติการ
ทดลอง

14 4233050 การผลิต
บัวบกในระบบโรงงาน
ผลิตพืชเพื่อใหมีสาร
สําคัญสูง และการนําไป
ใชประโยชน

2. ตนฉบับ
บทความวิจัย
(Manuscript)

2.4 บทความ
ตางประเทศ

1 เร่ือง ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ในฐานขอมูล SCOPUS

4. ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
หรือ
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม หรือ
นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

1 กระบวนการ
ใหม

15 4161845 การหาคาที่
เหมาะสมทางวิศวกรรม
เพื่อการพัฒนา
นวัตกรรมโรงงานผลิต
พืชบัวบกระดับครัวเรือน
สําหรับสังคมสูงวัย

1. กําลังคน
หรือหนวย
งาน ท่ีไดรับ
การพัฒนา
ทักษะ

1.3 นิสิต/
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาเอก

1 คน นศ.หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ

2. ตนฉบับ
บทความวิจัย
(Manuscript)

2.4 บทความ
ตางประเทศ

2 เร่ือง ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ในฐานขอมูล SCOPUS

4. ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
หรือ
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม หรือ
นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

1 กระบวนการ
ใหม

อัลกอริทึมในการหาพารามิเตอรที่เหมาะสมใน
การปลูกและสกัดสารสําคัญจากบัวบกใหไดมาก
ท่ีสุด

16 4161746 การพัฒนา
อุปกรณฉีดยาดวยลําเจ็ท
แบบไมใชเข็มสําหรับ
ฟารมสุกร

1. กําลังคน
หรือหนวย
งาน ท่ีไดรับ
การพัฒนา

1.1 นิสิต/
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรี

2 คน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
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ทักษะ

1. กําลังคน
หรือหนวย
งาน ท่ีไดรับ
การพัฒนา
ทักษะ

1.1 นิสิต/
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรี

1 คน สาขาสัตวศาสตร

1. กําลังคน
หรือหนวย
งาน ท่ีไดรับ
การพัฒนา
ทักษะ

1.2 นิสิต/
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาโท

1 คน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

2. ตนฉบับ
บทความวิจัย
(Manuscript)

2.1
Proceeding
ระดับชาติ

2 เร่ือง การประชุมวิชาการ

2. ตนฉบับ
บทความวิจัย
(Manuscript)

2.3 บทความ
ในประเทศ

1 เร่ือง วารสารที่ตีพิมพบทความระดับ TCI กลุม 1 - 2

4. ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
หรือ
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม หรือ
นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

1 ตนแบบ อุปกรณฉีดยาแบบไมใชเข็ม

5. ทรัพยสิน
ทางปญญา

5.2 อนุสิทธิ
บัตร (Petty
patent)

1 เร่ือง อุปกรณฉีดยาแบบไมใชเข็ม

17 4141367 ระบบตรวจ
วัดสัญญาณชีพแบบไม
สัมผัสเพ่ือคัดกรองในโรง
พยาบาล

2. ตนฉบับ
บทความวิจัย
(Manuscript)

2.4 บทความ
ตางประเทศ

1 เร่ือง ตนฉบับบทความวิจัย เพื่อยื่นตีพิมพในวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติในฐานขอมูล SCOPUS
Q1-Q2

4. ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
หรือ
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม หรือ
นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

1 ตนแบบ ตนแบบระบบตรวจวัดสัญญาณชีพแบบไมสัมผัส
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5. ทรัพยสิน
ทางปญญา

5.2 อนุสิทธิ
บัตร (Petty
patent)

1 เร่ือง ระบบตรวจวัดสัญญาณชีพแบบไมสัมผัส

18 4151463 ศักยภาพสา
รพรีไบโอติกจากเห็ดปา
ที่รับประทานไดใน
จังหวัดอุบลราชธานี
สําหรับการฟนฟูไมโคร
ไบโอมลําไส

1. กําลังคน
หรือหนวย
งาน ท่ีไดรับ
การพัฒนา
ทักษะ

1.2 นิสิต/
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาโท

1 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท:หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร เขาศึกษาปการ
ศึกษา 2566

2. ตนฉบับ
บทความวิจัย
(Manuscript)

2.4 บทความ
ตางประเทศ

3 เร่ือง ปนําสง 2566 ตนฉบับ original research เพื่อ
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ใน
ฐานขอมูล SCOPUS Q1 จํานวน 3 เร่ือง ไดแก
1. Discovery of novel effective prebiotic
from wild mushrooms in Ubon
Ratchathani province, Thailand for highly
potential use as next generation
microbial therapy in human 2. Ex vivo
evaluation of extracted polysaccharide
from mushroom for fermentation by
human fecal gut microbiota 3. Functional
gene analysis of Thai gut microbiome
during wild edible mushroom derived-
prebiotic fermentation

3. หนังสือ 3.5 หนังสือ
ทั้งเลม
(Whole
book)
ระดับชาติ

1 เลม สารพรีไบโอติกในเห็ดปาในจังหวัดอุบลราชธานี
สํานักพิมพฯ ในประเทศ เชน สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปนําสง 2566

4. ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
หรือ
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม หรือ
นวัตกรรมทาง
สังคม

4.4
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม ระดับ
หองปฏิบัติ
การ

1 กระบวนการ
ใหม

กระบวนการที่เหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยง
เสนใยเห็ดปา ปนําสง 2566

19 4162124 การพัฒนา
ชุดตรวจทางน้ําเหลือง
วิทยาเพื่อการวินิจฉัย
โรคพยาธิใบไมตับ

4. ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
หรือ
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม หรือ

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

2 ตนแบบ ตนแบบ immunodot-blot ELISA และ
ตนแบบ immunochromatographic strip
สําหรับตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไมตับ
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นวัตกรรมทาง
สังคม

20 4162029 สารสกัด
สมุนไพรไทยพื้นบาน
และสารผลิตภัณฑ
ธรรมชาติกับการ
ประยุกตใชรักษาภาวะ
แทรกซอนในโรคธาลัสซี
เมีย

2. ตนฉบับ
บทความวิจัย
(Manuscript)

2.4 บทความ
ตางประเทศ

3 เร่ือง ตนฉบับบทความวิจัย เพื่อยื่นตีพิมพในวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติในฐานขอมูล SCOPUS
Q1/Q2 (นําสงป 2566)

21 4274469 ภาวะซึมเศรา
ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง ประเทศไทย

2. ตนฉบับ
บทความวิจัย
(Manuscript)

2.4 บทความ
ตางประเทศ

1 เร่ือง ตนฉบับบทความวิจัย เพื่อยื่นตีพิมพในวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติในฐานขอมูล SCOPUS
Q1/Q2

4. ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
หรือ
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม หรือ
นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

1 ตนแบบ ตนแบบของโปรแกรมการปองกันการเกิดภาวะ
ซึมเศรา

22 4161878 การพัฒนา
ระบบการจัดการโลจิสติ
กสและหวงโซอุปทาน
ดานการทองเท่ียว
อัจฉริยะ

1. กําลังคน
หรือหนวย
งาน ท่ีไดรับ
การพัฒนา
ทักษะ

1.2 นิสิต/
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาโท

1 คน นศ.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

2. ตนฉบับ
บทความวิจัย
(Manuscript)

2.4 บทความ
ตางประเทศ

1 เร่ือง ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ในฐานขอมูล SCOPUS Q1 หรือ Q2

4. ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
หรือ
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม หรือ
นวัตกรรมทาง
สังคม

4.1 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับหอง
ปฏิบัติการ

1 ตนแบบ อัลกอริทึมของเมตาฮิวรีสติกสที่พัฒนาขึ้นมา
ใหม

4. ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
หรือ
เทคโนโลยี/

4.2 ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
(Prototype)
ระดับภาค

1 ตนแบบ เว็บแอพพลิเคช่ันเพ่ือชวยในการตัดสินใจ
วางแผนดานการทองเท่ียว
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8. แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
8.1 ลักษณะของแผนงาน

ใหม    ตอเน่ือง
ระยะเวลาตลอดแผนงานเสริมสรางความเขมแข็งฯ เริ่มปงบประมาณ 2566 ส้ินสุดปงบประมาณ 2570 
งบประมาณรวมของแผนงานเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
จํานวน 305,000.00 บาท
8.2 เปาหมายสุดทายเม่ือส้ินสุดการดําเนินงานของแผนงาน

1. มีระบบบริหารจัดการแผนงานและโครงการที่มีประสิทธิภาพ

กระบวนการ
ใหม หรือ
นวัตกรรมทาง
สังคม

สนาม

7. ฐานขอมูล
ระบบและ
กลไก หรือ
มาตรฐาน

7.2 ฐาน
ขอมูล
(Database)

1 ฐานขอมูล ฐานขอมูลแหลงทองเท่ียวและหวงโซอุปทานใน
การทองเท่ียวในพ้ืนท่ีอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

23 4110679 การพัฒนา
นวัตกรรมและระบบการ
จัดการความปลอดภัย
ทางการทองเท่ียวและ
แอพพลิเคช่ันเกมสสง
เสริมทองเท่ียว เพ่ือ
รองรับสังคมสูงวัย

1. กําลังคน
หรือหนวย
งาน ท่ีไดรับ
การพัฒนา
ทักษะ

1.16
บุคลากรภาค
รัฐ

2 คน ตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน

2. ตนฉบับ
บทความวิจัย
(Manuscript)

2.4 บทความ
ตางประเทศ

2 เร่ือง บทความดานนวัฒกรรม ที่ตีพิมพในวารสารที่
อยูในฐาน SCOPUS Q1-Q2

4. ตนแบบ
ผลิตภัณฑ
หรือ
เทคโนโลยี/
กระบวนการ
ใหม หรือ
นวัตกรรมทาง
สังคม

4.7
นวัตกรรม
ทางสังคม
(Social
Innovation)
ความรูและ
เทคโนโลยี
ทางดาน
สังคม

1 นวัตกรรม ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมและไลบรารี่แจง
เตือนภาวะฉุกเฉินสําหรับผูปวยสูงอายุและ
ระบบการจัดการความปลอดภัยทางการทอง
เท่ียว

24 4263990 การพัฒนา
หวงโซอุปทานดานการ
ทองเท่ียวสําหรับแหลง
ทองเท่ียวใหมในอนุภูมิ
ลุมแมนํ้าโขง

2. ตนฉบับ
บทความวิจัย
(Manuscript)

2.4 บทความ
ตางประเทศ

1 เร่ือง ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ SCOPUS Q1-2
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2. มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการงานวิจัย ทรัพยสินทางปญญา
3. สามารถนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสูการใชประโยชน
4. สามารถติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนผลลัพธ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนได
5. มีกลุมวิจัยที่เขมแข็ง สามารถสรางผลงานวิจัยในระดับสากล

8.3 ตัวช้ีวัดความสําเร็จเม่ือส้ินสุดแผนงาน (KR)
8.3.1 ตัวช้ีวัดความสําเร็จหลัก (KR บังคับ)

8.3.1.1 มีโครงการที่ดําเนินการและสงมอบผลผลิตไดครบถวนตามแผน เปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนโครงการ
ทั้งหมด (คาเปาหมายควรทาทายและเพิ่มขึ้นทุกป) 

 จํานวนโครงการที่สามารถดําเนินการและสงมอบผลผลิตไดตามแผน ไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนโครงการทั้งหมด

8.3.1.2 หนวยงานสามารถรายงานผลการดําเนินงาน และบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศ ที่ สกสว. กําหนดไดอยางครบถวน
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 มหาวิทยาลัยสามารถรายงานผลการดําเนินงาน และบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศ ท่ี สกสว. กําหนดไดอยางครบถวนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

8.3.2 ตัวช้ีวัดความสําเร็จเลือก (KR เลือก)

8.4 เปาหมายรายป

8.5 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
8.5.1 ผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับ (Expected output)

1. แผนยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัย ท่ีมีกรอบการวิจัยเปนแผนปฏิบัติการ (UBU Research Road Map) จํานวน 1 ฉบับ
2. เวทีการประชุมเพื่อนําเสนอรายงานผลการวิจัย จํานวน 1 ครั้ง
3. ผูมีสวนไดเสีย และผูท่ีจะนําไปใชประโยชน โดยเฉพาะอยางย่ิงภาคเอกชน และนักธุรกิจ อยางนอย 50 คน (หรือหนวยงาน)
4. นักวิจัยที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย จํานวน 50 คน/ป
5.  มีกลุมวิจัยที่เขมแข็ง สามารถสรางผลงานวิจัยในระดับสากล จํานวน 10 กลุม (เมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ 2570)
6. สัดสวนผลงานที่ตีพิมพในฐานขอมูลระดับนานานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด   Q1-Q2 (Scopus) ไมนอยกวา 0.16
7. จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพร อยางนอย 10 ผลงาน

ปงบประมาณ เปาหมายรายป รายละเอียดส่ิงท่ีจะสงมอบรายป

2566 ระบบบริหารจัดการแผนงานและโครงการที่มี
ประสิทธิภาพ

จํานวนโครงการที่สามารถดําเนินการและสงมอบผลผลิตไดตามแผน
ไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนโครงการทั้งหมด

2566 บุคลากรที่มีความรูความสามารถในการบริหาร
จัดการงานวิจัย ทรัพยสินทางปญญา

บุคลากรที่มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการงานวิจัย
ทรัพยสินทางปญญา จํานวน 20 คน

2566 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน ไมนอยกวารอย
ละ 50

2566 กลุมวิจัยที่เขมแข็ง สามารถสรางผลงานวิจัยใน
ระดับสากล

กลุมวิจัยที่เขมแข็ง สามารถสรางผลงานวิจัยในระดับสากล จํานวน 2
กลุม
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8.5.2 ผลลัพธท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน (Expected outcome)

1. จํานวนโครงการที่ถูกนําไปใชประโยชน ไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนโครงการทั้งหมด
2. บุคลากรท่ีรับผิดชอบดาน RDI* Management ของหนวยงาน มีจํานวนเพิ่มขึ้นรอยละ 50 เมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ.

2566
3. มหาวิทยาลัยสามารถรายงานผลการดําเนินงาน และบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศ ท่ี สกสว. กําหนดไดอยางครบถวนภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

8.5.3 ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน (Expected impact)

1. มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการแผนงานและโครงการที่มีประสิทธิภาพ อยางนอย 1 ระบบ
2. มหาวิทยาลัยมีระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนผลลัพธ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไดเชิงประจักษ และใชงบ

ประมาณไดอยางคุมคา อยางนอย 1 ระบบ
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การรายงานผลผลิตท่ีเกิดข้ึนของงานวิจัยและนวัตกรรม 
(รายงานผลในระบบขอมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (NRIIS) หรือตามรูปแบบ ท่ี สกสว. กําหนด)

ผลผลิต (Outputs) หมายถึง ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากการวิจัยท่ีไดรับการจัดสรรทุนวิจัย ผานกองทุนสงเสริม ววน. โดยเปนผลท่ีเกิดข้ึนทันที
เมื่อจบโครงการ และเปนผลโดยตรงจากการดําเนินโครงการ

ประเภทของผลผลิตและคําจํากัดความ (Type of Outputs and Definition)
ประเภทของผลผลิต
(Type of Outputs)

คําจํากัดความ
(Definition)

1. กําลังคน หรือหนวยงาน ท่ีไดรับการ
พัฒนาทักษะ

กําลังคนหรือหนวยงานเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาจากโครงการ ววน. โดยนับเฉพาะคนหรือ
หนวยงานที่เปนเปาหมายของโครงการนั้น ๆ ซึ่งอาจเปนโครงการในรูปแบบทุนการศึกษา การ
ฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ หรือการดําเนินการในรูปแบบอื่นที่ระบุไวในโครงการ

2. ตนฉบับบทความวิจัย (Manuscript) งานเขียนทางวิชาการ ซ่ึงมีการกําหนดประเด็นท่ีตองการอธิบายหรือวิเคราะหอยางชัดเจน ท้ังน้ี
ตองมีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการ โดยมีการสํารวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุน
จนสามารถสรุปผลการวิเคราะหในประเด็นนั้นได มีการแสดงเหตุผลหรือท่ีมาของประเด็นท่ี
ตองการอธิบายหรือวิเคราะห กระบวนการอธิบายและวิเคราะหและบทสรุป มีการอางอิงและ
บรรณานุกรมที่ครบถวนและสมบูรณวารสารการวิจัยนั้นอาจจะเผยแพรเปนรูปเลมสิ่งพิมพหรือ
เปนส่ืออิเล็กทรอนิกสซ่ึง ตนฉบับบทความวิจัย (Manuscript) ไดแก Proceeding ระดับชาติ
Proceeding ระดับนานาชาติ บทความในประเทศและบทความตางประเทศ

3. หนังสือ ขอมูลงานวิจัยในรูปแบบหนังสือ ตํารา หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ท้ังระดับชาติและ
นานาชาติ โดยจะตองผานกระบวนการ Peer review ประกอบดวย 
3.1 บางบทของหนังสือ (Book Chapter) 
3.2 หนังสือทั้งเลม (Whole book) 
3.3 เอกสาร/หนังสือท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง อยางครบถวน (Monograph)

4. ตนแบบผลิตภัณฑ หรือ เทคโนโลยี/
กระบวนการใหม หรือนวัตกรรมทาง
สังคม

ผลงานท่ีเกิดจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ท่ีทําใหเกิดผลิตภัณฑใหม หรือเทคโนโลยีใหม/
กระบวนการใหม หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ หรือเทคโนโลยี/กระบวนการใหดีข้ึนกวาเดิม รวม
ถึงส่ือสรางสรร ส่ือสารคดีเพ่ือการเผยแพร ส่ือออนไลน แอปพลิเคชัน/Podcast/กิจกรรม/
กระบวนการ เพื่อสรางการเรียนรู การมีสวนรวม และ/หรือ การตระหนักรูตาง ๆ 
4.1 ตนแบบผลิตภัณฑ หมายถึง ตนแบบในรูปแบบของผลิตภัณฑท่ีใชสําหรับการทดสอบกอน
สั่งผลิตจริง ที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัย พัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนการเดิมดวยองค
ความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท้ังในระดับหองปฏิบัติการ ระดับภาคสนาม ระดับ
อุตสาหกรรม 
4.2 เทคโนโลยี/กระบวนการใหม หมายถึง กรรมวิธีข้ันตอน หรือเทคนิค ท่ีพัฒนาข้ึนจาก
กระบวนการวิจัย พัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนการเดิมดวยองคความรูดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
4.3 นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) หมายถึง การประยุกตใช ความคิดใหม และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน และส่ิงแวดลอม อันจะนําไปสูความ
เทาเทียมกันในสังคม และสามารถลดปญหาความเหล่ือมล้ําไดอยางเปนรูปธรรม ตัวอยางเชน
หลักสูตรอบรมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนานักวิจัย หลักสูตรพื้นฐานเพื่อพัฒนาอาชีพใหมในรูปแบบ
Reskill หรือ Upskill หลักสูตรการเรียนการสอน หลักสูตรบัณฑิตพันธุใหม หลักสูตรการผลิต
ครู เปนตน

5. ทรัพยสินทางปญญา ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ คิดคน หรือสรางสรรคของนักวิจัย ไดแก อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร
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การประดิษฐ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายทางการคา ความลับ
ทางการคา ช่ือทางการคา การข้ึนทะเบียนพันธุพืชหรือสัตว ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร แบบผังภูมิ
ของวงจร

6. เครื่องมือ และโครงสรางพื้นฐาน
(Facilities and Infrastructure)

เครื่องมือ และโครงสรางพื้นฐานเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนา นวัตกรรม ท่ีจัดซ้ือ สรางข้ึน หรือพัฒนาตอยอดภายใตโครงการ

7. ฐานขอมูล ระบบและกลไกหรือ
มาตรฐาน

การพัฒนาฐานขอมูล และสรางระบบ กลไก หรือมาตรฐาน ที่ตอบสนองการพัฒนาวิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมตาง ๆ และเอื้อตอการพัฒนาประเทศ ไมวาจะเปนการพัฒนากําลังคน การ
จัดการปญหาทางสังคม สิ่งแวดลอม และการสรางความสามารถในการแขงขัน เปนตน 
- ระบบและกลไก หมายถึง ข้ันตอนหรือเคร่ืองมือ การปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอยางชัดเจนใน
การดําเนินการ เพ่ือใหไดผลออกมาตามท่ีตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบ
โดยท่ัวกัน ไมวาจะอยูในรูปของ เอกสาร หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค
ประกอบของระบบและกลไก ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต กลุมคนท่ีเก่ียวของ และ
ขอมูลปอนกลับ ซ่ึงมีความสัมพันธเช่ือมโยงกัน ตัวอยางเชน ระบบการผลิตและการพัฒนากําลัง
คน ระบบสงเสริมการจัดการทรัพยากรและ สิ่งแวดลอม ระบบสงเสริมการวิจัยรวมกับภาค
อุตสาหกรรม ระบบบริการหรือส่ิงสนับสนุนประชาชนท่ัวไป ระบบบริการหรือส่ิงสนับสนุนกลุมผู
สูงอายุ ระบบบริการหรือส่ิงสนับสนุนกลุม ผูดอยโอกาส รวมถึงกลไกการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
- ฐานขอมูล (Database) คือ ชุดของสารสนเทศ ท่ีมีโครงสรางสม่ําเสมอ หรือชุดของ
สารสนเทศใด ๆ ท่ีประมวลผลดวยคอมพิวเตอร หรือสามารถประมวลดวยคอมพิวเตอรได 
- มาตรฐาน หมายถึง การรับรองมาตรฐานสินคา และ/หรือ ศูนยทดสอบตาง ๆ เพ่ือสรางและ
ยกระดับความสามารถทางดานคุณภาพ ทั้งในชาติและนานาชาติ

8. เครือขาย เครือขายความรวมมือ (Network) และสมาคม (Consortium) ดานวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม ที่เกิดจากการดําเนินการของโครงการ ท้ังเครือขายในประเทศ และเครือขายระดับ
นานาชาติ ซึ่งจะชวยในการยกระดับความสามารถในการแขงขันใหแกประเทศ ไดแก 
1. เครือขายความรวมมือทางดานวิชาการ 
2. เครือขายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
3. เครือขายเพื่อการพัฒนาสังคม 
4. เครือขายเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดลอม เปนตน

9. การลงทุนวิจัยและนวัตกรรม ความสามารถในการระดมทุนเงินงบประมาณจากภาครัฐ และผูประกอบการภาคเอกชน ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ เพ่ือการลงทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ท้ังในรูปของเงินสด (In
cash) และสวนสนับสนุนอ่ืนท่ีไมใชเงินสด (In kind)

10. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy
Recommendation) และมาตรการ
(Measures)

ขอเสนอแนะในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ หรือมาตรการจากงานวิจัยที่เปนประโยชนตอ
ภาคประชาชน สังคม และเศรษฐกิจ รวมทั้งสามารถนําไปใชในการบริหารจัดการ และแก
ปญหา ของประเทศ เชน มาตรการท่ีใชเพ่ือปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบ หรือพัฒนามาตรการ
และสราง แรงจูงใจใหเอ้ือตอการพัฒนาภาคประชาชน สังคม หรือเศรษฐกิจ
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เอกสารแนบ 3
แผนการใชจายงบประมาณของหนวยงาน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. แผนการใชจายงบประมาณ
1.1 รายละเอียดงบประมาณของแตละโครงการ (แยกตามหมวด)

โครงการ

หมวดงบประมาณ (บาท)
งบประมาณรวม
ของปท่ีเสนอขอ

(บาท)

งบดําเนินงาน งบลงทุน

คาจาง คาใชสอย คาวัสดุ คา
สาธารณูปโภค

คาเดิน
ทางตาง
ประเทศ

คา
อมแ ม

ครุภัณฑ
ครุภัณฑ

1. การวิจัยและ
พัฒนาเพื่อใช
ประโยชนจาก
ทรัพยากรฐาน
ชีวภาพ

1,215,000.00 2,088,600.00 3,340,400.00 - - - - 6,644,000.00

1.1
(4243333)
การศึกษาผลตอ
ระบบประสาท
ของเห็ดรางแห
และการพัฒนา
ผลิตภัณฑเห็ด
รางแหรูปแบบ
เม็ดแตกตัวไวใน
ชองปากสําหรับ
ผูสูงอายุ

180,000.00 127,000.00 493,000.00 - - - - 800,000.00

1.2
(4243382)
การศึกษา
คุณสมบัติทาง
เคมีและเคมี
กายภาพเพื่อจัด
ทํามาตรฐาน
วัตถุดิบและสาร
สกัดเห็ดรางแห
ทางยา

90,000.00 140,000.00 170,000.00 - - - - 400,000.00
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1.3
(4222649)
การพัฒนาสาย
พันธุขาวเหนียว
หอม ไมไวตอ
ชวงแสง
ทนทานตอ
สภาพเครียด
หลายลักษณะ
โดยใช
เครื่องหมาย
โมเลกุลชวยคัด
เลือกเพ่ือพ้ืนท่ี
ปลูกขาวอาศัย
นํ้าฝนในภาค
ตะวันออกเฉียง
เหนือ

180,000.00 349,100.00 361,900.00 - - - - 891,000.00

1.4
(4222624)
การประเมิน
ศักยภาพและ
เสถียรภาพการ
ใหผลผลิตของ
ตนแบบสาย
พันธุขาวเจา
หอมปรับปรุง
ทนน้ําทวมฉับ
พลันตานทาน
โรคไหมและโรค
ขอบใบแหงเพ่ือ
การเพาะปลูก
ในพ้ืนท่ีiราบลุม
อาศัยน้ําฝน

180,000.00 545,900.00 352,100.00 - - - - 1,078,000.00

1.5
(4243601)
สมบัติทางเคมี
กายภาพและ
สารออกฤทธ์ิ
ทางชีวภาพของ
โปรตีนขาวและ
โปรตีนไฮโดรไล
เซตจากขาว

150,000.00 255,600.00 221,400.00 - - - - 627,000.00
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และการใช
ประโยชนใน
อาหารผูสูงอายุ

1.6
(4243583)
การคนหาสาร
สกัดจาก
ผลิตภัณฑ
ธรรมชาติที่มี
ศักยภาพในการ
ยับย้ังเอนไซม
InhA และ
PknB ของเช้ือ
วัณโรคเพ่ือใช
ตานวัณโรค
ด้ือยาหลาย
ขนาน

180,000.00 303,000.00 941,000.00 - - - - 1,424,000.00

1.7
(4380650)
การคนหาสาร
สกัดจาก
ผลิตภัณฑ
ธรรมชาติที่มี
ศักยภาพในการ
ยับย้ังเอนไซม
GyrB ของเช้ือ
วัณโรคเพ่ือใช
ตานวัณโรค
ด้ือยาชนิด
รุนแรงมาก

165,000.00 168,000.00 355,000.00 - - - - 688,000.00

1.8
(4253794) ผล
ของสารสําคัญ
จากพืช
สมุนไพรไทยใน
การเสริมฤทธิ์
ตานมะเร็งของ
เซลลภูมิคุมกัน
และการพัฒนา
ผลิตภัณฑเพ่ือ
สุขภาพ

90,000.00 100,000.00 190,000.00 - - - - 380,000.00
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1.9
(4243690)
การศึกษาฤทธิ์
ตานเบาหวาน
และฤทธ์ิปกปอง
ไตของสารสกัด
ชมพูทับทิม
จันทร

- 100,000.00 256,000.00 - - - - 356,000.00

2. การวิจัยและ
พัฒนาวัสดุ
อุปกรณ และระบบ
อัจฉริยะ เพื่อเพิ่ม
ความสามารถใน
การแขงขันและยก
ระดับคุณภาพชีวิต

998,000.00 2,379,210.00 1,138,790.00 - - - - 4,516,000.00

2.1
(4162168)
กระบวนการ
วิเคราะห Big
Data ของ
ภาพถาย
ดาวเทียม เพื่อ
สรางแบบ
จําลองเชิงพ้ืนท่ี
ทํานายการเกิด
โรคเมลิออยด
และเช้ือ
Burkholderia
psuedomallei
จังหวัด
อุบลราชธานี

- 391,610.00 8,390.00 - - - - 400,000.00

2.2
(4233051)
เซนเซอรทาง
แสงในตัวเอง
แบบใหมท่ี
อาศัยพอลิเมอร
ท่ีมีรอยประทับ
บนฐานวัสดุ
โครงขายโลหะ
อินทรียนาโน
สําหรับตรวจวัด

144,000.00 200,000.00 256,000.00 - - - - 600,000.00
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สารอะฟลาทอก
ซินบี 1 ปน
เปอนใน
ตัวอยางผลผลิต
ทางการเกษตร

2.3
(4202530)
เสนใยนาโน
แบบยอยสลาย
งายทางชีวภาพ
ท่ีปนดวย
ไฟฟาสถิตเพื่อ
เปนเซนเซอรท่ี
พรอมตรวจวัด
ทางสีสําหรับ
ฟอรมาลินที่ปน
เปอนในอาหาร

120,000.00 86,000.00 274,000.00 - - - - 480,000.00

2.4
(4274307)
การออกแบบ
และสรางเครื่อง
ตรวจวัดทาง
แสงสําหรับ
ตรวจวัดสา
รอะฟลาทอกซิ
นบี 1 ปนเปอน
ในตัวอยาง
ผลผลิตทางการ
เกษตร

80,000.00 130,000.00 110,000.00 - - - - 320,000.00

2.5
(4233050)
การผลิตบัวบก
ในระบบโรงงาน
ผลิตพืชเพ่ือใหมี
สารสําคัญสูง
และการนําไป
ใชประโยชน

90,000.00 224,000.00 86,000.00 - - - - 400,000.00

2.6
(4161845)
การหาคาที่
เหมาะสมทาง
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วิศวกรรมเพื่อ
การพัฒนา
นวัตกรรม
โรงงานผลิตพืช
บัวบกระดับครัว
เรือนสําหรับ
สังคมสูงวัย

180,000.00 580,000.00 5,000.00 - - - - 765,000.00

2.7
(4161746)
การพัฒนา
อุปกรณฉีดยา
ดวยลําเจ็ทแบบ
ไมใชเข็มสําหรับ
ฟารมสุกร

288,000.00 525,000.00 349,000.00 - - - - 1,162,000.00

2.8
(4141367)
ระบบตรวจวัด
สัญญาณชีพ
แบบไมสัมผัส
เพ่ือคัดกรองใน
โรงพยาบาล

96,000.00 242,600.00 50,400.00 - - - - 389,000.00

3. การศึกษาวิจัย
โรคและวิธีการ
รักษาเพื่อการยก
ระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

213,000.00 749,100.00 1,864,900.00 - - - - 2,827,000.00

3.1
(4151463)
ศักยภาพสารพ
รีไบโอติกจาก
เห็ดปาท่ีรับ
ประทานไดใน
จังหวัด
อุบลราชธานี
สําหรับการฟน
ฟูไมโครไบโอม
ลําไส

180,000.00 322,700.00 274,300.00 - - - - 777,000.00

3.2
(4162124)
การพัฒนาชุด
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ตรวจทางนํ้า
เหลืองวิทยา
เพื่อการวินิจฉัย
โรคพยาธิใบไม
ตับ

- 5,000.00 243,000.00 - - - - 248,000.00

3.3
(4162029)
สารสกัด
สมุนไพรไทย
พื้นบานและ
สารผลิตภัณฑ
ธรรมชาติกับ
การประยุกตใช
รักษาภาวะ
แทรกซอนในโร
คธาลัสซีเมีย

- 315,400.00 1,314,600.00 - - - - 1,630,000.00

3.4
(4274469)
ภาวะซึมเศรา
ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย
เขตภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง
ประเทศไทย

33,000.00 106,000.00 33,000.00 - - - - 172,000.00

4. การวิจัยและ
พัฒนาตนแบบ
เมืองทองเท่ียว
เช่ือมโยงในพ้ืนท่ี
ลุมน้ําโขง

462,000.00 1,124,800.00 334,200.00 - - - 150,000.00 2,071,000.00

4.1
(4161878)
การพัฒนา
ระบบการจัด
การโลจิสติกส
และหวงโซ
อุปทานดานการ
ทองเท่ียว
อัจฉริยะ

105,000.00 326,000.00 70,000.00 - - - - 501,000.00

4.2
(4110679)
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การพัฒนา
นวัตกรรมและ
ระบบการ
จัดการความ
ปลอดภัย
ทางการทอง
เท่ียวและแอพ
พลิเคช่ันเกมส
สงเสริมทอง
เท่ียว เพ่ือ
รองรับสังคมสูง
วัย

252,000.00 495,000.00 236,000.00 - - - 150,000.00 1,133,000.00

4.3
(4263990)
การพัฒนาหวง
โซอุปทานดาน
การทองเท่ียว
สําหรับแหลง
ทองเท่ียวใหม
ในอนุภูมิลุม
แมน้ําโขง

105,000.00 303,800.00 28,200.00 - - - - 437,000.00

5. แผนงานเสริม
สรางความเขมแข็ง
การบริหารจัดการ
แผนงานและ
โครงการดาน
วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม
(ววน.)

- 298,700.00 6,300.00 - - - - 305,000.00

รวม 2,888,000.00 6,640,410.00 6,684,5 0.00 - - - 150,000.00 16,363,000.00
1.2 รายละเอียดงบประมาณของแตละโครงการ แยกตามงวดการจายเงิน

โครงการวิจัย
แผนการใชจายงบประมาณ (บาท) งบประมาณรวม

(บาท)งวดท่ี 1 ( 1 
2) งวดท่ี 2 ( 3) งวดท่ี 3 ( 4)

1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อใชประโยชนจากทรัพยากรฐาน
ชีวภาพ 3,986,400.00 1,993,200.00 664,400.00 6,644,000.00

1.1 (4243333) การศึกษาผลตอระบบประสาทของเห็ด
รางแหและการพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดรางแหรูปแบบเม็ดแตก
ตัวไวในชองปากสําหรับผูสูงอายุ

480,000.00 240,000.00 80,000.00 800,000.00

1.2 (4243382) การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและเคมี
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กายภาพเพ่ือจัดทํามาตรฐานวัตถุดิบและสารสกัดเห็ด
รางแหทางยา

240,000.00 120,000.00 40,000.00 400,000.00

1.3 (4222649) การพัฒนาสายพันธุขาวเหนียวหอม ไมไว
ตอชวงแสง ทนทานตอสภาพเครียดหลายลักษณะโดยใช
เคร่ืองหมายโมเลกุลชวยคัดเลือกเพ่ือพ้ืนท่ีปลูกขาวอาศัยน้ํา
ฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

534,600.00 267,300.00 89,100.00 891,000.00

1.4 (4222624) การประเมินศักยภาพและเสถียรภาพการ
ใหผลผลิตของตนแบบสายพันธุขาวเจาหอมปรับปรุงทนน้ํา
ทวมฉับพลันตานทานโรคไหมและโรคขอบใบแหงเพ่ือการ
เพาะปลูกในพื้นที่iราบลุมอาศัยนํ้าฝน

646,800.00 323,400.00 107,800.00 1,078,000.00

1.5 (4243601) สมบัติทางเคมีกายภาพและสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพของโปรตีนขาวและโปรตีนไฮโดรไลเซตจากขาว
และการใชประโยชนในอาหารผูสูงอายุ

376,200.00 188,100.00 62,700.00 627,000.00

1.6 (4243583) การคนหาสารสกัดจากผลิตภัณฑ
ธรรมชาติท่ีมีศักยภาพในการยับย้ังเอนไซม InhA และ
PknB ของเช้ือวัณโรคเพ่ือใชตานวัณโรคด้ือยาหลายขนาน

854,400.00 427,200.00 142,400.00 1,424,000.00

1.7 (4380650) การคนหาสารสกัดจากผลิตภัณฑ
ธรรมชาติท่ีมีศักยภาพในการยับย้ังเอนไซม GyrB ของเช้ือ
วัณโรคเพ่ือใชตานวัณโรคด้ือยาชนิดรุนแรงมาก

412,800.00 206,400.00 68,800.00 688,000.00

1.8 (4253794) ผลของสารสําคัญจากพืชสมุนไพรไทยใน
การเสริมฤทธิ์ตานมะเร็งของเซลลภูมิคุมกันและการพัฒนา
ผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ

228,000.00 114,000.00 38,000.00 380,000.00

1.9 (4243690) การศึกษาฤทธิ์ตานเบาหวานและฤทธิ์
ปกปองไตของสารสกัดชมพูทับทิมจันทร 213,600.00 106,800.00 35,600.00 356,000.00

2. การวิจัยและพัฒนาวัสดุ อุปกรณ และระบบอัจฉริยะ เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการแขงขันและยกระดับคุณภาพชีวิต 2,709,600.00 1,354,800.00 451,600.00 4,516,000.00

2.1 (4162168) กระบวนการวิเคราะห Big Data ของ
ภาพถายดาวเทียม เพื่อสรางแบบจําลองเชิงพื้นที่ทํานาย
การเกิดโรคเมลิออยด และเช้ือ Burkholderia
psuedomallei จังหวัดอุบลราชธานี

240,000.00 120,000.00 40,000.00 400,000.00

2.2 (4233051) เซนเซอรทางแสงในตัวเองแบบใหมที่อาศัย
พอลิเมอรท่ีมีรอยประทับบนฐานวัสดุโครงขายโลหะอินทรีย
นาโนสําหรับตรวจวัดสารอะฟลาทอกซินบี 1 ปนเปอนใน
ตัวอยางผลผลิตทางการเกษตร

360,000.00 180,000.00 60,000.00 600,000.00

2.3 (4202530) เสนใยนาโนแบบยอยสลายงายทาง
ชีวภาพท่ีปนดวยไฟฟาสถิตเพ่ือเปนเซนเซอรท่ีพรอมตรวจ
วัดทางสีสําหรับฟอรมาลินท่ีปนเปอนในอาหาร

288,000.00 144,000.00 48,000.00 480,000.00

2.4 (4274307) การออกแบบและสรางเครื่องตรวจวัดทาง
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แสงสําหรับตรวจวัดสารอะฟลาทอกซินบี 1 ปนเปอนใน
ตัวอยางผลผลิตทางการเกษตร

192,000.00 96,000.00 32,000.00 320,000.00

2.5 (4233050) การผลิตบัวบกในระบบโรงงานผลิตพืช
เพื่อใหมีสารสําคัญสูง และการนําไปใชประโยชน 240,000.00 120,000.00 40,000.00 400,000.00

2.6 (4161845) การหาคาที่เหมาะสมทางวิศวกรรมเพื่อ
การพัฒนานวัตกรรมโรงงานผลิตพืชบัวบกระดับครัวเรือน
สําหรับสังคมสูงวัย

459,000.00 229,500.00 76,500.00 765,000.00

2.7 (4161746) การพัฒนาอุปกรณฉีดยาดวยลําเจ็ทแบบ
ไมใชเข็มสําหรับฟารมสุกร 697,200.00 348,600.00 116,200.00 1,162,000.00

2.8 (4141367) ระบบตรวจวัดสัญญาณชีพแบบไมสัมผัส
เพ่ือคัดกรองในโรงพยาบาล 233,400.00 116,700.00 38,900.00 389,000.00

3. การศึกษาวิจัยโรคและวิธีการรักษาเพื่อการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 1,696,200.00 848,100.00 282,700.00 2,827,000.00

3.1 (4151463) ศักยภาพสารพรีไบโอติกจากเห็ดปาที่รับ
ประทานไดในจังหวัดอุบลราชธานีสําหรับการฟนฟูไมโคร
ไบโอมลําไส

466,200.00 233,100.00 77,700.00 777,000.00

3.2 (4162124) การพัฒนาชุดตรวจทางนํ้าเหลืองวิทยา
เพื่อการวินิจฉัยโรคพยาธิใบไมตับ 148,800.00 74,400.00 24,800.00 248,000.00

3.3 (4162029) สารสกัดสมุนไพรไทยพื้นบานและสาร
ผลิตภัณฑธรรมชาติกับการประยุกตใชรักษาภาวะ
แทรกซอนในโรคธาลัสซีเมีย

978,000.00 489,000.00 163,000.00 1,630,000.00

3.4 (4274469) ภาวะซึมเศราของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ประเทศไทย 103,200.00 51,600.00 17,200.00 172,000.00

4. การวิจัยและพัฒนาตนแบบเมืองทองเท่ียวเช่ือมโยงในพ้ืนท่ี
ลุมน้ําโขง 1,242,600.00 621,300.00 207,100.00 2,071,000.00

4.1 (4161878) การพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส
และหวงโซอุปทานดานการทองเท่ียวอัจฉริยะ 300,600.00 150,300.00 50,100.00 501,000.00

4.2 (4110679) การพัฒนานวัตกรรมและระบบการ
จัดการความปลอดภัยทางการทองเท่ียวและแอพพลิเคช่ัน
เกมสสงเสริมทองเท่ียว เพ่ือรองรับสังคมสูงวัย

679,800.00 339,900.00 113,300.00 1,133,000.00

4.3 (4263990) การพัฒนาหวงโซอุปทานดานการทอง
เท่ียวสําหรับแหลงทองเท่ียวใหมในอนุภูมิลุมแมน้ําโขง 262,200.00 131,100.00 43,700.00 437,000.00

5. แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารจัดการแผนงาน
และโครงการดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 183,000.00 91,500.00 30,500.00 305,000.00

รวม ,817,800.00 4, 08, 00.00 1,636,300.00 16,363,000.00
หมายเหตุ 
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1. งบประมาณสําหรับทุกโครงการวิจัย ไมสามารถเบิกจายคาตอบแทน/คาจางนักวิจัย ภายในหนวยรับงบประมาณ ึง่ไดรับเงินเดือน
หรือคาตอบแทนประจํา คาบริหารจัดการของหนวยรับงบประมาณท่ีนอกเหนือจากบริหารจัดการแผนงานและโครงการท่ีไดรับจัดสรร
งบประมาณจากกองทุนสงเสริม ววน. รวมถึงคาสาธารณูปโภค และคาบํารุงสถาบัน (Over ead) ดวย 
2. งวดท่ี 1  ต.ค.-มี.ค. (Q1  Q2) งวดที่ 2  เม.ย.-มิ.ย. (Q3) งวดท่ี 3  ก.ค.-ก.ย. (Q4)
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