
 
 
 
 

 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 

จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญน่าเที่ยว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่ง โบราณสถานศิลปะแบบขอมโบราณที่มีอยู่มากมายกระจายอยู่ในพื้นที่ทั้งจังหวัด อีกทั้งยัง
เป็นที่รู้จักใน ฐานะเมืองเกษตรกรรมและหัตถกรรม เพราะเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดี และเป็น แหล่ง
ทอผ้าไหมที่สวยงามและมีชื่อเสียง นอกจากนี้ด้วยสภาพพื้นที่ตั้งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงทำให้มี
ความหลากหลายของเชื้อชาติซึ่งก่อให้เกิดความหลากหลายของประเพณีวัฒนธรรม จนทำให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปดังคำ
ขวัญของจังหวัดที่ว่า “เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้ำเมืองกีฬา” จังหวัดบุรีรัมย์
ตั ้งอยู่ในพื้นที่ตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที ่ติดชายแดนประเทศกัมพูชา มีประชากรประมาณ 
๑ ,๕๙๕ ,๗๔๗ คน ม ีประชากรรวมเป ็นอ ันด ับ ๖ ของประเทศ (สำน ักทะเบ ียนกลาง กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย , 2564) ปัจจุบันมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น การยกระดับสนามบินบุรีรัมย์ 
(สร้างเมื่อ พ.ศ. 2535) มีสายการบิน 2 สายการบิน เกิดห้างค้าปลีกขนาดใหญ่หลายแห่ง เกิดสนามฟุตบอลมาตรฐาน
โลกแห่งแรกของประเทศไทยสามารถเข้าชมได้ประมาณ 44,000 คน เกิดสนามแข่งรถมาตรฐานโลก ที่สามารถเข้า
ชมได้ประมาณ 50,000 คน สนามแข่งมอเตอร์ไซค์วิบาก สนามเจ็ทสกี สนามกีฬายิงปืนมาตรฐาน และสนามกีฬา
ประเภทอ่ืนๆอีกหลายสนาม ซึ่งจากความหลากหลายทางการกีฬาส่งผลให้เกิดแรงดึงดูดของคนที่สนใจด้านกีฬาและผู้
หลงใหลกีฬาด้านความเร็ว ในแต่ละครั้งที่มีการจัดงานจะมีคนต่างถิ่นเข้ามาไม่ต่ำกว่า 2,000 – 5,000 คน ซึ่งบุคคล
เหล่านี้มีความต้องการและความพร้อมที่จะใช้จ่ายเงินเพื่อตอบสนองความต้องการ การบริโภคสินค้าและบริการจาก
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาอย่างน้อยคนละ 5,000 – 10,000 บาทต่อคน  ประกอบกับตัวเลขนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอยา่ง
ต่อเนื่องเกือบหนึ่งเท่าตัวภายใน 5 ปี ผลจากการเติบโตดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของชาวบุรีรัมย์  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) จังหวัดบุรีรัมย์ พบมีผู้ติด
เชื้อระลอกเดือนเมษายน รวม 15,207 ราย ณ วันที่ 19 กันยายน 2564  (กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์, 2564) จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มี
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดอย่างมาก ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดบุรีรัมย์ (GPP) 
ปี ๒๕๖๓ พบว่ามีมูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจำปี เท่ากับ ๖๖,๐๐๑ ล้านบาท ลดลงจากปี ๒๕๖๒ เท่ากับ ๑๖,๖๐๘ ล้าน
บาท ภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดหดตัวร้อยละ -๑๘.๕ จากที่ขยายตัวร้อยละ ๐.๓ ในปี ๒๕๖๒ (รายงานประมาณ
การเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์, ๒๕๖๓) ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID - 19) การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์จึงมีความสำคัญในการรองรับไปสู่การเป็นเมือง
ท่องเที่ยวทางกีฬา (Sport City) ในการพัฒนาจังหวัดที่สำคัญยิ่ง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนจังหวัด
บุรีรัมย์ให้เป็นเมืองหน้าอยู่สู่นครแห่งความสุข วิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัด “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
และกีฬา เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุข” มีเป้าประสงค์หลักในการพัฒนาคือ “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรม
ขอม และเมืองกีฬามาตรฐานโลก” (ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์, ๒๕๕๙) ในสถานการณ์ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยว
เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจำนวนมากในช่วงของการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และการแข่งรถ ส่งผลต่อการ
รองรับอุปสงค์ความต้องการของนักท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๘๐) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ประเทศ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการ



๒ 
 
พัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ มุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและใน
ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินงานวิจัยร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม เพื่อแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง อาอิเช่น โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและ
แม่นยำเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในจังหวัดบุรีรัมย์, การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าใหม่สำหรับธุรกิจข้าวเม่านางรอง, 
การจัดการทุนทางวัฒนธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากพื้นที่เส้นทางการค้าโบราณจังหวัดบุรีรัมย์, การปรับตัวทาง
การเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ และงานวิจัยอื่นๆ 
อีก ทำให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นผลจากการวิจัยของชุมชนอย่างหลากหลาย ได้แก่ นวัตกรรมการพัฒนาตำรับข้าวเม่า
นางรอง ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง, นวัตกรรมตำรับอาหารพื้นถิ่นบ้านสนวนนอก อำเภอห้วยราช, นวัตกรรม
อาหารพื้นถิ่นตำเปียง ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง , นวัตกรรมด้านผ้าทอพื้นเมือง ผ้าภูอัคนี อำเภอประโคนชัย 
ผ้าซิ่นตีนแดงบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับทาง สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรมัย์ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการวิจัย การศึกษาข้อมูลและกลไกเพ่ือขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอม
มะลิดินภูเขาไฟ หลังการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี ่ยวข้อง ทำให้สามารถขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ บุรีรัมย์ (GI) ครอบคลุมพื ้นที ่ ๗ อำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์, นวัตกรรมการ
พัฒนาการบริหารจัดการน้ำในครัวเรือนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก อำเภอลำปลายมาศ อำเภอเมือง และอำเภอกระสัง, 
นวัตกรรมจัดการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน อำเภอลำปลายมาศ อำเภอกระสัง และอำเภอปะคำ การพัฒนาเครือข่าย
และการจัดการชุมชนซึ่งเป็นฐานรากของการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ที่เด่นชัด คือ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในชุมชน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการดำเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของชุมชนและท้องถิ่น ประกอบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นปัญหาสำคัญของเกษตรกรในทุกพื้นที่ 
โดยเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึงได้จัด
โครงการบริหารจัดการน้ำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำทั้งระบบ โดยเริ่มต้นจากการสำรวจ และจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ 
วางแผน เก็บข้อมูลเกี่ยวกับน้ำ สร้างกฎกติกาการใช้น้ำ โดยการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำของชุมชน โดย
ชุมชน เพื่อชุมชน ประกอบด้วย การจัดหาน้ำ การจัดเก็บน้ำ การจัดสรรน้ำ การใช้ประโยชน์จากน้ำเพื่อการเกษตร 
ส่งผลให้ได้วิธีการจัดการทรัพยากรชุมชนที่มีการบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและประชาชน  เป็นต้น แต่ใน
ขณะเดียวกันจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมักจะประสบกับปัญหาภัยแล้งอยู่บ่อยครั้ งจนได้ชื่อว่า “บุรีรัมย์
ตำน้ำกิน” จากการดำเนินงานวิจัยที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไข
และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์  ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนประกอบด้วย 
เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ เครือข่ายปราชญ์ ครูภูมิปัญญา ชาวบ้าน พระสงฆ์  ท้องถิ่นท้องที่ 
เอกชน รวมไปถึงข้อมูลจากหน่วยงานเพ่ือนำไปดำเนินการในการการแก้ไข พัฒนา ส่งเสริม สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ จาก
งานวิจัย ประกอบกับชาวบุรีรัมย์กำลังได้รับผลกระทบจากโรคระบาด Covid-2019 ส่งผลให้เกิดการหดตัวด้าน
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่จำนวนประชากรของจังหวัดบุรีรัมย์ที่เพ่ิมมากขึ้นทุกปี  ทำให้ประชากรชาวบุรีรัมย์มี
รายได้ที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งคงต้องใช้ระยะเวลาอีกหลายปีกว่าจะฟ้ืนตัวกลับมาเท่าเดิม 

ดังนั ้นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุร ีรัมย์  จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานระดับจังหวัดทั ้งภาคราชการ  
ภาคเอกชน และภาคประชาชนรวมไปถึงภาคเกษตรกร ร่วมกันระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกำหนด
ทิศทางงานวิจัยปี ๒๕๖๖-๒๕๖๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วางกรอบแนวทางปรับตัวในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565 ) ของ
จังหวัดบุรีรัมย์ที่ต้องการแก้ไขปัญหาด้านนี้ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป  และนำข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาคี
เครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน สำหรับประเด็นปัญหาในชุมชนท้องถิ่นที่ต้องได้รับการแก้ไขพัฒนา  
เพื ่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ ่น พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ  
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จากงานวิจัย และยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดนักวิจัยใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อีกด้วย จึงมีกรอบแผนการ
วิจัยเพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยร่วมกันหาทางออก 9 แผนวิจัยดังนี้  
  แผนงานวิจัยที่ 1 การส่งเสริมและการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ 

แผนงานวิจัยที่ 2 การกระจายรายได้สู่เมืองรองจังหวัดบุรีรัมย์ 
แผนงานวิจัยที่ 3 การปรับตัวเพ่ือรองรับภัยแล้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของจังหวัดบุรีรัมย์ 
แผนงานวิจัยที่ 4 ระบบสิ่งแวดล้อมเชิงสุขภาวะเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยในจังหวัดบุรีรัมย์ 
แผนงานวิจัยที่ 5 การพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพ่ือการผลิตอาหารปลอดภัยจังหวัดบุรีรัมย์ 

   แผนงานวิจัยที่ 6 ชุมชนนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ 
                               จังหวัดบุรีรัมย์ 

แผนงานวิจัยที่ 7 การพัฒนาคนเพื่อขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดบุรีรัมย์ 
          แผนงานวิจัยที่ 8 การอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอด และพัฒนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัด 
                               บุรีรัมย์ 
          แผนงานวิจัยที่ 9 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดบุรีรัมย์สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนา                 
                               ทักษะเพ่ืออนาคต 
 
  1.1 แผนวิจัยที่ 1. การส่งเสริมและการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ 
 (ประเด็นสำคัญท่ี ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจในแผน ววน. /ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๒/๔/แผนแม่บทที่ ๔/๗ /๑๖) 
 1.1.1 เป้าหมาย 

1)  เพ่ือให้ GPP. ของจังหวัดบุรีรัมย์เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
2)  เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์ให้สามารถพัฒนาโครงสร้างพ้ืน 

ฐานรองรับนักท่องเที่ยว 
3)  เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์และวางแผนรองรับนักท่องเที่ยว 
4)  เพ่ือสร้างความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดให้ดีขึ้น 

 1.1.2 ประเด็นชุดโครงการหรือโครงการวิจัยดังนี้  
1) การเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมไปยังสนามแข่งขันกีฬาระดับโลกในจังหวัดบุรีรัมย์ 
2) การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่เพ่ือสร้างความเป็นอัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น  

รวมถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเที่ยวของชุมชน 
4) การพัฒนาศักยภาพกลุ่ม และส่งเสริมการขาย OTOP ผ้าไหม อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพร ของ 

ตกแต่งบ้าน ฯลฯ เน้นการแปรรูป การส่งเสริมการตลาดรูปแบบใหม่ (ออนไลน์)  
5) การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มโฮมสเตย์เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว 
6) การส่งเสริมการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชนดีขึ้น 
7) การจัดการขยะอิเล็กทรอนิคส์ หรือการจัดการขยะจากระดับครัวเรือน การส่งเสริมให้แต่ละ 

ครัวเรือนคัดแยกและใช้ขยะแต่ละประเภท 
8) อ่ืนๆ 
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 1.2 แผนวิจัยที่ 2. การกระจายรายได้สู่เมืองรองจังหวัดบุรีรัมย์ 
 (ประเด็นสำคัญท่ี ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจในแผน ววน. /ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๒/๔ /แผนแม่บทที่ ๔/๗ / ๑๖) 
 1.2.1 เป้าหมาย 

1)  เพ่ือให้ GPP. ของจังหวัดบุรีรัมย์เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
2)  เพ่ือสร้างรายได้ต่อหัวประชากรในจังหวัดเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
3)  เพื ่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในจังหวัดบุรีร ัมย์ให้สามารถพัฒนาโครงสร้าง           

พ้ืนฐานรองรับนักท่องเที่ยว 
4)  เพื่อร่วมมือกันวางแผนจัดการผลผลิตทางการเกษตรในระดับครัวเรือนระดับหมู่บ้านและระดับ

ตำบลให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 
5)  เพ่ือสร้างความปลอดภัยและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักท่องเที่ยวในจังหวัดให้ดีขึ้น 

 1.2.2 ประเด็นชุดโครงการหรือโครงการวิจัยดังนี้  
1) การปรับตัวของภาคบริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในจังหวัดบุรีรัมย์ 
2) การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบนฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพ่ือรองรับเมืองรองของจังหวัดบุรีรัมย์ 
3) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อรองรับการขยายตัวเมืองรองในจังหวัดบุรีรัมย์ 
4) การเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ 
5) การขออนุญาตพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
6) การท่องเที่ยวชุมชนสามารถนำพาเศรษฐกิจเข้าสู่จังหวัด 
7) การเติบโตของเมืองรวดเร็ว การเตรียมโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเติบโตในอนาคต  
8) การบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรชุมชนเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตจังหวัดบุรีรัมย์  
9) การปรับตัวของชุมชนท่องเที่ยวเพื่อรองรับเศรษฐกิจมหภาคของจังหวัดบุรีรัมย์  
10) ห่วงโซ่มูลค่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรครบวงจร 
11) อ่ืนๆ 

 

 1.3 แผนวิจัยท่ี 3. การปรับตัวเพื่อรองรับภัยแล้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของจังหวัดบุรีรัมย์ 
 (ประเด็นสำคัญท่ี ๓ ด้านการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ในแผน ววน. /ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๕                            
         ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรตอสิ่งแวดล้อม / แผนแม่บทที่ ๑๘ / ๑๙ / ๒๓) 

 1.3.1 เป้าหมาย 
1)  เพ่ือให้ GPP. ของจังหวัดบุรีรัมย์เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
2)  เพ่ือร่วมมือกับหน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์หาทางรับมือกับปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงขึ้น 
3) เพ่ือหาแนวทางการปรับพฤติกรรมการใช้น้ำเพ่ือการอุปโภคและบริโภคในครัวเรือนให้มี 

ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
4) การปรับตัวในการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรต้นน้ำ /กลางน้ำ /ปลายน้ำ เพ่ือรองรับภัยแล้ง 

จังหวัดบุรีรัมย์ 
๕)  เพ่ือให้มีแผนการจัดการภัยแล้งทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวในทุกระดับ 
๖)  เพ่ือร่วมมือกันวางแผนจัดการผลผลิตทางการเกษตรในระดับครัวเรือนระดับหมู่บ้านและระดับ 

ตำบลให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 
  ๗) เพ่ือพัฒนาเครื่องมือและกลไกในการยกระดับระบบบริหารจัดการและแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   1.3.2 ประเด็นชุดโครงการหรือโครงการวิจัยดังนี้  
1) การปรับตัวของภาคเกษตรกรรมเพ่ือรองรับภัยแล้งจังหวัดบุรีรัมย์  
2) การปรับตัวของภาคบริการเพื่อรองรับภัยแล้งจังหวัดบุรีรัมย์  
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3) การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบนฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพ่ือรองรับภัยแล้งจังหวัดบุรีรัมย์  
4) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อรองรับภัยแล้งจังหวัดบุรีรัมย์ 
5) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกายภาพชุมชนเพ่ือการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง 
6) การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการบริหารจัดการน้ำชุมชนเพ่ือรองรับภัยแล้งจังหวัดบุรีรัมย์  
7) การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำชุมชนเพื่อรองรับภัยแล้งจังหวัดบุรีรัมย์ 
8) การจัดการภูมิปัญญาด้านการบริหารจัดการน้ำชุมชนเพ่ือบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัด 

บุรีรัมย์  
9) การบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรชุมชนเพื่อรองรับภัยแล้งจังหวัดบุรีรัมย์  
10) การปรับตัวของชุมชนท่องเที่ยวเพ่ือรองรับภัยแล้งจังหวัดบุรีรัมย์  
11) การเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
๑๒) การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรต้นน้ำ /กลางน้ำ /ปลายน้ำ รองรับภัย 

แล้งจังหวัดบุรีรัมย์ 
๑๓) อ่ืนฯ 

   1.4 แผนวิจัยท่ี 4  ระบบส่ิงแวดล้อมเชิงสุขภาวะเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในจังหวัดบุรีรัมย์ 
 (ประเด็นสำคัญท่ี ๒ การพัฒนาสังคม ในแผน ววน. /ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑ / ๓ / ๔ / ๕ / ๖ /                    
         แผนแม่บทท่ี ๑ / ๖ / ๑๑ / ๑๒ / ๑๓ / ๑๕ / ๑๗ / ๑๘ / ๒๑) 
    1.4.1 เป้าหมาย 

1) เพ่ือสร้างระบบกำกับดูแลผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดบุรีรัมย์ 
2) เพ่ืออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุในจังหวัดบุรีรัมย์ 
๓) เพ่ือพัฒนามาตรฐานการดูแลเชิงสุขภาวะผู้สูงอายุในจังหวัดบุรีรัมย์ 
4) เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดบุรีรัมย์ 
๕) เพ่ือสร้างเครือข่ายการดูแลเชิงสุขภาวะผู้สูงอายุในจังหวัดบุรีรัมย์ 
๖) เพื่อพัฒนาความพร้อมของระบบและกลไกเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ 

โอกาสอย่างเต็มท่ีในการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุและการอยู่รว่มกันของคนทุกช่วงวัย 
 1.4.2 ประเด็นชุดโครงการหรือโครงการวิจัยดังนี้ 

1) กิจกรรมเชิงสุขภาวะเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยในจังหวัดบุรีรัมย์  
2) การจัดการภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงวัยในจังหวัดบุรีรัมย์ 
3) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในจังหวัดบุรีรัมย์  
4) นวัตกรรมการเกษตรและการผลิตอาหารปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยในจังหวัดบุรีรัมย์ 
5) การสร้างเครือข่ายสังคมแห่งความสุขสำหรับผู้สูงวัยในจังหวัดบุรีรัมย์   
6) ระบบฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสำหรับสังคมผู้สูงวัยในจังหวัดบุรีรัมย์ 
7) การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือสังคมผู้สูงวัยในจังหวัดบุรีรัมย์  
๘) การพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่ เชื่อมโยงกับการพัฒนาภาคชนบท  
๙) อ่ืนฯ 

 1.5 แผนวิจัยท่ี 5  การพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่อการผลิตอาหารปลอดภัยจังหวัดบุรีรัมย์ 
 (ประเด็นสำคัญท่ี ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจในแผน ววน. /ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๒/๔/แผนแม่บทที่ ๔/ ๗ /๑๖) 
   1.5.1 เป้าหมาย 

1)  เพ่ือให้ GPP. ของจังหวัดบุรีรัมย์เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
2)  เพ่ือร่วมมือกับหน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์สร้างเมืองอาหารปลอดภัย 
3)  เพ่ือพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะในพืชเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ 
4)  เพ่ือการจัด Zoning เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ 



๖ 
 

5)  เพ่ือส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ชุมชนจากทุนของชุมชนของจังหวัดบุรีรัมย์ 
6)  เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากพืชเศรษฐกิจในจังหวัดบุรีรัมย์ 

 1.5.2 ประเด็นชุดโครงการหรือโครงการวิจัยดังนี้  
1) การปรับตัวและสร้างมูลค่าเพ่ิมของภาคเกษตรกรรมเพ่ือรองรับการเติบโตของจังหวัดบุรีรัมย์  
2) ระบบเกษตรอัจฉริยะในพืชเศรษฐกิจ (ข้าว GI ภูเขาไฟ) 
3) การจัด zoning เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 
4) สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากพืชเศรษฐกิจในจังหวัดบุรีรัมย์ 
5) แนวทางการส่งเสริมการผลิตกัญชาทางการแพทย์ 
6) การจัดการน้ำเพ่ือการเพาะปลูกพืชปลอดภัย 
7) Supply chain เพ่ือการปลูกพืชปลอดภัย 
8) การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ 
๙) อ่ืนๆ 

 1.6 แผนวิจัยท่ี 6  ชุมชนนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันและวางรากฐานทาง  
                               เศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย ์
 (ประเด็นสำคัญท่ี ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจในแผน ววน. /ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๒/๔ /แผนแม่บทที่ ๔/๗ /๑๖) 
  1.6.1 เป้าหมาย 

1)  เพ่ือให้ GPP. ของจังหวัดบุรีรัมย์เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
2)  เพ่ือร่วมมือกับหน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์หาทางรับมือกับการเจริญเติบโตที่มากขึ้น 
3)  เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่สู่การปรับเปลี่ยนวิธีการแบบใหม่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 
4)  เพ่ือให้มีนวัตกรรมใหม่ของชุมชนสู่การขยายผลไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไป 
5)  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกับเครือข่ายก่อให้เกิดความเข้มแข็งและต่อเนื่องของกลุ่มในชุมชน 

  1.6.2 ประเด็นชุดโครงการหรือโครงการวิจัยดังนี้  
๑) การปรับตัวของกลุ่มผลิตสินค้า OTOP ในชุมชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในตลาดแข่งขัน  
๒) การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบนฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้มีมูลค่าสูง  
๓) การพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการ SME ให้มีความเข้มแข็งสามารถแข็งขันในตลาดได้ 
๔) การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตแบบ cluster เพ่ือกระจายรายได้ไปยังทุกกลุ่มในชุมชน 
๕) พัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนเพ่ืออนาคตโดยใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG (เกษตรและ 

อาหาร การแพทย์และสุขภาพท่องเที่ยว และพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ) เช่น การประยุกต์ใช้ถ่านจากฟางข้าวเพื่อ
เป็นเชื้อเพลิงหุงต้มในครัวเรือน /การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากวัสดุทางการเกษตร /การผลิตพลังงานทางเลือกภายใน
ชุมชน ฯลฯ 

๖) พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รวมทั้งหุ่นยนต์และระบบ 
อัตโนมัติในการเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมและบริการ 

๗) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ของเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนเพ่ือเพ่ิมความสามารถแข่งขัน 
๘) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่เพ่ือสร้างความเป็นอัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น  

รวมถึงการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเที่ยวของชุมชน 
๙) อ่ืนฯ 

 1.7 แผนวิจัยท่ี 7  การพัฒนาคนเพื่อขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดบุรีรัมย ์
       (ประเด็นสำคัญท่ี ๒ การพัฒนาสังคม ในแผน ววน. /ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑ / ๓ / ๔ / ๕ / ๖ / 
              แผนแม่บทท่ี ๑ / ๖ / ๑๑ / ๑๒ / ๑๓ / ๑๕ / ๑๗ / ๑๘ / ๒๑) 
  1.7.1 เป้าหมาย 

1)  เพ่ือให้ GPP. ของจังหวัดบุรีรัมย์เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 



๗ 
 

2)  เพ่ือร่วมมือกับหน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์หาทางรับมือกับปัญหาความยากจนในจังหวัด 
3)  เพ่ือหาแนวทางการปรับพฤติกรรมประชาชนให้สามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์ 
4)  เพ่ือให้มีการวางแผนงานในชุมชนเพ่ือสร้างงานสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน 
5)  เพ่ือร่วมมือกันวางแผนจัดการผลผลิตทางการเกษตรในระดับครัวเรือนระดับหมู่บ้านและระดับ 

ตำบลให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 
  1.7.2 ประเด็นชุดโครงการหรือโครงการวิจัยดังนี้  

1) กระบวนการ/ รูปแบบการสร้างงานในชุมชนเพื่อก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน 
2) การปรับตัวของภาคบริการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน 
3) การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบนฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพ่ือก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน 
4) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ในชุมชน 
5) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกายภาพชุมชนเพ่ือการสร้างรายได้ในชุมชน 
6) การจัดการภูมิปัญญาเพ่ือบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนในชุมชน  
7) การบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรชุมชนเพื่อรองรับการสร้างงานในจังหวัดบุรีรัมย์  
8) การปรับตัวของชุมชนท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นจังหวัดบุรีรัมย์  
9) อ่ืนๆ 

 1.8 แผนวิจัยท่ี 8  การอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอด และพัฒนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น            
                               จังหวัดบุรีรัมย ์
       (ประเด็นสำคัญท่ี ๒ การพัฒนาสังคม ในแผน ววน. /ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑ / ๓ / ๔ / ๕ / ๖ /        
               แผนแม่บทท่ี ๑ / ๖ / ๑๑ / ๑๒ / ๑๓ / ๑๕ / ๑๗ / ๑๘ / ๒๑) 
  1.7.1 เป้าหมาย 

1)  เพ่ือให้ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์มีความรักความสามัคคีภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมตน 
2)  เพ่ือร่วมมือกับหน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์หาทางร่วมมือสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัด 
3)  เพ่ือหาแนวทางขยายผลต่อยอดประเพณีวัฒนธรรมให้สามารถรองรับการท่องเที่ยวได้ 
4)  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเยาวชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงประเพณีศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด 

  1.7.2 ประเด็นชุดโครงการหรือโครงการวิจัยดังนี้  
1) การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์  
2) การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการยกระดับภูมิปัญญาชุมชนสู่สากล 
3) การพัฒนาปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
4) การสืบค้นศิลปวัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้แก่ชุมชน 
5) การประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal  
6) การสืบค้นศิลปวัฒนธรรมสู่พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์  
7) การพัฒนาสื่อผ่านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อให้เยาวชนสามารถเข้าถึงได้อย่างน่าสนใจ 
8) การสืบค้นเรื่องรวมของชุมชนโบราณในจังหวัดบุรีรัมย์รองรับการท่องเที่ยวในอนาคต 
9) การพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่ เชื่อมโยงกับการพัฒนาภาคชนบท  
๑๐) อ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 



๘ 
 
 1.9 แผนวิจัยท่ี 9  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดบุรีรัมย์สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตและ                          
                                การพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต 
       (ประเด็นสำคัญท่ี ๔ การศึกษาและการเรียนรู้ ในแผน ววน. /ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๒ / ๓ / ๔ / ๕ / ๖ /   
               แผนแม่บทท่ี ๑ / ๖ / ๑๑ / ๑๒ / ๑๓ / ๑๕ / ๑๗ / ๑๘ / ๒๑) 
  1.9.1 เป้าหมาย 

1)  เพ่ือยกระดับและพัฒนาระบบการศึกษาของจังหวัดให้ดียิ่งขึ้น 
2)  เพ่ือยกระดับระบบการศึกษาของจังหวัดให้สามารถพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคตได้ 
3)  เพ่ือพัฒนาทักษะของเยาวชนทุกช่วงวัยรองรับการพัฒนาในอนาคตได้ 
4)  เพ่ือให้เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และทักษะที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
4)  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถ 

ประกอบอาชีพอิสระ 
  1.9.2 ประเด็นชุดโครงการหรือโครงการวิจัยดังนี้  

1) การปรับปรุงวิธีการเรียนรู้แบบใหม่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
2) การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับช่วงวัยในยุค  New Normal 
3) การต่อยอดวิธีการเรียนการสอนแบบ Online สู่การสอนแนวใหม่เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
4) การพัฒนาทักษะผู้เรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์  
5) การพัฒนาทักษะผู้เรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์  
๖) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในจังหวัดบุรีรัมย์  
๗) การพัฒนานวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนในยุค  New Normal 
๘) อ่ืนๆ 
 

2. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุนสนับสนุน 

 2.1) รูปแบบข้อเสนอโครงการ ผู้ที่สนใจสามารถนำเสนอในรูปแบบต่อไปนี้ 
 1)  ชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับกรอบวิจัยโดยมีพ้ืนที่วิจัยอยู่ใน 23 อำเภอของ

จังหวัดบุรีรัมย์ 
  2)  ชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยที่เน้นการดำเนินงานบนแนวคิดและหลักการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิง
พ้ืนทีใ่น 23 อำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ 
  3)  ชุดโครงการวิจัยโครงการวิจัยต้องมีลักษณะการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่ต้องการใช้ประโยชน์
จากงานวิจัย โดยให้ผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยร่วมโครงการอยู่ด้วย 
  4)  ชุดโครงการวิจัยโครงการวิจัยต้องมีลักษณะการทำงานร่วมกันกับบุคลากรในพ้ืนที่วิจัยอย่างน้อย 1 
คน (ซึ่งต้องเป็น Key Man) หรือแกนนำหลักในประเด็นนั้นมาร่วมดำเนินงานวิจัย 
 ทั้งนี้ ชุดโครงการหรือโครงการวิจัยที่นำเสนอต้องเป็นการดำเนินการที่ไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการของหน่วยงาน
อื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ แต่สามารถดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันได้ โดยมีเอกสารหลักฐานเป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน 
 2.2) ระยะเวลาในการดำเนนิโครงการ  

ไม่เกิน 10 เดือน (หรือตามสัญญาของมหาวิทยาลัยกำหนด) 
 2.3) คุณสมบัติผู้ขอรับทุน 
  1) หัวหน้าโครงการวิจัย (สำหรับนักวิจัยใหม่) ต้องเป็นอาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ (งบแผ่นดินที่มีสัญญาจ้างตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป) ที่มีประสบการด้านการวิจัยมาไม่เกิน 3 ปี  



๙ 
 
  2) หัวหน้าชุดโครงการหรือโครงการวิจัยต้องเป็นอาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์    
(งบแผ่นดินที่มีสัญญาจ้างตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป) ที่มีประสบการด้านการวิจัยมาอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป หรือเคยเป็นหัวหน้า
โครงการชุดวิจัย (สำหรับนักวิจัยท่ีมีประสบการณ์) 
  3) หัวหน้าชุดโครงการหรือหัวหน้าโครงการย่อยเป็นอาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
(งบแผ่นดินที่มีสัญญาจ้างตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป) 

4) ไม่เป็นผู้เกษียณอายุราชการหรือจะเกษียณอายุราชการในช่วงเวลาที่จะดำเนินงานวิจัย 
5) ไม่เคยเป็นผู้ถูกระงับโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆอันเนื่องจากละทิ้งโครงการ 

  6) ผู้ขอรับทุนต้องไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์กับหน่วยงานต่างๆ  ของจังหวัด
บุรีรัมย์ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(สกสว.) หรือสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) หรือแหล่งทุนอื่นๆ 
  7) หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ 
 2.4) งบประมาณโครงการ 
  สนับสนนุโครงการย่อยๆ ละไม่เกิน  300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

สนับสนนุรวมทั้งชุดโครงการๆ ละไม่เกิน  1,500,000 บาท (หนึ่งล้านหา้แสนบาทถ้วน) 
 2.5) เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการ 
  1) ต้องเป็นชุดโครงการหรือโครงการที ่มีความเป้าหมายสอดคล้องหรือตรงกับแผนงานหลัก       
ของมหาวิทยาลัย 

2) ความครบถ้วนของข้อเสนอโครงการตามกรอบการประกาศรับข้อเสนอโครงการ 
  3) เป้าหมายชัดเจน สอดคล้องกับความมุ่งหมายของกรอบวิจัยแต่ละด้าน ขอบเขตเนื้อหาพร้อม
แผนงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับและตัวชี้วัดมีความชัดเจน วัดผลการเปลี่ยนแปลงได้จริง 
  4) มีทุนเดิมในการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนา การพัฒนาสังคม พ้ืนที่และชุมชนท้องถิ่นและ/หรือนโยบาย
ในการขับเคลื่อนการทำงานลักษณะนี้ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 

5) กระบวนการพิจารณาทุนดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะดำเนินการแต่งตั้งกรรมการพิจารณาข้อเสนอ
โครงการตลอดจนกำกับติดตามงานไปจึงถึงสิ้นสุดโครงการ (การนำผลงานไปใช้ประโยชน์) 

6) มหาวิทยาลัยจะดำเนินการแต่งตั้งที่ปรึกษาโครงการ เพื่อเข้าร่วมกระบวนการพิจารณาข้อเสนอ
โครงการตลอดจนกำกบัติดตามงานไปจึงถึงสิ้นสุดโครงการ (การนำผลงานไปใช้ประโยชน์) 

7) แบบฟอร์มการเขียนชุดโครงการหรือโครงการวิจัยให้นักวิจัยยึดตามหัวข้อและแบบฟอร์มที่แนบ
มาพร้อมประกาศนี้เท่านั้น  



๑๐


