
รายงานผล 1.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562  

ตารางที่ 1 แสดงผลรายโครงการที่สถาบันวิจัยได้รับการสนบัสนุนประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 

โครงการ ชื่อโครงการ จำนวนงบประ
ประมาณ 

จำนวนกิจกรรม จำนวนกิจกรรมที่ทำ หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำงานวิจยั 

210,000 จำนวน  5 กิจกรรม 5 กิจกรรม  

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานวจิัย 1,850,000 จำนวน 5 กิจกรรม 5 กิจกรรม  

3 โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัย 6,914,100 จำนวน  3 กิจกรรม 3 กิจกรรม  

4 โครงการบริหารจัดการสถาบันวจิัยและพัฒนา 320,000 จำนวน 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม  

5 โครงการสร้างเครือข่ายด้านงานวิจัย 450,000 จำนวน 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม  

6 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การบริการ
วิชาการและผลงานวิจัยสู่การใชป้ระโยชน์ 

260,000 จำนวน 3 กิจกรรม 3 กิจกรรม  

7 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การบริการ
วิชาการและผลงานวิจัยสู่การใชป้ระโยชน์หนนุ
เสริมโครงการวิจัยและชดุโครงการวิจัยที่กำลงั
ดำเนินการอยู่เพื่อร่วมปรับทิศทางไปสู่การใช้
ประโยชน ์

100,000 จำนวน 1 กิจกรรม ไม่ได้จัดกิจกรรม ไม่ได้รับการ
อนุมัติให้

ดำเนินการ 

8 โครงการพัฒนาหน่วยจัดการจรรยาบรรณวิจัย
ในมนุษย์และสัตวท์ดลอง 

340,000 จำนวน 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม  

9 โครงการสถาบนัรากแก้วตามแนวทางศาสตร์
พระราชา 

200,000 จำนวน 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม  



10 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

2,280,000 จำนวน 2 กิจกรรม 1 กิจกรรม  

รวม  25 กิจกรม 24 กิจกรรม ไม่ได้ดำเนินการ 
1 กิจกรรม 

 

ตารางที่ ๒ แสดงผลรายกิจกรรมที่สถาบันวิจัยได้จดัเพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบที่ได้รับ ใช้ไป คงเหลือ ร้อยละ วันที่จัด
กิจกรรม 

ผู้เข้าร่วม ผลที่ได้รบัจาก
กิจกรรม 

บรรลุ/ 
ไม่

บรรลุ× 
งบประมาณ  62-04-1101 

1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงานวิจัย 

210,000 จำนวน  5 กิจกรรม 

 
1.1 การพัฒนาโจทย์วิจัยและ
เทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

50,000 50,000 0 100 5 พ.ย 2561 คณะนักวิจัย จำนวน 
40 คน 

นักวิจัยได้พฒันา
โจทย์วิจัยตาม
ความถนัดและ

กรอบที่
มหาวิทยาลยั

กำหนด และได้ยื่น
ของบประมาณปี 
2563 ผ่านระบบ
ของ วช NRMS  

บรรลุ 

 

 

 

 

 

 



 
1.2 กระบวนการ Review 
งานวิจยัเพื่อการพัฒนางานวิจัย 

40,000 40,000 0 100 20 มิ.ย 
2562 

คณะจนักวิจัย
จำนวน 60 คน 

นักวิจัยได้ร่วม
กระบวนการอบรม
เพื่อพัฒนาโจทย์
วิจัยและได้รับ

ทราบกระบวนการ
ค้นหางานวิจัย 

บรรลุ 

 1.3 ถอดบทเรียนงานวิจัยสู่การใช้
ประโยชน ์

30,000 30,000 0 100 วันท่ี 25 
มิถุนายน 2562 

ณ สำนักสงฆ์
โคกว่าน ตำบล

หนองโสน 
อำเภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรมัย ์

คณะวิจัยและแกน
นำของชุมชน

ข้าวเม่า จำนวน 
100 คน 

1. เกิดบทเรียน
อันสำคัญสำหรับ
การนำรูปแบบ
หรือกลไกต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นในการ
ร่วมกันพัฒนา
พ้ืนที่ชุมชน
ข้าวเม่าไปสู่การ
ปรับใช้กับพ้ืนที่
อ่ืน ๆ หรือ
งานวิจัยอื่น ๆ  
2. เกิดการ
เผยแพร่บทเรียน
จากประสบการณ์
การทำงานวิจัย
ทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

บรรลุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1.4 คลินิกนักวิจัย 50,000 50,000 0 100 20 มิ.ย 
2562 

นักวิจัยจำนวน 35 
คน 

การให้คำปรึกษา
โดยผู้ทรงคุณวฒุิ

ประจำสถาบนัวิจัย
และพัฒนา 
ผู้ทรงคุณวุฒิ

โครงการท้าทาย
ไทย สกว. และ

โครงการวิจัยของ 
สสส. 3 

บรรลุ 

 
1.5 ส่งเสริมชุมชนสู่การจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

40,000 31,500 8,500 78.7
5 

29  มกราคม  
2562   

ณ ห้องประชุม
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  ช้ัน 5  
อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 50 
พรรษา   

มหาวชิราลง
กรณ  

มหาวิทยาลยั
ราชภัฏบรุีรัมย ์

นักวิจัยและ
บุคลากร 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ นักวิจัย
ชุมชน เครือข่าย

ชุมชน นักวิชาการ
เกษตร เกษตร
จังหวัดและ

พาณิชย์จังหวัด
บุรีรัมย์  จำนวน 

40 คน 

1. นักวิจัยสามารถ
ออกแบบ
กระบวนการเพื่อ
บริหารจดัการกลุ่ม
และชุมชนเพื่อให้ได้
ผลิตภณัฑ์จด
ทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร ์

2. เกิดเครือข่าย
ชุมชนเพ่ือสร้าง
กระบวนการมี

ส่วนร่วมในการขึ้น
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์

 



ของจังหวัด
บุรีรัมย์ 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานวจิัย 1,850,000 จำนวน 5 กิจกรรม 
 

2.1 จัดทำวารสารวิจัยและพัฒนา 150,000 149,900 100 99.9
3 

1 ต.ต 2561-
30 ก.ย.2562 

วารสารปทีี่ 14 
ฉบับที่ 1 และฉบับ

ที่ 2 

เผยแพร่บทความ
วิจัยของบุคลากร
ภายในและจาก

ภายนอก ฉบับละ 
10 เรื่อง  

บรรละ 

 
2.2 ค่าตอบแทนตีพิมพบ์ทความ
เชิงวิชาการ บทความวิจัย นำเสนอ
ผลงานวิจัย 

1,000,000 550,450 449,55
0 

55.0
5 

1 ต.ต 2561-
30 ก.ย.2562 

คณาจารย์ได้ส่งผล
งานเพื่อขอเบิกเงิน
ค่าตอบแทนผลงาน

ตีพิมพ์/เผยแพร่ 
ผลงานระดบัชาติ

และนานาชาติ และ
ผลงานสรา้งสรรค์ 

จำนวน 129 
ชิ้นงาน 

คณาจารย์ได้รับ
ค่าตอบแทนการ
เผยแพร่/ตีพิมพ์
ผลงาน/ผลงาน

สร้างสรรค์ จำนวน 
550,450 บาท 

บรรลุ 

 
2.3 ค่าตอบแทนการอ่าน
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  

350,000 175,585 174,41
5 

50.1
7 

1 ต.ต 2561-
30 ก.ย.2562 

ได้ส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัย/

รายงาน
ความก้าวหน้าง

งานวิจยั /
ผลงานวิจัยฉบับ
สมบูรรณ์ ให้

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

ผลงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ข้อเสนอ

โครงการวิจัย 
รายงาน

ความก้าวหน้า
งานวิจยัได้รับการ

ประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิทัง้จาก

บรรลุ 



และภายนอก
ประเมิน จำนวน 

153 ฉบับ  

ภายในและ
ภายนอก 

 
2.4 โครงการร่วมจัดงาน 
Thailand Research Expo 
2019 

300,000 285,960 14,040 95.3
2 

วันที่ 7 - 10 
เมษายน 
2562  

ณ โรงแรมเซ็น
ทาราแกรนด์
และบางกอก

คอนเวนชันเซ็น
เตอร์ เซ็นทรัล

เวิลด์ 
กรุงเทพมหานค

ร 

ผู้สนใจเข้าชม
นิทรรศการของ
สถาบันวิจัยและ

พัฒนาตลอดงานไม่
น้อยกว่า 1,000 คน 

1.ได้
ประชาสัมพันธ์
ผลงานทางด้าน
วิชาการ 
ผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ ให้
ประชาคม
ระดับชาติได้รับรู้ 
2. เป็นเวทีการ
แบ่งปันและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างนักวิจัย
ของมหาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัย
อ่ืน ๆ อีกทั้งเป็น
พ้ืนที่สาธารณะ
และแหล่งเรียนรู้
ของนักวิชาการท่ี
หลากหลายของ
ประเทศ 

บรรลุ 



3. บุคลากร 
ผู้วิจัย นักศึกษา
ในสังกัด
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ได้เข้า
ร่วมเวที
ระดับชาติซึ่งเป็น
เวทีที่มี
นักวิชาการ
หลากหลาย
ศาสตร์มาร่วมกัน
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ 
4. เป็นเวทีการ
พัฒนาคุณภาพ
งานวิจัยให้
ทัดเทียมกับ
สถาบันการศึกษา
อ่ืน ๆ 
 

  
2.5 การบริหารจัดการฐานข้อมูล
เพื่อการพัฒนาโจทย์วิจัยสู่การใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

50,000 50,000 0 100 1 ต.ต 2561-
30 ก.ย.2562 

ระบบสารสนเทศ
ของสถาบันวิจยัและ

เว็บไซต์สถาบันวิจัย
และพัฒนา และ

บรรลุ 



พัฒนา จำนวน 1 
ฐาน 

ระบบสารสนเทศ
งานวิจยั 

3 โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัย 6,914,100 จำนวน  3 กิจกรรม 
 

3.1 โครงการสนับสนุนงานวิจัยที่
ผ่านระบบ NRMS วช. ปี2562 

6,314,100 6,314,100 0 100 1 ต.ต 61 – 
30 ก.ย 62 

ผลงานวิจัยจำนวน 
12 ชุดโครงการ  

คณาจารย์ได้รับ
ทุนอุดหนุนงานวจิัย 

จำนวน 39 
โครงการ จำนวน
นักวิจัย 37 คน 

บรรลุ 

 
3.2 โครงการสนับสนุนทุนวิจยั
เพื่อตอบโจทย์ประกัน(พัฒนางาน
ประจจำสู่งานวิจัย R to R) 

200,000 200,000 0 100 2 เม.ย.-30 
มิ.ย 62 

ผลงานวิจัยจำนวน 
17 เรื่อง 

บุคลากรสาย
สนับสนนุได้พฒันา

งานประจำสู่
งานวิจยั สามารถ

นำผลงานไปพฒันา
งานประจำให้มี

ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

บรรลุ 

 
3.3 โครงการสนับสนุนงานวิจัยใน
ชั้นเรียนแก่นักศึกษา (โครงการ
พิเศษหรือสหกิจศึกษา) 

400,000 314,580 85,420 78.6
5 

1 ต.ค 61- 
30 ก.ย 62 

ผลงานวิจัยจำนวน 
24 เรื่อง 

นักศึกษา ได้รับทุน
สนับสนนุจำนวน  

38 ราย อาจารย์ที่
ปรึกษาได้รบั

ค่าตอบแทนจำนวน 
14 ราย 

บรรลุ 

4 โครงการบริหารจัดการสถาบันวจิัย
และพัฒนา 

320,000 จำนวน 2 กิจกรรม 



 
4.1 โครงการบริหารจัดการ
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

300,000 276,491 23,509 92.1
6 

1 ต.ค 61- 
30 ก.ย 62 

บริหารจัดการ
สำนักงาน/ไป

ราชการตามพนัธกิจ 

คณะกรรมการ
สถาบนัวิจัยและ
พัฒนา ไดบ้ริหาร
จัดงานงานตาม
พันธกิจที่ได้รบั

มอบหมาย 

บรรลุ 

 
4.2 โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

20,000 20,000 0 100 1 ต.ค 61- 
30 ก.ย 62 

จัดอบรมให้ความรู้
ด้านงานประกัน
คุณภาพแก่คณะ

กรรมกาของ
สถาบนัวิจัยและ

พัฒนา และจัดทำ
รายงานผลการ

ประเมินตนเองของ
หน่วยงานและ
จัดเก็บเอกสาร
ประกอบตัวบ่งชี ้

ได้ความรู้ด้าน
ประกันคุณภาพ
ของหน่วยงาน
ระดับสถาบัน 

ได้ผลการรายงาน
การประเมินตนเอง 
(SAR) สถาบนัวิจัย

และพัฒนา ปี
การศึกษา 2561 

บรรลุ 

5 โครงการสร้างเครือข่ายด้าน
งานวิจยั 

450,000 จำนวน 2 กิจกรรม 

 
5.1 โครงการจัดทำ MOU เพื่อ
การพัฒนานักวิจัยข้อเสนองานวจิัย
ในระดับชาติและนานาชาต ิ

100,000 98,329 1,671 98.3
3 

1 ต.ต 2561-
30 ก.ย.2562 

ร่วมประชุม
เครือข่ายภาค

ตะวันออกเฉียงเหนื
อ จ.ขอนแก่น ร่วม
ประชุมโครงการ
บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ร่วมสร้างเครือข่าย
กับ สกอ./
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม/
อำเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัด

บรรลุ 



และสิ่งแวดล้อม จ.
ปราจีนบุรีและร่วม
ทำ MOU กับชุมชน

ท้องถิ่น  

บุรีรัมย์/ สภา
เกษตรจังหวัด
บุรีรัมย์/ อบต.

ต่างๆ 
 5.2 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น สถาบนัวิจัย
และพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ (ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5) 
(5th Rajabhat University National and 

International Research and Academic 

Conference : RUNIRAC V 2nd - 5th 

December 2018)  

 

350,000 350,000 0 100 ระหว่างวันท่ี 2 
- 5 ธันวาคม 
2561  

ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบรุี  
จังหวัดเพชรบุร ี

1. นักวิจัยใน
โครงการ 
2. ทีมงาน
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
3. นักศึกษาชมรม
รากแก้วที่เข้า
นำเสนอใน
โครงการฯ   
4. อาจารย์หรือผู้ที่
สนใจและนักศึกษา
เข้าร่วมงาน  

 

1. ได้
ประชาสัมพันธ์
ผลงานทางด้าน
วิชาการ 
ผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ ให้
ประชาคม
ระดับชาติได้รับรู้ 
2. เป็นเวทีการ
แบ่งปันและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างนักวิจัย
ของมหาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัย
อ่ืนๆ อีกท้ังเป็น
พ้ืนที่สาธารณะ
และแหล่งเรียนรู้
ของนักวิชาการท่ี
หลากหลายของ
ประเทศ 

บรรลุ 



3. บุคลากร 
ผู้วิจัย นักศึกษา
ในสังกัด
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ได้เข้า
ร่วมการประชุม
วิชาการ
ระดับชาติซึ่งเป็น
เวทีที่มี
นักวิชาการ
หลากหลาย
ศาสตร์มาร่วมกัน
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

4. เป็นเวทีการ
พัฒนาคุณภาพ

งานวิจัยให้
ทัดเทียมกับ

สถาบันการศึกษา
อ่ืนๆ 

6 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การ
บริการวิชาการและผลงานวิจัยสู่
การใช้ประโยชน ์

260,000 จำนวน 3 กิจกรรม 



 6.1 โครงการประกวดนวัตกรรม
และผลงานวิจัย ผลงานสรา้งสรรค์ 
(BRICC คร้ังที่ 3) 

โครงการประกวดนวตักรรม “การ
บริหารจดัการน้ำชุมชนในภาค
อีสาน” 

 

 

100,000 100,000 0 100 วันท่ี 2 
กุมภาพันธ์ 
2562 

ณ ห้องประชุม
ใหญ่ 2 อาคาร 
18 (อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 7 

รอบ พระ
ชนมพรรษา) 

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏบรุีรัมย ์

1. ชุมชนที่เข้าร่วม
ประกวดนวัตกรรม
ชุมชน 5 
นวัตกรรม 

2. คณาจารย์ 
นักศึกษา ชุมชน และ
คนท่ัวไปที่สนใจ 100 

คน 

1 .  เ ป ็ น ก า ร
ประชาส ัมพ ันธ์
ผลงานนวัตกรรม
ช ุมชนด ้ านการ
บริหารจัดการน้ำ
ให ้คนท ั ่ ว ไปได้
รับรู้ 
2. เป ็นเวท ีการ
แบ่งปันและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างชุมชนกับ
ช ุ ม ช น แ ล ะ
ระหว ่ า งช ุ มชน 
ก ับน ักว ิชาการ 
นักวิจัย  

3. เกิดผลงาน
นวัตกรรมการ

บริหารจัดการน้ำ
ชุมชนที่สามารถ
เปลี่ยนแปลง

ชุมชน 

บรรลุ 



 6.2 โครงการสัมมนาเชิงวิชา
การบูรณาการท้องถิ่น (เยือนถิน่
แผ่นดินปราชญ์ปีที่ 6) 

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการบูรณา
การท้องถิ่น 

“เยือนถ่ินแผ่นดินปราชญ์ ปีท่ี 6 : 

“น้ำกับวิถีชีวิตชุมชนอีสาน” 

 

80,000 80,000 0 100 วันที่ 3  
กุมภาพันธ์ 
2562   

ณ ห้องประชุม
ใหญ่ 2 อาคาร 
18 (อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 7 

รอบ พระ
ชนมพรรษา) 

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏบรุีรัมย ์

1. มีคณาจารย์และ
นักวิจัย นักศึกษาของ
มหาวิทยาลยัเข้าร่วม
ไม่ต่ำกว่า 50 คน 

2. มีเครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้าน และผูส้นใจ
ทั่วไป จำนวน 300 

คน 

เ ป ็ น เ วท ี แ สด ง
ศ ั ก ย ภ า พ ก า ร
พ ัฒนาจ ั ง ห วั ด
บ ุ ร ี ร ั มย ์ โดยใช้
ปราชญ์ชาวบ้าน
และเครือข่ายเป็น
ฐานการพ ัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

 

บรรลุ 

 6.3 โครงการถอดบทเรียน
งานวิจยัที่แล้วเสร็จเพื่อขยาย
ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 

80,000 80,000 0 100 19-21 เม.ย 
2562 

คณะกรรมการ
สถาบนัวิจัยและ

พัฒนา ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการจัดการ

ท่องเที่ยวชายแดน
ไทย-กัมพูชา จำนวน 

25 คน 

เกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และถอดบทเรียน

การค้า-การ
ท่องเที่ยวชายแดน
ของไทย-กัมพูชา 

บรรลุ 

7 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การ
บริการวิชาการและผลงานวิจัยสู่
การใช้ประโยชน์หนนุเสริม
โครงการวิจัยและชุดโครงการวจิัย

100,000 0 100,00
0 

0 - - - ไม่บรรลุ
(ไม่ได้รบั

การ
อนุมัติให้

จัด



ที่กำลังดำเนินการอยู่เพื่อร่วมปรับ
ทิศทางไปสู่การใช้ประโยชน์ 

โครงการ
) 

8 โครงการพัฒนาหน่วยจัดการ
จรรยาบรรณวิจัยในมนษุย์และ
สัตว์ทดลอง 

340,000 336,000 4,000 98.8
2 

1 ต.ค.61-30 
ก.ย.62  

ประชุม
คณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์  จำนวน 8 

คน ประชุม 
คณะกรรมการกำกับ
ดูแลการเลี้ยงและใช้

สัตว์ทดลองเพื่อ
งานวิจยั 17 คน 
จำนวน 4 คร้ัง 

ได้คู่มือจริยธรรมใน
มนุษย์ 1 เล่ม 

ได้คู่มือจริยธรรมใน
สัตว์ทดลองเพื่อ

งานวิจยั จำนวน 1 
เล่ม 

บรรลุ 

9 โครงการสถาบนัรากแก้วตาม
แนวทางศาสตร์พระราชา 

200,000 200,000 0 100 1 ต.ค.61-30 
ก.ย.62 

คณาจารย์ นักศึกษา 
และชุมชน ได้จัด

กิจกรรมตาม
แนวทางศาสตร์

พระราชา  จำนวน 
30 คน 

นักศึกษาได้เรียนรู้
ประสบการณ์

ช่วยเหลือสังคม
และแนวทางในการ
พัฒนาชุมชน ตาม
โครงการปั้นฝัน 

เดอะบัณฑิต ปี 5  

บรรลุ 

1
0 

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

2,280,000 จำนวน 2 กิจกรรม 

 10.1 โครงการบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์ยกระดบั เศรษฐกิจ สังคม 

280,000 270,970 9,030 96.7
8 

ระหว่างวันท่ี 27 
- 28 มิถุนายน 
2562  

1. สำนักงาน
เกษตรจังหวัด
บุรีรัมย์ 

1. เข้ารับการอบรม
เชิงปฏิบัติการฯ 
เข้าใจศาสตร์

 



และสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

ณ ห้องประชุม
พิมานเพชร ช้ัน 
3 โรงแรมพนม

พิมาน 
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏบรุีรัมย ์

2. สำนักงาน
เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดบุรีรัมย์ 
3. เครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้าน
ขับเคลื่อนบุรีรัมย์
เมืองน่าอยู่ 
4. สถาบันฟื้นฟูภูมิ
ปัญญาไทย(พ่อคำ
เดื่อง ภาษี) 
5. ศูนย์การเรยีนรู้
ชุมชนอีโต้น้อย (พ่อ
ผาย สร้อยสระกลาง) 

จำนวน  120 คน   

พระราชาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

2. ผู้เข้ารบัการอบรม
เชิงปฏิบัติการฯ 
เข้าใจบทบาทของ
วิทยากร
กระบวนการ 

3. ผู้เข้ารับการ
อบรมเชิง

ปฏิบัติการฯ 
สามารถใช้ Smart 

A4 เพ่ือการ
วางแผนพัฒนา

คุณภาพชีวิต  ของ
เกษตรกร 

 10.2 โครงการการบูรณาการพนัธ
กิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของประชาชนในท้องถิ่น 

2,000,000 2,000,000 0 100 1 ต.ค.61-30 
ก.ย.62 

นักวิจัยและชุมชนได้
เข้าร่วมโครงการ 

ได้แก่ตำบล จระเข้
มาก อำเภอประโคน
ชัย ตำบลโคกกลาง 
อำเภอลำปลายมาศ 

ตำบลบ้านยาง 
อำเภอพุทไธสง 
ตำบลหนองโสน 

ได้ผลงานวิจัย 
จำนวน 16 เรื่อง 
จากพื้นที่ 5 ชุมชน 

บรรลุ 



อำเภอนางรอง และ
ตำบลเจริญสุข 

อำเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัด

บุรีรัมย์  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 12,924,10

0 
12,153,86

5 
870,23

5 
94.0

4 
    

 
 

 


