
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
เรื่อง  ผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 1/2562 

            ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้อนุมัติเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕ 62 เพื ่อให้
สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดสรรทุนให้แก่โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ตามระบบ NRMS  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้พิจารณาอนุมัติจัดสรร
ทุนอุดหนุนการวิจัย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

 

 

 

เลขที่สัญญา ชื่อผู้ได้รับจัดสรร ชื่อโครงการวิจัย จำนวนจัดสรร หมายเหตุ 

1. นายบรรเจิด สอนสุภาพ 
 

โครงการหลัก  แนวทางการบริหารจัดการกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนและการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์
ปลาส้มอินทรีย์โดยการพัฒนาระบบการผลิตสู่การ
รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย เพื่อรองรับเมือง
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา ในจังหวัดบุรีรัมย์  

55,000  

นายบรรเจิด สอนสุภาพ โครงการย่อยท่ี  1/1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า
ปลาส้มอินทรีย์ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจในแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬา
จังหวัดบุรีรัมย์  

250,000  

น.ส.จิตตะวัน กุโบลา โครงการย่อยท่ี  1/2  การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ชาวบ้านร่วมกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ชุมชนปลาส้มอินทรีย์ ของ
กลุ่มสตรีบ้านโคกเพชร ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

188,500  
 
 

(493,500) 

2. นายภูริชญ์ งามคง โครงการหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยเบรกแตก 
ของตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัด
บุรีรัมย ์

50,000  

นายพูนธนะ ศรีสระคู โครงการย่อยท่ี 2/1 นวัตกรรมเครื่องสลัดน้ำมัน
เพ่ือการเพ่ิมมูลค่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยเบรก
แตกของตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ 
จังหวัดบุรีรัมย์   

128,800  

นายภูริชญ์ งามคง โครงการย่อยท่ี 2/2 นวัตกรรมเครื่องหั่นกล้วยเพื่อ
การเพ่ิมมูลค่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยเบรกแตก
ของตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัด
บุรีรัมย์  

122,900  
 
(301,700) 



 

 

เลขที่สัญญา ชื่อผู้ได้รับจัดสรร ชื่อโครงการวิจัย จำนวนจัดสรร หมายเหตุ 

3. 
 

น.ส.สธุีรา สุนทรารักษ์ โครงการหลัก การยกระดับผ้าไหมทอมือตำบล
ประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สู่
เส้นทางการเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Eco-Products) ด้วยการผสมผสาน
ระหว่างเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีดิจิดัล
เพ่ือการส่งเสริมการผลิตอย่างสร้างสรรค์และสร้าง
มาตรฐานสินค้าท้องถิ่นเพ่ือการพึ่งพาตนเอง 

250,000  

น.ส.สธุีรา สุนทรารักษ์ โครงการย่อยท่ี 3/1 การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีชีวภาพด้านการรังสรรค์สีเส้นใยไหม
และเส้นใยฝ้าย ด้วยเชื้อราที่คัดแยกได้จากดินใน
เขตภูเขาไฟไปรบัด อำเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าเชิงเศรษฐกิจอย่าง
สร้างสรรค์ 

231,600  

น.ส.จิรวด ี โยยรัมย ์ โครงการย่อยท่ี 3/2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนและส่งเสริม 
การตลาดด้านการขายแบบเชิงรุกของผ้าไหมทอ
มือตำบลประทัดบุ อำเภอประโคน ชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ ผ่านระบบเครือข่ายโซเซียลเน็ตเวิร์ค 

200,000  
 
 
 
(681,600) 

4. น.ส.เมษยา บุญสีลา โครงการหลัก การสร้างชุมชนต้นแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการจัดการตนเอง กรณีศึกษาตำบล
บ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  

196,000  

นายธนกร เพชรสินจร โครงการย่อยท่ี 4/1 การศึกษารูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชนของตำบลบ้านยาง 
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

181,000  

น.ส.เมษยา บุญสีลา โครงการย่อยท่ี 4/2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
ขยะมูลฝอยเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนตำบลบ้าน
ยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  

206,000  

น.ส.สุดารัตน์ ปีนะภา โครงการย่อยท่ี 4/3 การสร้างนวัตกรรมเตาเผา
ขยะโดยบูรณาการภูมิปัญญากับเทคโนโลยีที่มี
ต้นทุนประหยัดและมีประสิทธิภาพสูง กรณีศึกษา
ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์.  

181,500  

นายพิชิต วันดี โครงการย่อยท่ี 4/4 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ือ
การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรผ่านระบบคิว
อาร์โค้ด ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง 
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  

206,000 

(970,500) 
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5. นายดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์ โครงการหลัก  ดิจิทัลสื่อสารการตลาด  70,000  

นางพุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร โครงการย่อยท่ี 5/1 ความต้องการจำเป็นด้าน
เนื้อหาของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ 

140,000 
 

นายดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์ โครงการย่อยท่ี 5/2 การสร้างสรรค์สื่อโฆษณา
ดิจิทัลแบบมีส่วนร่วมเพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญาการ
ทอผ้าอีสานใต้ และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากผ้าไหม 

113,500 

(323,500) 
6. 
 

นายปิยชนม์ สังข์ศักดา โครงการหลัก การประเมินความสำเร็จของ
โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการและการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์

91,900 

 
นายปิยชนม์ สังข์ศักดา โครงการย่อยท่ี 6/1การสำรวจสถาปัตยกรรมพื้น

ถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์ ภายใต้การเรียนรู้แบบบูรณา
การ : กรณีศึกษา อุโบสถพ้ืนถิ่นวัดสะเดา อำเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  

170,000 

 
นายวิสาข์ แฝงเวียง โครงการย่อยท่ี 6/2การสำรวจสถาปัตยกรรมพื้น

ถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์ ภายใต้การเรียนรู้แบบบูรณา
การ : กรณีศึกษา ศาลาวัดเจริญนิมิตร อำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  

170,000 

(431,900) 
7. น.ส.ภัทรนันท์ ทวดอาจ โครงการหลัก การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

การผลิตโคลนขัดผิวจากดินภูเขาไฟสู่กลุ่มผู้ผลิต
สินค้าโอทอป ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติและ
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์เพ่ือยกระดับ
เศรษฐศาสตร์เชิงพาณิชย์ 

79,750 

 
น.ส.ภัทรนันท์ ทวดอาจ โครงการย่อยท่ี 7/1การวิจัยและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการผลิตโคลนขัดผิวจากดินภูเขาไฟสู่
กลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอทอป ในอำเภอเฉลิมพระ
เกียรติและอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์เพ่ือ
ยกระดับเศรษฐศาสตร์เชิงพาณิชย์ 

130,000 

 
นายเสกสิทธิ์ ดวงคำ 
  

โครงการย่อยท่ี 7/2 คุณสมบัติและการประเมิน
ความเสี่ยงต่อสุขภาพของโคลนขัดผิวจากดินภูเขา
ไฟ  

87,750 

(297,500) 
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8. น.ส.รัตนา เพ็งเพราะ
  

โครงการชุด การส่งเสริมการผลิตอาหารและ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพในหมู่บ้านท่องเที่ยวและศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนสายยาว ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง      
จ.บุรีรัมย์ 

44,600 

 

น.ส.ภาวิณี ศิลาเกษ โครงการย่อยท่ี 8/1 การพัฒนาสูตรเค้กกล้วยหอม
ไขมันต่ำเส้นใยอาหารสูงจากแป้งดัดแปรและวัตถุดิบ
ในท้องถิ่นเพ่ือจำหน่ายในหมู่บ้านท่องเที่ยวและศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนสายยาว ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง      
จ.บุรีรัมย์  

250,000 

 

น.ส.รัตนา เพ็งเพราะ
  

โครงการย่อยท่ี 8/2 การผลิตชาสมุนไพรเนียมหอม
ร่วมกับสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อสุขภาพในชุมชนหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสายยาว         
ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์   

250,000 

(544,600) 
9. น.ส.สุพัทรา แตงทับทิม

   
โครงการชุด การศึกษาและรายงานผลคุณภาพน้ำ
ผ่านเว็บแอพพลิเคชัน ในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ำมูล จังหวัด
บุรีรัมย์ สำหรับเป็นข้อมูลในการติดตามและเฝ้า
ระวัง เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาค
การเกษตรสู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

68,200 

 
นายณัฐวุฒิ พจน์ปริญญา
   

โครงการย่อยท่ี 9/1 การพัฒนาเครื่องเก็บตัวอย่าง
น้ำแบบอัตโนมัติ เพ่ือใช้สำหรับการวิเคราะห์
คุณภาพ น้ำ ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำมูล จังหวัดบุรีรัมย์ 

208,700 

 
น.ส.ศรัญญา มณีทอง โครงการย่อยท่ี 9/2 การวิเคราะห์และตรวจสอบ

คุณภาพน้ำในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ำมูล จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ใช้
สำหรับการเกษตร 

135,700 

 
นายเลอสันต์ ฤทธิขันธ์ โครงการย่อยท่ี 9/3 ระบบการรายงานผลการ

วิเคราะห์คุณภาพน้ำเพ่ือเฝ้าระวังและติดตามข้อมูล 
การเปลี่ยนแปลงผ่านเว็บแอพพลิเคชัน  

97,500 

(510,100) 
10. น.ส.สายใจ ทันการ โครงการชุด การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณา

การเพ่ือรองรับเมืองท่องเที่ยวทางกีฬาจังหวัด 
บุรีรัมย์ อย่างยั่งยืน 

217,700 

 
น.ส.สายใจ ทันการ
  

โครงการย่อยท่ี 10/1กลยุทธ์การใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ตลาดสีเขียวจังหวัดบุรีรัมย์ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 

220,000 

 
น.ส.อนงค์ ทองเรือง โครงการย่อยท่ี 10/2การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ

บูรณาการเพ่ือรองรับเมืองท่องเที่ยวทางกีฬาจังหวัด
บุรีรัมย์ อย่างยั่งยืน 

220,000 

 
น.ส.รุ่งรัตน์ หัตถกรรม โครงการย่อยท่ี 10/3รูปแบบการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจัดการทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว
โดยชุมชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

220,000 

(877,700) 



ขอให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยข้างต้น ติดต่อทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยกับสถาบันวิจัยและพัฒนา  ตั้งแต่วันที่   
2  ตุลาคม  2561 เป็นต้นไป 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม ๒๕61 
 
 
 
                                                           (รองศาสตราจารย์มาลิณี      จุโฑปะมา) 

      รักษาราชการแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

เลขที่สัญญา ชื่อผู้ได้รับจัดสรร ชื่อโครงการวิจัย จำนวนจัดสรร หมายเหตุ 

11. น.ส.สชุาดา สานุสันต์
  

โครงการชุด นวัตการรมการผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ข้าวฮางงอกในการให้คุณค่าด้าน
โภชนาการและสารออกฤทธิ์สูงเพ่ือเพ่ิมมูลค่าอาหาร
สุขภาพในเชิงพาณิชย์ ของกลุ่มวิสาหกิจเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวหอมมะลิในดินแร่ภูเขาไฟ ในจังหวัดบุรีรัมย์  

90,000 

 

นางวนิดา วัฒนพายัพกุล
  

โครงการย่อยท่ี 11/1การประเมินสายพันธุ์ข้าว
พ้ืนเมืองที่มีศักยภาพในการให้คุณค่าด้านโภชนาการ
และสารออกฤทธิ์สูงเพื่ออาหารสุขภาพ ของกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวฺหอมมะลิอินทรีย์ ในดินแร่ภูเขา
ไฟ ในจังหวัดบุรีรัมย์  

150,000 

 

น.ส.สชุาดา สานุสันต์
  

โครงการย่อยท่ี 11/2 การศึกษาระยะเก็บเก่ียว
และกรรมวิธีการแปรรูปข้าวฮางงอก ต่อ
องค์ประกอบทางเคมี คุณค่าด้านโภชนาการและสาร
ออกฤทธิ์สูงของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ที่ ในดินแร่ภูเขาไฟ บ้านสระสี่เหลี่ยม ต.
หนองโบสถ์ อ.นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

186,500 

 

นายพีร์นิธิ ราชวิชา โครงการย่อยท่ี 12/3 การศึกษาชนิดของบรรจุ
ภัณฑ์ที่เหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพของข้าว
ฮางงอก ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวฮางบ้านสระ
สี่เหลี่ยม ตำบลหัวถนน อ.นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
   

130,000 

(556,500) 
12. นายเชาวลิต  สิมสวย 

นายบัญชา    นวนสาย 
นางจารินี     ม้าแก้ว 
นายอุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา 
นายณัฐพล   วงษ์รัมย์ 
นางธนภร  จรูญรักษ์ 

โครงการบริหารจัดการงานวิจัยงบบูรณาการ  
ประจำปีงบประมาณ 2562 
 

325,000 

 

รวมทั้งสิ้น 12  ชุดโครงการ (หกล้านสามแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 6,314,100 
 


