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แผนผงัโครงสร้างบุคลากรในสถาบันวจิยัและพฒันา  พ.ศ. 2560-2564 



แผนผงัโครงสร้างบุคลากรในสถาบันวจิยัและพฒันา  พ.ศ. 2560-2564 



หน่วยงานในก ากบัและบทบาทหน้าที่ 

1) ส ำนักงำนสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
2) ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นและวำรสำรสถำบันวิจัย 
3) ศูนย์จัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำและหนุนเสริมงำนวิจัย 
4) ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมท้องถิ่นสู่กำรใช้ประโยชน์ 
5) ศูนย์บูรณำกำรงำนวิจัยเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
6) หน่วยจริยธรรมงำนวิจัยในมนุษย์ 
7) หน่วยก ำกับกำรใช้สัตว์เพื่องำนวิทยำศำสตร์ 
8) สถำบันบริหำรจัดกำรน  ำชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ 



2021 
พฒันาระบบบริหารจดัการ  และยกระดบัคุณภาพมาตรฐาน

การวิจยัและพฒันา  สู่มาตรฐานสากล. 

2020 

2019 

วิสยัทศัน์ สถาบันวจิัยและพฒันา 
  บริหารจัดการงานวจิัยทุกระดับให้ได้มาตรฐาน 

  พฒันาเครือข่ายงานวจิัยให้เข้มแขง็   
  สรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่สู่การพฒันาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม  

  ยกระดับคุณภาพงานวจิัยของมหาวทิยาลยัสู่สากล 

2018 

วิสัยทศัน์ 

บริหารจัดการงานวจิัยทุกระดบัให้ได้มาตรฐาน 

พฒันาเครือข่ายงานวจิัยให้เข้มแขง็ 

สรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่สู่การ
พฒันาท้องถิน่อย่างเป็นรูปธรรม 



การวเิคราะห์ SWOT. 
จุดอ่อน 

   1. การพฒันาโครงการมส่ีวน
ร่วมกบันักวจิัยภายในน้อย 
   2. การท างานวจิัยส่วนใหญ่เป็น
โครงการเดี่ยวจึงท าให้ได้งบ
สนับสนุนโครงการวจิัยน้อย 
   3. การประชาสัมพนัธ์ข่าวสารให้
หน่วยงานภายในรับทราบ 
   4. การก ากบัติดตามหนุนเสริมเป็น
การก ากบัติดตามโดยใช้
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในเป็นส่วนใหญ่  
ส่งผลให้คุณภาพงานวจิัยลดลง 

จุดอ่อน 

โอกาส 

    1. ท างานร่วมกบัจังหวดัท าให้
มหาวทิยาลยัได้รับทุนสนับสนุน
จากหน่วยงานจังหวดัเพิม่ขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง 
    2. การท างานร่วมกบัเครือข่าย
หลายระดับส่งผลให้สถาบันวจิัย
และพฒันามงีานวจิัยเพิม่ขึน้และ
ได้รับสนับสนุนงบประมาณเพิม่ขึน้
อย่างต่อเน่ือง 
    3. การเป็นเจ้าภาพจัดงาน วช.
ภูมภิาคทีจ่ังหวดับุรีรัมย์ส่งผลให้
มหาวทิยาลยัได้รับงบประมาณจาก
เครือข่ายวจิัยเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง 

โอกาส 

อุปสรรค 

   1. ได้รับงบประมาณสนับสนุน
ภายในลดลงทุกปี 
   2. ไม่มรีะบบสนับสนุน(ภาระ
งานด้านการวจิัย) จึงไม่ดึงดูดให้
นักวจิัยเข้าร่วมท างานวจิัย 
   3. การเปลีย่นแปลงระบบวจิัย
ของประเทศ  ส่งผลต่อการท าความ
เข้าใจในการด าเนินงานวจิัยไม่
ตรงกนั 
   4. เจ้าหน้าทีส่ายสนับสนุนมน้ีอย
และความสามรถไม่ตรงกบัความ
ถนัดและภาระงานจึงท าให้ต้อง
เสียเวลากบัการฝึกงาน 

อุปสรรค 

จุดแขง็ 

      1. สถาบันวจัิยและพฒันามีระบบสารสนเทศที่
เป็นปัจจุบันสามารถรองรับการใช้งานของนักวจัิย
ได้เป็นอย่างดี 
      2. สถาบันวจัิยและพฒันามีระบบบริหารจัดการ
งานวจัิยทีเ่ข้มแข็งและมีมาตรฐานสากล 
      3. มีเครือข่ายงานวจัิยทีเ่ช่ือมโยงกบัทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับนานาชาติ 
     4. สถาบันวจัิยและพฒันาสามารถพฒันา
โครงการวจัิยทีใ่ห้ผลตอบแทนมูลค่าสูงหรือให้
นักวจัิยได้ทุกภายนอกเป็นจ านวนมาก 
     5. สถาบันวจัิยและพฒันามีพืน้ทีเ่ป้าหมายใน
จังหวดับุรีรัมย์  เพือ่ให้เป็นแหล่งท างานวจัิยของ
นักวจัิยและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ 
     6. สถาบันวจัิยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก 
สกสว. เพิม่ขึน้เป็นปีที ่ 2  

จุดแข็ง 



แผนบริหารความเส่ียง 
สถาบนัวิจยัและพฒันา  มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ พ.ศ. 2562 

ได้โจทย์ไม่ตรงกบัปัญหา 
วจัิยเพือ่แก้ไขปัญหาและ

พฒันาพืน้ที่ 

นักวจิัยละทิง้งาน 
เนน้ท างานเป็นทีม 

วจิัยไม่ไปใช้ประโยชน์ 
ใหมี้ USER ทุกโครงการ 

ผลงานวจิัยไม่ค้าง 
แลว้เสร็จ 100% 

นักวจิัยละทิง้งาน มหาวทิยาลยัได้ท าสัญญาทุกโครงการ  การแต่งตั้งพีเ่ลีย้งทุก
โครงการ  และการจัดให้มรีายงานความก้าวหน้า และรายงานผล 
สรุปผล และหากไม่ส่งโครงการเก่าจะไม่เซ็นสัญญาโครงการใหม่ 

ผลงานวจิยัไม่ค้าง 

จดัใหมี้การพฒันาโครงการร่วมกบัStakeholder ในจงัหวดั
บุรีรัมย ์และน าไปออกเป็นประกาศของมหาวทิยาลยัเพื่อเป็น
เคร่ืองมือก าหนดทิศทาง 

ได้โจทย์ไม่ตรงกบัปัญหา 
จดัใหมี้ USER มาร่วมทุกโครงการ  หนุนเสริมอาจารยห์รือบุคลากร  เช่น  การ
จดัท าคลินิกปรึกษาใหแ้ก่นกัวจิยั อาจารยห์รือบุคลากรของมหาวทิยาลยั  การ
อบรมเคร่ืองมือวเิคราะห์สังเคราะห์งานทางสังคม  
  

วจิยัไม่ไปใช้ประโยชน์ 

เนน้การด าเนินงานโครงการเป็นทีม  โดยจะตอ้ง
มีทีมงานไม่ต ่ากวา่สองคนต่อหน่ึงโครงการยอ่ย  



แผนยุทธศาสตร์ สถาบันวจิยัและพฒันา พ.ศ. 2560-2564 

พฒันาศกัยภาพนกัวจิยัใหม่สู่มืออาชีพเพ่ือการ
พฒันาทอ้งถ่ิน  

ยุทธศาสตร์ที ่1 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวจิัยและ
นวตักรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที ่4 

พฒันากระบวนการการบูรณาการงานวจิัยเข้ากบัการจัดการ
เรียนการสอน บริการวชิาการ  และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
พฒันาระบบและกลไกการบริหารจัดการ

งานวจิัยอย่างมปีระสิทธิภาพ 
.  

ยุทธศาสตร์ที ่2 

01 

02 

03 

04 



สรุปผลการด าเนินงาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารินี   ม้าแก้ว 

รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ครบวาระ 4 ปี  



สรุปผลการด าเนินงาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารินี  ม้าแก้ว 
รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ครบวาระ 4 ปี  



Section 1 
การผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์  



ผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 
(จากหิ้งสู่ห้าง) ผ่านกลไกการบูรณา
การงานวิ จั ยของมหาวิทยาลัย
ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคชุมชน และการขับเคลื่อนผ่าน
นักวิจัยของชุมชน  

ผลการด าเนินงาน 
ในก ากับ 4 ปี  



กลไกการบูรณาการ 
มหาวิทยาลัยร่วมพัฒนา 



1. ผู้อ านวยการไฟฟ้าเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา  
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
3. นายอ าเภอนางรอง  
4. พลังงานจังหวัดบุรีรัมย์  
5. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน   

     ภาคีหน่วยงานที่ร่วมเข้าประชุมได้จัดท าแผนความร่วมมือบันทึกข้อตกลง ประสาน
ความร่วมมือในการด าเนินการ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตข้าวเม่าแบบครบวงจร     
โดยสร้างแผนปฏิบัติการร่วมกัน 5 หน่วยงาน กรอบระยะเวลา 4 ปี โดยมีกรอบและแนว
ทางการด าเนินงาน 3 ประเด็นคือ  
     1. ร่วมส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือ ในการด าเนินการโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตข้าวเม่าแบบครบวงจรให้ส าเร็จลุล่วงตามเปา้หมาย  
     2. ร่วมส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือ ในการศึกษาวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีในการใช้พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงานในการผลิตข้าวเม่าแบบ
ครบวงจร  
     3. ร่วมส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือ ในการพัฒนาตามศักยภาพใน
ด้านการบริหารจัดการวัตถุดิบสินค้าและบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเม่าแบบครบ
วงจรเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมอื 
การพัฒนาเชิงพื้นที่ต าบลหนองโสน อ าเภอนางรอง 



บันทึกข้อตกลงความร่วมมอื 
การพัฒนาเชิงพื้นที่ต าบลหนองโสน อ าเภอนางรอง 



Awesome 

Presentation 

หนังสือบันทึกความร่วมมอื 
การพัฒนาเชิงพื้นที่อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ์ 

• มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
• อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
• สมาคมการตลาดเกษตรและอาหารแห่ง

ภูมภิาคเอเซียแปซิฟิค (AFMA) 
 



You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. Easy to change colors, photos and Text. Get a modern 

PowerPoint  Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. You can simply 

impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed.  

 

Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. You 

can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations.  

Medical Presentation เครือข่ายติดอาวุธทางปัญญา  
ด้วยกำรน้อมน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

สู่กำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 



พิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก 
จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีและ
โครงการฟื้นฟูป่า “ร้อยดวงใจ ล้านต้นกล้า” 
ณ “ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรยี์ยั่งยืนแบบถาวร” 



Section 2 
เผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะชน
ในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และสากล 



เวทีการประกวดนวัตกรรมชุมชนและผลงานวิจัยดีเด่นสู่การใช้ประโยชน์ 
วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2561  



มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 
(Thailand research expo 2018) 
วันที่ 9-13 สิงหาคม 2561  
ได้รับรางวัล Bronze Award 



You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. Easy to change colors, photos and Text. Get a modern 

PowerPoint  Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. You can simply 

impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed.  

 

Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. You 

can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations.  

Medical Presentation งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 
(Thailand research expo 2019) 
วันที่ 7-10 เมษายน 2562  
ได้รับรางวัลชมเชย 



Example Text : Get a modern PowerPoint  

Presentation that is beautifully designed. I 

hope and I believe that this Template will 

your Time, Money and Reputation. Easy to 

change colors, photos.  

 

Get a modern PowerPoint  Presentation 

that is beautifully designed. I hope and I 

believe that this Template will your Time, 

Money and Reputation. 

 

You can simply impress your audience and 

add a unique zing and appeal to your 

Presentations. Easy to change colors, 

photos and Text. Get a modern PowerPoint  

Presentation that is beautifully designed.   

Add Text 

งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand research expo 2020) 

วันที่ 1-4 ตุลาคม 2563 ได้รับรางวัลชมเชย  



น าเสนอบทบาทมหาวิทยาลัย 
ในการขับเคลื่อนชุมชนด้วยแฟชั่นยั่งยืน 
องค์การสหประชาชาติ เพื่อมหาสมุทร (UN Ocean Conference 
และ องค์กร AFMA-FAO Annex แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

วันที่ 5 มิถุนายน 2562  



Section 3 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลยั 
สู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ 



ตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษา
และถ่ายทอดงานวิจัยสู่
การใช้ประโยชน์ 
Counseling and 
Research Utilization 
Center (CRU) เพื่อ
สนับสนุนประสาน
เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ใช้
ประโยชน์กับนักวิจัย 
ผลักดันให้เกิดการ
น าไปสู่การใช้ประโยชน์ 
เชื่อมโยงการท างาน
ร่วมกับเครือข่าย 
Science Park 



ผลการด าเนินงานอื่นๆ 

You can simply 

impress your 

audience.  

Contents Title 

จัดโครงการอบรมลูกไก่ (วช.) 

จัดงานมหกรรม 
วช.ภูมิภาค 

จัดงำนต้อนรับองคมนตรี 
ในพื นที่ชุมชนข้ำวเม่ำ 

จัดโครงการหนุนเสริม 
พัฒนาโครงการวิจัย 
บพท. 2 ชุดโครงการ 

การเตรียมการความร่วมมือทางวิชาการ
ประเด็นกัญชาร่วมกับเพลาเพลิน 
และโรงพยาบาลคูเมือง 

งาน Science Park 
(ประสานงาน ร่างโครงสร้างการท างาน 
รวบรวมฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่มีความพร้อม 
รวบรวมฐานข้อมูลนักวิจัย เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ) 

ตั้งศูนย์วิจัยและส่งเสริมพลังงานชุมชน 
ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC 



Section 4 
ผลการประเมินตนเอง  



กำรประเมินตนเอง  

ระดับควำมส ำเร็จร้อยละ 80  

กำรด ำเนินงำนที่ท ำได้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย   
การท าความร่วมมือและเชื่อมร้อยภาคีเครือข่าย 
ผู้ใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภูมิภาค 
ประเทศและระดับสากล 

สิ่งที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

ออกแบบระบบกำรเชื่อมประสำนโจทย์วิจัย 
ระหว่ำงผู้ใช้ประโยชน์กับนักวิจัย 

สิ่งที่ต้องพัฒนำต่อยอด 
- ผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ตามแผนความร่วมมือ 
  ในพื้นที่ต าบลหนองโสน อ าเภอนางรอง และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
- การท าความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชา 
- ขยายเครือข่ายติดอาวุธทางปัญญา 
 



:: ขอบคุณคะ :: 



สรุปผลการด าเนินงาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพงษ ์ เกศศรพีงษ์ศา 

รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ครบวาระ 4 ปี  



1. งำนในก ำกับ 4 ปี  
โครงการ/หัวเร่ือง

ด าเนินการ 
ตัวช้ีวดั ผลการด าเนินงาน แนวทางการพฒันา

ต่อไป 

- ประสานงาน/ท าความ
ร่วมมอื กบัแหล่งทุน
ภายนอก /ภาครัฐ/เอกชน 
และภาคเีครือข่าย 
- สนับสนุนการพฒันาโจทย์
งานวจิัยเพือ่ท้องถิ่นกบั 
Stake holder 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น 

1. ประสานงาน/ท า
ความร่วมมือ กบัแหล่ง
ทุนภายนอก /ภาครัฐ/
เอกชน และภาคี
เครือข่าย ไม่นอ้ยกวา่ 5 

หน่วยงาน 

- พ.ศ.2561 โครงการวิจยัท่ีเสนอขอทุนทา้ทายไทย 
ส านกังานกองทุนสบบัสนุนการวิจยั (สกว.) ภายใตโ้ครงการ 
"การปรับตวัดา้นการเกษตรเพ่ือรองรับเมืองท่องเท่ียวทางกีฬา 
จงัหวดับุรีรัมย"์ จ านวน 2 ชุดโครงการ  11 โครงการเด่ียว 
(2,740,000 บาท) 

- พ.ศ.2562 โครงการวิจยัท่ีเสนอขอทุนทา้ทายไทย โดย
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวตักรรม (สกสว.)  ภายใตโ้ครงการ "การปรับตวัทาง
การเกษตรเพ่ือการเพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวรองรับ
เมืองท่องเท่ียวเชิงกีฬาจงัหวดับุรีรัมย"์ จ านวน 5 ชุดโครงการ  
11 โครงการยอ่ย งบประมาณ 4,000,000 บาทถว้น 
(มรภ.บุรีรัมย ์2,000,000 บาท และ สกสว. 
2,000,000 บาท) 

ประสานงาน/ท าความ
ร่วมมือ กบัแหล่งทุน
ภายนอก /ภาครัฐ/
เอกชน และภาคี
เครือข่ายเพ่ิมข้ึน 

/ น าเสนอ 
proposal ต่อ
แหล่งทุนในระยะต่อไป 



1. งำนในก ำกับ 4 ปี  
โครงการ/หัวเร่ืองด าเนินการ ตัวช้ีวดั ผลการด าเนินงาน แนวทางการพฒันาต่อไป 

- ประสานงาน/ท าความ
ร่วมมอื กบัแหล่งทุน
ภายนอก /ภาครัฐ/เอกชน 
และภาคเีครือข่าย 
- สนับสนุนการพฒันา
โจทย์งานวจิัยเพือ่ท้องถิ่น
กบั Stake 

holder ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ท้องถิ่น 

1. ประสานงาน/ท า
ความร่วมมอื กบั
แหล่งทุนภายนอก /
ภาครัฐ/เอกชน และ
ภาคีเครือข่าย ไม่
น้อยกว่า 5 

หน่วยงาน 

ปี 2560-61 
- กระบวนการพฒันาศักยภาพและหนุนเสริมการ
ด าเนินงานโครงการในระดบัพืน้ทีข่องจังหวดับุรีรัมย์ 
โดย ส านักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (ส านัก 
6) ประจ าปีงบประมาณ 2561 (1 พฤษภาคม 
2560 ถึง วนัที่ 31 กรกฎาคม 2561) 
โครงการทีชุ่มชนได้รับสนับสนุน 15 โครงการ 
(612,500 บาท) 

ต่อยอดขยายผลไปยงั
พืน้ทีอ่ืน่หรือชุมชนอืน่ที่
มีความต้องการ/ 
น าเสนอ proposal ต่อ
แหล่งทุนในระยะต่อไป 

ปี 2560 

- โครงการ “การวจิัยและพฒันาเพือ่เสริมสร้าว
ความแข็งแรงในการจัดการตนเองของชุมชน
ท้องถิ่น” โดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ส านัก 3 จ านวน 84 

โครงการ (8,000,000 บาท) 
 



1. งำนในก ำกับ 4 ปี  
โครงการ/หัวเร่ือง

ด าเนินการ 
ตัวช้ีวดั ผลการด าเนินงาน แนวทางการพฒันา

ต่อไป 

- ประสานงาน/ท า
ความร่วมมอื กบั
แหล่งทุนภายนอก 
/ภาครัฐ/เอกชน 
และภาคเีครือข่าย 
- สนับสนุนการ
พฒันาโจทย์
งานวจิัยเพือ่
ท้องถิ่นกบั 
Stake 

holder 

ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ท้องถิ่น 

1. 

ประสานงา
น/ท าความ
ร่วมมือ กบั
แหล่งทุน
ภายนอก /
ภาครัฐ/
เอกชน และ
ภาคี
เครือข่าย ไม่
นอ้ยกวา่ 5 

หน่วยงาน 

ปี 2562  

โครงการ การพฒันาปัจจยัสนบัสนุนบุคลากรดา้นโลจิสติกส์ และนวตักรรมโลจิสติกส์ สนบัสนุนโดย ศูนยก์ารศึกษา 
โลจิสติกส์และการคา้ชายแดน มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย และ เครือข่ายมหาวทิยาลยัราชภฏัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 11 แห่ง 
1. โครงการ “Logistics 4.0 กบัการปรับตวัของผูป้ระกอบการ SMEs ไทย และ การส่งเสริมผูป้ระกอบธุรกิจ SMEs เพื่อ
รองรับโลจิสติกส์ทางการคา้และตลาดการคา้ชายแดน” (งบประมาณ 85,000 บ.) 

2. แนวทางการยกระดบัฝีมือแรงงานดา้นโลจิสติกส์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเพื่อใหไ้ดม้าตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติกลุ่มอุตสาหกรรมโล
จิสติกส์และซพัพลายเชน (งบ 85,000 บ.) 

ปี 2563 

โครงการ การพฒันาปัจจยัสนบัสนุนบุคลากรดา้นโลจิสติกส์ และนวตักรรมโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใตแ้ผนงาน
ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ (งบประมาณ 235,000 บ.) 

1. การพฒันาเส้นทางโลจิสติกส์ท่องเท่ียวชายแดน เช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวอารยธรรมขอมในเขตจงัหวดับุรีรัมย ์สู่พื้นท่ีจงัหวดั
นครราชสีมา (เซาะกราวรูท) (งบประมาณ 85,000 บ.) 

2. การพฒันาบรรจุภณัฑข์า้วภูเขาไฟของเกษตรกรกลุ่มผูผ้ลิตขา้วภูเขาไฟบา้นโคกเมือง ต าบลจรเขม้าก อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์
เพื่อเพิ่มมูลค่าและช่วยลดความเสียหายระหวา่งการขนส่งใหก้บัใหก้บัสินคา้ทางการเกษตร (งบประมาณ 50,000 บ.) 

3. การพฒันาศกัยภาพการผลิตของท่ีระลึกดว้ยหลกัการศึกษาการท างาน (Work Study) เพื่อลดตน้ทุนในการผลิตรองรับการ
ท่องเท่ียว 

เชิงกีฬาของวสิาหกิจชุมชนกลุ่มโฮมสเตยชุ์มชนสายยาว ต าบลถลุงเหล็ก อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์(งบประมาณ 50,000 บ.) 

4. การพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการโดยใชร้ะบบ KAIZEN เพื่อลดตน้ทุนการผลิต ของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปกลว้ยบา้นดอน 

สมบูรณ์ ต าบลดงอีจาน อ าเภอโนนสุวรรณ จงัหวดับุรีรัมย ์(งบประมาณ 50,000 บ.) 

ปี 2564 

โครงการ การพฒันาสมรรถนะผูป้ระกอบการ SMEs และแรงงานดา้นโลจิสติกส์และการคา้ขา้มแดนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและ
โอกาสทางการคา้ช่ือมโยงประเทศไทย กมัพชูา และจีนตะวนัตก 

ด าเนินการต่อตาม แผน
งานวิจยั  การสร้างความ
ร่วมมือยกระดบั
ผูป้ระกอบการ 
SMEs แรงงาน
ดา้นโลจิสติกส์และ
การคา้ชายแดน ผา่น
แดน ในประเทศ 
กมัพชูา ลาว เมียนมาร์ 
ไทย เวียดนาม และจีน 
ภายใตแ้ผนพฒันาการ
ขนส่งและโลจิสติกส์
แบบบูรณาการ ปี 
2564 



1. งำนในก ำกับ 4 ปี  

โครงการ/หัวเร่ือง
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวดั ผลการด าเนินงาน แนวทางการพฒันา
ต่อไป 

- ประสานงาน/ท าความ
ร่วมมอื กบัแหล่งทุน
ภายนอก /ภาครัฐ/เอกชน 
และภาคเีครือข่าย 
- สนับสนุนการพฒันา
โจทย์งานวจิัยเพือ่ท้องถิ่น
กบั Stake 

holder ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ท้องถิ่น 

1. ประสานงาน/

ท าความร่วมมือ 
กบัแหล่งทุน
ภายนอก /ภาครัฐ/
เอกชน และภาคี
เครือข่าย ไม่นอ้ย
กวา่ 5 หน่วยงาน 

- ปี 2561 โครงการ “เยอืนถ่ินแผน่ดินปราชญ ์ปี
ท่ี 5” 

- ปี 2562 โครงการ “เยอืนถ่ินแผน่ดินปราชญ ์ปี
ท่ี 6 : “น ้ากบัวถีิชีวติชุมชนอีสาน” (2-3 ก.พ. 

62) 

- ปี 2563 โครงการ “เยอืนถ่ินแผน่ดินปราชญ ์ปี
ท่ี 7 : “สานพลงัเครือข่ายเพ่ือขยายผลท่ีเป็น
รูปธรรมดว้ยการนอ้มน าแนวพระราชด าริสู่การ
พฒันาชุมชนวถีิใหม่ (New Normal)” 

ด าเนินการต่อเน่ืองทุกปี
เนน้การขยายภาคี
เครือข่าย /เนน้การสร้าง
ลกูหลานปราชญ ์

Achieves ร้อยละ 
100 



1. งำนในก ำกับ 4 ปี  

โครงการ/หัวเร่ืองด าเนินการ ตัวช้ีวดั ผลการด าเนินงาน แนวทางการพฒันาต่อไป 

2. โครงการ
สนับสนุนงานวจัิยใน
ช้ันเรียนแก่นักศึกษา  
(โครงการพเิศษ
หรือสหกจิศึกษา)  

นกัศึกษาเขา้ร่วม
และไดรั้บทุนวิจยั
ไม่นอ้ยกวา่ปีละ 
15 ทุน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 20 ทุน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 20 ทุน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 31 ทุน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 23 ทุน 
(ก าลงัด าเนินการรับสมคัร) 

ด าเนินการต่อเน่ือง
ทุกปีเนน้สนบัสนุน
งานวิจยัท่ีมาจาก
ปัญหาจากชุมชน
ทอ้งถ่ิน 

Achieves  
ร้อยละ 100 



1. งำนในก ำกับ 4 ปี  
โครงการ/หัวเร่ือง

ด าเนินการ 
ตัวช้ีวดั ผลการด าเนินงาน แนวทางการพฒันา

ต่อไป 
การประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการเพือ่ก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอืน่
เป็นกรณีพเิศษ อนัมี
ลกัษณะเป็นเงนิรางวลั
ประจ าปี ส าหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ 

ใหบ้ริการ อปท. 

ไม่นอ้ยกวา่ปีละ 
50 แห่ง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ก าลงัเร่ิม
ด าเนินการ) 

ด าเนินการต่อเน่ือง
ทุกปีเนน้การสร้าง
เครือข่ายและ
ฐานขอ้มูลของ 
อปท./ ฐานขอ้มูล
รายช่ือ-เบอร์โทรผู ้
ติดต่อประสานงาน
ของแต่ละ อปท. Achieves  

ร้อยละ 100 



1. งำนในก ำกับ 4 ปี  

โครงการ/หัวเร่ืองด าเนินการ ตัวช้ีวดั ผลการด าเนินงาน แนวทางการพฒันาต่อไป 

- ประสานงาน/ท าความ
ร่วมมอื กบัแหล่งทุน
ภายนอก /ภาครัฐ/เอกชน 
และภาคเีครือข่าย 
- สนับสนุนการพฒันา
โจทย์งานวจิัยเพือ่ท้องถิ่น
กบั Stake 

holder ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ท้องถิ่น 

1. ประสานงาน/

ท าความร่วมมือ 
กบัแหล่งทุน
ภายนอก /ภาครัฐ/
เอกชน และภาคี
เครือข่าย ไม่นอ้ย
กวา่ 5 หน่วยงาน 

- ปี 2561 โครงการ “เยอืนถิ่นแผ่นดนิปราชญ์ ปี
ที ่5” 

- ปี 2562 โครงการ “เยอืนถิ่นแผ่นดนิปราชญ์ ปี
ที ่6 : “น า้กบัวถิีชีวติชุมชนอสีาน” (2-3 ก.พ. 

62) 
- ปี 2563 โครงการ “เยอืนถิ่นแผ่นดนิปราชญ์ ปี
ที ่7 : “สานพลงัเครือข่ายเพือ่ขยายผลที่เป็น
รูปธรรมด้วยการน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การ
พฒันาชุมชนวถิีใหม่ (New Normal)” 

ด าเนินการต่อเน่ืองทุกปี
เนน้การขยายภาคี
เครือข่าย /เนน้การสร้าง
ลกูหลานปราชญ ์

Achieves ร้อยละ 90  

**เลือ่นจัดงาน 

เน่ืองจากสถานการณ์โรคโควดิ 19 



2. งำนที่นอกเหนือจำกกำรก ำกับ 

โครงการ/หัวเร่ือง
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวดั ผลการด าเนินงาน แนวทางการพฒันา
ต่อไป 

2. มหกรรมงานวจิัย
ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 
2562 

(Regional 

Research 

Expo 2019) 

ภายใต้ แนวคดิ
“งานวจิัยสร้างสรรค์
สู่เชิงพาณชิย์” 

มีภาคีเครือข่ายเขา้
ร่วมไม่นอ้ยกวา่ 
40 หน่วยงาน 

จดัเม่ือ วนัท่ี 27-28 ก.พ. – 1 มี.ค. 
62  

หน่วยงานเขา้ร่วมจดันิทรรศการร่วมน าเสนอ 
44 หน่วยงาน จ านวน 44 ผลงาน 

เนน้การสร้าง
เครือข่ายนกัวิจยัใน
แต่ละสถาบนัในภาค
อีสาน/ น างานวิจยั
ไปต่อยอดขยายผล 

Achieves ร้อยละ 
100 



2. งำนที่นอกเหนือจำกกำรก ำกับ 

โครงการ/หัวเร่ือง
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวดั ผลการด าเนินงาน แนวทางการพฒันา
ต่อไป 

3. งานเครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้าน
จังหวดับุรีรัมย์ 

มีภาคีเครือข่ายเขา้
ร่วมไม่นอ้ยกวา่ 
10 หน่วยงาน 

มีภาคีเครือข่ายเขา้ร่วม 10 หน่วยงาน ข้ึนไป 
ไดแ้ก่ ศูนยก์ารเรียนรู้พอ่ค าเด่ือง ศูนยก์าร
เรียนรู้บา้นแสงจนัทร์ ศูนยก์ารเรียนรู้อีโตน้อ้ย 
เครือข่ายตลาดนดัสีเขียวจงัหวดับุรีรัมย ์ฯลฯ 

ต่อยอดขยายผลไปยงั
พื้นท่ีอ่ืนหรือชุมชน
อ่ืน 

Achieves ร้อยละ 100 



2. งำนที่นอกเหนือจำกกำรก ำกับ 

โครงการ/หัวเร่ือง
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวดั ผลการด าเนินงาน แนวทางการพฒันา
ต่อไป 

4. โครงกำรยกระดับ OTOP 
ใน 10 จังหวัดที่ยากจน
ที่สุดในประเทศ พืน้ที่
จังหวัดบุรีรัมย์ (มรภ. 
บุรีรัมย์) โดย กรม
วิทยาศาสตร์บริการ 

ชุมชนได้รับ
ผลประโยชน์ไม่น้อยกว่ำ 
4 ชุมชน 

ปี 2561  
1. กลุ่มทอผ้ำไหมลำยประยุกต์ (บ้านโคกแดง  
ม.8 อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์) 
2. คุณวันทนำไหมไทย บ้ำนหัวสะพำน 61 ม.3  ต.บ้านยาง 
อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 

3. กลุ่มปลูกหม่อนเลี ยงไหมและทอผ้ำไหม บ้ำนหัวสะพำน 
72 หมู่ 3 บ้านน้อย ต าบลบ้านยาง อ าเภอพุทไธสง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

4. กลุ่มทอผ้ำไหมบ้ำนกอก ม.9  ต.พุทไธสง  
อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย ์

เน้นกำรต่อยอดขยำยผลไป
ยังพื นที่อื่นที่มีควำมต้องกำร 

Achieves ร้อยละ 100 



2. งำนที่นอกเหนือจำกกำรก ำกับ 

โครงการ/หัวเร่ือง
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวดั ผลการด าเนินงาน แนวทางการพฒันา
ต่อไป 

5. โครงการออมสินยุวพฒัน์
รักษ์ถิ่น 

ชุมชนไดรั้บ
ผลประโยชน์ไม่นอ้ย
กวา่ 1 ชุมชน 

ปี 2562 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปกลว้ย บา้นสระคูณ หมู่
ท่ี 4 ต าบลโคกล่าม อ าเภอล าปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์ได้
พฒันา ออกแบบและพฒันาบรรจุภณัฑ/์ การท าบญัชี
ครัวเรือน บญัชีรายรับ-รายจ่าย/ ใหค้วามรู้การสร้างเพจ 
Facebook / Line เพื่อเพิ่มช่องทางในการขาย 
ปี 2563 กลุ่มสมุนไพรแม่บา้นหนองตาเขม้ หมู่ท่ี 11 

ต าบลนางรอง อ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์สมาชิกจ านวน 
7 ราย ไดพ้ฒันากระบวนการลดตน้ทุนการผลิต การจด
บนัทึกบญัชีตน้ทุนการผลิต /ออกแบบและพฒันาบรรจุภณัฑ/์ 

สร้างผลิตภณัฑใ์หม่เขา้สู่ตลาด/ ใหค้วามรู้การสร้างเพจ 
Facebook / Line เพื่อเพิ่มช่องทางในการขาย 

เนน้การต่อยอดขยายผลไป
ยงัพื้นท่ีอ่ืนท่ีมีความตอ้งการ 

Achieves ร้อยละ 100 



2. งำนที่นอกเหนือจำกกำรก ำกับ 

โครงการ/หัวเร่ือง
ด าเนินการ 

ตัวช้ีวดั ผลการด าเนินงาน แนวทางการพฒันา
ต่อไป 

6. โครงการ
สนับสนุนการพฒันา
เทคโนโลยขีอง
อุตสาหกรรมไทย โดย 
ส านักงานพฒันา
วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ 
(ITAP) 

เขา้เยีย่มและ
ประเมินผล
โครงการ ITAP ไม่
นอ้ยกวา่ 1 สถาน
ประกอบการ 

ปี 2563 เขา้เยีย่มและประเมินผลโครงการ 
ITAP ของโรงสีขา้ว บุรีรัมยรุ่์งเรือง 

เนน้การสร้าง
เครือข่ายนกัวิจยั/ 
เนน้ขยายผลสู่
ผูป้ระกอบการใหม่ 

Achieves ร้อยละ 100 



สรุปผลการด าเนินงานโครงการวจัิยท้าทายไทย ปี 1 และ ปี 2 



โครงการท้าทายไทย
(สกว.) จ านวน 17 

โครงการ  

อาหารพืน้ถิ่นต าเปียง ต าบลหนองเต็ง อ าเภอกระสัง 

ผลส ำเร็จจำกกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมท้องถิ่นจำกโครงกำรท้ำทำยไทย ปีที่ 1 

คาร์เวยีน า้ผลไม้และสมุนไพร 

ผลติภัณฑ์แยมจากเปลอืกแตงโม 

ผลติภัณฑ์เห็ด Milky 

ต ารับอาหารพืน้ถิ่นบ้านสนวนนอก อ าเภอห้วยราช 

มโีครงการวจิัย 
จ านวน 17 

โครงการ  

ผลติภัณฑ์สบู่สมุนไพรจากผลต้นแปะ 

ระบบสารสนเทศส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล 

ได้ผลงานวจิัย 10 โครงการ และมกีารตีพมิพ์ 

มนัีกวจิัย 28 

คน  

ได้นักจัดการงานวจิัย
ร่วม 7 คน  



โครงกำรท้ำทำยไทย
(สกสว.) จ ำนวน 16 

โครงกำร  

ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์พื นถ่ินข้ำวเม่ำ 

ผลส ำเร็จจำกกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมท้องถิ่นจำกโครงกำรท้ำทำยไทย ปีที่ 2 

กำรจัดกำรวัฒนธรรมอำหำรส่งเสริมเศรษฐกิจครัวเรือนของชุมชนบ้ำนโคกเมือง 

ขึ นทะเบียนสิ่งบ่งชี ทำงภูมิศำสตร์ข้ำวหอมมะลดิินภูเขำไฟ (GI) 

ผลิตภัณฑ์จำกดักแด้ไหม 

พัฒนำเส้นทำงกำรท่องเที่ยววิถีเกษตรผสมผสำน 

กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำชุมชนด้วยข้อมูลตนเอง 

กำรใช้ข้อมูลประยุกต์บนเว็บไซต์เพื่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำชุมชน 

ได้ผลงำนวิจัย 5 ชุดโครงกำร และมีกำรตีพิมพ์ 

มีนักวิจัย 28 
คน  

ได้นักจัดกำรงำนวิจัย
ร่วม 11 คน  

ที ่ รำยกำรน ำเสนอ จ ำนวน หมำยเหตุ 

1 จ ำนวนผลงำนวิจัยทั งหมด 16 โครงกำร 
 5 โครงกำรชุด 11 โครงกำรย่อย 

2 จ ำนวนนักวิจัยร่วมโครงกำร 28 คน (เป็นบุคลำกรมหำวิทยำลัย) 

  - หัวหน้ำชุดโครงกำรย่อย 5  คน  นักวิจัยเก่ำ 5 คน 

  - นักวิจัย 28  คน  นักวิจัยเก่ำ  8 คน/ นักวิจัยใหม่ 20 คน 

4 จ ำนวนนักจัดกำรงำนวิจัย/ พ่ีเลี ยงโครงกำรชุดย่อย 11 คน  ผู้บริหำรจัดกำรงำนวิจัย 



ภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือโครงกำรวิจัยท้ำทำยไทยปีที่ 2 

บูรณำกำรหน่วยงำนภำคีเครือข่ำย 
โครงกำรวิจัยท้ำทำยไทยปีที่ 2 



การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการวจิัยท้าทายไทยปี 2 

ชุดท่ี เร่ือง ผลการเปลีย่นแปลง 

5 การศึกษาข้อมูลและกลไกเพือ่ขึน้ทะเบียนส่ิงบ่งช้ี
ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลดินิภูเขาไฟ (GI) 

- ได้ระบบและกลไกกำรขึ นทะเบียนสิ่งบ่งชี ทำงภูมิศำสตร์ข้ำวหอม
มะลิดินภูเขำไฟบุรีรัมย์ 
- ได้ฐำนข้อมูลข้ำวหอมมะลิดินภูเขำไฟบุรีรัมย์ ที่ได้มำตรฐำนกำร

ผลิตตำมกระบวนกำรขอสิ่งบ่งชี ทำงภูมิศำสตร์ 
- สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ข้ำวหอมมะลิดินภูเขำไฟ จำกรำคำ 35 

บำท / กก. เป็น 120 บำท ต่อ กก. 



ภาพกจิกรรม เวทีพฒันาโจทย์วจิยัโครงการท้าทายไทย 



บูรณำกำรหน่วยงำนหนุนเสริมชุมชนข้ำวเม่ำ 
 



พัฒนำกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชงิอำหำร ชุมชนบ้ำนโคกเมือง ต ำบลจระเข้มำก อ ำเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย ์



ผลติภัณฑ์ “บักแด้เด้อ (Bug-DareDer) by หัวสะพาน  อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์”  



กำรพัฒนำศักยภำพกลุ่ม 

แผนท่ีท่องเที่ยวของชุมชน ท ำสื่อประชำสัมพันธ์ 
สื่อออนไลน์ประชำสัมพันธ์กลุ่ม 

กำรจัดกำรตนเองของชุมชนวิถเีกษตร ต ำบลโคกกลำง อ ำเภอล ำปลำยมำศ และ ชุมชนสำยยำว ต ำบลถลุงเหลก็ อ ำเภอเมือง 



สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
การพฒันาปัจจัยสนับสนุนบุคลากรด้านโลจิสตกิส์ และนวตักรรม 

โลจิสตกิส์  
สนับสนุนโดย  

ศูนย์การศึกษาโลจิสตกิส์และการค้าชายแดน มหาวทิยาลยัราชภัฏเลย 
และ เครือข่ายมหาวทิยาลยัราชภัฏภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 11 แห่ง 

 



ผลการด าเนินโครงการปี 2562 
ได้หลกัสูตร “การพฒันาศักยภาพสถาน

ประกอบการด้านโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน” 
ได้หลกัสูตร “สาขา ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาด

ไม่เกนิ 10 ตัน ระดบั 1” 
ได้หลกัสูตร “สาขา ผู้ปฏิบัตกิารคลงัสินค้า  

ระดบั 1” 



ช่ือวจิัย : การพฒันาบรรจุภณัฑ์ข้าวภูเขาไฟของเกษตรกรกลุ่ม
ผู้ผลติข้าวภูเขาไฟบ้านโคกเมือง ต าบลจรเข้มาก อ าเภอประโคนชัย 
จังหวดับุรีรัมย์ เพือ่เพิม่มูลค่าและช่วยลดความเสียหายระหว่างการ
ขนส่งให้กบัสินค้าทางการเกษตร 

ที่ปรึกษา 1 

ท่องเที่ยว 
ที่ปรึกษา 2 

มหาวทิยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์ 
 

วตัถุประสงค์ 
1. เพือ่ศึกษาศักยภาพของบรรจุภณัฑ์ในปัจจุบัน และความต้องการบรรจุ
ภณัฑ์ข้าวภูเขาไฟของเกษตรกรกลุ่มผู้ผลติข้าวภูเขาไฟบ้านโคกเมือง ต าบล
จรเข้มาก อ าเภอประโคนชัย จังหวดับุรีรัมย์ 
2. เพือ่พฒันาต้นแบบบรรจุภณัฑ์ข้าวภูเขาไฟของเกษตรกรกลุ่มผู้ผลติ
ข้าวภูเขาไฟบ้านโคกเมือง เพือ่เพิม่มูลค่าและช่วยลดความเสียหายระหว่าง
การขนส่งให้กบัสินค้าทางการเกษตร 

ผลผลติโครงการ 
ได้ต้นแบบบรรจุภณัฑ์ข้าวภูเขาไฟของเกษตรกร 2 ต้นแบบ 

บรรจุภณัฑ์ 

ช่ือวจิัย : การพฒันาเส้นทางโลจิสติกส์ท่องเที่ยวชายแดน เช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรม
ขอมในเขตจังหวดับุรีรัมย์ สู่พืน้ที่จังหวดันครราชสีมา (เซาะกราวรูท) 

วตัถุประสงค์ 
1. เพือ่ศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและความต้องการของการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวชายแดน 
เช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอมในเขตจังหวดับุรีรัมย์ สู่พืน้ที่จังหวดันครราชสีมา (เซาะกราวรูท) 

2.เพือ่พฒันาเส้นทางโลจิสติกส์ท่องเที่ยวชายแดน เช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอมในเขตจังหวดั
บุรีรัมย์ สู่พืน้ที่จังหวดันครราชสีมา (เซาะกราวรูท) 

ผลผลติโครงการ 
ได้เส้นทางโลจิสติกส์ท่องเที่ยวเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอมในเขต
จังหวดับุรีรัมย์ สู่พืน้ที่จังหวดันครราชสีมา (เซาะกราวรูท) 1 เส้นทาง 

ช่ือเร่ือง: การพฒันาศักยภาพผู้ประกอบการโดยใช้ระบบ 
KAIZEN เพือ่ลดต้นทุนการผลติ ของกลุ่มวสิาหกจิชุมชนแปร
รูปกล้วยบ้านดอนสมบูรณ์ ต าบลดงอจีาน อ าเภอโนนสุวรรณ 
จังหวดับุรีรัมย์ 

วตัถุประสงค์   
1. เพือ่พฒันาและอบรมกลุ่มวสิาหกจิชุมชนแปรรูปกล้วยบ้านดอนสมบูรณ์ โดยใช้ระบบ 
KAIZEN ให้สามารถยกระดบัผลติภณัฑ์ชุมชนให้มีมูลค่าเพิม่ขึน้ได้ 
2. เพือ่ลดต้นทุนการผลติการผลติกล้วยเบรกแตกให้กบักลุ่มวสิาหกจิชุมชนแปรรูปกล้วยบ้าน
ดอนสมบูรณ์โดยใช้ระบบ KAIZEN ลงได้ อย่างน้อยร้อยละ 10 

ผลผลติโครงการ 
สามารถลดต้นทุนให้กบักลุ่มฯ ลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

ช่ือเร่ือง : การพฒันาศักยภาพการผลติของที่ระลึกด้วยหลกัการศึกษาการท างาน (Work 

Study) เพือ่ลดต้นทุนในการผลติ รองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์
ชุมชนสายยาว ต าบลถลุงเหลก็ อ าเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย์ 
วตัถุประสงค์ 
1. เพือ่พฒันาศักยภาพการผลติของที่ระลึกด้วยหลกัการศึกษาการท างาน (Work 

Study) ของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์ชุมชนสายยาว ต าบลถลุงเหลก็ อ าเภอเมือง 
จังหวดับุรีรัมย์ รองรับการท่องเที่ยวชุมชน 

2.เพือ่ลดต้นทุนการผลติของระลกึด้วยหลักการศึกษาการท างาน (Work Study) 
รองรับการท่องเที่ยวชุมชน ให้กบัวสิาหกจิชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์ชุมชนสายยาว ต าบลถลุงเหลก็ 
อ าเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย์ 

ผลผลติโครงการ 
สามารถลดต้นทุนให้กบักลุ่มฯ ลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

ปัญหา/ความต้องการ     
ต้องการพฒันาต้นแบบบรรจุภณัฑ์ข้าวภูเขาไฟของเกษตรกรกลุ่มผู้ผลติเพือ่เพิม่มูลค่าและช่วยลดความ
เสียหายระหว่างการขนส่ง/ บรรจุภณัฑ์ไม่ดงึดูดกลุ่มลูกค้า 

ปัญหา/ความต้องการ     
ขาดข้อมูลด้านการท่องเที่ยว / ต้องการพฒันาเส้นทางโลจิสติกส์ท่องเที่ยวชายแดน เช่ือมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมในเขตจังหวดับุรีรัมย์ สู่พืน้ที่จังหวดัเพือ่นบ้าน ปัญหา/ความต้องการ     

ขาดองค์ความรู้ในการจัดการบ้านโฮมสเตย์ / ต้องการพฒันาศักยภาพการผลติของที่ระลกึของ
วสิาหกจิชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์ชุมชนสายยาว /ลดต้นทุนการผลติให้กบักลุ่มฯ 

ปัญหา/ความต้องการ     
ต้องการพฒันาศักยภาพกลุ่มวสิาหกจิชุมชนแปรรูปกล้วยบ้านดอนสมบูรณ์ / ลดต้นทุนการ
ผลติให้กบักลุ่มฯ ได้แก่ ลดระยะทางในการขนถ่ายสินค้า การสร้างอุปกรณ์ช่วยลดเวลา ลด
ขั้นตอนในกระบวนการผลติ 



. 

3.1 สรุปผล 
3.2 ติดตาม 
ประเมินผล
ความส าเร็จ 
3.3 จดัท ารายงาน 

3.4 ถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

3 2 1 

เกษตรกรกลุ่มผู้ผลติข้าวภูเขาไฟบ้านโคกเมอืง 
ต าบลจระเข้มาก อ าเภอประโคนชัย จงัหวดั
บุรีรัมย์ จ านวน 20 คน 

กลุ่มเป้าหมาย 

ได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวภูเขาไฟของเกษตรกร 

เป้าหมาย ผล 

ม ี3 ระยะ ได้แก่ 
1. กจิกรรมต้นน า้ 
2. กจิกรรมกลางน า้ 
3. กจิกรรมปลายน า้ 
 

วธีิการ 

ผลการด าเนินงาน 

ต้องการพฒันาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวภูเขาไฟของเกษตรกรกลุ่มผู้ผลติ
เพือ่เพิม่มูลค่าและช่วยลดความเสียหายระหว่างการขนส่ง/ บรรจุภัณฑ์
ไม่ดงึดูดกลุ่มลูกค้า 

ปัญหา 

05 

02 

03 

04 

01 

การพฒันาบรรจุภัณฑ์ข้าวภูเขา
ไฟของเกษตรกรกลุ่มผู้ผลติข้าว
ภูเขาไฟบ้านโคกเมอืง ต าบล
จรเข้มาก อ าเภอประโคนชัย 
จังหวดับุรีรัมย์ เพือ่เพิม่มูลค่า
และช่วยลดความเสียหาย

ระหว่างการขนส่งให้กบัสินค้า
ทางการเกษตร 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

มหาวทิยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์ 
 

2.1 ออกแบบบรรจุ
ภณัฑ ์

2.2 พฒันาตน้แบบ
บรรจุภณัฑ ์

2.3 น าตน้แบบมา
ตรวจสอบและ
ปรับปรุง 
2.4 เวทีคืนขอ้มูล 

1.1 ประชุม
คณะท างาน 

1.2 วางแผน
ด าเนินงาน 

1.3 ลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูล 
1.4 น าขอ้มูลมา
วเิคราะห์ตวับรรจุภณัฑ ์

- ได้บรรจุภัณฑ์ใหม่ออกแบบโลโก้โดยใช้ภาพปราสาทหินซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของปราสาทหินทีเ่ป็นแหล่งท่องเทีย่วอารย
ธรรมขอมทีอ่ยู่ในพืน้ที ่มคีวามเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนมากยิง่ขึน้ จ านวน 2 ต้นแบบ  
- ชุมชนมรีายได้เพิม่ขึน้ (ปกตขิาย 60 บาท/กโิลกรัม เพิม่เป็นขาย 70 บาท/กโิลกรัม) คดิเป็นร้อยละ 14.28  

- ความพงึพอใจต้นแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวภูเขาไฟของสมาชิกชุมชน ร้อยละ 86.80 (ค่าเฉลีย่ = 4.34) 



. 

3.1 ถอดบทเรียน 
และสรุปผล 
3.2 ติดตาม 
ประเมินผลความส าเร็จ 
3.3 จดัท ารายงาน 

3.4 จดัเวทีคืนขอ้มูล
เพื่อถ่ายทอดองคค์วามรู้
เส้นทาง   
โลจิสติกส์ท่องเท่ียว 

3 2 1 

สมาชิกชุมชนทีม่ส่ีวนร่วมในการพฒันา
เส้นทางท่องเทีย่วชายแดน เช่ือมโยงแหล่ง
ท่องเทีย่วอารยธรรมขอมในเขตจงัหวดั
บุรีรัมย์ สู่พืน้ทีจ่งัหวดันครราชสีมา 
จ านวน 30 คน 

กลุ่มเป้าหมาย 

ได้เส้นทางโลจสิตกิส์ท่องเทีย่วเช่ือมโยงแหล่ง
ท่องเทีย่วอารยธรรมขอมในเขตจงัหวดับุรีรัมย์ สู่
พืน้ทีจ่งัหวดันครราชสีมา (เซาะกราวรูท) 

 

เป้าหมาย ผล 

ม ี3 ระยะ ได้แก่ 
1. กจิกรรมต้นน า้ 
2. กจิกรรมกลางน า้ 
3. กจิกรรมปลายน า้ 
 

วธีิการ 

ผลการด าเนินงาน 

ขาดข้อมูลด้านการท่องเทีย่ว / ต้องการพฒันาเส้นทางโลจสิตกิส์ท่องเทีย่วชายแดน 
เช่ือมโยงแหล่งท่องเทีย่วอารยธรรมขอมในเขตจงัหวดับุรีรัมย์ สู่พืน้ทีจ่งัหวดั
นครราชสีมา 

ปัญหา 

05 

02 

03 

04 

01 

การพฒันาเส้นทาง 
โลจิสติกส์ท่องเที่ยว

ชายแดน เช่ือมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ สู่
พืน้ที่จังหวัดนครราชสีมา 

(เซาะกราวรูท) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

มหาวทิยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์ 
 

2.1 เปิดเวทีชาวบา้น 
ร่วมกนัวิเคราะห์ SWOT 
และวางแผนงานเป็น
กระบวนการ 
2.2 จดัท าแผนปฏิบติัการ
พฒันาเส้นทางโลจิสติกส์
ท่องเท่ียว 
2.3 จดัเวทีคืนขอ้มูลเพื่อ
พฒันาเส้นทางโลจิสติกส์
ท่องเท่ียว 

1.1 ประชุมคณะท างาน 

1.2 ลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูล 
1.3 วิเคราะห์ศกัยภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวและความตอ้งการ
พฒันาเส้นทาง  โลจิสติกส์
ท่องเท่ียวของบุรีรัมยเ์ช่ือมไป
ยงัจงัหวดัเพื่อนบา้น 

- เกดิเส้นทางโลจสิตกิส์ท่องเทีย่วชายแดน เช่ือมโยงแหล่งท่องเทีย่วอารยธรรมขอมในเขตจงัหวดับุรีรัมย์ สู่พืน้ที่
จงัหวดันครราชสีมา (เซาะกราวรูท) 1 เส้นทาง 
- ได้ฐานข้อมูลด้านศักยภาพศักยภาพของแหล่งท่องเทีย่วและความต้องการของการพฒันาเส้นทางโลจสิตกิส์
ท่องเทีย่วชายแดนฯ 1 ฐานข้อมูล 
- จ านวนสมาชิกชุมชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการท่องเทีย่วชายแดนฯ ร้อยละ 100 



. 

3.1ติดตามและ
วดัผล
ประสิทธิภาพการ
ผลิต โดยใช้
ระบบ 
KAIZEN 
และ จดัท า
เอกสารจดัการ
ความรู้ 

3 2 1 

สมาชิกชุมชนทีม่ส่ีวนร่วมในการพฒันาเส้นทาง 
กลุ่มวสิาหกจิชุมชนแปรรูปกล้วยบ้านดอน
สมบูรณ์ ต าบลดงอจีาน อ าเภอโนนสุวรรณ 
จงัหวดับุรีรัมย์จ านวน 10 คน 

กลุ่มเป้าหมาย 

ลดต้นทุนให้กบักลุ่มฯ ลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 

 

เป้าหมาย ผล 

ม ี3 ระยะ ได้แก่ 
1. กจิกรรมต้นน า้ 
2. กจิกรรมกลางน า้ 
3. กจิกรรมปลายน า้ 
 

วธีิการ 

ผลการด าเนินงาน 

ต้องการพฒันาศักยภาพกลุ่มวสิาหกจิชุมชนแปรรูปกล้วยบ้านดอนสมบูรณ์ / ลดต้นทุน
การผลติให้กบักลุ่มฯ ได้แก่ ลดระยะทางในการขนถ่ายสินค้า การสร้างอุปกรณ์ช่วยลด
เวลา ลดขั้นตอนในกระบวนการผลติ 

ปัญหา 

05 

02 

03 

04 

01 

การพฒันาศักยภาพ
ผู้ประกอบการโดยใช้ระบบ 

KAIZEN เพือ่ลดต้นทุน
การผลติ ของกลุ่มวสิาหกจิ
ชุมชนแปรรูปกล้วยบ้านดอน
สมบูรณ์ ต าบลดงอจีาน 

อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวดั
บุรีรัมย์ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

มหาวทิยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์ 
 

2.1 อบรม พฒันา
กระบวนการผลิต
กลว้ยเบรกแตก เพื่อ
การยกระดบั
กระบวนการผลิตโดย
ใชร้ะบบ 
KAIZEN 

1.1 ศึกษาศกัยภาพ
ของผูป้ระกอบการกลุ่ม
วสิาหกิจชุมชนแปรรูป
กลว้ย 

พฒันาศักยภาพกลุ่มวสิาหกจิชุมชนแปรรูปกล้วยบ้านดอนสมบูรณ์  
/ ลดต้นทุนให้กบักลุ่มฯ ลงได้ร้อยละ 10 



. 

3.1 ติดตามและ
วดัผลประสิทธิภาพ
การผลิต โดยใช้
หลกัการศึกษาการ
ท างาน (Work 

Study) และ 
จดัท าเอกสารจดัการ
ความรู้ 

3 2 1 

วสิาหกจิชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์ชุมชนสายยาว ต าบล
ถลุงเหลก็ อ าเภอเมอืง จงัหวดับุรีรัมย์จ านวน 20 

คน 

กลุ่มเป้าหมาย 

พฒันาศักยภาพการผลติของทีร่ะลกึด้วยหลกั
การศึกษาการท างาน (Work Study) 
สามารถลดต้นทุนให้กบักลุ่มฯ ลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 

 

เป้าหมาย ผล 

ม ี3 ระยะ ได้แก่ 
1. กจิกรรมต้นน า้ 
2. กจิกรรมกลางน า้ 
3. กจิกรรมปลายน า้ 
 

วธีิการ 

ผลการด าเนินงาน 

ขาดองค์ความรู้ในการจดัการบ้านโฮมสเตย์ / ต้องการพฒันาศักยภาพการผลติของที่
ระลกึของวสิาหกจิชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์ชุมชนสายยาว /ลดต้นทุนการผลติให้กบักลุ่มฯ 

ปัญหา 

05 

02 

03 

04 

01 

การพฒันาศักยภาพการผลติ
ของที่ระลกึด้วยหลกัการศึกษา

การท างาน (Work 

Study) เพือ่ลดต้นทุนใน
การผลติ รองรับการท่องเที่ยว
เชิงกฬีาของวสิาหกจิชุมชน
กลุ่มโฮมสเตย์ชุมชนสายยาว 
ต าบลถลุงเหลก็ อ าเภอเมือง 

จังหวดับุรีรัมย์ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

มหาวทิยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์ 
 

2.1 อบรมกระบวนการ
และในการพฒันาเพื่อการ
ผลิตของระลึกรองรับการ
ท่องเท่ียว โดยใชห้ลกั
การศึกษาการท างาน 
(Work Study) 
ใหก้บัวสิาหกิจชุมชนกลุ่ม
โฮมสเตยชุ์มชนสายยาว 

1.1 ศึกษาศกัยภาพของ
วสิาหกิจชุมชนกลุ่มโฮมส
เตยชุ์มชนสายยาว ในการ
ผลิตของระลึกรองรับการ
ท่องเท่ียว 

พฒันาศักยภาพการผลติของทีร่ะลกึด้วยหลกัการศึกษาการท างาน (Work Study) 

สามารถลดต้นทุนให้กบักลุ่มฯลงได้ร้อยละ 10 /พฒันากระบวนการผลติให้ดีขึน้ 



3. ประเมนิตนเอง 

ประเมินระดบัความส าเร็จในการท างาน 

ประสานงาน/ท าความร่วมมอื กับแหล่งทุนภายนอก /ภาครัฐ/เอกชน และภาคีเครือข่าย (70%) 

จ านวนงานวิจัยเชิงพื้นที่เพิ่มขึ้น  (80%) 

สร้างนักวิจัยเชิงพื้นที่ต่อปีเพิ่มขึ้น  (80%) 

เกิดการสร้างนักบริหารจัดการงานวิจัย/ พี่เลี้ยงโครงการชุด/โครงการย่อย เพิ่มขึ้น  (100%) 

เกิดการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยเชิงพื้นทีเ่พิ่มขึ้น  (80%) 

ระดับความส าเร็จร้อย
ละ 82 



สรุปผลการด าเนินงาน 

อาจารย์ ณัฐพล   วงษ์รัมย ์

รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ครบวาระ 4 ปี  





























สรุปผลการด าเนินงาน 

อาจารย์ บัญชา   นวนสาย 

รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ครบวาระ 4 ปี  



วสัิยทศัน์ : บรหิารจดัการงานวจิยัทกุระดบัให้ไดม้าตรฐาน  พฒันาเครอืขา่ยงานวจิยัให้เข้มแข็ง  สรรคส์ร้าง
องคค์วามรู้ใหมสู่่การพฒันาท้องถิน่อยา่งเป็นรปูธรรม  ยกระดบัคุณภาพงานวจิยัของมหาวทิยาลยัสู่สากล 

พฒันาระเบียบ  ประกาศ สวพ.  
 
 
 

งานฝึกอบรมหนุนเสริม 
 
 
 

งานสร้างเครือข่ายภายใน ภายนอก 
 
 
 

จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
 
 
 

1. การสร้างนักวจิัยใหม่อย่างต่อเน่ือง  
2. การหนุนเสริมพฒันานักวจิัยภายใน  
3. การสนับสนุนนักวจิัยพฒันาโจทย์วจิัย  
4. การออกระเบียบสนับสนุนงานวจัิย 
5. การสร้างเครือข่ายวจิัยต่างฯ 

1.การติดตามพฒันาคุณภาพรายงาน
ความก้าวหน้างานวจิัย 
2. อบรมการเขยีนรายงานการวจิัย  
3. อบรมการเขยีนบทความวจิัย 
4. การจัดท าคลนิิกวจิัยช่วยนักวจิัย 
5. การอบรมการสร้างเคร่ืองมอืวจิัย 
6. การท างานร่วมเครือข่ายวจิัยต่างๆ  
7. ส่งเสริมนักวจิัยอบรมเพือ่การน าผลงานไปจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
 

-ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการตีพมิพ์เผยแพร่
ผลงานวชิาการ 2561 

-พฒันาระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมการท า
ผลงานวชิาการรับใช้สังคม 

-ส่งเสริมนักวจัิยได้ขึน้ทะเบียนส่ิง
บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ข้าวหอมมะลิ
ดินภูเขาไฟ 

-เครือข่ายหน่วยจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา
ระดับภูมิภาค 
(IP มทส) 

ยุทธศาสตร์ที ่1 

พฒันาศกัยภาพนกัวจิยัใหม่สู่มืออาชีพเพื่อ
การพฒันาทอ้งถ่ิน  

ยุทธศาสตร์ที ่2 
พฒันาระบบและกลไกการบริหาร
จดัการงานวจิยัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
พฒันากระบวนการการบูรณาการงานวจิยัเขา้กบัการจดัการ
เรียนการสอน บริการวชิาการ  และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ยุทธศาสตร์ที ่4 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้นงานวจิยัและ
นวตักรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 



27 พฤษภาคม 2560 การจดัท าฐานขอ้มูลเพ่ือการหมุนเวยีนน ้ าใช ้         / 1 มิถุนายน 2560  องคมนตรี ดาวพงษ ์ตรวจเยีย่มพนัธกิจของมหาวทิยาลยัเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน   /       27 ก.ย. 2560 ติดตาม หนุนเสริม โครงการ สสส 6 

27 กพ งานเยอืนถ่ินแผน่ดินปราชญ ์ครั้งท่ี 5 ณ วดัตะไกพ้ลวง  / 16 มี ค เชา้ลงพ้ืนท่ีส ารวจ งานวจิยั บ่าย นิเทศติดตามโครงการ สสส 6  / 11เม ย 61 ลงพ้ืนท่ี ประชุมบริหารจดัการพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน์แบบมีส่วนร่วม ต าบลชุมแสง นาแปลงรวม 

26 เม.ย โครงการจดัตั้งกลุ่มบริหารจดัการน ้ าต าบลโคกกลาง / 8 พ.ค.61 ตอ้นรับท่านนายก  / 16 พฤษภาคม อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน “งานวนัถ่ายทอดเทคโนโลย ี(Field Day) และบริการการเกษตร เพ่ือเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๑ 



29ม.ค.จดัอบรมเพ่ือขบัเคล่ือนการข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งช้ิทางภูมิศาสตร์  /2 ก.พ. 62 เวทีเสวนาการบริหารจดัการน ้ าชุมชน และการประกวดนวตักรรมการบริหารจดัการน ้ าชุมชน...BRICC  /13 ก.พ. ท่ีปรึกษาหนุนเสริม โครงการยวุพฒัน์รักถ่ิน 

27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561ณ จงัหวดัเชียงใหม่ / 19-20 ก.ค.พฒันามาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน มผช อ.พทุไธสง 19 กลุ่ม / Thailand Research Expo2018 ระหวา่งวนัท่ี 9-13 สค.61 /15 ส.ค.61 ประกนัคุณภาพ สถาบนัวจิยัและพฒันา จาก ผูท้รงคุณวฒิุ 

5-7 ก.ย. 61 ร่วมเวทีน าเสนองานวจิยัเชิงพ้ืนท่ี   /   6 ธ.ค.61 ร่วมประเมินผลการปฏิบติังาน ของขา้ราชการ และพนกังานเจา้หนา้ท่ี เทศบาล  /   12 ธ.ค. 61 รายงานผลการปฏิบติังาน ประชุมคณะกรรมการสถาบนัวจิยัและพฒันา มรภ บุรีรัมย ์ 

16 ธ.ค. ลงพ้ืนท่ีติดตามโครงการพฒันาแหล่งน ้ า. / 18ธนัวาคม2561 เขา้ร่วมเวทีเสวนาเร่ือง เมืองเก่า คิดใหม่ The Old Town Buriram /24-26 ธ.ค.โครงการจดัตั้งกลุ่มบริหารจดัการน ้ า./23 ม.ค. 62ประชุมเตรียมงานเยอืนถ่ินแผน่ดินปราชญ ์คร้ังท่ี 6  

วนัท่ี 27 ก.พ.1 มี.ค 62 “มหกรรมงานวจิยัส่วนภูมิภาค ปี 62 /6 มี.ค. ประชุมพิจารณาค าร้องเพ่ือข้ึนทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์  /19-20 มี.ค. 62  รายงานวจิยัระดบัภูมิภาค  / 7 เมษายน Thailand Research Expo2019 / 4 ประเมิน
สถานการณ์ภยัแลง้  จ.บร. 



19 ก.ค. 62 งานพฒันาผลิตภณัฑ ์สินคา้ OTOP กลุ่มวสิาหกิจชุมชน 23 อ าเภอ /     8 ส.ค. 62 โครงกาขบัเครล่ือนหมู่บา้นสนัติสุข 9 ดี /9 ส.ค. ยวุพฒัน์รักถ่ิน /14 ส.ค.62 พฒันาผลิตภณัฑชุ์มชน..กลุ่มผูป้ระกอบการสินคา้ 
OTOP 

 
16ส.ค.จดัตั้งกลุ่มบริหารจดัการน ้ าชุมชน หว้ยราช / 21 ส.ค. พช.อุตฯ บา้นคูณ หมู่ 7 / 26 ส.ค.62 สวพ. ประชุมแผนบูรณาการหน่วยงานเพ่ือรองรับสถานการณ์ภยัแลง้  /29~30 ส.ค. จดัตั้งกลุ่มบริหารจดัการน ้ าอ าเภอกระสงั/ 25 ก.ย. 
สสส.3 สงัเคราะห์ 

 

27 ก.ย.62 งานน าเสนอยวุพฒัน์รักถ่ินรอบประเมินผล / 23-26 ต.ค.62 พฒันาฯผูน้ าชุมชน 5 อ าเภอ / 13~14 พ.ย. อนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพฯ  /19-22 พ.ย. ศึกษาแหล่งเรียนรู้  / 4-5 ธ.ค.62 รายงานผลการด าเนินงาน 
ปี 2562 ต่อผูท้รงคุณวฒิุ  

16 ธ.ค. ประชุม Mini_UKM_Research ม.อุบล /19 ธค.62 ร่วมเวทีเสนอรายงานวจิยั โครงการ สสส. มรภ.มหาสารคาม / 22 ม.ค.63 สวพ. จดัตั้งกลุ่ม อ.บา้นกรวด. /15 ก.พ. 63 สวพ.มรภ.บร. ร่วมกบัจงัหวดับุรีรัมย ์จดั
โครงการขบัเคล่ือนฯ 

29 ก.พ.-3 มี.ค.63  สวพ.ร่วมงานแสดงผลงานวจิยัส่วนภูมิภาค คร้ังท่ี 8 ณ มรภ.อุตรดิตถ ์/11 มี.ค.63 สวพ.บร พฒันาสร้างผงัน ้ าระดบัชุมชน /16 มี.ค.63 รายงานความกา้วหนา้ชุดโครงการยกระดบัท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอีสานใต ้ณ 
มรภ.อุบลฯ      /23 เม.ย.63 ส ารวจทางน ้ า หว้ยราช 20 พ.ค. 63  สวพ.โครงการจา้งงานCovid-2019 



1-2 ธ.ค.63 ร่วมรายงานผลการประเมินผลการปฎิบติังาน มรภ.บร /  23ธ.ค.63 ประชุมระดมสมอง สกสว. แนวทางการพฒันากิจการเพ่ือสงัคม Social Enterprise  13 มค.64 สวพ.ประชุม ทีมวจิยั บพท.เสนอโครงการวจิยั 64  / 
. 

 
26 พ.ค.63 ทีมเครือข่ายงดเหลา้ /สสจ.บุรีรัมย ์15 ก.ค.63 สวพ.บร.ประชุมทีมวจิยัร่วม นกัวจิยัมหาวทิยาลยัจุฬาฯ /24 ก.ค. 63 .โครงการอาสาสานต่อพระราชด าริ / 1-3 ส.ค.63 สวพ.มรภ.บร. ร่วมงาน Thailand Research 
2020  
 

10 ส.ค.63 พฒันาร่วมกบัเยาวชน ร.ร.ชุมแสงพิทยาคม และชุมชน 3 หมู่บา้น / 19-22 ส.ค.63 สวพ.น าผูน้ าชุมชนทอ้งถ่ิน 4 อ าเภอ ศึกษาดูงาน / 5 ก.ย. เตรียมงานพระราชทานเมลด็พนัธ์พืช. /13-14 ก.ย. น า นศ.เขา้รับรางวลั  กปร. 

7 พ.ย.63  ติดตามกลุ่มบริหารจดัการน ้ า กลุ่มต าบลไพศาล / 8 พ.ย. 63 ร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ ์อุทยานวทิยาศาสตร์ มทส.  /17พ.ย.63 รายงานผลต่อส านกังบประมาณ 2563 /18พ.ย.63 ประชุม ร่าง พรบ.การจดัการขยะ
อิเลคทรอนิคส์ 



20 - 21 สิงหาคม 2561“เวทีน าเสนอผลงานทางวชิาการสู่การน าไปใชป้ระโยชน์เพ่ือน าไปสู่นโยบายสาธารณะ” /   5 พฤศจิกายน 2561..."ร่วมประชุมวางแผนการด าเนินงานภายใตแ้ผนบูรณาการพฒันาดา้นคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 

8 มิ.ย เชา้ ประชุม รายงานสงัเคราะห์โครงการทา้ทายไทย สกว /  20 มิ.ย ร่วม ประชุมวจิยัมุ่งเป้า 62 เซนทารา ศูนยร์าชการ /       9 ก.ค 61 อบรมการประเมินโครงการวจิยัท่ีไดรั้บทุน มทส                             /10 ก.ค. พฒันากรอบวจิยั สกว ทา้ทายไทย 62 

14-15 ก.พ.61 หม่อมหลวงปริยดา ดิศกลุ เลขานุการรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ "การประกวดนวตักรรมชุมชน" / 21 มี ค 61 รายงานความกา้วหนา้ วช 61 กลุ่ม 9 กลุ่มประเด็นการศึกษา /8-10 พ.ค.ประชุมเพฒันาโจยว์จิยั วช 63 เขื่อนสิรินธร 

7 - 9 มิ.ย.60 โครงการกระบวนการส่งเสริมการท าแผนท่ีก ากบัติดตามงานวจิยั         /29 มิ ย 60  สสส. มรภ วไลยอลงกรณ์ /                                1-2 ก.ค. 2560 สวพ. "โครงการบริการวชิาการ /                    8 ก.ย. 60 ประชุมแผนวจิยั ส านกังบประมาณ 



9 พ.ย 61 ประชุมเชิงปฏิบติัการพฒันาโจทยว์จิยั สร้างความเขม้แขง็ชุมชนทอ้งถ่ิน ร่วม กบั มทร. +สกว./10 พ.ย 61 ประชุมเชิงปฏิบติัการ ประเมินผลลพัท ์และ ผลกระทบ งานวจิยั (สกว.) /14-15 พ.ย.61 มรภ พฒันาบุคลากรวจิยัเชิงพ้ืนท่ี ณ มรภ พระนคร 
28 พ.ย.61 ประชุมร่วม กรมพฒันาฝีมือแรงงาน สมาคมโลจิสติกส์  

 

 
8-12 ม.ค.62 สถาบนัวจิยัฯ มรภ.บุรีรัมย ์ร่วมกบั.วชจดัอบรมนกัวจิยัรุ่นใหม่ ลูกไก่ รุ่นท่ี 1/2562/1 ก.พ 62 ประชุมร่วม มรภ.เพ่ือการบริหารจดัการท่องเท่ียวอีสานใต.้.อพท 2 / 7 ก.พ. 62 ร่วมน าเสนอรายงานความกา้วหนา้ทุน
วจิยัทา้ทายไทยปีท่ี 2 (สกว.)  / 23 เม.ย. สวก.จดัประชุมช้ีแจงกรอบการวจิยั 2563 

 
 

 
13-14 พ.ค.62  สวพ. จดัโครงการหนุนเสริมโครงการวจิยั “เทคนิคการบริหารจดัการงานวจิยั และการเขียนรายงานวจิยัใหมี้คุณภาพ”/ 26-27 ก.ค.62 ประชุมพฒันาโครงงานวจิยัแหล่งท่องเท่ียววฒันธรรมอตัลกัษณ์อีสานใต ้สกว~วช. 
~มรภ.38 แห่ง  
13 ส.ค. 62 ร่วมประชุมแนวทางการจดัสรรงบประมาณวจิยั อววน. ณ โรงแรม อวานี  
  



 28 ก.ย. สวพ.มรภ.บร.จดัโครงการแนวทางการพฒันาผลงานวจิยัและนวตักรรมฯ เพื่อขอสนบัสนุนทุนวจิยั ปี 64 / 4-5 ต.ค.62 ประชุมเวที รายงานผลการพฒันาโครงการ มรภ. พนัธกิจสมัพนัธ์ เพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินทุนสนบัสนุนความ
ร่วมมือ สกว~วช / 2 ธ.ค.62 ประชุมความร่วมมือ มรภ.อีสานใต ้โครงการวจิยัพฒันาชุมชนท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ฯ ณ มรภ ชยัภูมิ / 7 ม.ค.63 สถาบนัวจิยั ประชุมร่วม นายอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และ นายกฯ.5 ต าบลเพื่อวางแนว
ทางการวจิยัและพฒันาเชิงพ้ืนท่ี / 8 มค. สถาบนัวจิยัและพฒันา ลงนามความร่วมมือดา้นการวจิยัและพฒันา ระบบการบริหารจดัการน ้ าชุมชนจงัหวดับุรีรัมย ์กบั สภาเกษตรกรจงัหวดับุรีรัมย ์

 

 

 
6 ก.พ.63 มรภ.บร.ลงนามความร่วมมือ..กบั อ.เฉลิมพระเกียรติ และ AFMA ประเด็นพฒันาเชิงพ้ืนท่ีบนดินแดนภูเขาไฟ / 30 มิ.ย.63 สถาบนัวจิยัและพฒันา ร่วมกบั อ.เฉลิมพระเกียรติ ประชุมเชิงปฏิบติัการ คน้โจทยว์จิยัเชิงพ้ืนท่ี อ.
เฉลิมพระเกียรติ /9 ก.ค. 63 ประเมินผลการด าเนินงานสถานบนัวจิยัและพฒันา ระบบอออนไลน์   / 9 ก.ค.63 สวพ.ประชุมร่วม การบูรณาการงานวจิยัเชิงพ้ืนท่ี..อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ / 20 ก.ค.63 สถาบนัวจิยัและพฒันา มรภ.บร.จดั
โครงการส่งเสริมความรู้ดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ GI โดยไดรั้บเกียรติจากนายอ าเภอโนนสุวรรณ 
 
 
 



กำรประเมินตนเอง  ระดับควำมส ำเร็จร้อยละ 80    
กำรด ำเนินงำนที่ท ำได้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย   

สิ่งที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร  

สิ่งที่ต้องพัฒนำต่อยอด 

- งานพฒันาบุคลกรหน่วยงานเพือ่การจดัการทรัพย์สินทางปัญญา 
มรภ.บร.  

-  ส่งเสริมให้นักวจิยัน าผลงานวจิยัเพือ่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
เชิงพาณชิย์ 

1. การสร้างนักวจิัยใหม่อย่างต่อเน่ือง  
2. การหนุนเสริมพฒันานักวจิัยภายใน  
3. การสนับสนุนนักวจิัยพฒันาโจทย์วจิัย  
4. การออกระเบียบสนับสนุนงานวจิัย 
5. การสร้างเครือข่ายวจิัยในระดบั ต่างฯ
ท้องถิ่น ชุมชน มหาวทิยาลยั  

1.การติดตามพฒันาคุณภาพรายงานความก้าวหน้างานวจิัย 
2. อบรมการเขยีนรายงานการวจิัย  
3. อบรมการเขยีนบทความวจิัย 
4. การจัดท าคลนิิกวจิัยช่วยนักวจิัย 
5. การอบรมการสร้างเคร่ืองมอืวจิัย 
6. การท างานร่วมเครือข่ายวจิัยต่างๆ  
7. ส่งเสริมนักวจิัยอบรมเพือ่การน าผลงานไปจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา 
8.งานมอบหมายตามภาระกจิของสถาบันวจิัยและพฒันา 
 

- งานส่งเสริมการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอืน่ๆ 
เพือ่การพาณชิย์  

การด าเนินงานหนุนเสริมภายในและภายนอกในต าแหน่งรองผู้อ านวยการ  ผ่านงานบริการ 
สนับสนุน ส่งเสริม และพฒันา ตามภารกจิที่ได้รับมอบหมาย  148 กจิกรรม ใน 4 ปี รวม
กว่า 444 วนั (สร้างความรู้ สร้างงาน สร้างคน เพือ่พฒันาท้องถิน่) 



7 - 9 มิ.ย.60 โครงการกระบวนการส่งเสริมการท าแผนที่ก ากับติดตามงานวิจัย /29 มิ ย 60  สสส. มรภ วไลยอลงกรณ์ /1-2 ก.ค. 2560 สวพ. "โครงการบริการวิชาการ / 8 ก.ย. 60 ประชุม
แผนวิจัย ส านักงบประมาณ 
14-15 ก.พ.61 หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "การประกวดนวัตกรรมชุมชน" / 21 มี ค 61 รายงานความก้าวหน้า วช 61 กลุ่ม 9 กลุ่มประเด็น
การศึกษา /8-10 พ.ค.ประชุมเพัฒนาโจย์วิจัย วช 63 เขื่อนสิรินธร 
8 มิ.ย เช้า ประชุม รายงานสังเคราะห์โครงการท้าทายไทย สกว / 20 มิ.ย ร่วม ประชุมวิจัยมุ่งเป้า 62 เซนทารา ศูนย์ราชการ / 9 ก.ค 61 อบรมการประเมินโครงการวิจัยท่ีได้รับทุน มทส /10 
ก.ค. พัฒนากรอบวิจัย สกว ท้าทายไทย 62 
20 - 21 สิงหาคม 2561“เวทีน าเสนอผลงานทางวิชาการสู่การน าไปใช้ประโยชน์เพื่อน าไปสู่นโยบายสาธารณะ” /5 พฤศจิกายน 2561..."ร่วมประชุมวางแผนการด าเนินงานภายใต้แผนบูรณา
การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
9 พ.ย 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโจทย์วิจัย สร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น ร่วม กับ มทร. +สกว./10 พ.ย 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเมินผลลัพท์ และ ผลกระทบ งานวิจัย (สกว.) 
/14-15 พ.ย.61 มรภ พัฒนาบุคลากรวิจัยเชิงพื้นท่ี ณ มรภ พระนคร 
28 พ.ย.61 ประชุมร่วม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สมาคมโลจิสติกส์   8-12 ม.ค.62 สถาบันวิจัยฯ มรภ.บุรีรัมย์ ร่วมกับ.วชจดัอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ ลูกไก่ รุ่นท่ี 1/2562/1 ก.พ 62 ประชุมร่วม 
มรภ.เพื่อการบริหารจัดการท่องเท่ียวอีสานใต้..อพท 2 
5 ก.พ.62 ประชุมเตรียมงาน ... วช.ส่วนภูมิภาค กับ ภาคราชการ..และหน่วยงาน 
7 ก.พ. 62 ร่วมน าเสนอรายงานความก้าวหน้าทุนวิจัยท้าทายไทยปีท่ี 2 (สกว.) / 
23 เม.ย. สวก.จัดประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย 2563  /13-14 พ.ค.62  สวพ. จัดโครงการหนุนเสริมโครงการวิจัย “เทคนิคการบริหารจัดการงานวิจัย และการเขียนรายงานวิจัยให้มีคุณภาพ” 
26-27 ก.ค.62 ประชุมพัฒนาโครงงานวิจัยแหล่งท่องเท่ียววัฒนธรรมอตัลักษณ์อีสานใต้ สกว~วช. ~มรภ.38 แห่ง  / 13 ส.ค. 62 ร่วมประชุมแนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัย อววน. ณ 
โรงแรม อวานี / 
 28 ก.ย. สวพ.มรภ.บร.จัดโครงการแนวทางการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมฯ เพื่อขอสนับสนุนทุนวิจัย ปี 64 / 4-5 ต.ค.62 ประชุมเวที รายงานผลการพัฒนาโครงการ มรภ. พันธกิจ
สัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทุนสนับสนุนความร่วมมือ สกว~วช / 2 ธ.ค.62 ประชุมความร่วมมือ มรภ.อีสานใต้ โครงการวิจัยพัฒนาชุมชนท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ฯ ณ มรภ ชัยภูมิ /7 
ม.ค.63 สถาบันวิจัย ประชุมร่วม นายอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และ นายกฯ.5 ต าบลเพื่อวางแนวทางการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นท่ี 
8 มค. สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการน้ าชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ กับ สภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ .. 
20 ม.ค.63 ประชุมเครือข่าย มรภ.อีสาน 11 จังหวัด / 6 ก.พ.63 มรภ.บร.ลงนามความร่วมมือ..กับ อ.เฉลิมพระเกียรติ และ AFMA ประเด็นพัฒนาเชิงพื้นท่ีบนดินแดนภเูขาไฟ / 30 ม.ิย.63 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ อ.เฉลิมพระเกียรติ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ค้นโจทย์วิจัยเชิงพื้นท่ี mou อ.เฉลิมพระเกียรติ /9 ก.ค. 63 ประเมินผลการด าเนินงานสถานบันวิจัยและพัฒนา ระบบ
อออนไลน์  



9 ก.ค.63 สวพ.ประชุมร่วม การบูรณาการงานวิจัยเชิงพื้นที่..อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
20 ก.ค.63 สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.บร.จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ GI โดยได้รับเกียรติจากนายอ าเภอโนนสุวรรณ 
27 ต.ค.63 โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย.เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย 2565. 
27 พฤษภาคม 2560 การจัดท าฐานข้อมูลเพื่อการหมุนเวียนน้ าใช้ / 1 มิถุนายน 2560  ตรวจเยี่ยมพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิน่ 27 ก.ย. 2560 
ติดตาม หนุนเสริม โครงการ สสส 6 
27 กพ งานเยือนถิ่นแผ่นดินปราชญ์ คร้ังที่ 5 ณ วัดตะไกพ้ลวง  / 16 มี ค เช้าลงพื้นที่ส ารวจ งานวิจัย บ่าย นิเทศติดตามโครงการ สสส 6  / 11เม ย 61 ลงพื้นที่ 
ประชุมบริหารจัดการพื้นที่สาธารณประโยชน์แบบมีส่วนร่วม ต าบลชุมแสง นาแปลงรวม 
26 เม.ย โครงการจัดต้ังกลุ่มบริหารจัดการน้ าต าบลโคกกลาง / 8 พ.ค.61 ต้อนรับท่านนายก  / 16 พฤษภาคม อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน “งานวัน
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี(Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๑ 
12 มิ.ย ลงพื้นที่ ชุมชน OTOP เขต อ.พุทไธสง  / 
27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561ณ จังหวัดเชียงใหม่ / 19-20 ก.ค.พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช อ.พุทไธสง 19 กลุ่ม / Thailand Research Expo2018 
ระหว่างวันที่ 9-13 สค.61 /15 ส.ค.61 ประกันคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา จาก ผู้ทรงคุณวุฒิ 5-7 ก.ย. 61 ร่วมเวทีน าเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่  / 6 ธ.ค.61 ร่วม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาล / 12 ธ.ค. 61 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ 
บุรีรัมย์  
16 ธ.ค. ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ า. / 18ธันวาคม2561 เข้าร่วมเวทีเสวนาเรื่อง เมืองเก่า คิดใหม่ The Old Town Buriram /24-26 ธ.ค.โครงการจัดต้ัง
กลุ่มบริหารจัดการน้ า./23 ม.ค. 62ประชุมเตรียมงานเยือนถิ่นแผ่นดินปราชญ์ ครั้งที่ 6  
29ม.ค.จัดอบรมเพื่อขับเคลื่อนการขึ้นทะเบียนสิง่บ่งชิท้างภูมิศาสตร์  /2 ก.พ. 62 เวทีเสวนาการบริหารจัดการน้ าชุมชน และการประกวดนวัตกรรมการบริหารจัดการ
น้ าชุมชน...BRICC /13 ก.พ. ที่ปรึกษาหนุนเสริม โครงการยุวพัฒน์รักถิ่น 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562  จัดงานแถลงข่าว “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ปี 2562 / 
วันที่ 27 ก.พ.1 มี.ค 62 “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ปี 62 /6 ม.ีค. ประชุมพิจารณาค าร้องเพื่อขึ้นทะเบียนสิง่บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์  /19-20 มี.ค. 62  รายงานวิจัย
ระดับภูมิภาค Roving Team / 7 เมษายน Thailand Research Expo2019 / 4 ก.ค.ประชุมประเมินสถานการณ์ภัยแล้ง จ.บุรีรัมย์ 
 



19 ก.ค. 62 งานพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 23 อ าเภอ /8 ส.ค. 62 โครงการหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี /9 ส.ค. ยุวพัฒน์รักถิ่น /14 ส.ค.62 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน..กลุ่ม
ผู้ประกอบการสินค้า OTOP 
16ส.ค.จัดตั้งกลุ่มบริหารจัดการน้ าชุมชน ห้วยราช / 21 ส.ค. พช.อุตฯ บ้านคูณ หมู่ 7 / 26 ส.ค.62 สวพ. ประชุมแผนบูรณาการหน่วยงานเพ่ือรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง  /29~30 ส.ค. จัดตั้งกลุ่ม
บริหารจัดการน้ าอ าเภอกระสัง 
4-5 กันยายน 2562 ร่วมท าบุญขึ้นอาคารใหม่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4-5 ก.ย 62. คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า โอทอป ลงพ้ืนท่ีติดตามกลุ่มทอผ้า บ้านคูณ อ.พุทไธสง และบ้านกระโดนไม้แดง 
6 ก.ย. โครงการบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.บุรีรัมย์ การจัดตั้งกลุ่มบริหารจัดการน้ าชุมชน อ าเภอละหานทราย 
25 ก.ย.ประชุมฯ น าเสนอโครงการความร่วมมือ สสส.3 สังเคราะห์ชุดโครงการ มรภ.บร 
27 ก.ย.62 งานน าเสนอยวุพัฒนร์ักถิ่นรอบประเมินผล / 23-26 ต.ค.62 พัฒนาฯผู้น าชุมชน 5 อ าเภอ / 13~14 พ.ย. อนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพฯ  /19-22 พ.ย. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
โครงการพระราชด าริ  /4-5 ธ.ค.62 รายงานผลการด าเนินงาน ปี 2562 ต่อผู้ทรงคุณวุฒ ิ
16 ธ.ค. ประชุม Mini_UKM_Research ม.อุบล /19 ธค.62 ร่วมเวทีเสนอรายงานวิจัย โครงการ สสส. มรภ.มหาสารคาม / 22 ม.ค.63 สวพ. บริการวิชาการจัดตั้งกลุ่ม อ.บ้านกรวด../ 2 ก.พ. 63 
ติดตามกลุ่มบริหารจัดการน้ า ต.ชุมเห็ด อ.เมือง และ ต.หนองโสน อ.นางรอง 
12 ก.พ. 63 หนุนเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ CCR มรภ.หมู่บ้ัานจอมบึง. 14 ก.พ.63 ประชุมทีม CCR RT มรภ.พระนคร 15 ก.พ. 63 สวพ.มรภ.บร. ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์จังหวัดแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
29 ก.พ.-3 ม.ีค.63  สวพ.ร่วมงานแสดงผลงานวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งท่ี 8 ณ มรภ.อุตรดิตถ์ /11 มี.ค.63 สวพ.บร พัฒนาสร้างผังน้ าระดับชุมชน /16 มี.ค.63 รายงานความก้าวหน้าชุดโครงการ
ยกระดับท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอีสานใต้ ณ มรภ.อุบลฯ/23 เม.ย.63 ส ารวจทางน้ า ห้วยราช 20 พ.ค. 63  สวพ.โครงการจ้างงานCovid-2019 
14 เม.ย. 63 วันครอบครัว พวกเรา พนักงานเจ้าหน้าท่ี ผู้บริหาร ครอบครัว สวพ. จัดชุดอาหารแห้ง ดูแลพี่น้อง 
26 พ.ค.63 ทีมเครือข่ายงดเหล้า /สสจ.บุรีรัมย์ 15 ก.ค.63 สวพ.บร.ประชุมทีมวิจัยร่วม นักวิจัยมหาวิทยาลัยจุฬาฯ /24 ก.ค. 63 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีท่ี 2 มรภ.บร.โครงการอาสา
สานต่อพระราชด าริ / 2 ส.ค.63  สวพ.ประชุมหารือกับทางสมาคมการตลาดเกษตรและอาหารแห่งภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค (AFMA) 
1-3 ส.ค.63 สวพ.มรภ.บร. ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย Thailand Research 2020  
10 ส.ค.63 พัฒนาร่วมกับเยาวชน ร.ร.ชุมแสงพิทยาคม และชุมชน 3 หมู่บ้าน / 19-22 ส.ค.63 สวพ.น าผู้น าชุมชนท้องถิ่น 4 อ าเภอ ศึกษาดูงาน 



5 ก.ย. เตรียมงานพระราชทานเมล็ดพันธ์พืช. /13-14 ก.ย. น า นศ.เข้ารับรางวัล  กปร.  /3-4 ตุลาคม 2563 ปฏิบัติการลงพื้นที่สอบถาม
พฤติกรรม  
7 พ.ย.63  ติดตามกลุ่มบริหารจัดการน้ า กลุ่มต าบลไพศาล / 8 พ.ย. 63 ร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์ อุทยานวิทยาศาสตร์ มทส.  /17พ.ย.63 
รายงานผลต่อส านักงบประมาณ 2563 /18พ.ย.63 ประชุม ร่าง พรบ.การจัดการขยะอิเลคทรอนิคส์ 
25พ.ย.63 บริหารจัดการน้ าชุมชน สวพ /26 พ.ย.63 สวพ.ประชุมพิจารณางานวิจัยในมนุษย์ และ ข้อเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย 
2565 /  
1-2 ธ.ค.63 ร่วมรายงานผลการประเมินผลการปฎิบัติงาน มรภ.บร / 13 มค.64 สวพ.ประชุม ทีมวิจัย บพท.เสนอโครงการวิจัย 64  17
ติดตามงานก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้บ้านถาวร..อ.เฉลิมพระเกียรติ. 
  23ธ.ค.63 ประชุมระดมสมอง สกสว. แนวทางการพัฒนากิจการเพื่อสังคม Social Enterprise  



จบกำรน ำเสนอ 



มีกำรพัฒนำโจทย์วิจัยผนวกกับกำรพัฒนำนักวิจัยใหม่ทุกปี 



• Infographic Style รางวลันักวจิัยดเีด่น 
 ดร.สรรเพชร   เพียรจดั 
พ.ศ. 2562 มอบรางวลัท่ี มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี พ.ศ. 2562 

นอกจากนั้นยงัมีการมอบรางวลั
นกัวจิยัดีเด่นในระดบัคณะจดั 2 ปีคร้ัง 



การด าเนินงานด้านการท่องเท่ียวชมุชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

• สนับสนุนงบวิจัย 

• สนับสนุนบุคลากรท าวิจัยเชิงพืน้ที่ 

• ประสานความร่วมมือในพืน้ที่ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

อีสานตอนล่าง 

• มรภ. ชัยภูมิ  นครราชสีมา  บุรีรัมย์ 

• มรภ.สุรินทร์  ศรีษะเกศ  อุบลราชธานี 

ปี พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน ด าเนินการจัดท า MOU. ร่วมกนัสถาบันวจิัยในเขตอสีานใต้ 

OUT-PUT  พฒันางานวชิาการร่วมกนั  ได้แก่  งานวชิาการรับใช้สังคม   
การพฒันาโจทย์วจัิยเพือ่การพฒันาท้องถ่ิน  การประชุมวชิาการ  บทความ ฯลฯ 



การด าเนินงานภาคประชาชนและท้องถ่ิน 

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรมัย ์

• สนับสนุนงบวิจยั 
• สนับสนุนบุคลากรท าวิจยัเชิงพื้นท่ี 
• ประสานความร่วมมือในพื้นท่ี 

เครือข่ายปราชญฯ์ 

• สนับสนุนการด าเนินงานร่วมกบัชุมชน 
• พฒันาบุคลากรในท้องถ่ินให้พ่ึงตนเองได้ 
• ประสานงานในพื้นท่ี 
• สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัทุกภาคส่วน 
• สร้าง/พฒันาทายาทปราชญ์เพ่ิมขึ้น 

ปี พ.ศ. 2552  มหาวิทยาลยัร่วมด าเนินการก่อตัง้ “เครือข่ายปราชญช์าวบา้นขบัเคล่ือนบรีุรมัยเ์มืองน่าอยู่” 

OUT-PUT ก่อให้เกิดความมัน่คง  มัง่คัง่  ยัง่ยืนด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 



การด าเนินงานชมุชนจดัการตนเอง 6 ด้าน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

• สนับสนุนงบวิจัย 

• สนับสนุนบุคลากรท าวิจัยเชิงพืน้ที่ 

• ประสานความร่วมมือในพืน้ที่ 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

• สนับสนุนงบวิจัยปี 2,3 

• สนับสนุนข้อมูลท้องถ่ิน 

• ประสานงานในพืน้ที่ 

ปี พ.ศ. 2558 ด าเนินการจัดท า MOU. ร่วมกนัทั้ง 2 ฝ่าย  โดยใช้เวลาต่อเน่ือง 3 ปี 

OUT-PUT  พฒันาและแก้ไขปัญหาท้องถ่ินในด้าน  จัดการขยะ  ส่ิงแวดล้อม สุขภาพผู้สูงอายุ  ยาเสพติด  
เศรษฐกจิชุมชน  เกษตรอนิทรีย์ เป็นต้น   



การด าเนินงานด้านบริหารจดัการน ้า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

• สนับสนุนงบวิจัย 

• สนับสนุนบุคลากรท าวิจัยเชิงพืน้ที่ 

• ประสานความร่วมมือในพืน้ที่ 

อ าเภอทั้ง 23 อ าเภอ 

• เทศบาลต าบลหนองเต็ง หนองตาด 

• อบต.โคกกลาง โคกล่าม ถลุงเหล็ก ชุมแสง  

• อบต.หนองโสน (หมู่บ้านข้าวเม่า) 

ปี พ.ศ. 2559 ด าเนินการจัดท า MOU. ร่วมกนักบั อปท.ในจังหวดับุรีรัมย์ 

OUT-PUT  พฒันาและแก้ไขปัญหาท้องถ่ินในด้าน  การพฒันาด้านการท่องเทีย่วชุมชน  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 



กลุ่มนกัวจิยั 

Stakeholder พฒันาโจทย์วจิัย 

สถาบนัวจิยัฯ 

พฒันาโครงการวจิัย 

สถาบนัวจิยัฯ 

โครงการวจิัย 
Proposal 

เสนอแหล่งทุน 

สถาบนัวจิยัฯ สถาบนัวจิยัฯ 

กลุ่มนกัวิจยั 
Stakeholder 

ระบบก ากบัติดตามงานวจิัย(ต้นทาง) 



เซ็นสัญญารับทุน 
ด าเนินงานตาม
โครงการวจิัย 

สถาบนัวจิยัฯ 

รายงานความก้าวหน้า 

สถาบนัวจิยัฯ 

หนุนเสริม 

สถาบนัวจิยัฯ 

ด าเนินงานตาม
โครงการวจิัย 

สถาบนัวจิยัฯ 

หนุนเสริม 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

สถาบนัวจิยัฯ 

กลุ่มนกัวิจยั 
Stakeholder 

กลุ่มนกัวิจยั 
Stakeholder 

ระบบก ากบัติดตามงานวจิัย  (กลางทาง) 



การสังเคราะห์
งานวจิัย 

กระบวนการ พฒันา
นโยบายสาธารณะ 

เวทคีนืข้อมูลสู่ท้องถิ่น
(พืน้ที่วจิัย) 

กระบวนการถ่ายทอด
งานวจิัยสู่การใช้ประโยชน์ 

การประยุกต์ใช้งาน
จริงในพืน้ที ่

สถาบนัวจิยัฯ สถาบนัวจิยัฯ 

หนุนเสริม 

สถาบนัวจิยัฯ สถาบนัวจิยัฯ 

หนุนเสริม 

สถาบนัวจิยัฯ 

กลุ่มนกัวิจยั 
Stakeholder กลุ่มนกัวิจยั 

Stakeholder กลุ่มนกัวิจยั 
Stakeholder 

ระบบก ากบัติดตามงานวจิัย  (ปลายทาง) 



Social Engagement 
Buriram Rajabhat University 

การถอดบทเรียน(KM) 
แนวปฏิบัตทิีด่ใีนการส่งเสริมการท าผลงาน

วชิาการรับใช้สังคม 



แนวทำงกำรท ำผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม 

การท างานวจิัยเชิงพืน้ที่ 
การท าวจิัยแบบ CBR 

การท าวจิัยเชิงปฏบิตักิาร
แบบมีส่วนร่วม 

ส่งเสริม 

ขอ. ผศ.รศ.ศ 

การส่งเสริมการท าผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม 

การขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

การท าผลงาน
วชิาการรับใช้สังคม 



แนวทำงกำรท ำผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
     กำรยกระดับคุณภำพชีวิต  กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน  กำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน  กำรพัฒนำสังคม  กำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม  
กำรเกษตร  จัดกำรขยะ  จัดกำรน  ำ  จัดกำรอำหำร  จัดกำรกลุ่ม 
และอีกมำกมำย  ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคม 

ผลงานวชิาการรับ
ใช้สังคม 

หน่วยงานในมหาวทิยาลัย 

บุคลากรของมหาวทิยาลัย 

พืน้ที่เป้าหมาย 

และหน่วยงานในพืน้ที่ 
กลุ่ม/องค์กร/ชุมชน/หน่วยงาน 



ในมหำวิทยำลัย นอกมหำวิทยำลัย 

กำรเชื่อมโยงกำรท ำผลงำนรับใช้สังคมกับหน่วยงำนภำยนอก 

นักวิจัย/บุคลำกร 
ร่วมกับกลุ่ม  องค์กร ฯ 

เสนอโจทย์ 

หน่วยงำนภำยนอก 
ภำครัฐ เอกชน ประชำ

สังคม  เสนอโจทย์ 

ชำวบ้ำนในพื นที่ชุมชน 
ปัญหำควำมต้องกำร 
แก้ไขปัญหำในพื นที่ 

นโยบำย 
กำรดักทำงก่อนปัญหำเกิด 

กำรพยำกรณ์คำดกำรณ์ 

กำรได้มำซึ่งโจทย์ท ำ
ผลงำนรับใช้สังคม 

กรรมกำร
กลั่นกรองฯ 

โครงร่ำง 
กำรท ำผลงำน
รับใช้สังคม 

น ำเสนอ
โครงร่ำงฯ 

กรรมกำร
พิจำรณำ 

อนุมัติ/
แก้ไข 

เซ็นสัญญำ 

ด ำเนินงำนตำมแผน 

ปฏิบัติกำรเพื่อสร้ำงกำร
เปลี่ยนแปลง 

ถอดบทเรียน คืนข้อมูลเพื่อ
กำรขับเคลื่อนในพื นที่ 

กำรเผยแพร่งำน หรือกำร
น ำผลงำนสู่กำรใช้ประโยชน์ 

กำรท ำเล่มผลงำนวิชำกำร
รับใช้สังคม 

ผู้ท ำผลงำนวิชำกำร 
รับใช้สังคม 

มหำวิทยำลัยท ำ
ประกำศแจ้งกำร
ท ำผลงำนไปยัง
พื นที่เป้ำหมำย 

มหำวิทยำลัยท ำ
ประกำศแจ้งกำร
ท ำผลงำนไปยัง
พื นที่เป้ำหมำย 

  สถำบัน 
  วิจัย 
  และ 
  พัฒนำ 



• Infographic Style ระเบียบกำรส่งเสริมกำรท ำผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม 



• Infographic Style ใน website มีระเบียบสนับสนุนให้นักวจิยัไปตพีมิพ์เผยแพร่ในทุกระดบั 



หนุนเสริมงานวจัิย  ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์(GI.) 
“ข้าวหอมมะลดินิภูเขาไฟบุรีรัมย์” มหาวทิยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์ 



• Infographic Style 
เวบ็ไซต์ฐานข้อมูลงานวจิัย มหาวทิยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์  http://rdi.bru.ac.th/2017/research/ 

http://rdi.bru.ac.th/2017/research/
http://rdi.bru.ac.th/2017/research/
http://rdi.bru.ac.th/2017/research/


• Infographic Style ระบบสาระสนเทศเพือ่การบริหารจัดการงานวจิัย 



• Infographic Style ระบบสืบค้นข้อมูลด้านงานวจัิยของมหาวทิยาลยั 



ระบบวเิคราะห์ข้อมูลด้านงานวจัิย  ของมหาวทิยาลยั 



เวบ็ไซต์ฐานข้อมูลงานวจัิยทีน่ าไปใช้ประโยชน์   http://rdi.bru.ac.th/pdms/index.php 

http://rdi.bru.ac.th/pdms/index.php


เวบ็ไซต์ฐานข้อมูลงานวจัิยทีน่ าไปใช้ประโยชน์   http://rdi.bru.ac.th/pdms/index.php 

http://rdi.bru.ac.th/pdms/index.php


ที ่ หมวดรายจ่าย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 210,000 370,000 140,000 
2 โครงการระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย 2,620,000 1,600,000 1,200,000 
3 โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัย 6,914,100 9,210,000 16,080,000 
4 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการใช้สัตว์เพื่องาน

วิทยาศาสตร์ 
340,000 50,000 50,000 

5 โครงการถ่ายทอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 360,000 0.00 0.00 
6 โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2,280,000 5,000,000 3,730,000 

รวมทั้งส้ิน 12,924,100 16,230,000 21,200,000 

งบประมาณประจ าปี 2562-2564 



• Infographic Style สรุปผลการประเมินตนเองตามตวับ่งช้ีฯ พ.ศ. 2563 



ข้อ รายการความพงึพอใจ คะแนนทีไ่ด้ ระดบั 
๑.      ความพึงพอใจดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบ้ริการ ๔.๘๐ มากท่ีสุด 

๒. ความพึงพอใจดา้นสถานท่ี/ส่ิงอ  านวยความสะดวก ๔.๗๐ มากท่ีสุด 

๓. ความพึงพอใจดา้นบุคลากร/เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ ๔.๗๒ มากท่ีสุด 

๔. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการ ๔.๗๕ มากท่ีสุด 

  ค่าเฉลีย่ ๔.๗๔ มากท่ีสุด 

ระดบัความพงึพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 



ผลงานวจิัยทีไ่ด้รับการเผยแพร่และใช้ประโยชน์  มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ 

ท่ี ผลงำนที่ตีพิมพ์เผยแพร่และใช้ประโยชน์ 
ในปี พ.ศ. 2563 

จ ำนวน 
(เรื่อง) 

ร้อยละ 
(%) 

จ ำนวนผลงำนวิจัย
ทั งหมด (เรื่อง) 

1 ผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ระดับนำนำชำติ  8 20 40 

2 ผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ระดับชำติ  32 80 40 

3 ผลงำนวิจัยที่น ำไปสู่กำรใช้ประโยชน์ 40 100 40 



โดยสรุป 
ผลงำนสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

พ.ศ. 2560-2564 



ผลงำนที่ผ่ำนมำ (พ.ศ. 2560-2564) 

1 กำรสร้ำงมำตรฐำนกำรวิจัยในมนุษย์ของมหำวิทยำลัย  

2 กำรสร้ำงมำตรฐำนกำรวิจัยกำรใช้สตัว์ทดลองเพือ่งำนทำงวิทยำศำสตร์  

3 กำรพัฒนำระเบียบว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิชำกำร พ.ศ. 2561  

4 กำรน ำผลงำนวิจัยฯเข้ำร่วมแสดงผลงำน Thailand Research Expo 2017 – 2020 ได้รับรำงวัลทุกปี  

5 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับมหำวิทยำลัยขนำดใหญ่ เพื่อกำรพัฒนำนักวิจัยใหม่ใน ม.  



ผลงำนที่ผ่ำนมำ (พ.ศ. 2560-2564) 

6 พัฒนำบุคลำกรชุมชนท้องถ่ินให้มีควำมเข้มแข็งโดยผ่ำนกระบวนกำรวิจัยเพิ่มขึ นอย่ำงต่อเนื่อง  

7 กำรจัดตั งสถำบันบริหำรจัดกำรน  ำชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือช่วยเหลือด้ำนวิชำกำรและป้องกันภัยพิบัติด้ำนน  ำ 

8 ออกแบบและปรับปรุงอำคำร1เพ่ือเป็นอำคำรประสำนงำนกำรวิจัย  จัดประชุม  พัฒนำโครงกำรวิจัย ฯ  

9 จัดท ำศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ขึ นในมหำวิทยำลัยเพื่อเป็น Big Data ของท้องถิ่น  

10 จัดตั งศูนย์นวัตกรรมสู่กำรใช้ประโยชนจ์ังหวัดบุรรีัมย์ขึ นในสถำบันวิจัย เพื่อถ่ำยทอดผลงำนวิจัย  



ผลงำนที่ผ่ำนมำ (พ.ศ. 2560-2564) 

11 เป็นประธำนเครือขำ่ย ผอ.สถำบันวิจัยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏในภำคตะวันออกเฉียงเหนอื 

12 
ประสำนงำนรว่มกับส ำนกังำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ(กปร.) เพื่อสำนต่อกำร
ด ำเนินงำนตำมแนวพระรำชด ำริในจังหวัดบุรีรัมย์ให้มีควำมเข้มแข็งยิ่งขึ น 

13 จำกกำรประสำนควำมร่วมมือกับ สกสว.ส่วนกลำงและ บพท.อย่ำงต่อเนื่องส่งผลให้ได้รับทุนวิจัยเพ่ิมขึ นทุกปี  



THANK YOU 
สถาบนัวจิัยและพฒันา  มหาวทิยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์ 


