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สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของหนวยงานและแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน   

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย เริ่มแรกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 ที่กำหนดใหออกพระราชกฤษฎีกา วาดวยการแบงสวนราชการของวิทยาลัยครูบุรีรัมย โดยใช
ชื่อวา  “ศูนยวิจัยและบริการการศึกษา”  มีหนาที่เกี่ยวกับการวิจัยและบริการดานการฝกอบรมการบริการและ
พัฒนาชุมชนในดานตางๆ  ตอมาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2535  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม วิทยาลัยครูทั ่วประเทศวา “สถาบันราชภัฏ” จึงไดมีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางและเปลี่ยนชื่อเปน “สำนักวิจัยและบริการวิชาการ” และในป พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ลงพระปรมาภิไธย  ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 อันมี
ผลใหสถาบันราชภัฏทั่วประเทศเปลี่ยนชื่อเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏและมีสภาพเปนนิติบุคคลโดยสมบูรณ สงผลให
สถาบันราชภัฏบุรีรัมยเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย และมีการปรับโครงสรางใหมเปน “สถาบันวิจัยและ
พัฒนา”  (Research and Development  Institute)  

ปรัชญา ปณิธาน เปาหมาย นโยบาย และวัตถุประสงค 
1.1 ปรัชญา 

      วิจัย สรางองคความรู สูความเปนเลิศ เชิดชูภูมิปญญา เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
1.2 ปณิธาน 

      1. สรางสมรรถนะดานงานวิจัยใหกับคณาจารย นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
   2. สรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบัน บุคคล หนวยงาน ทั้งภายในและภายนอกเพื่อ
การพัฒนาสถาบัน ชุมชน  สังคมเครือขายการวิจัยในทองถิ่นและระดับประเทศ 
  3. สงเสริม สนับสนุนใหคณาจารยและบุคลากรไดรับความรูการทำวิจัยอยางตอเนื่อง 
  4. รวบรวมขอมูลในสถาบันและทองถิ่นเพ่ือเปนศูนยขอมูลเพื่อการพัฒนาทองถิ่น  
  5. การจัดการความรูเพ่ือการเผยแพรผลงานวิจัยสูการนำไปใชประโยชน 

3.3 เปาหมาย 
       1. อาจารย บุคลากรและนักศึกษามีประสบการณทำวิจัย และมีผลงานวิจัยเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 
  2. มหาวิทยาลัยมีทีมนักวิจัยที่มีคุณภาพ 
  3. ผลงานวิจัยของอาจารย บุคลากรและนักศึกษาไดรับการเผยแพรและนำไปใชประโยชน 
  4. ประชาชนในพื้นที่เปาหมายมีความรูเพิ่มข้ึนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  5. ประชาชนในพื้นที่เปาหมายมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 
  6. มีศูนยขอมูลที่เปนแหลง คนควาของนักศึกษา อาจารยและประชาชน 
  7. เปนสถาบันวิจัยและบริการวิชาการที่มีมาตรฐานและไดรับการยอมรับจากสังคม 

4.4 นโยบาย 
      สงเสริม พัฒนาคุณภาพงานวิจัยดวยระบบบริหารจัดการแบบมีสวนรวม เพื่อใหเกิดพลังแหงปญญา 
สูการพัฒนาทองถิ่น 
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1.5 วัตถุประสงค 
       1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะดานงานวิจัยใหกับคณาจารย นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
  2. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบัน บุคคล หนวยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อ
การพัฒนาสถาบัน ชุมชน สังคม เครือขายการวิจัยในทองถิ่นและระดับประเทศ 
  3. เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหคณาจารย นักวิจัยและนักศึกษา มีศักยภาพในดานการวิจัยสูงขึ้น 
สามารถนำไปใชประโยชนในการพัฒนาทองถ่ินได 
  4. เพื่อจัดตั้งศูนยขอมูลทองถิ่นใหเปนแหลงคนควาวิจัยและใหบริการชุมชนที่สงผลตอการพัฒนา
สถาบันและชุมชน 
  5. เพื ่อจัดระบบงานวิจัยดวยการจัดการความรู  ใหมีคุณภาพสามารถตีพิมพ เผยแพรทั ้งใน
ระดับชาติ และนานาชาติ 
 

1.6 รายช่ือคณะกรรมการประจำ 
      ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ที่ 915/2560 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัย

และพัฒนา เพื ่อใหการบริหารงานของสวนราชการหรือสวนงานภายในดานดำเนินการเปนไปดวย ให
คณะกรรมการที่มีอำนาจหนาที่ตามที ่กำหนดไวในขอ 7 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วาดวย
คณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย หรือสวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
คณะ พ.ศ.2560 โดยใหคณะกรรมการลำดับที่ 6 - 9 มีวาระการดำรงตำแหนงสี่ป  

1. อาจารย ดร.เชาวลิต  สิมสวย     ผูอำนวยการ   เปนประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารินี  มาแกว  รองผูอำนวยการ  เปนรองประธาน 
3. อาจารยบัญชา  นวนสาย   รองผูอำนวยการ  เปนกรรมการ 
4. อาจารยณัฐพล  วงษรมัย   รองผูอำนวยการ   เปนกรรมการ 
5. อาจารย ดร.อุดมพงษ  เกศศรีพงษศา  รองผูอำนวยการ   เปนกรรมการ 
6. ศาสตราจารย ดร.วรรณศิลป  พีรพันธุ  ผูทรงคุณวุฒิ  เปนกรรมการ 
7. ศาสตราจารยเมธี ดร.สุทธิพงศ  หกสุวรรณ ผูทรงคุณวุฒิ   เปนกรรมการ 
8. รองศาสตราจารย ดร.จุมพล  วิเชียรศิลป  ผูทรงคุณวุฒิ   เปนกรรมการ 
9. อาจารยศิลปชัย  นิลกรณ   ผูทรงคุณวุฒิ  เปนกรรมการ 
10.นางธนภร  จรูญรักษ      ห ัวหนาสำนักงานผู อำนวยการ เป นกรรมการ 
        และ เลขานุการ 
 
 
 
 
 



 

  
รายงานผลการดำเนินงาน ในตำแหนง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย - 3 - 

 

- 3 - 

1.7 รายช่ือผูบริหาร 
1. อาจารย ดร.เชาวลิต  สิมสวย    ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. อาจารย ณัฐพล  วงษืรัมย        รองผูอำนวยการฝายจัดการขอมูลและบทความวิจัย 
3. อาจารยบัญชา  นวนสาย         รองผูอำนวยการฝายหนุนเสริมภายใน และ 
       จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารินี  มาแกว  รองผูอำนวยการฝายจัดการโครงการสูการใช 
       ประโยชน 
5. อาจารย ดร.อุดมพงษ  เกศศรีพงษศา  รองผูอำนวยการศูนยบูรณาการงานวิจัยเพื่อทองถิ่น 
6. นางธนภร  จรูญรักษ              หัวหนาสำนักงานผูอำนวยการสถาบันวิจัย 
        และพัฒนา 
 

1.8 คณะกรรมการบริหารหนวยงาน 
 1. อาจารย ดร.พิสมัย  ประชานันท          ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทองถิ่น   ที่ปรึกษา 

 2.อาจารย ดร.เชาวลิต  สิมสวย ประธานกรรมการ 

 3. ผศ.ดร.จารินี  มาแกว ประธานฝายจัดการโครงการสูการใชประโยชน 

 4. อาจารยบัญชา  นวนสาย ประธานฝายหนุนเสริมภายในและจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

 5. อาจารยณัฐพล  วงษรัมย ประธานฝายจัดการขอมูลและบทความวิจัย 

 6. ผศ. ดร.อุดมพงษ  เกศศรีพงษศา ประธานฝายบูรณาการงานวิจัยเพื่อทองถิ่น 

 7. อาจารย ดร.เทพพร  โลมารักษ กรรมการฝายหนุนเสริมภายในและจดทะเบยีนทรัพยสินทางปญญา 

 8. ผศ.ดรัสวิน  วงษปรเมศร กรรมการฝายหนุนเสริมภายในและจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

 9. อาจารยภาวิดา  แสนวันดี กรรมการฝายหนุนเสริมภายในและจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

 10. อาจารย ดร.เลอสันต  ฤทธิขันธ กรรมการฝายจัดการโครงการสูการใชประโยชน 

 11. ผศ.ธัญรัศม ยุทธสารเสนีย กรรมการฝายจัดการโครงการสูการใชประโยชน 

 12. อาจารยจินตนา  วัชรโพธิกร 

13. อาจารย ดร.จตุพัฒน  สมัปปโต 

14. อาจารย ดร.อรุณรัศมี  แสงศิลา 

15. อาจารยจงกล  ศิริประภา 

16. อาจารย ดร.วิษณุ  ปญญายงค 

17. ผศ.ณัฐวุฒิ  ทะนนัไธสง 

18. อาจารยผกามาศ  มูลวันดี 

19. ผศ.วิสิทธิ์  ลุมชะเนาว 

กรรมการฝายจัดการโครงการสูการใชประโยชน 

กรรมการฝายจัดการโครงการสูการใชประโยชน 

กรรมการฝายจัดการโครงการสูการใชประโยชน 

กรรมการฝายจัดการโครงการสูการใชประโยชน 

กรรมการฝายจัดการโครงการสูการใชประโยชน 

กรรมการฝายจัดการขอมูลและบทความวิจัย 

กรรมการฝายบูรณาการงานวิจัยเพื่อทองถิ่น 

กรรมการฝายบูรณาการงานวิจัยเพื่อทองถิ่น 
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 20. นางธนภร  จรูญรักษ กรรมการและเลขานุการ 

 21. นางสาวพัชรียา  วิสายอน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 22. นายมานะ  สลุบพล 

23. นายณัฏฐวัติ  โชคสิทธิสวสัดิ์ 

กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
  1.9  จำนวนบุคลากร  คุณวุฒิ  และตำแหนงทางวิชาการ  ของบุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

ประเภทบุคลากร จำนวน 
วุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ สาย

สนับ 
สนุน 

ต่ำกวา 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย ผศ. รศ. ศ. 

ขาราชการ 4 - - 1 3 2 1 - - 1 
พนักงานมหาวิทยาลัย 28 - 1 19 8 17 8 - - 3 
พนักงานราชการ - - - - - - - - - - 
อัตราจาง - - - - - - - - - - 
ลูกจางชั่วคราว - - - - - - - - - - 

รวม 32 - 1 20 11 19 9 - - 4 
 
2.1) สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีแผนยุทธศาสตรดังนี้  
 2.1.1 ปรัชญา สถาบันวิจัยและพัฒนา (Philosophy of RDI) 
   วิจัย สรางองคความรู สูความเปนเลิศ เชิดชูภูมิปญญา เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
 2.1.2 วิสัยทัศน ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (Vision of RDI)  
   พ ัฒนาระบบบร ิหารจ ัดการ  และยกระด ับค ุณภาพมาตรฐานการว ิจ ัยและพ ัฒนา                   
สูมาตรฐานสากล 
 2.1.3 พันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา (Mission of RDI) 
  1. สรางสมรรถนะดานงานวิจัยใหกับคณาจารย นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
  2. สรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบัน บุคคล หนวยงาน ทั้งภายในและภายนอกเพื่อการ
พัฒนาสถาบัน ชุมชน  สังคมเครือขายการวิจัยในทองถิ่นและระดับประเทศ 
  3. สงเสริม สนับสนุนใหคณาจารยและบุคลากรไดรับความรูการทำวิจัยอยางตอเนื่อง 
  4. รวบรวมขอมูลในสถาบันและทองถิ่นเพ่ือเปนศูนยขอมูลเพื่อการพัฒนาทองถิ่น  
  5. การจัดการความรูเพ่ือการเผยแพรผลงานวิจัยสูการนำไปใชประโยชน 
 2.1.4 ประเด็นยุทธศาสตรการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ไดกำหนดประเด็นยุทธศาสตรการวิจัย 4 ประเด็น ดังนี้ 
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 ยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารงานวิจัยตนทางเพื่อพัฒนางานวิจัยใหมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารงานวิจัยกลางทางเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัย 
 ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารงานวิจัยปลายทางเพื่อนำผลงานวิจัยสูการใชประโยชน 
  ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาเครือขายงานวิจัยทุกระดับใหเอื้อตอการทำงานเพือ่สังคมท่ี 
 

สวนที่ 2  ผลการดำเนินงานตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  

ประจำปงบประมาณ 2562 (รายงานเปนรายขอ) 

(1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562) 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ขอที่ 1 :  จัดระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของทุกหนวยงานในเครือขาย

ออนไลน 

ผลการดำเนินงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาไดวางแผนดำเนินงานเรื่องดังกลาวมาอยางตอเนื่องตั้งแตเขา

มารับตำแหนงผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  โดยกำหนดใหมีรองผูอำนวยการหนึ่งคนดูแลดานนี้โดยตรง

กลาวคือ  เปนรองผูอำนวยการฝายจัดการขอมูลและบทความวิจัย  ซึ่งปจจุบันมีหองเทคโนโลยีสารสนเทศและบาน

ขอมูลดานการวิจัยเพื่อใหบริการแกนักวิจัยทุกคน  ตั้งอยูที่หอง 10116 ชั้น 1 อาคาร 1  สถาบันวิจัยและพัฒนา  

ไดมีการดำเนินงานจัดทำฐานขอมูลดานการวิจัยยอนหลังมาอยางตอเนื่องมากกวา 10 ป  ระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนที่

ของแตละตำบลครอบคลุมทุกตำบลในจังหวัดบุรีรัมย  และฐานขอมูลบทความวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนามา

อยางตอเนื่อง  ซึ่งสามารถรองรับการใชงาน online แกนักวิจัยทุกคนในมหาวิทยาลัยไดอยางสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ในการสืบคน 

 ขอสังเกต / ปญหาหรืออุปสรรค (ถามี) :  ฐานขอมูลผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเดิมทีฝากขอมูลไวกับ Saver 

ของมหาวิทยาลัยซึ่งเปนของโบราณ  หากมีการอัฟเกรดขอมูลทีไรทำใหขอมูลที่มีอยูท้ังหมดหายไปหมดทุกทีเชนกัน  

ดังนั้นเพื่อเปนการปองกันขอมูลศูนยหาย  ปจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงไดขอเชาพื้นที่จัดเก็บขอมูลของเอกชน

ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเก็บรักษาขอมูล  และทำใหการเขาถึงของบุคลากรสามารถเขาถึงขอมูลไดงายขึ้น  

สะดวกและรวดเร็วขึ้น  ซึ่งมคีวามทันสมัยและสามารถรองรับการเขาถึงในทุกรูปแบบไดเปนอยางดี 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ขอที ่2 :  สงเสริมการวิจัยในรูปแบบและพัฒนา (R&D) เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนทักษะวิชาชีพ และการพัฒนาทองถิ่นโดยใชความรูเปนฐาน 

ผลการดำเนินงาน : การสงเสริมการวิจัยในรูปแบบและพัฒนา (R&D) เพื่อพัฒนาทองถิ่นโดยใชความรู
เปนฐานนั้น   สถาบันวิจัยยึดถือเปนหลักปฏิบัติมาอยางตอเนื่อง  เพราะหากไมใชความรูเปนฐานในการดำเนินงาน
วิจัยก็จะไมมีใครไดประโยชน   โดยนักวิจัยทุกคนที่ตองการทำวิจัยตองสืบคนเพื่อหาความรูตั้งแตเริ่มดำเนินการ



 

  
รายงานผลการดำเนินงาน ในตำแหนง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย - 6 - 

 

- 6 - 

พัฒนาโจทยวิจัย  ซึ่งนักวิจัยจะตองเขารวมการพัฒนาโจทยวิจัยดวยตนเอง  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได
ดำเนินการเพื่อตามข้ันตอน 22 ขอเพื่อใหเกิดคุณภาพในการพัฒนาโครงการวิจัยกอนสนับสนุนทุนวิจัยดังตอไปนี้ 

          1. จัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยเพื่อใหบุคลากรดำเนินการตามโครงการ   
     2. ประชุมเพื่อสรางทีมงานโดยรวมกันสรางความเขาใจในการดำเนินงานภาพรวม 
          3. ประชุมทีมงานเพื่อรวมกำหนดแนวทางการดำเนินงานรวมกัน เชน  กำหนดเปาหมาย  วางแผนการ
ดำเนินงาน  การกำหนดกลุมเปาหมาย การประสานงาน เปนตน 

4. การสืบคนองคความรู  ใหทันกับสถานการณ  จนทำใหไดแนวทางการดำเนินงานใหม  แนวคิดใหมๆ 
เพื่อใหทันกับปรากฏการณที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที ่
          5. Review แนวทางการแกไขปญหา วิธีการ รูปแบบการดำเนินงาน จากเอกสารและสื่อ Online ทุก
ชองทาง 
         6. ประชุมทีมงานเพื่อรวมสรุปประเด็นแนวทางการแกไขปญหา และรวมวางแผนดำเนินงานเพื่อหาแนว
ทางการแกไขปญหาในภาพรวม 
        7. กำหนดกลุมเปาหมาย  วิเคราะหกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย(Stakeholders) และจำนวนผูเขารวม วันเวลา
และสถานที่ในการดำเนินงานพัฒนาโจทยวิจัยภายใตโครงการ 

8. ทีมงานรวมกันออกแบบเวทีเพ่ือดำเนินการพัฒนาโจทยวิจัย  โดยการนำ Case ตัวอยางมานำเสนอแลว
รวมกันปรับ  ตลอดจนกำหนดบุคลากรดำเนินงานแตละจุด 

9. ประสานงานหนวยงานและกลุ มผูมีสวนไดสวนเสีย(Stakeholders) เขารวมตามกำหนดการที ่ได
ออกแบบไวรวมกัน 

10. ดำเนินการจัดทำเวทีพัฒนาโจทยวิจัยโดยใช Card Technique  ดวยการมีสวนรวมจากกลุมผูมีสวน
ไดสวนเสีย(Stakeholders) 

11. ประชุมรวมกับทีมงานเพื่อสรุปและเชื่อมโยงประเด็นสูการดำเนินการที่สรางการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ 
12. จัดทำรางประกาศกรอบการดำเนินงานวิจัยเพื่อเขาสูการพิจารณาตอกรรมการทุกระดับ 
13. ประชุมทีมงานรวมกับพี่เลี้ยงเพื่อสรุปจัดทำประกาศกรอบการดำเนินงานวิจัย 
14. ประกาศกรอบการดำเนินงานวิจัยใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยทราบหลายวิธีไดแกสงเปนเอกสาร  จัด

เวทีนำเสนอในแตละคณะ  นำรายละเอียดใสไวในเวปไซด เปนตน  
15. รวบรวมเอกสารขอเสนอการวิจัย(Concept paper) เพื่อสังเคราะหในการตอบโจทยแตละกรอบ

อยางไร 
16. เวทีสังเคราะหขอเสนอการวิจัย(Concept paper) รวมกับพี่เลี้ยงและนักวิจัย เพื่อสังเคราะหทิศทาง

ใหตรงกรอบวิจัย 
17. รวบรวมเอกสารขอเสนอโครงการวิจัย(Full proposal) เพื่อนำเสนอตอผูทรงคุณวุฒิ 

          18. การประชุมนักวิจัยเพื่อปรับปรุงขอเสนอโครงการวิจัย(Full proposal)ใหสอดคลองกับเงื่อนไขตางๆ
มากขึ้น 
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19. ประชุมรวมกับทีมงานเพื ่อสรุปขอเสนอโครงการวิจัย(Full proposal) เพื่อนำไปสูแนวทางการ
สนับสนุนโครงการ 

20. ประกาศทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัย ตามประกาศทุน  ทาทายไทย 
21. เซ็นสัญญาทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยตามประกาศทุน 

          22. จัดทำงวดงาน(กิจกรรม)ใหสัมพันธกับหมวดรายจายงวดเงินแตละโครงการ  ดำเนินการเปดบัญชี
ธนาคาร   

         เปนตน  จากกระบวนการดังกลาวสงผลใหนักวิจัยทุกคนตองใชความรู และความสามารถเขามา

ดำเนินการจึงจะทำใหไดทุนสนับสนุนไปดำเนินงานวิจัยตอไป 

ขอสังเกต / ปญหาหรืออุปสรรค (ถามี) : 

---ไมม-ี--- 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ขอที่ 3 : แสวงหาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหม

ใหเหมาะสมกับการดำรงชีวิตและอาชีพในทองถิ่น 

ผลการดำเนินงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาไดมีการจัดทำประกาศกรอบการใหทุนสนับสนุนการ
วิจัยป พ.ศ.  2561  2562  2563 และปจจุบันกำลังดำเนินการประกาศกรอบ ป พ.ศ. 2565  ดานเทคโนโลยี
และนวัตกรรมหรือการประยุกตใชภูมิปญญาทองทองถิ่น โดยใชทุนสนับสนุนจากงบแผนดิน  พบวาทุกปจะมี
นักวิจัยสนใจพัฒนาโครงการเหลานี้มาอยางตอเนื่อง  ไดแก 

1. ป พ.ศ. 2561 โครงการวิจัยแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนานวัตกรรมเครื่องอัดกลีบดอกไมจันทนดวย
ระบบอัตโนมัติและใหความรูสูชุมชนในทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย โดย ผศ.วิสิทธิ์  ลุมชะเนาว  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

2. ป พ.ศ. 2562  โครงการการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจบนฐานวัฒนธรรมอาหารพื้นบาน “ตำ
เปยงทรงเครื่อง” ของกลุมชาติพันธุไทยเขมร ชุมชนบานเสม็ด ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย  
โดย ผศ.อุทิศ  ทาหอม  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

3. ป พ.ศ. 2562  โครงการพัฒนาเครื่องอบแหงขาวเมาแบบอัตโนมัติ  โดย ผศ.ดร.จารินี  มาแกว 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา  ไดดำเนินการหนุนเสริมโครงการในกรอบนี้มาอยางตอเนื่องและตองทำ
ตอไปเนื่องจากชุมชนยังตองการความชวยเหลืออีกหลายดานและหลายมิติ 
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ขอสังเกต / ปญหาหรืออุปสรรค (ถามี) : 

---ไมม-ี--- 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ขอที่ 4 :  จัดระบบติดตามและผลกระทบของการดำเนินโครงการวิจัยและ

โครงการบริการวิชาการ 

ผลการดำเนินงาน : มหาวิทยาลัยไดจัดทำระเบียบวาดวยการจัดสรรทุนวิจัย ป พ.ศ. 2558 และสัญญาทุน

สนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยทุกโครงการ  ไดระบุวาใหนักวิจัยจัดทำรายงานความกาวหนา และจัดทำ

รายงานฉบับสมบูรณตอกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  พรอมทั้งเผยแพรผลงานในระดับชาติหรือนานาชาติทุก

โครงการ  โดยการดำเนินงานดังกลาวไดใหสถาบันวิจัยและพัฒนา  เปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในการ

ดำเนินงานเปนวงรอบการดำเนินงาน (Flow chart) ซึ่งตองดำเนินงานเชนนี้เปนประจำทุกป  การรายงาน

ความกาวหนางานวิจัยและการรายงานฉบับสมบูรณ  ถือเปนสวนหนึ่งของการดำเนินงานที่ตองจัดทำเปน

ประจำทุกป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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วงรอบการดำเนินงาน (Flow chart)  
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ขอสังเกต / ปญหาหรืออุปสรรค (ถามี) : 

---ไมม-ี--- 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ขอที่ 5 :  แสวงหาความรวมมือและงบประมาณในการวิจัยจากหนวยงาน

ภายนอกและภาคเอกชน 

ผลการดำเนินงาน : การสรรหางบประมาณเพื่อการวิจัยปจจุบันมีความยุงยากและซับซอนขึ้น

มากกวาแตกอน  กลาวคือจะตองรูเขาหมายถึง  รูจักแหลงทุนวามีแนวทางในการใหทุนสนับสนุนรูปแบบใด

แนวไหน ประเด็นอะไรที่เขากำลังใหความสนใจ    และรูเราหมายถึง  เรามีความสามารถหรือความถนัดในดาน

ใด  เมื่อทั้งสองดานตรงกันที่เหลือคือทำใหเขา(แหลงทุน)เชื่อวาเราสามารถทำงานที่มีคุณภาพใหเขาได  ซึ่ง

ปจจุบันคำวางานที่มีคุณภาพหมายถึง  การทำงานใหมีผลกระทบสูงสุดตอกลุมเปาหมายไมใชเพียงแคงานวิจัย

ที่แลวเสร็จเทานั้นเหมือนในสมัยกอน  สถาบันวิจัยและพัฒนาก็มีภารกิจเพิ่มขึ้นคือมุงเนนงานวิจัยปลายทางคือ

การนำเอาผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชนในทุกดานใหมากข้ึน    

ดังนั้นการแสวงหาความรวมมือและงบประมาณในการวิจัยจากหนวยงานภายนอกและภาคเอกชน  

จึงตองเริ่มจาก  สถาบันวิจัยและพัฒนาสรางรวมกับเครือขายนักวิจัย  ผูเชี่ยวชาญ  และผูทรงคุณวุฒิรายสาขา

ทั้งภายในและภายนอก  รวมไปถึงหนวยงานในระดับจังหวัด  ระดับภูมิภาค  และระดับประเทศ  ซึ่งกระจาย

ตัวอยูทั่วประเทศ  ในเบื้องตนสถาบันวิจัยไดใชการทำงานรวมมืออยางไมเปนทางการ  ไปจนถึงการทำงาน

รวมกันอยางเปนทางการ  เชน  สภาเกษตรกร  อุตสาหกรรมจังหวัด  สำนักงานจังหวัด  สิ่งแวดลอมจังหวัด  

ชลประทานจังหวัด  ทองเที่ยวจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัด  มูลนิธิอุทกพัฒนฯ  องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  และองคการบริหารสวนตำบลตางๆ เปนตน  สงผลใหมหาวิทยาลัยมีงบประมาณในการดำเนินงาน

วิจัยผานหนวยงานดังกลาวปละไมต่ำกวา 2 ลานบาท  โดยทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจะนอมนำแนวทาง

ปฏิบัติดังกลาวนี้ไปใชใหเขมขนยิ่งๆขึ้นตอไปทุกป 

ขอสังเกต / ปญหาหรืออุปสรรค (ถามี) : 

---ไมม-ี--- 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ขอที่ 6 :  ขอกำหนดอัตรากำลังผูปฏิบัติหนาที่ผูชวยนักวิจัย 

ผลการดำเนินงาน : ตลอดระยะเวลา 6 ปที่ผาน(พ.ศ. 2558 – 2563) สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดทำแผน

บรรจุอัตรากำลังไวอยูแลวและดำเนินการเสนอกรอบอัตรากำลังทุกป  เชน  ตำแหนงนักวิจัยประจำสถาบัน  
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ตำแหนงพนักงานสารสนเทศ  ตำแหนงนักบริหารงานทั่วไป  เปนตน   ในขณะที่สถาบันวิจัยและพัฒนาไมเคย

ไดรับการบรรจุตำแหนงหรืออัตราใดๆเพิ่มเติมขึ้นเลย  ถึงแมวาภาระงานเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด  ไดแก ภาระ

ดานกำกับดูแลมาตรฐานดานการวิจัยในมนุษยและการใชสัตวเพื ่องานวิทยาศาสตร  งานการเผยแพร

ผลงานวิจัยในรูปแบบตางๆ  งานการสงเสริมการทำผลงานวิจัยสูการใชประโยชนในรูปแบบตางๆ  งาน

สารสนเทศเพื ่อการวิจัยเปนตน  ซึ ่งภาระงานเหลานี ้ลวนเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาระเบียบใหมๆใหทันกับ

สถานการณการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 

        ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเรงดำเนินการและพยายามอยางตอเนื่องที่จะขอบรรจุอัตราเพิ่มตาม

กรอบงานที่มีภาระเพ่ิมขึ้น 

ขอสังเกต / ปญหาหรืออุปสรรค (ถามี) : 

---ไมม-ี--- 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ขอที่ 7 :  พัฒนา/สรางศูนยติดตามการดำเนินงานตามพระบรมราโชยายและ

ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 

ผลการดำเนินงาน : ตั้งแตป พ.ศ. 2558-ปจจุบัน(2562)  สถาบันวิจัยและพัฒนาไดนอมนำแนวทาง

พระราชดำริมาเปนแนวปฏิบัติและเปนแนวทางการวิจัยในหลายดาน  ประกอบดวย  การนำเอาแนวทางปลูก

ปา  หลักการบริหารจัดการน้ำ  การอนุรักษพันธุกรรมพืช  มาเปนโจทยในการพัฒนาพื้นที่  และการพัฒนา

กรอบการวิจัยตลอดมามีลำดับดังนี้  

1. ป พ.ศ.  2558 - 2560  ไดรับการสนับสนุนใหดำเนินงาน  โครงการบริหารจัดการน้ำชุมชนในเขต

พื้นที่บุรีรัมยและสุรินทร  จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) จำนวน 12 โครงการ  

2. ป พ.ศ. 2561 - 2563 ไดรับการสนับสนุนใหดำเนินงาน  โครงการพัฒนากลุมบริหารจัดการน้ำ

ชุมชนในเขตพื้นที ่จังหวัดบุรีรัมย มาอยางตอเนื ่อง  โดยมหาวิทยาลัยไดทุนสนับสนุนจาก  สำนักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ(วช.) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย(ผานโครงการยุทธศาสตรราชภัฏ) จำนวน 2 

โครงการ 

             3. ป พ.ศ. 2560 –ปจจุบัน(2562) ไดสนับสนุนการดำเนินงานงานวิจัยภายใตโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ปละไม

ต่ำกวา 8 โครงการ   
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             4. ป พ.ศ. 2560-2563(ปจจุบัน)  ไดดำเนินการใหศูนยบริการวิชาการเปนหนวยกำกับติดตาม

โครงการพระราชดำริ  โดยมีผูชวยอธิการบดฝีายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  เปนผูกำกับดูแลโดยตรง 

ขอสังเกต / ปญหาหรืออุปสรรค (ถามี) : 

---ไมม-ี--- 

ตารางที่ 2.1 ผลผลิตนักวิจัยไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงทุนภายในและภายนอก 153 โครงการ 

ที ่ ชื่อโครงการ 
จำนวน

(โครงการ) 
จากแหลงทุน 

ภายใน(บาท) ภายนอก(บาท) 
1 โครงการวิจัยผานระบบ NRIIS ป 2563 18 8,660,000 - 
2 งบประมาณวิจัยจากงบรายได 81 2,906,548 - 
3 โครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจาก วช. 63 8 - 5,850,000 
4 การวิจัยที่ไดรับจากโครงการยุทธศาสตร 63  56  43,637,400  - 
 รวมแตละดาน 153 55,203,948 5,850,000 
 รวมทั้งสิ้น 153 61,053,948 

ผลลัพธ(Outcome) : เปนการนำเอาผลงานวิจัยสูการใชประโยชนเพิ่มขึ้นและตอเนื่อง ไดแก 
 1. มีผลงานตีพิมพและเผยแพรผลงานในระดับชาติและนานาชาติรวมทั้งสิ้น  102  ผลงาน ซึ่งโดยรวมแลว
เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2562  จำนวน 11 ผลงาน แยกออกเปน 
  1.1 ผลงานสรางสรรคระดับชาติ  11  ผลงาน   
  1.2 ตีพิมพผลงานในระดับชาติ  68  ผลงาน 
  1.3 ตีพิมพผลงานในระดับนานาชาติ  23  ผลงาน 
                  รวมทั้งสิ้น  102  ผลงาน 
 2. มีผลงานนำไปสูการใชประโยชนในรูปแบบอื่น เชน การถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน  การถายทอดองค
ความรู  การบริหารจัดการกลุม  เปนตน  รวมทั้งสิ้น  26  ผลงาน 
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ตารางที่ 2.2 ภาพรวมการกระจายงบประมาณวิจัยป พ.ศ. 2562-2563 ไปยังคณะตางๆดังตอไปนี้ 
ที ่ ประเภทของงบ

วิจัย  
(2562-2563) 

1.
วิทยาศาสตร 

2.มนุษย
ศาสตรและ
สังคมศาสตร 

3.วิทยาการ
จัดการ 

4.ครุศาสตร 5.เทคโนฯ
การเกษตร 

6.เทคโนฯ
อุตสาหกรรม 

7.
พยาบาล
ศาสตร 

รวม 
(บาท) 

1 งบวิจัยจากงบ
รายได 

671,000 411,788 645,000 479,620 410,000 85,000 204,000 
   2,906,548  

 

2 โครงการวิจัย
ผานระบบ 
NRIIS ป 2563 

- - 5,710,000 - - 2,950,000 - 8,660,000 

3 โครงการวิจัยที่
ไดรับการ
สนับสนุนจาก 
วช. 63 

450,000 350,000 - - 750,000 4,300,000 - 5,850,000 

4 การวิจัยที่ไดรับ
จากโครงการ
ยุทธศาสตร 63 

        
8,116,000  

 

       
6,640,000  

 
 10,649,000  11,361,400 2,200,000   4,360,000  311,000  43,637,400 

 รวม 9,237,000 7,401,788 17,004,000 11,841,020 3,360,000 11,695,000 515,000 61,053,948 
 รวมทั้งสิ้น 61,053,948 

 

สวนที่ 3 ผลการใชจายงบประมาณ การดำเนินงานและผลการดำเนินงานพันธกิจของหนวยงาน ประจำป

งบประมาณ 2562  (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562) 

 3.1) สรุปภาพรวมของการใชงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร * (แสดงในรูปแบบตาราง) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณท่ี
ไดรับ(บาท) 

งบประมาณ         
ที่ใชไป(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท) 

ใชไป รอย
ละ 

 

รหัสงบประมาณ  63-04-0101  
   

1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทำงาน 

 
   

 
1.1 การพัฒนาโจทยวิจัยและเทคนิคการเขียนขอเสนอ
โครงการวิจัย 

40,000 40,000 0 100 

 
1.2 กระบวนการ Review งานวิจัยเพื่อการพัฒนางานวิจัย 40,000 40,000 0 100 

 1.3 ถอดบทเรียนงานวิจัยสูการใชประโยชน 40,000 40,000 0 100 
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 1.4 คลินิกนักวิจัย 50,000 50,000 0 100 

 
1.5 สงเสริมชุมชนสูการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 50,000 50,000 0 100 

 1.6 โครงการรวมจดังาน Thailand Research Expo2020 150,000 150,000 0 100 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัย 
 

   
 

2.1 จัดทำวารสารวิจัยและพัฒนา 150,000 150,000 0 100 

  
2.2 คาตอบแทนตีพิมพบทความเชิงวิชาการ บทความวิจัย 
นำเสนอผลงานวิจัย 

500,000 427,250 72,750 85.45 

 
2.3 คาตอบแทนการอานผลงานวจิัยฉบับสมบูรณ  200,000 200,000 0 100 

 
2.4 การบริหารจดัการฐานขอมลูเพ่ือการพัฒนาโจทยวิจัยสู
การใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 

30,000 30,000 0 100 

 
2.5 โครงการบริหารจัดการสถาบนัวิจัยและพัฒนา 300,000 300,000 0 100 

 2.6 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน 20,000 20,000 0 100 

 2.7 โครงการจัดทำ MOU เพื่อการพัฒนานักวิจัยเสนอ
งานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

50,000 50,000 0 100 

 2.8 โครงการสัมมนาเชงิวิชาการเครือขายมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพื่อการพัฒนาทองถ่ินสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัทั่วประเทศ (ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 6) 

150,000 150,000 0 100 

 2.9 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการและประกวดนวัตกรรม
ผลงานวิจัยสรางสรรค (มหกรรมวฒันธรรมระดับชาติและ
นานาชาติ BRIC ครั้งที่4) 

200,000 39,000 161,000 19.50 

3 โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัย 
 

   

 3.1 โครงการสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแกนักศึกษา
(โครงการพิเศษหรือสหกจิศึกษา) 

400,000 400,000 0 100 

 3.2 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการบรูณาการทองถิ่น(เยือนถิ่น
แผนดินปราชญปท่ี 7) 

50,000 0 50,000 0 

** 3.3 โครงการสนับสนุนงานวิจัยที่ผานระบบ NRMS วช. 
ป2563** 

(8,660,000) 0 0 0 

 
3.4 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบรุีรัมย (R to R) ปที่ 10 

100,000 0 100,000 0 
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4 โครงการพัฒนาหนวยจัดการจรรยาบรรณวิจัยในมนุษย

และสัตวทดลอง มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย 

50,000 50,000 0 100 

5 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ทองถิ่น 

    

** 5.1 โครงการยกระดับผลิตภณัฑชุมชน(OTOP) บนฐาน      
อัตลักษณทองถ่ินรองรับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและ
วัฒนธรรมพื้นท่ีจังหวัดบุรรีัมย ** 

2,200,000 
อนุมัติ 816,300 

 

816,300 

 

0 

 

100  
5.2 โครงการติดอาวุธทางปญญาดวยการนอมนำปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน 

420,000 420,000 0 100 

 5.3 การพัฒนาระบบบริหารจดัการน้ำชุมชนเพื่อรองรับการ
อุปโภคบรโิภคและการเกษตรจังหวัดบุรีรมัย 

1,100,000 1,099,996 4    100 

 5.4 โครงการจัดทำฐานขอมลู (Big Data) รองรับการวางแผน
พัฒนาทองถ่ินพื้นที่จังหวัดบุรีรัมยตามบทบาทและศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย 

1,000,000 999,000 1,000 99.90 

 5.5 โครงการติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน
ตามโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่การพัฒนา
ทองถ่ิน ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 

280,000 280,000 0 100 

 รวมทั้งสิ้น 6,186,300 5,801,546 384,754 93.78 

หมายเหตุ ** 

       - โครงการที่ 3 โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัย ขอ 3.3 โครงการสนับสนุนงานวิจัยที่ผานระบบ NRMS วช. ป พ.ศ. 2563   ไม

มีการเบิกจายจากงบประมาณที่จัดสรร  เนื่องจากไดรับจัดสรรจากกองทุนวิจัย สก.สว. 

      - โครงการที่ 5 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ขอ 5.1 โครงการยกระดับผลิตภณัฑชุมชน

(OTOP) บนฐานอัตลักษณทองถ่ินรองรับการทองเทีย่วเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมพื้นท่ีจังหวัดบรุีรัมย จัดสรร 2,200,000 บาท 

อนุมัติใหจัดโครงการจำนวน 816,300 บาท 
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1 โครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทํางาน
6%

2 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานวิจัย

26%

3 โครงการทุนอุดหนุน
งานวิจัย

9%

4 โครงการพัฒนาหนวย
จัดการจรรยาบรรณวิจัยใน

มนุษยและสัตวทดลอง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย

1%

5 โครงการยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ

การพัฒนาทองถิ่น
58%

ภาพรวมงบประมาณที่กํากับดูแลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย พ.ศ. 2562-2563

สวนที่ 4 ผลการใชจายงบประมาณ การดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของ

หนวยงานและตามประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ 2563  
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 4.1)  สรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

 ที ่ สรุปภาพรวมแสดงรอยละการแจกแจง

งบประมาณวิจัย 2563 

จัดสรร 

(รอยละ) 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

งบประมาณ

ใชไป  

(บาท) 

งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท) 

งบประมาณ

ใชไป  

(รอยละ) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(รอยละ) 

1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทำงานวิจัย 
6 370,000 370,000 0 100 0 

2 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพงานวิจยั 26 1,600,000 1,366,250 233,750  85.39 14.61 

3 โครงการทุนอุดหนุนงานวิจยั 9 550,000 400,000 150,000 72.73 27.27 

4 โครงการพัฒนาหนวยจัดการ

จรรยาบรรณวิจัยในมนุษยและ

สัตวทดลอง มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย 

1 50,000 50,000 0 100 0 

5 โครงการยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา

ทองถ่ิน 
58 3,616,300 3,615,296 1,004 99.92 0.01 

 
รวมทุกหมวด  2,570,000 2,186,250 383,750 85.07 14.93 

 
 การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  โดยมีตัวชี้ในเชิงประสิทธิภาพพบวาประสบ

ความสำเร็จอยูในเกณฑที่พอใจมาก โดยแจกแจงเปนรายโครงการ ดังนี้   
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานวิจัย พบวา สามารถดำเนิน

กิจกรรมหนุนเสริมไดครบทุกกิจกรรม ไดแก  
 - กิจกรรมท่ี 1.1 การพัฒนาโจทยวิจัยและเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย 
 - กิจกรรมท่ี 1.2 กระบวนการ Review งานวิจัยเพื่อการพัฒนางานวิจัย 
 - กิจกรรมท่ี 1.3 ถอดบทเรียนงานวิจัยสูการใชประโยชน   
 - กิจกรรมท่ี 1.4 คลินิกนักวิจัย  
 - กิจกรรมท่ี 1.5 สงเสริมชุมชนสูการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา และ  
 - กิจกรรมท่ี 1.6 โครงการรวมจัดงาน Thailand Research Expo2020 
  
โครงการที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัย พบวากิจกรรมที่มีเงินคงเหลือจำนวน 2 กิจกรรม 

ไดแก  
- กิจกรรม 2.2 คาตอบแทนตีพิมพบทความเชิงวิชาการ บทความวิจัย นำเสนอผลงงานวิจัย เนื่องจาก

เปนกิจกรรมที่จะเบิกเงินคาตอบแทนใหแกนักวิจัยที่มีผลงาน ฯ เทานั้น ซึ่งในปงบประมาณนี้มีนักวิจัย
สงขอคาตอบแทนการนำเสนอเพียง 91 รายการ คิดเปนเงิน 427,250 บาท 
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- กิจกรรม 2.9 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการและประกวดนวัตกรรมผลง(มหกรรมวัฒนธรรมระดับชาติ
และนานาชาติ) เปนกิจกรรมที่กำหนดไวในการจัดกิจกรรมพรอมกับมหาวิทยาลัย BRICCครั้งที่ 4 จึง
ไมมีการเบิกจายงบประมาณ 

โครงการที่ 3 โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย พบวา มีงบประมาณคงเหลือบางกิจกรรม ไดแก  
- กิจกรรมท่ี 3.2) โครงการสัมมนาเชิงบูรณาการทองถิ่น (เยือนถิ่นแผนดินปราชญ ปที่ 7) ไมไดจัดเนื่อง

มหาวิทยาลัยใหดำเนินกิจกรรมพรอมกับงานมหกรรมวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย BRICCครั้งที่ 4 ซึ่ง
จะจัดในปงบประมาณ พ.ศ.2564คงเหลือคืองบประมาณสนับสนุนทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เนื่องจากมผีูขอและผานเกณฑนอยจึงทำใหมีงบประมาณคงเหลืออยูบางสวน และ 

- กิจกรรม 3.4 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย (R to R) ปที่ 10  
เนื่องจากไมไดรับการอนุมัติใหจัดกิจกรรม 

โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาหนวยจัดการจรรยาบรรณวิจัยในมนุษยและสัตวทดลอง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย เนื่องจากเปนกิจกรรมที่จำเปนตอการพัฒนานักวิจัยใหสามารถขอจรรยาบรรณการวิจัยในมนุษย
และสัตวทดลอง ซึ่งมีภารกิจที่ตองประชุมคณะกรรมการและพิจารณาแบบคำขอฯ เพื่อใหมีระบบงานวิจัยที่มี
คุณภาพถูกตองตามหลักจริยธรรมการวิจัย  

  
4.2 ) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการวิจัยและ
พัฒนาสูมาตรฐานสากล 

เปาประสงค :  มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพเพื่อสรางองคความรูใหม เปนแหลงภูมิปญญาทองถิ่นอยาง
ยั่งยืน และเปนที่ยอกรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 กลยุทธที่ : 1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมสูมืออาชีพเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
   2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ 
   3. พัฒนากระบวนการการบูรณาการงานวิจัยเขากับการจัดการเรียนการสอน บริการวิชาการ
และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  4. สรางเครือขายความรวมมือดานงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 

ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน  

       หมายเหตุ 
เปาหมาย ผล 

บรรล/ุ
ไมบรรล ุ

ระดับการ
ประเมิน 

1.รอยละสัดสวนของอาจารยที่ทำวิจัยตอ
จำนวนอาจารยทั้งหมด 

รอยละ 27 รอยละ 36 บรรล ุ 5 จำนวนอาจารยทั้งหมด 421 คน 

2.จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใชประโยชน 15 ผลงาน 26 ผลงาน บรรล ุ
 

5 
 

3. จำนวนผลงานวิจัยทีไ่ดรับการตพีิมพ
เผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ 

56 ผลงาน 
 

91 ผลงาน บรรล ุ
 

5 
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4.จำนวนงบประมาณอุดหนุนทุนวจิัย 
24 ลาน 

 
61 ลาน บรรล ุ

 

5 
ตามตารางที่ 2.1 และ 2.2 

5.จำนวนงานวิจัยที่ไดรับการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา 

1 ผลงาน 
 

1 ผลงาน บรรล ุ
 

5 
 

6. จำนวนงานวิจัยที่บูรณาการในดานตาง ๆ 20 ผลงาน 
 

22 ผลงาน บรรล ุ
 

5 
 

7. จำนวนเครือขายความรวมมืองานวิจัยกับ
หนวยงานภาครัฐและ/หรือเอกชนทั้งใน
ประเทศและ/หรือตางประเทศ 

15 
หนวยงาน 

 

100 
หนวยงาน 

 

บรรล ุ

 

5 

ชื่อเครือขาย 

1.องคการบริหารสวนตำบลใน
พื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย 98 หนวย 

2.สภาเกษตรกรจังหวัดบุรรีัมย 
3.ชลประทานจังหวัดบรุีรัมย 

   

4.3)  สรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ    
ที่ไดรับ(บาท) 

งบประมาณ         
ที่ใชไป(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท) 

ใชไป
(รอยละ) 

คงเหลือ
(รอยละ) 

5 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาทองถ่ิน 

     

 
5.1 โครงการยกระดับผลิตภณัฑชุมชน(OTOP) บน
ฐานอัตลักษณทองถ่ินรองรับการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคและวัฒนธรรมพื้นท่ีจังหวัดบุรีรมัย ** 

2,200,000 
อนุมัติ 816,300 

 

816,300 

 

0 

 

100 

 

0  
5.2 โครงการติดอาวุธทางปญญาดวยการนอมนำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาทองถิ่นอยาง
ยั่งยืน 

420,000 420,000 0 100 0 

 5.3 การพัฒนาระบบบริหารจดัการน้ำชุมชนเพื่อรองรับ
การอุปโภคบริโภคและการเกษตรจังหวัดบุรีรมัย 

1,100,000 1,099,996 4    100    0 

 5.4 โครงการจัดทำฐานขอมลู (Big Data) รองรับการ
วางแผนพัฒนาทองถ่ินพื้นที่จังหวัดบุรีรมัยตามบทบาท
และศักยภาพของมหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรมัย 

1,000,000 999,000 1,000 99.90 0.1 

 5.5 โครงการติดตาม ประเมินและรายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถ่ิน 

280,000 280,000 0 100 0 

 รวมทั้งสิ้น 3,616,300 3,615,296 1004 99.97 0.03 
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โครงการที่ 5 โครงการยทุธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น พบวาทุกกิจกรรมไดดำเนินการให
เกิดผลการพัฒนาเปนที่นาพอใจและมีงบประมาณคงเหลือเพียงรอยละ 0.03 การดำเนินงานตามโครงการ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยสามารถบรรลุเปาหมายตามเกณฑที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดทุกประการ มีผลสำฤทธิ์
ของโครงการ ดังนี้ 

5.1 โครงการยกระดับผลิตภัณฑชุมชน(OTOP) บนฐานอัตลักษณทองถิ่นรองรับการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและ
วัฒนธรรมพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย  
 ผลการดำเนินงานของโครงการ :     

1. ระบบการจำหนายผลิตภัณฑชุมชนที่ผานกระบวนการรวมพัฒนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยที่

พรอมใหบริการ 

     2. สื่อวีดิทัศน (คลิป) ประชาสัมพันธผลิตภัณฑ  และสื่อภาพยนตรโฆษณาในรูปแบบ Story Telling ของ

ผลิตภัณฑที่ไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการทั้ง 30 ผลิตภัณฑ 

    3. เกิดการเรียนรูรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยกับชุมชนทองถิ่นพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมยเพื่อการ

พัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน 

    4. เกิดกระบวนการทำงานภายใตรูปแบบพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement) ที่เปน

รูปธรรม 

5.2 โครงการติดอาวุธทางปญญาดวยการนอมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน 
 ผลการดำเนินงานของโครงการ : 

1.กลุมเกษตรกรมีความเขาใจถึงพ้ืนฐานในการทำเกษตรอินทรียเกษตรกรทราบหลักการวิธีการในการทำ
เกษตรอินทรีย 
  2. ไดแผนการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการทำเกษตรอินทรีย  

 3. เกษตรกรมีความรูความเขาใจและสามารถใชเทคโนโลยีในการทำเกษตรอินทรียได 
   4. เกษตรกรสามารถนำนวัตกรรมไปใชในการทำเกษตรอินทรียได 
  5. เกษตรกรมีการยกระดับคุณภาพชีวิตขึ้น ทั้งทางดาน เศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดลอม สุขภาพ 
  6. กลุมเกษตรกรมีความเขาใจถึงพ้ืนฐานในการทำเกษตรอินทรีย 
  7. เกษตรกรทราบหลักการวิธีการในการทำเกษตรอินทรีย 
  8. ไดแผนการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการทำเกษตรอินทรีย 
  9. เกษตรกรมีความรูความเขาใจและสามารถใชเทคโนโลยีในการทำเกษตรอินทรียได 
  10. เกษตรกรสามารถนำนวัตกรรมไปใชในการทำเกษตรอินทรียไดเกษตรกรมีการยกระดับคุณภาพชีวิต
ขึ้น ทั้งทางดาน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม สุขภาพ ดีขึ้น 
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5.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำชุมชนเพื่อรองรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย 
 ผลการดำเนินงานของโครงการ : 
 1. ไดขอมูลพื้นฐานกลุมบริหารจัดการน้ำไดแก รายรับ-จาย  ความตองการใชน้ำเพื่อการผลิตสินคาเกษตร
ของแตละตำบล  ศักยภาพของกลุมในพื้นที่  (Baseline) 
 2. ไดแผนผังน้ำระดับตำบลที่สามารถนำไปของบประมาณสนับสนุน 
 3. ไดโครงการพัฒนาแหลงน้ำที่สามารถยื่นเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานทุกระดับ 
 4. มีแหลงกักเก็บน้ำในชุมชนเพิ่มขึ้น 
 5. มีการดำเนินการใชน้ำเปนตนทุนในการผลิตภัณฑเกษตรที่จะทำใหชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น 
     6. มีน้ำในชุมชนใชเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรเพิ่มข้ึนโดยลำดับ 
     7. กอใหเกิดรายไดเสริมจากการใชน้ำเปนตนทุน 
     8. หมูบานที่มีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนเพิ่มขึ้น 
    9. การเพ่ิมขึ้นของรายไดครัวเรือนในพ้ืนที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

5.4 โครงการจัดทำฐานขอมูล (Big Data) รองรับการวางแผนพัฒนาทองถิ่นพื้นที่จังหวัดบุรีรัมยตามบทบาทและ
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
 ผลการดำเนินงานของโครงการ : 

1.ขอมูลตำบล ชุมชน และครัวเรือน เปนฐานในการวิเคราะหสภาพชุมชน ดานสุขภาพ ดานเศรษฐกิจ 
สังคม ไดเปนอยางดี เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถใชขอมูลในการพัฒนาเชิง
ลึกรายครัวเรือน แมกระทั่งรายบุคคล  เพื่อแกปญหาไดตรงกับสภาพท่ีเปนจริง 
   2. เกิดการบูรณาการขอมูลจากหลายระดับ ตั้งแตระดับชุมชน  หนวยงานระดับตำบล ไดแก อปท.     รพ.
สต. และหนวยงานระดับจังหวัด คือ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย   
     3. นักศึกษาไดเรียนรูการสำรวจขอมูลในพื้นที่จริง รวมกับผูนำชุมชน เจาหนาที่รัฐ และประชาชนในพื้นที่ 
ทำใหนักตระหนักถึงความสำคัญของขอมูล จนถึงสารสนเทศท่ีถูกตอง เพื่อประโยชนของการใชงานในอนาคต 
 
5.5 โครงการติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 

ผลการดำเนินงานของโครงการ : 
1. คูมือการดำเนินโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

  2. รายงานผลการดำเนินโครงการฯ ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น 
  3. หนวยงานบริหารโครงการระดับคณะมีรูปแบบการดำเนินโครงการฯ ภายใตยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น (ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น) สามารถแกไขปญหาอุปสรรค หรือขอจำกัดท่ี
เกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม  
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สวนที่ ๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นตามพระราโชบาย (ถามี) การดำเนินงานและผลการดำเนินงานตาม

ประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงานและตามประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ 2563” 

ทั ้งนี ้ ขอใหวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชงบประมาณเพื่อใหเห็นผลสำเร็จของการ

ดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 

- ไมม ี - 

 

สวนที่ 6 ความประทับใจ โครงการและผลงานที่โดดเดน การดำเนินการและผลการดำเนินงานตามพันธกิจ

ของหนวยงาน ประจำปงบประมาณ 2563” (ทั้งนี้ขอใหวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช

งบประมาณ เพื่อใหเห็นผลสำเร็จของการดำเนินงานตามพันธกิจของหนวยงาน) 

    ผลการดำเนินงานของโครงการ : 

      ความประทับใจโครงการและผลงานที่โดดเดนคือ การไดดำเนินงานโครงการ “การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการน้ำชุมชนเพื่อรองรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย” เปนโครงการที่ไดงบประมาณ
สนับสนุนตามยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น  จำนวนงบประมาณสนับสนุน 1,100,000 บาท(หนึ่งลานหนึ่ง
แสนบาทถวน)  ซึ่งเปนโครงการที่ไดเขาไปรับรูปญหาของพี่นองเกษตรกรที่อยูในพื้นที่นอกเขตชลประทาน โดย 
การดำเนินการตามโครงการพัฒนานากลุมผูใชน้ำเพื่อแกไขปญหาภัยแลงดังกลาว  จึงกอใหเกิดการมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการน้ำในระดับตำบลขึ้น  และมีการออกคำสั่งแตงตั้งอยางเปนทางการจากนายอำเภอทุกอำเภอใน
พื้นที่  สงผลใหแหลงน้ำสาธารณะที่อยูในชุมชนจากเดิมที่ไมมีการวางระบบบริหารจัดการน้ำเกิดขึ้นเลย  ทำใหแต
ละกลุมกลับเขาไปวางระบบบริหารจัดการน้ำในตำบลของตนเอง  เริ่มจากการเก็บขอมูลปริมาณน้ำผิวดินที่มีอยู  
รวมกันการวางแผนการผลิตโดยใชน้ำตนทุนเปนตัวกำหนด  แลวจึงจัดสรรน้ำไปยังเกษตรกรที่เขารวมวางแผนการ
ผลิตสินคาเกษตร  สงผลใหเกษตรกรที ่เขารวมประมาณการไดวาเขาจะปลูกพืชอะไรและจำนวนเทาไรเมื่อ
เปรียบเทียบกับน้ำที่มีอยูในปนี้  ถึงแมวาในปนี้ พ.ศ. 2563 มีปริมาณน้ำน้ำตนทุนที่นอยแตจะเปนบทพิสูจนวาการ
ดำเนินการวางแผนบริหารจัดการน้ำของแตละตำบลใหลอดพนวิกฤตในครั้งนี้อยางหรือไม  และเชื่อวาปหนา พ.ศ. 
2564 ถาปริมาณฝนตกดีข้ึนเชื่อวาระบบการบริหารจัดการน้ำที่ไดวางไวจะสงผลตอผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้นโดย
ลำดับ 

โดยมขีั้นตอนการดำเนินงานสรางเครือขายบริหารจัดการน้ำนอกเขตชลประทาน 
1) เริ่มจากการชักชวนมาดำเนินการรวมกันในการจัดตั้งกลุมผูใชน้ำระหวางหนวยวิจัยกับสภาเกษตรกร 
2) เพ่ือใหเกิดการขยายผลและมีความเปนทางการมากข้ึนจึงไดจัด MOU. ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมยกับสำนักงานสภาเกษตรกรและเครือขายทั้ง 5 ภูมิภาค 
3) จึงเกิดการประสานความรวมมือไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้ง 100 แหง  ใหคัดเลือกกลุมบุคลากรที่
อยูในแตละตำบลและขอใหแตงตั้งเจาหนาที่เปนผูประสานงานโครงการนี้ อปท. ละ 1 คน 
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4) เพื่อใหการดำเนินงานจัดตั้งกลุมผูใชน้ำไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการ  ซึ่งตองอาศัยอำนาจทางฝาย
ปกครองและตองเปนนายอำเภอของแตละอำเภอเทานั้นลงนามแตงตั้ง  ดังนั้นเพื่อใหนายอำเภอทราบเรื่อง
ตั ้งแตตน  จึงไดสงหนังสือชี ้แจงการดำเนินการโครงการนี ้ไปยังนายอำเภอทุกอำเภอ  และเรียนเชิญ
นายอำเภอมาเปดโครงการพัฒนากลุมผูใชน้ำนี้ทุกตำบลที่จะมีการจัดตั้งกลุมผูใชน้ำระดับตำบล  ซึ่งก็ไดรับ
ความรวมมือเปนอยางดียิ่งจากนายอำเภอทุกอำเภอมาเปดงาน 

5)  ผูดำเนินโครงการรวมกับเครือขายสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย  รวมกันฝกอบรมและพัฒนากลุมผูใชน้ำ
ในแตละตำบลตามขั้นตอน  และมีการจัดตั้งกลุมบริหารจัดการน้ำในระดับตำบลขึ้นโดยมีการรวมกันวางกฎ
กติกา  การวางบทบาทหนาที่  ใครเปนประธาน  รองประธาน  เหรัญญิก  เลขา  และอ่ืนๆ   

6) เมื่อดำเนินการพัฒนากลุมผูใชน้ำในแตละตำบลแลว  ทางผูดำเนินการไดทำหนังสือรายงานผลการ
ดำเนินงานพัฒนากลุมผูใชน้ำในแตละตำบลกลับไปยังนายอำเภอทุกอำเภอ  และขอใหนายอำเภอทุกอำเภอ
ทำคำสั่งประกาศแตงตั้งกลุมบริหารจัดการน้ำในแตละตำบลขึ้น  ซึ่งก็ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจาก
นายอำเภอทุกอำเภอ  ไดออกประกาศแตงตั้งกลุมบรหิารจัดการน้ำในแตละตำบลขึ้นอยางเปนทางการ  

7) เมื่อจัดตั้งกลุมไดครบทั้ง 23 อำเภอประกอบกับจังหวัดมีความตองการแกไขปญหาภัยแลงอยางเปนระบบ  
ผนวกกับหัวหนาโครงการ (ดร. เชาวลิต  สิมสวย)  เปนกรรมการในการแกไขปญหาภัยแลงดวยจึงไดนำเอา
เรื่องนี้เขาที่ประชุม  จึงเกิดการขยายเครือขายเพิ่มขึ้น  ทำใหผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมยเขามารวมในการ
ดำเนินการและประสานความรวมมือไปยังทุกตำบลไดงายขึ้น  เนื่องจากทราบกลุมเปาหมายที่ชัดเจน  ซึ่ง
กอนหนานี้เปนแตเพียงการประสานผานหนวยงาน  แตตอนนี้เปนการประสานผานไปยังกลุมโดยตรงไดอีก
ทางหนึ่ง  เปนตน   

ผลจากการใชประโยชนองคความรูดานการพัฒนากลุมผูใชน้ำทำใหเกิดรายไดตอครัวเรือนดังตอไปนี้ 

 1. รายไดตอครัวเรือน 

  กอนการใชประโยชนผลงานวิจัย  900  บาท/ครัวเรือน/เดือน 

  หลังการใชประโยชนผลงานวิจัย  2,550 บาท/ครัวเรือน/เดือน 

 2. ลดตนทุนการผลิต  

  กอนการใชประโยชนผลงานวิจัย  3,500  บาท/เดือน 

  หลังการใชประโยชนผลงานวิจัย  1,600  บาท/เดือน 

  3. เพิ่มมูลคาผลผลิต/คุณภาพสินคา 

  กอนการใชประโยชนผลงานวิจัย  3,200 บาท/เดือน 

  หลังการใชประโยชนผลงานวิจัย 5,800 บาท/เดือน 
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 4.  ลดปญหาสิ่งแวดลอมและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติมีการปองกันการเสื่อมโทรมคุณภาพดิน  

24,000 บาท/ตอเดือน  

 

สวนที่ 7 แนวทางการพัฒนาหนวยงาน วัตถุประสงค การดำเนินการ งบประมาณ และผลที่คาดวาจะไดรับ 

สามารถพัฒนาหนวยงานเพื่อใหเห็นผลสำเร็จของการดำเนินงานตามพันธกิจ 

ผลจากการบริหารจัดการงานวิจัย 4 ปที่ผานมาพบวายังมีอีกหลายดานที่ตองไดรับการ

ปรับปรุงแกไขหรือปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นหลายดาน  ผนวกกับผูประเมินภายนอกทานไดใหขอเสนอแนะ

วา Inputดี  Processดี  แต Outputไมคอยดี  นั่นแสดงใหเห็นวาผลงานตามตัวชี้วัดยังไมเปนที่นา

พอใจนัก เชน  ผลงานดานการประยุกตใชผลงานวิจัยใหเกิดประโยชนในดานตางๆยังมีนอย  การ

ตีพิมพเผยแพรทั้งระดับชาติและนานาชาติถึงแมวาภาพรวมจะเพิ่มขึ้นแตตองพยายามรักษาฐานและ

ใหเพิ่มขึ้นในทุกป  เปนตน  จากผลดังกลาวสะทอนใหเห็นวาเราตองกลับมามองวาจะเรงดำเนินการ

แกไขปรับปรุงดานใดบาง  สวนหนึ่งในทั้งหมดนี้จะตองดำเนินการกอนคือ  กลไกการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยเขามาชวยยกระดับการทำงานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยใหดียิ่งขึ้น  เชน  การ

ปรับแกไขระเบียบ  การออกประกาศมหาวิทยาลัยที่เอื้อตอการดำเนินงานวิจัยงานรับใชสังคม  และ

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่เอื้อตอการบริหารจัดการงบประมาณวิจัยทั้งภายในและงบประมาณ

ภายนอก  โดยทั้งนี้จะตองไมกระทบกับภารกิจหลักที่เหลืออยูอีก 3 ดานคือ  การบริการวิชาการ  การ

สอน  และธรรมนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ดังนั้นผมจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาและยกระดับสถาบันวิจัยและ

พัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  ใหมีความโดดเดนยิ่งขึ้นและพรอมที่กาวเปนผูนำดานการวิจัยใน

ภูมิภาคนี้ดวยการดำเนินงานดังตอไปนี้   
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ภาคผนวก 
 

 

1. ทุนอุดหนุนวจิัย ประปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. ผลงานวิจัยตีพิมพ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

3. ภาพกิจกรรม 
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โครงการวิจัยที่ผานการพิจารณาสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
ตามระบบ NRMS  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
เลขที่
สัญญา 

ชื่อผูไดรับจัดสรร ชื่อโครงการวิจัย 
จำนวน
จัดสรร 

หมายเหตุ 

1 นางจารินี  มาแกว แผนงานบูรณาการ :การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพชุมชนและสมาชิกชุมชน  

300,000 
 

2 น.ส.ฤทัยภัทร ใหศิริกุล 
 

ชุดโครงการวิจัย  เรื่อง รูปแบบการขับเคลื่อนการ
จัดการความรูและถายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมระบบ
การคาปลีกสินคาชุมชนสมัยใหมเพื่อการผลิตและการ
ดำรงชีพของสมาชิกชุมชนศูนยสาธิตการตลาดบนฐาน
นโยบายตลาดประชารัฐจังหวัดบุรีรัมย 
โครงการยอยท่ี 1 เรื่อง :รูปแบบการจัดการความรู
และถายทอดเทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการ
บริหารคลังสินคาชุมชนของศูนยสาธิตการตลาด
จังหวัดบุรีรัมย 
โครงการยอยท่ี 2 เรื่อง :รูปแบบการจัดการความรู
และถายทอดเทคโนโลยีการยกระดับระบบคาการปลีก
สินคาชุมชนสมัยใหมของศูนยสาธิตการตลาดจังหวัด
บุรีรัมย    
โครงการยอยท่ี 3 เรื่อง :รูปแบบการจัดการความรู
และถายทอดเทคโนโลยีการบูรณาการความรวมมือบน
ฐานนโยบายประชารัฐเพื่อยกระดับระบบการตลาด
สมัยใหมของศูนยสาธิตการตลาดจังหวัดบุรีรัมย กลุม
เครือขายวิสาหกิจการทองเที่ยวกลุมจังหวัดบุรีรัมย 
สุรินทรและศรษีะเกษ 

2,700,000 

 

3. น.ส.รพีพรรณ พงษอนิทร
วงศ 

ชุดโครงการวิจัย เรื่อง :  การกระจายความเจริญและ
เมืองนาอยูโดยการขับเคลื่อนผานรานคาธงฟาประชา
รัฐ (Smart Farmer)นวัตวิถีเชิงพาณิชย 
ยุค 4.0 ตอบสนองชุมชนนาอยูตามแนวทาง
พระราชดำริ 
โครงการยอยท่ี 1 เรื่อง :การกระจายความเจริญและ
เมืองนาอยูโดยการขบัเคลื่อนผานการจัดตั้งรานคาธง

600,000 
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ฟาประชารัฐที่ไดมาตรฐานสูการยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน นวัตวิถีพาณิชยยุค 4.0 ตอบสนอง
ชุมชนนาอยูตามแนวทางพระราชดำริ 
โครงการยอยท่ี 2 เรื่อง  การกระจายความเจริญและ
เมืองนาอยูโดยการขับเคลื่อนผานการจัดระบบ
ฐานขอมูลรานธงฟาประชารัฐสูฐานการยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัฑณชุมชน นวัตวิถีพาณิชยยุค 4.0 
ตอบสนองชุมชนนาอยูตามแนวทางพระราชดำริ 
โครงการยอยท่ี 3 เรื่อง :การกระจายความเจริญและ
เมืองนาอยูโดยการขับเคลื่อนผานศูนยกระจายสินคา
ออนไลนรานธงฟาประชารัฐ ที่ไดมาตรฐานสูการ
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนวัตวิถีพาณิชยยุค 
4.0 ตอบสนองชุมชนนาอยูตามแนวทางพระราชดำริ 

4. นายณัฐ ประสีระเตสัง ชุดโครงการวิจัย เรื่อง :  :การพัฒนาขีดความสามารถ
ผูประกอบการ OTOP และยกระดับคุณภาพสินคาให
ไดมาตรฐาน กลุมทอผาบานหนองบัวลอง ตำบลไทย
สามัคคี  อำเภอหนองหงส  จังหวัดบุรีรัมย 
โครงการยอยท่ี 1 เรื่อง :การออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือแกไขปญหาในกระบวนการผลิต เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานในการผลิต กลุมทอผาบานหนอง
บัวลอง ตำบลไทยสามัคคี  อำเภอหนองหงส จังหวัด
บุรีรัมย 
โครงการยอยท่ี 2 เรื่อง :การออกแบบและพัฒนา
บรรจุภัณฑชุดผาไหมและเพ่ิมชองทางการจัดจำหนาย
ในตลาดออนไลน กลุมทอผาบานหนองบัวลอง ตำบล
ไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย 
โครงการยอยท่ี 3 เรื่อง :การออกแบบและพัฒนาลาย
ผามัดหมี่ จากลวดลายเอกลักษณของทองถิ่น กลุมทอ
ผาบานหนองบัวลอง ตำบลไทยสามัคค ี อำเภอหนอง
หงส จังหวัดบุรีรัมย 
 

2,650,000 

 

5. น.ส.สายใจ ทันการ ชุดโครงการวิจัย  เรื่อง นวัตกรรมการพัฒนาและ
ยกระดับชุมชนจังหวัดบุรีรัมยในยุคไทยแลนด 4.0 

2,410,000 
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โครงการยอยที ่ 1 เรื่อง :  นวัตกรรมการพัฒนาเกษตร
ปลอดสารของผูผลิตตลาดเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมยใน
ยุคไทยแลนด 4.0 
โครงการวิยอยที่ 2 เรื่อง :   นวัตกรรมการยกระดับ
และพัฒนามูลคาขาวเหนียวสวรรคจังหวัดบุรีรัมยใน
ยุคไทยแลนด 4.0 
โครงการยอยที่ 3 เรื่อง :   แนวทางการพัฒนาทักษะ
อาชีพและสรางรายไดของกลุมวัยรุนหลังการบำบัดยา
เสพติดในเขตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมยเพื่อยกระดับ
การเปนเมืองทองเที่ยวทางกีฬานานาชาติ 
โครงการวิยอยที่ 4 เรื่อง : นวัตกรรมการแปรรูปผลไม
ตามฤดูกาลผลผลิตตลาดเกษตรจังหวัดบุรีรัมยในยุค
ไทยแลนด 4.0 

รวมทั้งสิ้น  5 ชุดโครงการ  1 แผนโครงการ  เปนเงินทั้งสิ้น  

(แปดลานหกแสนหกหมื่นบาทถวน) 8,660,000 - 
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จำนวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาต ิประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
  

ลำดับ ชื่อผลงาน เจาของผลงาน สังกัดคณะ ประเภทงานผลงาน ระดับ วันที่ดำเนินการ 
งบท่ีไดรับ
จัดสรร 

คาถวงน้ำหนัก 

1 

“นโยบายปุยกับระบบวิธีการ
ทำนาเชิงอนุรักษ 
วารสารมนุษยสังคมสาร 
(มสส.) คณะมนุษยศาสตร 
มรภ บุรรีัมย  ปที่ 17  ฉบับท่ี 
1 มกราคม 2562 - เมษายน 
2562 

นายธนพัฒน จงมีสุข มนุษยศาสตรฯ ตีพิมพวารสาร  
TCI 1 

ชาต ิ มกราคม-เมษายน 2562               
4,250  

  

2 

“แผนนโยบายสาธารณะสูการ
จัดการภูมิปญญาสมุนไพรถิ่น
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”  
งานประชุมวิชาการระดับชาติ 
Engagement Thailand ครั้ง
ที่ 6 ระหวางวันท่ี 3 – 5 
กรกฎาคม 2562 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ 

นายสรรเพชร   เพียรจดั ครุศาสตร Proceedings  3-5 กรกฎาคม 
2562 

               
3,000  
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3 

“การพัฒนาโปรแกรมประยุกต
บนเว็บไซตเพื่อสนับสนุนการ
นำเสนอขอมูลเชิงพื้นท่ีของ
ตำบลจันทบเพชร อำเภอบาน
กรวด จังหวัดบุรรีัมย ประเทศ
ไทย และบานจุบโกกี อำเภอ
บันเตียอำปล จังหวัดอุดรมีชัย 
ประเทศกัมพูชา” วารสารวิจยั
และพัฒนา ปท่ี 13 ฉบับท่ี 2 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

นายชลาวัล วรรณทอง วิทยาศาตร ตีพิมพวารสาร  
TCI  2 

ชาต ิ กรกฎาคม-ธันวาคม 
2562 

              
4,000  

  

4 

“เศรษฐกิจชุมชน การสะสม
ทุนชุมชนเพื่อความอยูรอดใน
สถานการณปจจุบัน” วารสาร
หาดใหญวิชาการ มหาวิทยาลยั
หาดใหญ  
ปที่ 17 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – 
มิถุนายน 2562)  

นายทศพร แกวขวัญไกร วิทยาการจัดการ ตีพิมพวารสาร 
TCI 1 

ชาต ิ มกราคม-มิถุนายน 
2562 

              
5,000  
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5 

แนวทางการพัฒนาผลิตภณัฑ
แบบมีสวนรวมของกลุมน้ำพริก
บานบัว ตำบลบานบัว อำเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรมัย ใน
วารสารรามคำแหง ฉบับ
มนุษยศาสตร ปที่ 38 ฉบับท่ี 1 
มกราคม – มิถุนายน 2562 

นายอุทิศ   ทาหอม มนุษยศาสตรฯ ตีพิมพวารสาร TCI 2 ชาต ิ มกราคม-มิถุนายน 
2562 

              
4,000  

  

6 

“หมูๆ”ในการจัดแสดง
นิทรรศการระดับชาติ ระหวาง
วันท่ี 2 – 8 กุมภาพันธ 2562 
ณ ศูนยวัฒนธรรมอิสานใต 
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย 

นายจิรายฑุ ประเสริฐศร ี มนุษยศาสตร งานสรางสรรค  ชาต ิ 2-8 กุมภาพันธ 2562               
3,000  

  

7 

“การจัดการพื้นท่ีสาธารณะ 
บานตามา บานสุขสำราญ และ
บานสุขวัฒนา” ประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 
ระหวางวันท่ี 3 – 5 กรกฎาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ 

นายเชาวลิต สิมสวย เทคโนอุตฯ Proceedings ชาต ิ 3-5 กรกฎาคม 2562               
3,000  

  

8 

“ทฤษฎีการตัดสินใจในการ
กำหนดนโยบายสาธารณะ” 
วารสารระดับชาติ ของวารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราช

นายภัทรพล ทศมาศ มนุษยศาสตร ตีพิมพวารสาร  
TCI  2 

ชาต ิ มกราคม-มีนาคม 2562               
3,200  

  



 

  
รายงานผลการดำเนินงาน ในตำแหนง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย - 32 - 

 

- 32 - 

ภัฏสกลนคร ปท่ี 16 ฉบับท่ี 72 
(มกราคม – มีนาคม 2562) 

9 

“แคริโอไทปและไอดิโอแกรม
มาตรฐานของปลาสวาย 
(Pangasianodon 
hypophthalmus) จากการ
ยอมสีแบบจมิซา” ในวารสาร
วิทยาศาสตร คชสาสน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร ป
ที่ 41 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – 
มิถุนายน 2562)  

นายสราวุธ  แกวศร ี วิทยาศาสตร ตีพิมพวารสาร 
TCI 2 

ชาต ิ มกราคม-มิถุนายน 
2562 

              
2,000  

  

10 

การประยุกตเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ เพื่อสงเสรมิการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน ในจังหวัด
บุรีรัมย 

นายชลาวัล วรรณทอง วิทยาศาสตร ตีพิมพวารสารTCI 2 ชาต ิ มกราคม-มิถุนายน 
2562 

              
2,800  

  

11 

แนวทางการเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจสินคาทางวัฒนธรรม
ขนมทองมวนของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนบานยาง ตำบลบานยาง 
อำเภอเมือง จังหวัดบุรรีัมย 

นายอุทิศ   ทาหอม มนุษยศาสตร
และ
สังคมศาสตร 

ตีพิมพวารสาร 
TCI 2 

ชาต ิ มกราคม-มิถุนายน 
2562 

              
4,000  
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12 

ผาพันคอพิมพลายเรขศลิปจาก
ลวดลายสวนประดบัของ
ปราสาทขอมกับการยอมรับ
ผลิตภณัฑ 

นายสมบตัิ ประจญศา
สนต 

เทคโนอุตฯ ตีพิมพวารสาร 
TCI 1 

ชาต ิ พฤษภาคม-มิถุนายน 
2562 

              
5,000  

  

13 

สมบัติทางเคมีเชิงฟสิกสและ
ทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของ
สารประกอบโลหะไดเมทิลไกล
ออกซิมที่มีขนาดอนุภาคใน
ระดับนาโน 

นายครุปกรณ 
ละเอียดออน 

ครุศาสตร ตีพิมพวารสาร 
TCI 1 

ชาต ิ เมษายน-มิถุนายน 
2562 

              
4,000  

  

14 

การเลีย้งไกดวยสมุนไพรจาก
เปลือกมะขามเพื่อลดตนทุน
การผลิตและสงเสรมิอาชีพ
เกษตรในจังหวัดบรุีรัมย 

นายครุปกรณ 
ละเอียดออน 

ครุศาสตร ตีพิมพวารสาร 
TCI 2 

ชาต ิ มกราคม-มิถุนายน 
2562 

              
3,200  

  

15 

ปจจัยที่สัมพันธกับภาวะ
ซึมเศราในผูสูงอายุที่เปนโรคไม
ติดตอเรื้อรังที่มาใชบริการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตำบล ของตำบลสระเคยีน 
อำเภอเสิงสาง จังหวัด
นครราชสมีา 

นางรินทรหทัย  กิตติ์ธนา
รุจน 

วิทยาศาสตร ตีพิมพวารสาร 
TCI 1 

ชาต ิ  มกราคม-เมษายน 
2562 

              
4,000  

  

16 
Simple extraction for the 
scanning of antioxidant 
activity of vegetables and 

นางสาวศรัญญา มณีทอง 
วิทยาศาสตร ตีพิมพวารสาร 

ACI 
นานาชาติ กันยายน-ธันวาคม 

2562 
              

3,500  
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fruits in Buriram, Thailand 
by DPPH, ABTS and FRAP 
assays 

17 

Simple extraction for the 
scanning of antioxidant 
activity of vegetables and 
fruits in Buriram, Thailand 
by DPPH, ABTS and FRAP 
assays 

นางธัญพรรณ ฮอบรรทัด 

วิทยาศาสตร ตีพิมพวารสาร 
ACI 

นานาชาติ กันยายน-ธันวาคม 
2562 

              
3,500  

  

18 

แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
แบบมีสวนรวมของกลุม
วิสาหกิจชุมชนผลิตปุยอินทรยี
ในพ้ืนที่องคการบริหารสวน
ตำบลบานไทย อำเภอเขื่องใน 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

นางสาวฐิติพร  วรฤทธ์ิ 

วิทยาการจัดการ Proceeding ชาต ิ 1-ก.พ.-62               
2,400  

  

19 

กระบวนการสรางความเปลี่ยน
แลงของชุมชนขาวเมาผาน
กลไกลการมสีวนรวมแบบ
บูรณาการ 

นางจารินี  ทาแกว เทคโนอุตฯ Proceeding ชาต ิ 3-5 กรกฎาคม 2562           
3,000  

  

20 
วิธ ีCOMSOAL สำหรับการจัด
สมดลุสายการประกอบเพื่อลด
เวลาศูนยเปลา 

นายพูนธนะ  ศรีสระค ู เทคโนอุตฯ ตีพิมพวารสารTCI 1 ชาต ิ พฤษภาคม-สิงหาคม 
2562 

              
4,500  
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21 
จุดเดนและความสมดุล นางสาวสินีนาฏ  รามฤทธิ ์ เทคโนอุตฯ ผลงานสรางสรรค ชาติ 1-15 มีนาคม 2562               

3,000    

22 
พยับหมอก นางสาวสินีนาฏ  รามฤทธิ ์ เทคโนอุตฯ ผลงานสรางสรรค ชาต ิ 1-15 มีนาคม 2562               

3,000    

23 

ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของเห็ดในเขต 
ปาสงวนแหงชาติเขาอังคาร 
ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลมิ
พระเกียรต ิ

นางสาวสธุีรา   สุนทรา
รักษ 

วิทยาศาสตร Proceeding ชาต ิ 19-20 กันยายน 2562               
3,000  

  

24 
การปลูกผักไฮโดรโปนิกสใน
โรงเรือนแบบปด ควบคุมดวย
ระบบ IOT  

นายธนกร  ดุจเพ็ญ เทคโนอุตฯ Proceeding ชาต ิ 10-30 ตุลาคม 2562               
2,400  

  

25 
การตรวจสอบคณุภาพน้ำ
ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ 
ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง 

นายสถิตรัตน  รอดอาร ี วิทยาศาสตร Proceeding ชาต ิ 19-20 กันยายน 2562               
1,500  

  

26 
การวิวัฒนาการของระบบดาว
คูอุปราคา AK CMi และ V714 
Mon 

นางสาวสุพัตรา  วงศศรี
ยา 

วิทยาศาสตร ตีพิมพวารสาร 
TCI 1 

ชาต ิ กรกฎาคม-กันยายน 
2562 

              
5,000  

  

27 

Assessment of In-service 
Teachers’ Teaching 
Compentencies in  
Integrated STEM Program 

นายบัญชา นวนสาย ครุศาสตร ตีพิมพวารสาร  
Scopus 3 

นานาชาติ 25/10/2562               
1,500  
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28 

Assessment of In-service 
Teachers’ Teaching 
Compentencies in  
Integrated STEM Program 

นายเทพพร  โลมารักษ ครุศาสตร ตีพิมพวารสาร  
Scopus 3 

นานาชาติ 25-ต.ค.-62             
12,000  

  

29 

การออกแบบสรางสรรค
ผลิตภณัฑเซรามิกสตนแบบ 
โดยใชวัตถุดิบจากผงหินภูเขา
ไฟ 

นายวัชระ   วชิรภัทรกุล เทคโนอุตฯ Proceeding ชาต ิ 12-13 กรกฎาคม 2562                 
3,000  

  

30 

The Development of local 
Thai-English Dishes Menus 
for Venders at Buriram 
Night Bazaar 

นางสาวจันทรสดุา  บุญ
ตร ี

มนุษยศาสตร Proceeding นานาชาติ (ใน
ประเทศ) 

22-23 สิงหาคม 2562                
5,000  

  

31 

ผลกระทบตอความวติกกังวล
ในการพูดภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย 

นางสาวรุงนภา  เมินด ี มนุษยศาสตร Proceeding นานาชาติ (ใน
ประเทศ) 

22-23 สิงหาคม 2562               
5,000  

  

32 

Guidelines for Using 
Videos to Promote 
Student ‘Autonomous 
Leaning Attitudes 

นางสาววริษฐา  รัตนวโร
ภาส 

มนุษยศาสตร Proceeding นานาชาติ (นอก
ประเทศ) ณ 
ประเทศพมา  

4-7 กันยายน 2562                
5,000  

  

33 
โวหารภาพพจนภาษาอังกฤษท่ี
ใชในโฆษณาโรงแรม 

นายสมยงค  โสมอินทร มนุษยศาสตร Proceeding ชาต ิ 6-7 สิงหาคม 2562                
1,500    



 

  
รายงานผลการดำเนินงาน ในตำแหนง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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34 
การประเมินวัฏจักรชีวิตของ
การปลูกหญาบานา 

นางสาวธีรารตัน  จีระมะ
กร 

วิทยาศาสตร Proceeding ชาต ิ 19-20 กันยายน 2562                
2,400    

35 
โวหารภาพพจนภาษาอังกฤษท่ี
ใชในโฆษณาโรงแรม 

นางสาวพุทธชาด  ลิ้มศิริ
เรืองไร 

มนุษยศาสตร Proceeding ชาต ิ 6-7 สิงหาคม 2562                
1,500    

36 

การออกแบบและพัฒนาสินคา
ที่ระลึก แปรรูปงานทอเสื่อกก 
กลุมแมบานปะคำสำโรง ตำบล
ตูมใหญ อำเภอคูเมือง จ.
บุรีรัมย 

นายอัษฏางค  รอไธสง เทคโนอุตฯ Proceeding ชาต ิ 12-13 กรกฎาคม 2562                 
3,000  

  

37 

หัตถกรรมจักสานหวายบานบุ
ทุม ตำบลเมืองที อำเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร สูการออกแบบ
สรางสรรค  

นายอัษฏางค  รอไธสง เทคโนอุตฯ Proceeding ชาต ิ 12-13 กรกฎาคม 2562                 
3,000  

  

38 
แจกันในที่วาง (Space Vase) นายวัชระ   วชิรภัทรกุล เทคโนอุตฯ งานสรางสรรค  นานาชาติ(ใน

ประเทศ) 
10-23 กุมภาพันธ 2562               

5,000    

39 
อัตลักษณเครื่องเคลือบดินเผา
บุรีรัมย สูการออกแบบ
ผลิตภณัฑรวมสมยั 

นายปราโมทย  ปนสกุล เทคโนอุตฯ Proceeding ชาต ิ 12-13 กรกฎาคม 2562                 
3,000  

  

40 
การผลิตปุยไสเดือนจากเศษ
อาหารรวมกับผัก 
กาดขาวเพื่อใชปลูกผักกวางตุง 

นางสาวกุลธิดา  
ธรรมรัตน 

วิทยาศาสตร Proceeding ชาต ิ 23-24 พฤษภาคม 
2562 

              
2,400  

  



 

  
รายงานผลการดำเนินงาน ในตำแหนง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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41 

GHG Emission and Cost 
Performance of  Lift Cycle 
Energy on Agricultural 
Land Used for 
Photovoltaic Power Plant 

นางสาวธีรารตัน  จีระมะ
กร 

วิทยาศาสตร 

ตีพิมพวารสาร  
Scopus 2 

นานาชาติ ก.พ.-62             
10,000  

  

42 

Development of 
Innovation on Tourism 
English Communiaction 
for Silk Village Tourism 
personnel to enhance 
Tourism in sai Yao 
Community silk Village 

นางสาววริษฐา  รัตนวโร
ภาส 

มนุษยศาสตร Proceeding นานาชาติ(ใน
ประเทศ) 

16-พ.ย.-62               
5,000  

  

43 
พอหลวงของปวงชน (RAMA๙) นายประชาธิป  มากมลู มนุษยศาสตร ผลงานสรางสรรค ชาต ิ 2-8 กุมภาพันธ 2562  

              
3,000    

44 
คุณสมบัติทางกายภาพของ
เมลด็ขาวพื้นเมืองในจังหวัด
บุรีรัมย 

นายครุปกรณ 
ละเอียดออน 

ครุศาสตร ตีพิมพวารสาร TCI 1 ชาต ิ กันยายน- ธันวาคม 
2562   

              
4,500  

  

45 

การผลิตและพัฒนาสตูรดิน
ปลูกจากวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตรเพื่อจำหนาย 
กรณีศึกษากลุมสตรีแมบาน
ตำบลหนองตาด อ.เมือง จ.
บุรีรัมย 

นายครุปกรณ 
ละเอียดออน 

ครุศาสตร ตีพิมพวารสาร TCI 1 ชาต ิ กันยายน-ธันวาคม 
2562 

              
5,000  

  



 

  
รายงานผลการดำเนินงาน ในตำแหนง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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46 

Effective removals of 
coper (II) cations from 
aqueous by 
polyethyleneimine 
immunized  pineapple 
fiber  

นางสาวสุพัทรา  แตง
ทับทิม 

วิทยาศาสตร ตีพิมพวารสาร
Scopus Q4 

นานาชาติ 5-เม.ย.-62               
5,000  

  

47 
พระราชาและทหารของ
พระราชาใตตนไมราชพฤกษ 

นายประชาธิป  มากมลู มนุษยศาสตร ผลงานสรางสรรค ชาต ิ 10-30 กันยายน 2562             
3,000    

48 

Thai language Usage In 
English Classroom by 
teachers at Buriram 
Rajabhat University 

นายเชาวลิต  คึ้มภูเขียว มนุษยศาสตร Proceeding นานาชาติ (นอก
ประเทศ) ณ 
ประเทศพมา  

4-7 กันยายน 2562               
8,500  

  

49 

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
การจัดการหลักสูตรศิลป
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

นางสาวชลทิชาลินี แกน
สนท 

มนุษยศาสตร Proceeding ชาต ิ 15-16 พฤศจิกายน 
2562  

              
3,000  

  

50 
ความพึงพอใจตอการจัดการ
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

นางสาวรสมน พานดวง
แกว 

มนุษยศาสตร Proceeding ชาต ิ 15-16 พฤศจิกายน 
2562 

              
3,000  

  

51 

กระบวนการพัฒนาครูโดยใช
แนวคิดจิตตปญญาศึกษา 
ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเปน
ฐาน 

นายเทพพร  โลมารักษ ครุศาสตร ตีพิมพวารสาร TCI 2 ชาต ิ กรกฎาคม -ธันวาคม 
2562  

              
3,200  

  



 

  
รายงานผลการดำเนินงาน ในตำแหนง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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52 

กระบวนการพัฒนาครูโดยใช
แนวคิดจิตตปญญาศึกษา 
ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเปน
ฐาน 

นายบัญชา นวนสาย ครุศาสตร ตีพิมพวารสาร TCI 2 ชาต ิ กรกฎาคม -ธันวาคม 
2562  

                
800  

  

53 

แนวทางการพัฒนาเพิ่มทักษะ
องคความรูสูการเปนนักพัฒนา
อัจฉริยะ ของนักศึกษา
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลยัราช
ภัฏบุรรีัมย  

นายอุทิศ   ทาหอม มนุษยศาสตร ตีพิมพวารสาร TCI 2 ชาต ิ กรกฎาคม -ธันวาคม 
2562  

              
4,000  

  

54 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ
สำหรับการวางแผนปฏิบัติการ
ของผูบริหารในสังกัดเทศบาล
ตำบลบานดาน อำเภอบาน
ดาน จังหวัดบุรรีัมย 

นางสาวทิพวัลย แสนคำ วิทยาศาสตร ตีพิมพวารสาร TCI 2 ชาต ิ มกราคม-มิถุนายน 
2562  

              
2,400  

  

55 

ผลของโปรแกรมพัฒนา
คุณธรรมตอนสิิตพยาบาล
ศาสตรบุรรีัมย 
มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 

นางสาวฐพัชร  คันศร พยาบาลศาสตร ตีพิมพวารสาร TCI 1 ชาต ิ กันยายน-ธันวาคม 
2562 

              
4,500  

  

56 
การออกแบบชุดจำลองและ
เครื่องประกอบการแตงกาย
สไตลกีฬาจากผาขาวมา 

นางสาวผจงจิต เหมพนม วิทยาศาสตร Proceeding ชาต ิ 31-พ.ค.-62               
3,000  

  



 

  
รายงานผลการดำเนินงาน ในตำแหนง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย - 41 - 

 

- 41 - 

57 

การจำลองสถานการณเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใหบริการของ
คลีนิคอายุรกรรม อาคารผูปวย
นอกโรงพยาบาลมหาสารคาม 

นายพูนธนะ  ศรีสระค ู เทคโนอุตฯ ตีพิมพวารสาร TCI 1 ชาต ิ กันยายน – ธันวาคม 
2562 

              
4,500  

  

58 
จริธรรมในการใหบริการ
สาธารณะของไทย 

นายสถาพร  วิชัยรัมย มนุษยศาสตร ตีพิมพวารสาร TCI 2 ชาต ิ กรกฎาคม-ธันวาคม 
2562 

              
3,600  

  

59 
การพัฒนามาตราการทาง
กฎหมายในการจัดการที่ยั่งยืน
ในอุตสาหกรรมยางพารา 

นายศุภธัช ศรีวิพัฒน มนุษยศาสตร Proceeding นานาชาติ(นอกกลุม
อาเซี่ยน) ญี่ปุน 

2-5 ธันวาคม 2562              
20,000  

  

60 

Application of Muti-Verse 
Optimizer Placement and 
Size of Distributed 
Generation in Radial 
Distribution Network 

นายดุสติ  อุทิศสุนทร เทคโนอุตฯ Proceeding นานาชาติ(ในกลุม
อาเซี่ยน) ลาว 

27-30 พฤศจิกายน 
2562  

              
7,000  

  

61 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพใน
การสรางเอกลักษณสินคาเพื่อ
เสรมิสรางความเขมแข็งอยาง
ยั่งยืนกลุมทอผายอมครามบาน
โพนกอ ตำบลทากอน อำเภอ
อากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 

นางสาวผกามาศ  บุตร
สาล ี

วิทยาการจัดการ ตีพิมพวารสาร TCI 2 ชาต ิ กรกฎาคม – ธันวาคม 
2562   

              
3,600  

  



 

  
รายงานผลการดำเนินงาน ในตำแหนง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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62 

การเพิ่มมลูคาและพัฒนา
รูปแบบชองทางการจัด
จำหนายสินคาของกลุมโรงสี
ขาวบานหัวดง ตำบลพระเสาร 
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัด
ยโสธร 

นางสาวแกวมณี  อุทิรัมย วิทยาการจัดการ ตีพิมพวารสาร TCI 2 ชาต ิ กรกฎาคม-ธันวาคม 
2562 

              
3,400  

  

63 
แนวทางการแกปญหา
ขอบกพรองในงานเชื่อมโลหะ 

นายพนูธนะ  ศรีสระค ู เทคโนอุตฯ ตีพิมพวารสาร TCI 2 ชาต ิ
กรกฎาคม -ธันวาคม 
2562   

              
3,600  

  

64 

Application of 
Meteheuristic Methods for 
Pig Assignment Problems 
A Case Study Phorn 
Prasert Farm Company  

นางณัฐนันท ประสังระ
เตสัง 

เทคโนอุตฯ Proceeding นานาชาติ(นอกกลุม
อาเซี่ยน) ญี่ปุน 

2-5 ธันวาคม 2562              
18,000  

  

65 
Loincloth Collection  นางธัญรัศม ยุทธสาร

เสนีย 
เทคโนอุตฯ ผลงานสรางสรรค นานาชาติ(นอกกลุม

อาเซี่ยน) เกาหล ี 29 พฤศจิกายน – 2 
ธันวาคม 2562 

            
20,000  

  

66 
Ax reck  นายวชิัย เกษอรุณศร ี เทคโนอุตฯ ผลงานสรางสรรค นานาชาติ(นอกกลุม

อาเซี่ยน) เกาหล ี 29 พฤศจิกายน – 2 
ธันวาคม 2562 

            
20,000  

  

67 
Somkob Puangmala  นางสาวสินีนาฏ  รามฤทธิ ์ เทคโนอุตฯ ผลงานสรางสรรค นานาชาติ(นอกกลุม

อาเซี่ยน) เกาหล ี 29 พฤศจิกายน – 2 
ธันวาคม 2562 

            
20,000  

  



 

  
รายงานผลการดำเนินงาน ในตำแหนง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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68 

ดวยกาวของเราเอง: การ
เดินทางภายนอกและภายใน 
เรียนรู ปลดปลอยพันธนาการ 
สูจิตวิญญาณอิสระ 

นายบุณยเสนอ ตรีวิเศษ มนุษยศาสตร ตีพิมพวารสาร TCI 2 ชาต ิ กรกฎาคม-ธันวาคม 
2562  

              
4,000  

  

69 
Bird Vase Buriram 2019  นายกฤษดากร เชื่อมกลาง เทคโนอุตฯ ผลงานสรางสรรค นานาชาติ 27 พฤศจิกายน -2 

ธันวาคม 2562 
              

5,000  
  

70 
Anemone Vase I  นายวัชระ วชิรภัทรกลุ เทคโนอุตฯ ผลงานสรางสรรค นานาชาติ 27 พฤศจิกายน -2 

ธันวาคม 2562 
              

5,000  
  

71 

ปจจัยที่มีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมการบรโิภคอาหาร
ของผูที่มาบริโภคอาหารของผู
ที่มาทองเที่ยวถนนคนเดิน
เซราะกราว อำเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรมัย  

นายกิตติศักดิ์  นามวิชา วิทยาศาสตร ตีพิมพวารสาร TCI 1 ชาต ิ

กันยายน - ธันวาคม 
2562 

              
5,000  

  

72 

การทดสอบและเปรียบเทียบ
ประสิทธภิาพสารสกดัจากพืช
สมุนไพรตออัตราการตายของ
หอยเชอรี ่

นางสาวสุธีรา สุนทรารักษ วิทยาศาสตร ตีพิมพวารสาร TCI 1 ชาต ิ 27-28 มกราคม 2563               
5,000  

  

73 
อิทธิพลของการใชปอเทือง
รวมกับมลูโคตอการผลิตและ

นางวนดิา  สำราญรัมย เกษตร ตีพิมพวารสาร TCI 1 ชาต ิ กันยายน-ตุลาคม 2562                
2,500    



 

  
รายงานผลการดำเนินงาน ในตำแหนง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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คุณคาทางโภชนะของหญาเน
เปยรปากชอง 1 

74 
การทดสอบคณุภาพเมล็ด
ขาวโพด 3 ชนิดในเขตพื้นท่ี
อำเภอคูเมือง จังหวัดบรุีรัมย  

นางวนิดา  สำราญรัมย เกษตร Proceeding ชาต ิ 6-ก.ย.-62               
2,700  

  

75 

Effects of Wood Vinegar 
and Cow Manure on 
Growth of khao Dawk 
Pradoo Rice in 
Experimental Field  

นางวนิดา  สำราญรัมย เกษตร Proceeding นานาชาติ(ใน
ประเทศ) 

26-27 สิงหาคม 2562               
4,500  

  

76 
BI-INTERIOR IDEALS AND 
INTERRIOR IDEAL OF 
ORDERED SEMIGOUPS 

นางสาววิชญาพร จัน
ทะนัน 

วิทยาศาสตร Proceeding ชาต ิ 19-ธ.ค.-62               
2,400  

  

77 

A STUDY OF 
GENERALIZATION OF BI-
QUASI-INTERRIOR IDEAL 
OFORDERED SEMIGROUP 

นางสาววิชญาพร จัน
ทะนัน 

วิทยาศาสตร Proceeding ชาต ิ 19-ธ.ค.-62   

  

78 
การเปรยีบเทียบประสิทธภิาพ
ของวิธีการทำซ้ำท่ีมีอันดับการ
ลูเขาเทากับ 4 สำหรับรากซ้ำ 

นายวัชระ วงศา วิทยาศาสตร Proceeding ชาต ิ 12-13 ธันวาคม 2562                
2,400  

  

79 
การเปรยีบเทียบประสิทธภิาพ
ของวิธีการทำซ้ำท่ีมีอันดับการ
ลูเขาเทากับ 3 

นายวัชระ วงศา วิทยาศาสตร Proceeding ชาต ิ 12-13 ธันวาคม 2562                
2,400  

  



 

  
รายงานผลการดำเนินงาน ในตำแหนง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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80 

ON (m,n)-QUASI-
HYPERIDEEALS OF 
ANORDERED LA-
SEMIHYPERGROUPS  

นางสาววิชญาพร จัน
ทะนัน 

วิทยาศาสตร Proceeding ชาต ิ 19-ธ.ค.-62               
2,400  

  

81 

กระบวนการเรียนรูชุมชนเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุดานอาชีพของชุมชน
บานหนองขวาง ตำบลพร
สำราญ อำเภอคเูมือง จังหวัด
บุรีรัมย 

นางสาวคคนางค ชอช ู มนุษยศาสตร ตีพิมพวารสาร TCI 2 ชาต ิ กันยายน-ธันวาคม 
2562 

              
4,000  

  

82 

แนวทางการบริหารจัดการ
แบบมีสวนรวมเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืนของ
กลุมเพาะเห็ดบานโพธิ์ชัย 
ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปปทุม 
จ.มหาสารคาม 

นางสุพัตรา รักการศลิป วิทยาการจัดการ ตีพิมพวารสาร TCI 2 ชาต ิ มกราคม-เมษายน 2563                 
3,000  

  

83 

Factors Affecting 
Technical of  Textiles 
Community Enterprises in 
Chaloem Phra Kiat and Na 
Pho  Districts, Buriram  

นายปติพัฒน   นิตยกมล
พันธุ 

วิทยาการจัดการ ตีพิมพวารสาร  
ACI  

นานาชาติ เมษายน-มิถุนายน 
2563 

              
7,000  

  



 

  
รายงานผลการดำเนินงาน ในตำแหนง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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84 

The Novel 
Photoluminescence 
Powder Synthesized from 
Zinc Carbonate 
Nanoparticles Associated 
with Fluorescein Dye for 
Its Latent Fingerprint 
Detection 

นายคงศักดิ์  ปตตาฤทธิ ์ วิทยาศาสตร ตีพิมพวารสาร  
ISI ระดับ 0.61 

นานาชาติ เม.ย.-63             
10,000  

  

85 

รูปแบบชองทางการจัด
จำหนายสินคาของกลุมจักสาน
ผลิตภณัฑจากเสนพลาสติก
บานขุมดิน ตำบลน้ำใส อำเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัด
รอยเอ็ด 

นางสาวแกวมณี อุทิรมัย วิทยาการจัดการ ตีพิมพวารสาร TCI 2 ชาต ิ กรกฎาคม-ธันวาคม 
2562 

              
3,600  

  

86 

แนวทางการเสรมิสรางความ
เขมแข็งเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชนอยางยั่งยืน
ของชุมชนในเขตพื้นท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวผกามาศ บุตรสาล ี วิทยาการจัดการ ตีพิมพวารสาร TCI 2 ชาต ิ กรกฎาคม-ธันวาคม 
2562 

              
3,600  

  

87 
ฐานขอมูลสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน
จังหวัดบุรีรมัย  

นายสมบตัิ ประจญศานต เทคโนอุตฯ ตีพิมพวารสาร TCI 2 ชาต ิ มกราคม-เมษายน 2563               
3,600   



 

  
รายงานผลการดำเนินงาน ในตำแหนง ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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8 
การตัดสินใจออมเงินและลงทุน
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบรุีรัมย 

นางรวีพรรณ อุตรินทร วิทยาการจัดการ ตีพิมพวารสาร TCI 2 ชาต ิ กรกฎาคม-ธันวาคม 
2562 

              
4,000  

  

89 

กระบวนการเรียนรูการ
ออกแบบและผลิตผาไหม
มัดหมี่ทอมือ หมูบานทองเที่ยว
ไหม จังหวดับรุีรัมย 

นายสมบตัิ ประจญศานต เทคโนอุตฯ ตีพิมพวารสาร TCI 1 ชาต ิ มีนาคม-เมษายน 2563               
5,000  

  

90 

การศึกษาปริมาณและ
องคประกอบขยะมลูฝอย เพื่อ
หาวิธีการจัดการขยะ : 
กรณีศึกษา บรเิวณหอพักอาศัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย 

นายสถิตรัตน รอดอาร ี วิทยาศาสตร Proceeding ชาต ิ 25-26 มีนาคม 2563               
3,000  

  

91 

การศึกษากระบวนการมสีวน
รวมของชุมชนในการเพิ่มมูลคา
สินคาทางการเกษตรเชิง
พาณิชยของชุมชนในเขตพื้นท่ี
ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ 
จังหวัดบุรีรมัย 

นางสาวฐิตาพร  วรฤทธ์ิ วิทยาการจัดการ Proceeding ชาต ิ 27-28 มิถุนายน 2562               
3,000  

  

  
รวมทั้งสิ้น 91 เร่ือง เปนเงินทั้งสิ้น(สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันสองรอยหาสิบบาทถวน           

427,250    

 แยกเปนระดับชาติ 68 เร่ือง   ระดับนานาชาติ  23 เร่ือง   

 นานาชาติ 23 เร่ือง  205,500   
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ภาพกิจกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยควารางวัลชมเชยในงาน Thailand Research Expo 2019 
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ประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายดานการจัดการทรัพยสินทางปญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ครั้ง

ที่ 1/2562 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย รวมกับจังหวัดบุรีรัมย ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ

แผนงานวิจัยแกไขปญหาภัยแลง 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย รวมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ (สสส.) สำนัก 3 จัดโครงการรายงานผลการวิจัย 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดบรรยาย เรื่อง การจัดทำแผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขอรับสนับสนุนทุนวิจัย 

ป พ.ศ. 2564 
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โครงการพัฒนาโจทยวิจัยและเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย ประจำปงบประมาณ 2563 
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ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย ในการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน 
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โครงการ”ฟนฟูปา รอยดวงใจ ลานตนกลา” พรอมมอบเมล็ดพันธพระราชทานแกผูรวมโครงการติดอาวุธ

ทางปญญาที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยรวมกับสมาคมการตลาดเกษตรและอาหารแหงภูมิภาค

เอเแปซิฟค จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารพื้นถิ่นเพื่อความยั่งยืน “Food Stylist For Food 

Sustainability” 
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โครงการพัฒนาโจทยวิจัยและการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย ประจำป 2565 
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