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คำนำ 

รายงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน  

SCD Ranking โดยมีเกณฑ์ (Criteria) ของผลการดำเนินงานในชุมชน  แบบถ่วงน้ำหนักในแต่ละตัวชี้วัด ซึ่งการจัด

อันดับแสดงผลการเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยชั้นนำ จำนวน 11 ตัวชี้วัด รวม 7  ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย (Policy)  

ด้านการสอน (Teaching)  ด้านการบริการวิชาการ (Academic Services)  ด้านการทำนุบำรุงวัฒนธรรม 

(Cultural Nourishment) ด้านการวิจัย (Research)  ด้านศิษย์เก่า (Alumni)  และด้านผลงานและรางวัล 

(Award)  

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จึงได้จัดทำข้ีนเพ่ือรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่าง

มหาวิทยาลัยและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งผลของการดำเนินงานสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาท้องถิ่น

ด้านการศึกษาและยกคุณภาพบัณฑิตท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน

ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกส่วนฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

 

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

15 กรกฎาคม 2565 
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 ศูนย์ภาษา สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการต่างประเทศ พร้อมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ดำเนินโครงการ SCD 

Ranking มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน โดยมีเกณฑ์ 

(Criteria) ของผลการดำเนินงานในชุมชนแบบถ่วงน้ำหนักในแต่ละตัวชี้วัด  Local (50%), Regional (30%), 

National (15%), and International (5%)  มีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวช้ีวัดทั้ง 7 ด้าน 

ตัวช้ีวัด 
Indicators  

รายละเอียด 

1. ด้านนโยบาย 
Policy  10% 

จำนวนนโยบายที่มุ่งมั่นในการพัฒนาชุมชน โดยดูจากปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป็นต้น 

2. ด้านการสอน 
Teaching  15% 

1. จำนวนหลักสูตรการพัฒนาชุมชน (ชื่อหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร) รวมทั้ง
รายวิชาที่เก่ียวข้องกับ SCD 8% 
2. จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาชุมชน และลงเรียนรายวิชาที่
เกี่ยวกับ SCD 7% 
 

3. ด้านการบริการ
วิชาการ 
Academic 
Services  40% 

1. จำนวนบุคลากร (สายวิชาการและสนับสนุน) ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 10% 
2. จำนวนนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน   10% 
3. จำนวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในรอบปีที่ประเมิน 8% 
4.  จำนวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 12% 
 

4. ด้านการทำนุ
บำรุงวัฒนธรรม 
Cultural 
Nourishment  
10% 
 

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุงวัฒนธรรมชุมชนในรอบปีที่ประเมิน   3% 
2. จำนวนโครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุงวัฒนธรรมชุมชนในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 7% 
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ตัวช้ีวัด 

Indicators  
รายละเอียด 

5. ด้านการวิจัย 
Research  10% 

จำนวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 

6. ด้านศิษย์เก่า 
Alumni  10% 

1. จำนวนศิษย์เก่าที่ทำงานในชุมชน ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 5% 
2. จำนวนศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัย ในรอบ 
3 ปี   ที่ผ่านมา 5% 
 

7. ด้านผลงาน 
(รางวัล) Award 
5% 

จำนวนรางวัลด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (ซึ่งมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการต่อยอด
การพัฒนา และจำนวนรางวัลที่มหาวิทยาลัยได้รับด้านการพัฒนาชุมชน) 

 

 

1. ด้านนโยบาย Policy  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

นโยบายและเป้าประสงค์ท่ีบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืน รวมทั้งนโยบายจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ คณะ

วิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะพยาบาลศาสตร์ คณะ

วิทยาการจัดการ กองแผนและนโยบาย และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

Buriram Rajabhat University (BRU) is the institute for local development. Based on 

the vision, mission and policy of the university, we have continually and sustainably 

integrated from knowledge management to the innovation for community and local 

development. Besides, there were five faculties (Faculty of Science, Industrial Technology, 

Agricultural Technology, Nursing, and Management Science) with two offices (Plan and 

Policy Division, and University Business Incubator) which have collaborated on this policy. 

          โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 



1.คณะวิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ ของเดิม ปรับปรุง 
ปรัชญา 

 
 

 

คณะวิทยาศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ คู่คุณธรรม และผลิตงานวิจัยคุณภาพ เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

 

วิสัยทัศน์ 
 
 
 

ภายในปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์ เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการสอนและการวิจัย ผลติบัณฑิตได้มาตรฐานวิชาการ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสามารถแข่งขัน
ในระดับสากล 

 

พันธกิจ 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์ ได้กำหนดพันธกิจที่สำคัญเพ่ือสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและแข่งขัน
ได้ในระดับสากลไว้ 5 ประการดังนี้ 

1.ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาการ มีคุณธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และก้าวสู่ประชาคมนานาชาติ 

2.สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อสร้างองค์รวามรู้ และนวัตกรรมทางวิชาการ เพื่อพัฒนา 
ท้องถิ่นและเผยแพร่ ในระดับชาติและนานาชาติ 

3.เป็นแหล่งเรียนรู้ และบริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 
ตอบสนองต่อความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและชุมชน 

4.อนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสาน ศิลปวัฒธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริม สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชดำริ 
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คณะวิทยาศาสตร์ ของเดิม ปรับปรุง 
ยุทธศาสตร์ 

 
 

 

คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1.พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 
2.ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการวิจัยสู่มาตรฐานสากล 
3.พัฒนางานบริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีต่าง ๆ ตาม 

ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
4.พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับความก้าวหน้าทางวิชาการ 
5.ส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ 
6.พัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรสู่การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
7.ส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของคณะวิทยาศาสตร์ให้เกิด 

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
8.พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ 

มุ่งเน้นการมีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ 
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2.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ของเดิม 
ปรับปรุง 

ปรัชญา  มุ่งผลิตบัณฑิตทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น   

วิสัยทัศน์ 
 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี  คนเก่ง 
สามารถนำความรู้และเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นได้ 
 

 

พันธกิจ 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  มุ่งศึกษาค้นคว้าวิจัย  ถ่ายทอด
ความรู้ และพัฒนาวิชาการทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีทักษะและ
กระบวนการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 

ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาและยกระดับคุณภาพบัณฑิต 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาและยกระดับงานวิจัยบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  ส่งเสริม  สืบสานและสร้างมาตรฐานทางศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6  ปรับระบบทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือพ่ึงพาตนเอง 
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3.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะเทคโนโลยี 

การเกษตร 
ของเดิม 

ปรับปรุง 

ปรัชญา 

 

 

 

เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติฝึกหัดสร้างประสบการณ์สร้างงานเลี้ยงตนบริการชุมชนบูรณาการศาสตร์

สากล รับใช้สังคม 

เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติฝึกหัดสร้างประสบ 

การณ์ สร้างงานเลี้ยงตน  บริการชุมชน  

บูรณาการศาสตร์สากล รับใช้สังคม 

 

วิสัยทัศน์ 

 

 

ผลิตบัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น ด้วยความรู้คู่คุณธรรม สร้างผู้นำชุมชน และแข่งขันได้ใน

สากล 

 

ผลิตบัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น ด้วย

ความรู้คู่คุณธรรม สร้างผู้นำชุมชน และ

แข่งขันได้ในสากล 

พันธกิจ 

 

 

 

 

 

1.ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและ 

เป็นผู้นำชุมชน 

2.วิจัยสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย 

3.บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

4.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสำนึกที่ดีต่อสังคม 

 

1.ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาส 

ทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

วิชาการ และเป็นผู้นำชุมชน 

2.วิจัยสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒา 

ท้องถิ่น และเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย 
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คณะเทคโนโลยี 

การเกษตร 
ของเดิม 

ปรับปรุง 

 5.ส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริและอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

3.บริการวิชาการและถ่ายทอด  

เทคโนโลยี 

4.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ  

สำนึกท่ีดีต่อสังคม 

5.ส่งเสริมสืบสานโครงการอัน  

เนื่องมาจากแนวพระราชดำริและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน 

ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการวิจัยสู่มาตรฐานสากล  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามาตรฐานการให้บริการเพ่ือเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมตลอดทั้ง 

โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ที่ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ทุกระดับสู่ความเป็นมืออาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและ

ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานการวิจัยสู่มาตรฐานสากล  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามาตรฐาน

การให้บริการเพ่ือเป็นแหล่งถ่ายทอด

เทคโนโลยี  
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คณะเทคโนโลยี 

การเกษตร 
ของเดิม 

ปรับปรุง 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสืบ

สานมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ตลอดทั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการ

พัฒนามาตรฐาน อาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุนทุกระดับสู่ความเป็นมือ

อาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบ

บริหารและการจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 
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4.คณะพยาบาลศาสตร์ 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

ของเดิม 
ปรับปรุง 

ปรัชญา 
 
 

 

มุ่งผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม นำสุขภาพสู่ประชาชน ยังไม่มีการปรับปรุง เนื่องจากคณะฯ เรามี
แผนการพัฒนาจะครบรอบในปี พ.ศ. 
2566 ปัจจุบันอยู่ในช่วงดำเนินการ
ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
 

วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อชุมชนที่มีคุณภาพ  
พันธกิจ 

 
 

 

1.ผลิตบัณฑิตด้านพยาบาลศาสตร์ที่มีความรู้ คู่คุณธรรมและมีคุณภาพตาม     
มาตรฐานวิชาชีพ 

2.วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาสุขภาพของชุมชน 
3. บริการวิชาการและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่ชุมชน 
4. ส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตร์ 
 

 
 

เพ่ือผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีคุณธรรมและความรู้ความสามารถในการให้บริการสุขภาพ
แบบองค์รวม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและชุมชน ดังต่อไปนี้  

1.เพ่ือผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีด้านพยาบาลศาสตร์ ให้มีความรู้ ความสามารถ 
ทางวิชาการ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุ มีผล การทำงานร่วมกับบุคคลอ่ืนในวิชาชีพ
และต่างวิชาชีพได้อย่างมีความสุขและมีทักษะ 
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คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

ของเดิม 
ปรับปรุง 

 ในการประกอบวิชาชีพพยาบาลอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตอาสารับใช้ชุมชน มีความ
เป็นผู้นำและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต  
            2. เพ่ือจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และตาม
เกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสภาการพยาบาลกำหนด  
            3. เพ่ือผลิตงานวิจัยให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับทางด้านวิชาการ โดยอาศัยความ
ร่วมมือของบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่ภายในและภายนอกองค์กรเพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ 

4. ให้บริการวิชาการด้านการพยาบาลแก่สังคมบนพื้นฐานความรู้ทางวิชาการและ
ทักษะด้านวิชาชีพตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน 
5. ส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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5.คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ ของเดิม ปรับปรุง 

ปรัชญา วิชาการและวิชาชีพดี วิจัยเด่น เน้นคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล  

วิสัยทัศน์ 

 

ภายในปี 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นที่ยอมรับทางวิชาการ 

วิชาชีพและวิจัยในด้านสหวิทยาการจัดการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือการพัฒนา

ท้องถิ่นและแข่งขันได้ ในระดับสากล 

 

พันธกิจ 

 

 

 

คณะวิทยาการจัดการ กำหนดพันธกิจที่สำคัญเพ่ือสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น

และแข่งขันได้ในระดับสากลไว้  

5 ประการดังนี้ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 

2. วิจัยสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย 

3. บริการวิชาการยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงประกอบการ

ให้แข่งขันได้ 

4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริม สืบสาน และยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ สนับสนุนและมีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

 

 

 

 



15 
 
คณะวิทยาการจัดการ ของเดิม ปรับปรุง 

ยุทธศาสตร์ 

 

 

 

เป้าหมายหลักท่ีสำคัญ พ.ศ. 2561-2565 (Primary Goal) 

1. คณะเป็นที่ยอมรับของสังคมในทางวิชาชีพ และวิจัยทางด้านสหวิทยาการจัดการ 

2. มีความพร้อมทางด้านวิชาชีพและวิจัยเพ่ือพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

3. เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น 

4. ส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิต 

5. ดำเนินรอยตามศาสตร์พระราชา เน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน รู้รัก สามัคคี 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 

 

 

6.กองแผนและนโยบาย 

กองแผนและนโยบาย ของเดิม ปรับปรุง 

ปรัชญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ไม่มีการปรับเปลี่ยน 

วิสัยทัศน์ 

 

ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากล 

ภายในปี 2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของ

ประเทศ เพ่ือความยั่งยืนของท้องถิ่นสู่

สากล 
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กองแผนและนโยบาย ของเดิม 
ปรับปรุง 

 

พันธกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและ 

วิชาชีพ   

2. วิจัยสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย 

3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 

ชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้ 

4. อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพ่ือพัฒนาคนสู่สังคมแห่ง 

การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

6. ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ สนับสนุนและมีส่วน 

ร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

1. ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาส 

ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน

วิชาการและวิชาชีพสู่สากล 

2. วิจัยสร้างองค์ความรู้เพ่ือ 
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเชื่อมโยง
เครือข่ายสู่สากล 
          3. ถ่ายทอดนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือบริการวิชาการ ยกระดับ
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 
            4. สร้างสรรค์มรดกทาง 
ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบ

สานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล 

5. ผลิตและพัฒนาครู และ 

บุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะของ

ครูมืออาชีพสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตอย่างยั่งยืน 

6. ส่งเสริม สืบสาน/ต่อยอด/ 
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กองนโยบายและแผน ของเดิม ปรับปรุง 

  โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใน

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

             1. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นที่ยอมรับ

ตามมาตรฐานสากล 

             2. พัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการวิจัยและพัฒนาสู่

มาตรฐานสากล 

 3 .พัฒนามาตรฐานการให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

    4. ส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ให้มีความโดด

เด่นสู่สากล 

              5. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการรองรับ

ความก้าวหน้าทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

             6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทุกระดับสู่การปฏิบัติงาน

อย่างมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล 

          

           1. ผลิตกำลังคนและยกระดับ

บัณฑิตให้มีสมรรถนะขั้นสูงที่มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานวิชาการ / วิชาชีพเป็น

บัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 ตรง

กับความต้องการของท้องถิ่น ประเทศชาติ 

และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

            2. ผลิตและพัฒนายกระดับ

มาตรฐานผลงานวิจัย นวัตกรรม

สร้างสรรค์สู่การบูรณาการ การถ่ายทอด

องค์ความรู้เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้

ท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติสู่เป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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กองนโยบาลและแผน ของเดิม 

 

ปรับปรุง 

 
     7. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้เกิด

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

             8. สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการมีคุณธรรม จริยธรรมและ

วัฒนธรรมคุณภาพ 

             9 .พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 

            3. มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากร

ท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจฐาน

รากสู่นวัตกรรมธุรกิจชุมชนมูลค่าสูงที่ตรง

กับความต้องการของตลาดในประเทศและ

ต่างประเทศ 

             4. อนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสาน

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ต่อยอดมรดกทางศิลปะ

และวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่า มูลค่าสูง

และเป็นฐานรากในการพัฒนาท้องถิ่นและ

ประเทศชาติให้มีความเข็มแข็งสู่เป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน 

              5. พัฒนากำลังคนและเพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่มีความก้าวหน้าและทันสมัยเพ่ือการ

บริหารจัดการองค์กรให้ครอบคลุมทุกมิติที่ 

สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
และมีมาตรฐานสากล 
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กองนโยบายและแผน ของเดิม ปรับปรุง 
 

 

 

 

              6. พัฒนาระบบบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ และมุ่งเน้นการพัฒนา

กำลังคนให้มีสมรรถนะขั้นสูงอย่างมี

คุณภาพตรงตามแผนพัฒนาประเทศและ

เป็นที่ยอมรับและแข่งขันได้ในระดับสากล 

             7. ส่งเสริม สืบสานและต่อยอด

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและ

ยั่งยืน 

             8. พัฒนาระบบและกลไกลใน

การขับเคลื่อนการบริหารจัดการเครือข่าย

ความร่วมในระดับท้องถิ่น ชาติและ

นานาชาติ ในการพัฒนาท้องถิ่น สังคม 

และประเทศชาติให้ครอบคลุมทุกพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายการพัฒนา

อย่างยั่งยืน 
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กองนโยบายและแผน ของเดิม ปรับปรุง 
               9. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

องค์กรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
สมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นองค์กร

ต้นแบบต่อสาธารณชน 
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7.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ของเดิม ปรับปรุง 

ปรัชญา 

 

- - 

วิสัยทัศน์ 

 

 

         ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   มุ่งสร้างองค์ความรู้จากการวิจัย

นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจทั้งใหม่และที่กำลังเริ่มต้นให้มี

ความสามารถในการแข่งขันทางด้านธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

- 

พันธกิจ 

 

 

 

         ระดมศักยภาพของมหาวิทยาลัย  สมาคมธุรกิจ  สถาบันการเงิน  และองค์ความรู้จาก

การวิจัย เพื่อสร้างโอกาสการเป็นเจ้าของธุรกิจ  ให้กับผู้ประกอบการใหม่และผู้ที่กำลังจะ

เริ่มต้น  ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและดำเนินธุรกิจ  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดเวลา  เพื่อให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 

- 

ยุทธศาสตร์ 

 

- - 



2. ด้านการเรียนการสอน Teaching and Learning 

 ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น จำนวน 2,089 รายวิชาโดย 

มีรายวิชาที่เก่ียวกับการพัฒนาชุมชน แบ่งเป็นรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป จำนวน 6 รายวิชา  และรายวิชาใน 

สาขาวิชาอ่ืนๆ ที่สอนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน จำนวน 55 หลักสูตร รวมทั้งสิ้นจำนวน 61 รายวิชาที่สอน 

เกี่ยวกับการพัฒนาชุมอย่างยั่งยืน 

 In 2021, there were 2,089 subjects offering to undergraduate students. There were 6 SCD  

subjects under general education, and 55 subjects teaching related to sustainable community  

development under the major fields. Totally, there were 61 SCD subjects taught in Buriram  

Rajabhat University. 

 ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น 10,883 คน โดยมีนักศึกษาท่ีลง 

เรียนรายวิชาเกี่ยวกับรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป จำนวน 10,350 คน และ รายวิชาที่สอนเก่ียวกับการพัฒนา 

ชุมชนที่ยั่งยืน จำนวน 2,818 คน  

 In 2021, there were 10,883 undergraduate students in Buriram Rajabhat University. There  

were 10,350 students enrolled in general education courses and 2,818 students enrolled in  

sustainable community development courses. 

 

รายละเอียดรายวิชาและนักศึกษาทีลงเรียนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนนักศึกษา ข้อ/หน้า 

1 0001302 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 509 206-218 

2 0002501 ท้องถิ่นศึกษา 561 350-365 

3 0002502 
การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้น
สำหรับชีวิต 

1,528 
366-416 

4 0002601 วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์พ้ืนฐานในชีวิตประจำวัน 833 418-445 

5 0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 554 446-461 

6 0001103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2,517 104-183 

รวมรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป 6,502  

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนนักศึกษา ข้อ/หน้า 

7 5013606 การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ 62 91 

8 5012210 พืชไร่เศรษฐกิจ 36 91 

9 4074802 การฝึกปฏิบัติวินิจฉัยสุขภาพชุมชน 56 81 
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10 3593505 เศรษฐศาสตร์ความเหลื่อมล้ำและความยากจน 27 74 

11 3593505 รัฐ สังคมและระบบเศรษฐกิจ 40 74 

12 3593205 การวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย 59  

13 2553303 การบริหารแรงงานและสวัสดิการสังคม 74 61 

14 2534904 สัมมนาการพัฒนาสังคม 83 59 

15 2534801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาสังคม 83 59 

16 2534209 การบริหารงานพัฒนาสังคม 47 59 

17 2533602 กฎหมายการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 97 58 

18 2533601 สวัสดิการสังคม 97 58 

19 2533503 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคม 50 58 

20 2533205 สื่อ และการสื่อ สารเพื่อการพัฒนา 96 58 

21 2533104 ประชากรศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 83 58 

22 2532501 นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนา 66 58 

23 2532402 โลกาภิวัตน์กับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 33 58 

24 2532203 สันติศึกษากับการพัฒนาสังคม 35 58 

25 2531201 หลักการพัฒนาสังคม 69 58 

26 2531102 จิตวิทยาสังคม 69 58 

27 2531101 หลักสังคมวิทยา 69 58 

28 2052601 สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานท้องถิ่น 10 56 

29 1184901 สัมมนาและวิจัยทางสังคมศึกษา 110 48-45 

30 1184702 ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก 54 48 

31 1183801 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้สังคมศึกษา 55 48 

32 1181601 การเปลื่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 68 48 

33 1103601 ศิลปะและประเพณีในท้องถิ่นภาคอีสาน 29 39 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนนักศึกษา ข้อ/หน้า 

34 1104106 ศิลปกรรมในภูมิภาคอาเซียน 31 39 

รวมจำนวนนักศึกษารายวิชาเกี่ยวกับพัฒนาชุมชนฯ 1,688  

รวทั้งหมด 8,190  



และยังมีรายวิชาพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ลำดับ

ที ่

ชื่อรายวิชา คำอธิบายรายวิชา วิธีการบูรณาการความร่วมมือกับชุมชน / ผลลัพธ์การ 

เรียนรู้ที่ได้ 

หลักฐานอ้างอิง 

1. 
5013202 ข้าว Rice 3(2-2-5) 

ประวัติและความสำคัญของข้าว 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เทคโนโลยี

การทำนา (นาน้ำฝน/นา 

ชลประทาน/นาโยน) การผลิตข้าว

ตามการ 

ปฏิบัติการเกษตรที่ดีศัตรูข้าวและการ

ป้องกันกำจัดการปรับปรุงพันธุ์ข้าว

วิทยาการ เก็บเกี่ยว การตรวจสอบ

คุณภาพเมล็ดข้าว การแปรรูป  

 

การเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติให้มีการปลูกข้าว และ

ร่วมกับการประกอบพิธีกรรมวัฒนธรรมด้านข้าว นำปราชญ์

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมแต่ล่ะข้ันตอนการปลูกข้าว 
 

ลิงค์ย่อ : 

https://shorturl.asia/74

oBU 

2. โปรแกรมสำเร็จรูปด้าน
คณิตศาสตร์ 2 
Programming  
Package for Mathematics II 
 

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้าน
คณิตศาสตร์ในแก้ปัญหาโจทย์ทาง
คณิตศาสตร์และการสร้างสื่อการ
เรียนการสอนโดยการฝึก ปฏิบัติจริง 
(เน้นการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 

จัดทำเป็นหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าในการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตทางศาสตร์การศึกษา 

https://drive.google.co

m/file/d/1VTSF_d3MVx

Qr2-

RDWCNGPlYKhZkA1YLR

/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1VTSF_d3MVxQr2-RDWCNGPlYKhZkA1YLR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VTSF_d3MVxQr2-RDWCNGPlYKhZkA1YLR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VTSF_d3MVxQr2-RDWCNGPlYKhZkA1YLR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VTSF_d3MVxQr2-RDWCNGPlYKhZkA1YLR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VTSF_d3MVxQr2-RDWCNGPlYKhZkA1YLR/view?usp=sharing
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ทางพีชคณิต)การพิมพ์เอกสาร
วิชาการทางคณิตศาสตร์และการ
ประยุกต์ใช้ในการ จัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 
Using mathematical 

prefabricated programs to 

solve mathematical problems 

and creating instructional 

 materials by practicing 

practical exercises (focusing on 

the use of algebraic 

prefabricated programs). 

Printing of mathematical 

academic papers and 

application for basic 

mathematical learning 

management 

3. คติชนวิทยาสำหรับครู ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคติชน 
ความหมาย ความเป็นมา ลักษณะ 
คุณค่าและ 

เก็บข้อมูลเกี่ยวกับภูมปัญญาท้องถิ่น  และจัดทำฐานข้อมูลให้

ท้องถิ่น 

มคอ.2,มคอ.3 
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ความสำคัญ ประเภทคติชนวิทยากับ
ศาสตร์อื่น การเก็บรวบรวมข้อมูล  
แนวทางการศึกษาคติชนวิทยา 

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทางคติชน 

4. ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น ภูมิหลัง ประเภท ฉันทลักษณ์ ใน
วรรณกรรมท้องถิ่นอีสำนและอิทธิพล
ต่อวรรณกรรม 
ท้องถิ่น แนวคิด คุณค่ำ ปฏิบัติกำรวิ

เคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่น 

เก็บข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่น  เช่น ภูมินามท้องถิ่น  ภาษา

ท้องถิ่น  และจัดทำฐานข้อมูลให้ท้องถิ่น 

มคอ.2,มคอ.3 

5. ภาษาพ้ืนถิ่นอีสานใต้ ระบบเสียง คำประโยค ภาษาในพ้ืน
ถิ่นอีสานใต้ ได้แก่ ภาษาไทยอีสำน 
ภาษาไทยโคราช  ภาษาเขมร ภาษา
กูย (กวย) ภาษาเญอ การปฏิบัติการ
เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตาม
วิธีการทางภาษาศาสตร์ 

เก็บข้อมูลเกี่ยวกับภาษาถ่ินอีสานใต้ และจัดทำฐานข้อมูลให้

ท้องถิ่น 

มคอ.2,มคอ.3 

6. การออกแบบสร้างสรรค์บนฐาน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น Creative 

design Based on Local 

Wisdom 5552210 (ปี 2563) 

 นำนักศึกษาลงพ้ืนที่บ้านหนองม่วง และบ้านโคกปราสาท
พัฒนา ศึกษาผังชุมชนเรียนพื้นถิ่นไทยเขมร และงาน
หัตถกรรมสร้างสรรค์ของชุมชน 
- ปี 2 จัดทำแผนที่ทางวัฒนธรรมออกแบบผลิตภัณฑ์

สร้างสรรค ์

https://www.facebook.

com/profile.php?id=10

0000593889387 
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7. งานสำรวจสถาปัตยกรรมท้องถิ่น 

Local Architectural Survey 

5554906 (ปี 2563) 

 -ปี 3 สำรวจรังวัด เขียนแบบเรือนจัดทำหุ่นจำลอง  
-นำเสนอผลงานต่อชุมชน 

 

8. 4134216 การออกแบบและ
พัฒนาเกม Game Design and 
Development  
 

แนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาเกม 

แนวคิดการออกแบบเกมความคิดเชิง

สร้างสรรค์ข้ันตอนการพัฒนาเกม 

ภาษาและเครื่องมือที่ใช๎ในการพัฒนา

เกม ตัวแปร การรับข้อมูล ข้อมูล

นำเข้าจากผู้เล่น การสร้างเงื่อนไข 

การควบคุมทิศทางของเกม การ

กำหนดเหตุการณ์ การพัฒนาเกมด้วย

เทคนิคต่าง ๆ 

วิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน หาแนวทางร่วมกันในการแก้ปัญหา 

นำไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล 

 

9. 4133305 การออกแบบและ
เขียนโปรแกรมบนเว็บ 
Web Design and 
Programming  
 

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเว็บ ศิลป์

มโนทัศน์การออกแบบเว็บ การ

วิเคราะห์และออกแบบข้อมูลสำหรับ

เว็บ การวางโครงสร้างเนื้อเรื่อง 

รูปแบบของจอภาพ การจัดวางข้อมูล

ในเว็บ การใช้สี องค์ประกอบพ้ืนฐาน

ของเว็บ การเคลื่อนไหวและการ
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กำหนดทิศทาง การออกแบบเว็บโดย

คำนึงถึงการใช้งาน การใช้โปรแกรม

สำเร็จรูปในการสร้างเว็บเพจ ภาษา

เอชทีเอ็มแอลกับการสร้างเว็บเพจ 

ภาษาสคริปต์ที่ใช้สำหรับการเขียน

โปรแกรมบนเว็บ การสร้างหน้าเว็บ

แบบพลวัต การใช้งานคุกกี้เซสซั่น 

การติดต่อเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล การ

ปรับแต่งประสิทธิภาพ และความ

ปลอดภัยในการใช้งาน รวมถึงการ

เขียนโปรแกรมในฝั่งของบราวเซอร์ 

การใช้สคริปต์จาวา การเขียน

โปรแกรมในฝั่งของเครื่องให้บริการ 

10. 4134308 การพัฒนาโปรแกรม
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
Mobile Application 
Development  
 

หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมบน

อุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบและ

จัดการส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานบนหนำ

จอของระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์

เคลื่อนที่ การแจ้งเตือน การใช้ข้อมูล

ร่วมกัน วงจรชีวิตการทำงานของ

วิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน หาแนวทางร่วมกันในการแก้ปัญหา 

นำไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล 
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โปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การ

จัดการทรัพยากรในอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

การบริหารจัดการสารสนเทศใน

อุปกรณ์เคลื่อนที่ การให้บริการตาม

ตำแหน่ง การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือ

เชื่อมต่อกับแผนที่ การบรรจุ

โปรแกรมประยุกต์ข้ึนสู่สาธารณะ 

11. 4133215 การพัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนรู้  
Development of Electronic 
Media for Learning  
 

ลักษณะ ประเภทและองค์ประกอบ

หลักของสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการ

เรียนการสอน การออกแบบและ

พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาตรการ

พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดการ

สิ่งแวดล้อมการเรียนรู๎บนเครือข่าย 

ฝึกปฏิบัติการสร้าง และวิจัยเพ่ือ

พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียน

รู๎ 

วิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน หาแนวทางร่วมกันในการแก้ปัญหา 

นำไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล 
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12. วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น 
Introduction to Sports 

Science 

ความหมายของวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกําลังกาย หลักการ 
ขอบข่ายความรู้ พ้ืนฐาน 
ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง บทบาทของ

วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือความเป็น

เลิศและการ ออกกําลังกายเพ่ือ

สุขภาพ วิวัฒนาการ และการ

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์การ กีฬาและการดูแล

รักษาสุขภาพ 

การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ 

 

 

 

13. การป้องกันและการบาดเจ็บ

ทางการกีฬาและการออกกําลัง

กาย Prevention and Injury in 

Sports and Exercise 

สาเหตุ ปัจจัยต่าง ๆ และกลไกการ

บาดเจ็บ ที่เป็นสาเหตุของการ

บาดเจ็บจากกีฬาและ การออกกําลัง

กาย ชนิดของการบาดเจ็บ อาการ 

และอาการแสดงออก แนวทางรักษา

และการ พักฟ้ืนร่างกายภายหลังการ

บาดเจ็บ ความสำคัญของการป้องกัน

การบาดเจ็บทางการกีฬาและ การ

ออกกําลังกาย 

การให้ความรู้และช่วยเหลืออาการบาดเจ็บจากการออกกำลัง

กายหรือการเคลื่อนไหวต่างๆในชีวิตประจำวัน 
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14.  จิตวิทยาการออกกําลังกายและ
กีฬา  Exercise and Sports 
Psychology 

ทฤษฎี หลักการทางจิตวิทยาที่

เกี่ยวข้องกับการออกกําลังกายและ

กีฬา การใช้หลัก จิตวิทยา ศึกษา

พฤติกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับ

การออกกําลังกายและกีฬา การใช้

หลัก จิตวิทยาเพ่ือศึกษาพฤติกรรม

ของมนุษย์ที่มีผลต่อความสำเร็จใน

การออกกําลังกายและการกีฬา 

การให้ความรู้และการช่วยเหลือด้านการจัดการทางอารมณ์

และจิตใจ 

 

15. โครงงานพิเศษสำหรับ
วิทยาศาสตร์การกีฬา    Special 
Project in Sports Science 

การสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และ

สังเคราะห์งานวิจัยทางด้าน

วิทยาศาสตร์การกีฬา การออกกําลัง

กายและสุขภาพ การวิจัยขั้นพ้ืนฐาน

ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การ

เขียนบทความ การวิจัยและการ

นำเสนอผลงานวิจัยภายใต้การ

ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

การลงพ้ืนที่ศึกษาทดลองในการพัฒนาสุขภาพของชุมชน 
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16.  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ                                                           
Exercise for Health 

หลักพ้ืนฐานการออกกําลังกาย 

ทฤษฎีการออกกําลังกาย การ

เคลื่อนไหวร่างกาย รูปแบบ ภาร

เคลื่อนไหว หลักและตัวแปรของการ

ออกกําลังกาย กิจกรรมการออกกําลัง

กายเพ่ือสุขภาพ ประโยชน์ด้าน

สรีรวิทยาและจิตวิทยาของการออก

กําลังกายเพ่ือสุขภาพ การสร้างเสริม

สุขภาพ การออกกําลังกายสำหรับวัย

ต่าง ๆ 

การให้ความรู้และรูปแบบการออกกำลังกายเพ่ือพัฒนา

สุขภาพให้ชุมชนในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสม 

 

17.  สมุนไพรเพ่ือสุขภาพและความ
งาม 
Herbs for health and beauty 

องค์ประกอบทางเคมีของสมุนไพรที่

เกี่ยวข้องกับการเสริมสุขภาพ ความ

งามและเครื่องสำอาง  ประโยชน์และ

โทษของเครื่องสำอางที่ผลิตจาก

สารเคมี และสมุนไพรเพ่ือเสริม

สุขภาพและความงาม  อาหารเสริม

สุขภาพและสปา  การเลือกใช้

เครื่องสำอาง  การเก็บรักษา

เครื่องสำอางอย่างถูกวิธี  การใช้

ประโยชน์ และข้อควรระวังในการใช้

นำสมุนไพรในชุมชนมาสกัด และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่นยา

หม่อง น้ำมันเหลือง สบู่ ยากันยุง และสามารถนำไปเผยแพร่สู่

ชุมชนได้ 
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สมุนไพร  รวมทั้งหลักการและ

ปฏิบัติการทางเคมีเพ่ือการวิเคราะห์

เบื้องต้น 

18. 4562303 นวัตกรรมการสร้าง

และแยกแบบตัด (Pattern 

Making and Drafting 

Innovation) 

การสร้างแบบตัดมาตรฐานเสื้อ 

กระโปรง และกางเกง การสร้างปก

และแขนเสื้อชนิดต่าง ๆ การแยก

แบบตัดจากแบบมาตรฐาน 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสร้าง

แบบตัดด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 

บูรณาการเนื้อหาด้านการสร้างแบบตัดเข้ากับการจัดโครงการ

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย นำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดสู่ชุมชน 

เพ่ิมทักษะการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา และเพ่ิมทักษะความรู้

ให้แก่ชุมชน เพื่อพัฒนากลุ่มชุมชนให้ดีขึ้น 

มคอ.3 นวัตกรรมการสร้าง

และแยกแบบตัด 

19.  4562305 เทคนิคการตัดเย็บ 

(Sewing Techniques) 

เทคนิคการตัดเย็บพ้ืนฐานและเทคนิค

การตัดเย็บส่วนต่าง ๆ ของเสื้อ 

กระโปรง และกางเกง เทคนิคการทำ

ตะเข็บ และการตกแต่งเสื้อผ้า รวมทั้ง

การใช้อุปกรณ์ตัดเย็บให้เหมาะกับ

งาน 

บูรณาการเนื้อหาด้านเทคนิคการตัดเย็บเข้ากับการจัด

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย นำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดสู่

ชุมชน เพิ่มทักษะการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา และเพ่ิมทักษะ

ความรู้ให้แก่ชุมชน เพ่ือพัฒนากลุ่มชุมชนให้ดีขึ้น 

มคอ.3 เทคนิคการตัดเย็บ 

20. อนามัยชุมชน Community 
Health 
 

ความหมาย ความสำคัญ และ
ขอบเขตของงานอนามัยชุมชน 
ปัญหาพื้นฐานของงานอนามัยชุมชน 
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีการ

มีชุมชนเป็นห้องปฏิบัติการธรรมชาติ โดยขอความร่วมมือและ

ฝึกปฏิบัติการในชุมชน ทั้งการเตรียมชุมชน การทำแผนที่

ชุมชน การวินิจฉัยปัญหาในชุมชน การวางแผนดำเนินงานเพ่ือ
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พัฒนาอนามัยชุมชน      การเตรียม
ชุมชน การทำแผนที่ชุมชน การ
วินิจฉัยปัญหาในชุมชน การวางแผน
ดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้าน
สุขภาพในชุมชน การมีส่วนร่วมใน
ชุมชนและ      การสร้างเครือข่าย
พัฒนาอนามัยชุมชน การควบคุมและ
กำกับงาน การประเมินผล การสรุป
รายงาน และการฝึกปฏิบัติ 
 

แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพในชุมชนโดยความร่วมมือและการมี

ส่วนร่วมในชุมชนและการสร้างเครือข่ายพัฒนาอนามัยชุมชน 

21. วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น 
Introduction to Sports 

Science 

 นศ.ได้เข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่นำไปใช้กับ

ชุมชน 
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22. การป้องกันและการบาดเจ็บ

ทางการกีฬาและการออกกําลัง

กาย Prevention and Injury in 

Sports and Exercise 

 นศ.ได้เข้าใจการป้องกันและการบาดเจ็บทางการกีฬาและการ

ออกกําลังกาย ที่นำไปใช้กับชุมชน 

 

23. จิตวิทยาการออกกําลังกายและ
กีฬา 
Exercise and Sports 

Psychology 

 นศ.ได้เข้าใจหลักการทางจิตวิทยาการออกกําลังกายท่ีนำไปใช้

กับชุมชน 

 

24. โครงงานพิเศษสำหรับ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
Special Project in Sports 

Science 

 นศ.ได้เข้าใจหลักการและวิธีการวิจัยที่นำไปใช้กับชุมชน 

 

25. การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
Exercise for Health 

 นศ.ได้เข้าใจหลักการออกกำลังการเพื่อสุขภาพที่นำไปใช้กับ

ชุมชน 
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26. สมุนไพรเพ่ือสุขภาพและความ
งาม 
Herbs for health and beauty 

 นักศึกษาสามารถนำสมุนไพรในท้องถิ่นมาสกัด และแปรรูป

เป็นผลิตภัณฑ์ เช่นยาหม่อง น้ำมันเหลือง สบู่ ยากันยุง และ

สามารถนำไปเผยแพร่สู่ชุมชนได้ 

มคอ. 3 และ มคอ.5 

27. 4562303 นวัตกรรมการสร้าง

และแยกแบบตัด (Pattern 

Making and Drafting 

Innovation) 

 นักศึกษาสามารถสร้างและแยกแบบตัดได้  

28. 4562305 เทคนิคการตัดเย็บ 

(Sewing Techniques) 

 นักศึกษาสามารถตับเย็บด้วยเทคนิคต่าง ๆ ได้  

29. ความเป็นพลเมืองดีกับการ
ป้องกันการทุจริต 3(3-0-6) 
Good Citizenship and 
Corruption Prevention 
 
 

แนวคิดเก่ียวกับความเป็นพลเมืองดี 

คุณธรรมแห่งชาติ ความพอเพียง มี

วินัย สุจริต จิตอาสา การทุจริตคอรัป

ชันในสังคมไทย สาเหตุและปัจจัย

ของการทุจริตคอรัปชันประเภทของ

การทุจริต ผลกระทบของการทุจริต

ต่อสังคม การแยกแยะระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

ส่วนรวม บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดี

ในการต่อต้าน ทุจริต ความละอาย

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การเคารพผู้นำ และการ

บริหารจัดการหน่วยงานอย่างโปร่งใส 
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และความไม่อดทนต่อพฤติกรรม

ทุจริต ความพอเพียงในฐานะ 

เครื่องมือต่อต้านทุจริต การ

เสริมสร้างแนวทางการป้องกันทุจริต

ในระดับครอบครัว สังคม 

และประเทศชาติ กรณีศึกษาด้าน

ความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 

30. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
Sufficiency Economy 
Philosophy for Local 
Development 
 

ความหมาย ความสำคัญของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลกระทบ
ต่อแนว ทางการดำเนินชีวิตของ
ประชาชน หลักทางสายกลาง อัน
นำไปสู่สมดุลและยั่งยืนจาก 
คุณลักษณะ 3 ห่วง คือ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีและ 2 เงื่อนไข คือ การ
มีความรู้ใน การปฏิบัติงานและ
คุณธรรม ภายใต้การดำเนินกิจกรรม
ตาม หลักเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
ก้าวหน้า และการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน รูปแบบ 
แนวทาง กระบวนการสร้างงานจิต

การส่งเสริมการใช้ชีวิตด้วยความพอดี ประหยัด มัธยัสถ์ การ

ปลูกพืชเศรษฐกิจ การปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกพืชปลอด

สารพิษ และ การเลี้ยงสัตว์ 
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อาสาเพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน 
ท้องถิ่น กรณีศึกษาบทบาท หน้าที่
ของบุคคล กลุ่ม องค์กร หน่วยงานที่
ทำงาน ด้านปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านจิตอาสา การบำเพ็ญ
ประโยชน์หรือเป็นอาสาสมัคร 
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ภาพกิจกรรม ด้านการสอน 

 

 

 

 



3. ดา้นการบรกิารวชิาการ Academic Services  

 ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีจำนวนบุคลากร ทั้งสิ้น จำนวน 795 คน แบ่งเป็น

บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 427 คน และบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 365 คน  ซึ่งมีบุคลากรที่เข้าร่วมใน

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน จำนวน 522 คน และมีนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการ

พัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน จำนวน 6,713 คน 

 ทั้งนี้ มีโครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชน จำนวน 92  โครงการ/กิจกรรม ในปีการศึกษา 

2564 และ 48 โครงการ/กิจกรรม ในรอบสามปีที่ผ่านมา (2561-2563) 

In 2021, there were 795 staff working in Buriram Rajabhat University, consisting of 427 

academic staff, and 365 supporting staff. There were 522 staff and 6,713 students who 

participated in the SCD projects/activities.  

In order that, there were 92 SCD projects/activities in 2021, and 48 SCD 

projects/activities in the past three years (2018-2020). 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับ SCD และจำนวนผู้เข้าร่วมในรอบปีท่ีประเมิน (2564) 

ลำดับท่ี คณะ/สำนัก จำนวนโครงการ/

กิจกรรม 

จำนวนผู้เข้าร่วม 

บุคลากร นักศึกษา 

1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 10 40 180 

2 คณะครุศาสตร์ 16 75 2,250 

3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 10 90 

4 คณะวิทยาศาสตร์ 18 136 385 

5 คณะพยาบาลศาสตร์  12 22 128 

6 คณะวิทยาการจัดการ 15 30 105 

7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 40 400 

8 สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 4 - 

9 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 5 10 3,175 

10 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 3 155 - 

รวมทั้งสิ้น 92 522 6,713 



โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  10 โครงการ / กิจกรรม  บุคลากร  40 คน  นักศึกษา 180 คน 

 1.ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงปลาดุกอินทรีย์ในกระชังบกเพ่ือรองรับภัยแล้งและความม่ันคงทาง
อาหารของเกษตร อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  
 2.เรื่องนวัตกรรมการเลี้ยงกบในกระชังบกเพ่ือสร้างรายได้ให้เกษตรกรในสภาวะภัยแล้งของจังหวัดบุรีรัมย์  
ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่บริการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 3.เรื่องรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากที่เหมาะสมของชุมชนบ้านโคกใหญ่ 
ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 4.เรื่องรูปแบบการเลี่ยงกุ้งฝอยที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของเกษตรกรตำบล
ดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  
 5.เรื่องโครงการชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพ่ือการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวิถีความ
เป็นอยู่ของประชาชน ในวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่
บริการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 6.เรื่องโครงการการเสริมสร้างมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่บริการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 7.เรื่องโครงการส่งเสริม สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพ่ือการบูรณา
การศาสตร์พระราชา สู่การนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ในพ้ืนที่ตำบลดอนกอก อำเภอนา
โพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 8.โครงการชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวิถีความเป็นอยู่
ของประชาชน ในวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่บริการของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์และการออกค่ายเกษตรอาสาร่วมใจพัฒนา
ชนบท ประจำปีการศึกษา 2564 
 9.โครงการวิศวกรสังคม สร้างนวัตกรรมเพ่ือนำนวัตกรรมไปใช้ในการบูรณาการเรียนการสอนสู่ 
การพัฒนาท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 10.วิศวกรสังคมสาขาวิชาสัตวศาสตร์ลงพ้ืนที่สำรวจบริบทชุมชนบ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 

คณะครุศาสตร ์ 16 กิจกรรม / โครงการ  บุคลากร 75คน  นักศึกษา 2,250 คน 

 1.โคงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21  

 2.กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 

 3.การพัฒนาหนังสือแบบเรียนพลวัติจากโปรแกรม Geogebra สำหรับครูคณิตศาสตร์ในจังหวัดบุรีรัมย์ 

 4.โครงการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาพลศึกษา 
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 5.โครงการบริการวิชาการทางพลศึกษาสู่ท้องถิ่น 

 6.โครงการพลศึกษาจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและชุมชน 

 7.โครงการเยาวชนทั่วถิ่นไทย เรียนรู้ได้ใต้ร่มพระบารมี 

 8.โครงการวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพ่ือการพ้ืนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิตและความ

เป็นอยู่ของประชาชน ในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โรงเรียน

อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ 

 9.โครงการวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพ่ือการพ้ืนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิตและความ

เป็นอยู่ของประชาชน ในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โรงเรียนวัด

เย้ยปราสาท 

 10.โครงการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการบูรณาการศาสตร์

พระราชาสู่การนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในพื้นที่ที่ให้บริการของคณะครุศาสตร์ 

 11.โครงการส่งเสริม สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่การ พลิกโฉม

คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในพ้ืนที่ให้บริการของคณะครุศาสตร์ 

 12.โครงการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการพัฒนาการศึกษาและ

ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ อย่างทั่วถึง และยั่งยืน ในพ้ืนที่ที่ให้บริการของคณะครุศาสตร์ 

 13.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

 14. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 

 15. การวิจัยและการพัฒนากระบวนการบ่มเพาะนักศึกษาครูให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพด้านการ

ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษให้ผ่านในตามกรอบอ้างอิงร่วมสหภาพยุโรป (Common 

European Framework Reference on Language : CEFR) ระดับ B 1 

 16. โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน : แข่งขันทักษะร้อยกรองทำนองไทย 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 กิจกรรม / โครงการ    บุคลากร 10 คน นักศึกษา 90 คน 

 1.โครงการวิศวกรสังคม สร้างนวัตกรเพ่ือนำนวัตกรรมไปใช้ในการบูรณาการเรียนการสอนสู่การพัฒนา

ท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 2.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารเบื้องต้น ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

 3.โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาภายใต้การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมภูมิ

ปัญญาการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ สู่ผลงานเซรามิกส์ร่วมสมัย บนฐานเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์

คณะวิทยาศาสตร์ 18 โครงการ / กิจกรรม   บุคลากร  136 คน  นักศึกษา 385 คน 
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 1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  

 2.โครงการค่ายวิชาการไอที: (IT BRU CAMP) ประจำปี 2565 

 3.โครงการแนะแนวศึกษาต่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4.ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ

ประชาชน ในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID – ๑๙) ในพ้ืนที่ ตำบลสาม

แวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 

 5.โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม 32  

 6. โครงการนวัตกรน้อยอาสาพัฒนาชุมชน  

 7.โครงการวิศวกรสังคม สร้าง นวัตกรเพ่ือนำนวัตกรรมไปใช้ในการบูรณาการการเรียนการสอนสู่การ

พัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์   

 8. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวและผลพลอยได้จากข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ

บุรีรัมย์เพ่ือเป็นสินค้าอัตลักษณ์ชุมชน    

 9.โครงการบริการวิชาการสาขาวิชานวัตกรรมสิ่งทอและการออกแบบ  

 10.โครงการสำรวจข้อมูลฐานทรัพยากร (กายภาพ ชีวภาพ ภูมิปัญญา) ในพ้ืนที่เป้าหมายการพัฒนา

มหาวิทยาลัย  

 11. U2T ต.เมืองฝาง  

 12. ยุทธศาสตร์ 65 โครงการรูปแบบการพัฒนาผลผลิตและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม  

 13. ยุทธศาสตร์ 65 โครงการ การพัฒนาชุมชนต้นแบบตามแนวทางการจัดการชุมชนเข้มแข็ง อำเภอ

หนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์  

 14.โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการตำบลร่อนทอง  

 15.โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมยุค New normal ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์  

 16.โครงการสร้างโปรแกรม ADL คัดกรองผู้สูงอายุ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  

 17.โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2565 รูปแบบใน

การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างเกราะป้องกันการแพร่ระบาด

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  

 18.ผลการฝึกด้วยความเร็วอดทนที่มีต่อสมรรถภาพด้านแอโรบิกและแอนแอโรบิก ของนักกีฬาฟุตบอล

หญิงระดับเยาวชน 
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คณะพยาบาลศาสตร์  12 โครงการ / กิจกรรม  บุคลากร 22 คน นักศึกษา 128 คน  

 1. ผลของการใช้รูปแบบการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงและ

โรคเบาหวาน อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 2. การเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในชุมชน 

 3. รูปแบบการดูแลสุขภาวะองค์รวมในผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาผู้สูงอายุตำบลดงพลอง 

อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์  

 4. การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อยกระดับรายได้ของผู้สูงอายุ ตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย 

จังหวัดบุรีรัมย์   

 5. โครงการวิถีชีวิตใหม่ (New normal) เพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ของประชาชนในวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ชุมชน

ต้นแบบรอบรู้สุขภาพจิตหลังวิกฤติ COVID 19 เพ่ือสร้างสุขภาพใจที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 6. โครงการเสริมสร้างมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID - 19) เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 7. โครงการส่งเสริม สืบสาน รักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพ่ือการบูรณาการศาสตร์สู่การนำไปใช้

ประโยชน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน การส่งเสริมโภชนาการและการพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นท่ีตำบลตาจง 

อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 

 8. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าในการเรียนรู้ตลอดชีวิต หลักสูตรการดูแลผุ้สูงอายุ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

 9. โครงการติดตาม รายงานผลจากการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา

ท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการของคณะพยาบาลศาสตร์เพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนของคนในสังคม สู่การบูรณาการเพ่ือ

นำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 10. โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 11. โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในชุมชนหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของไวรัสโคโรน่า 2019 

 12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับภาคีเครือข่าย เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บจาก

กีฬา 
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คณะวิทยาการจัดการ 15 โครงการ / กิจกรรม   บุคลากร 30  คน นักศึกษา 105 คน 

 1.โครงการบูรณาการการบริการวิชาการ วิจัย และวัฒนธรรมสาขาวิชาการจัดการ 

 2.โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 

 3.โครงการบริการวิชาการ Towels' Creation Workshop 

 4.โครงการบริการวิชาการ Cocktail & Mocktail Workshop 

 5.โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 6.การศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ผ่านกระบวนการสร้างรายได้ เพื่อใช้พัฒนาสู่การ

เป็นเมืองน่าอยู่และพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน ภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น

ประมุข 

 7.การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน

และม่ันคง 

 8.การยกระดับรายได้ของชุมชนด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลหูทำทบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 9.การแปรรูปข้าวอินทรีย์เพื่อยกระดับรายได้ให้กับคนใน ชุมชนตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัด

บุรีรัมย์ 

 10.การยกระดับรายได้สินค้าชุมชนด้วยนวัตกรรมแพลตฟอร์มการตลาดชุมชนดิจิทัลของผู้ประกอบการ

ชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

 11.การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตำบล

บ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 12.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้กับสินค้าทางการเกษตรสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์สากลของกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนแปรรูปพืชและผลไม้ ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 13.การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมมูลค่า และส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบมีส่วน

ร่วมในพ้ืนที่ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 14.การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP และการยกระดับให้เป็นสินค้าที่สามารถจำหน่ายได้ใน

ตลาดการค้าสมัยใหม่ : กรณีชุมชนตำบลเมืองไผ่ และชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 15.การศึกษาสภาพเศรษฐกิจภายหลังจากเกิดวิกฤตโควิด-19 และการพัฒนาวิธีแก้ปัญหาความยากจน

ภายใต้ศาสตร์พระราชาวิถีเกษตรพอเพียงในองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

การศึกษาสภาพเศรษฐกิจของประชาชนกลุ่มคืนถิ่นภายหลังจากเกิดวิกฤตโควิด-19 และการพัฒนาวิธีแก้ปัญหา

ความยากจนภายใต้ศาสตร์พระราชาวิถีเกษตรพอเพียงในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัด

บุรีรัมย์ 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 โครงการ / กิจกรรม   บุคลากร 40 คน นักศึกษา 400 คน 

 1.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่เพ่ือเพ่ิมรายได้ในชุมชน 

 2.โครงการสร้างรายได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

 3.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพ่ือรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าเพ่ือทางเศรษฐกิจให้ชุมชน 

 4.โครงการโคกหนองนาโมเดลเศรษฐกิจพอเพียงตามทฤฏีใหม่แนวพระราชดำริ 

 5.โครงการแปลรูปขนมไทยเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้ชุมชน 

 6.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด 

 7.โครงการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อทำปุ๋ยอินทรีย์ 

 8.โครงการทอผ้าขิดยกดอกเพ่ือรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 โครงการ / กิจกรรม  บุคลากร 4    

 1.การสอบพระพุทธศาสนา (B-NET) ดว้ยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ของสถาบันทดสอบทาง

การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 2.โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 5 กิจกรรม / โครงการ   บุคลากร 10 คน  นักศึกษา 3,175 คน 

 1. ยกระดับและพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ 

 2. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาทุนพระราชทานฯ 

 3. โครงการ BRU English Signing Contest 

 4. ทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน BRU English Test 

 5. โครงการอบรม BRU English Test/TOEIC สำหรับครูคนืถิ่น และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 3 กิจกรรม / โครงการ   บุคลากร  155 คน 

 1. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าทอจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 

 2. โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการแปรรูปสมุนไพร 

เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 

 3. โครงการการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการหลักสูตรนวดแผนไทย 

และโครงการยุทธศาสตร์ตามรายงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตาม

พระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จำนวน   48 โครงการ 

โครงการหลักท่ี 1: โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP จำนวน 9 โครงการ ดังนี้  

 1.โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าทอจังหวัดบุรีรัมย์ 

 2. โครงการส่งเสริมบทบาทผู้สูงอายุต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทอผ้า อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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 3.โครงการพัฒนาการแปรรูปกล้วยด้วยระบบโซ่อุปทาน ของชุมชนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ กรณีศึกษา : 

กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หมู่ที่ 8 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัด

บุรีรัมย์ 

  4.โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาภายใต้การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมภูมิ

ปัญญาการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ สู่ผลงานเซรามิกส์ร่วมสมัย บนฐานเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์

 5.โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชนตำบลหลักเขตให้มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและ

สามารถจำหน่ายได้ในตลาดการค้าสมัยใหม่แบบครบวงจรเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับรายได้ของ

ชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 6.โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ

ตำบลหลักเขต อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

 7.โครงการถ่ายทอดความรู้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์พ้ืนถิ่นชุมชนหมู่บ้าน ท่องเที่ยวตำบลแสลงโทน 

อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

 8.โครงการพัฒนาการแปรรูปและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจากวัสดุท้องถิ่นสู่เชิงพานิชย์ 

 9.โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OT OP จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือยกระดับรายได้ของกลุ่มทอผ้าย้อมสี

จากดินธรรมชาติในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

โครงการหลักท่ี 2 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตชนบท จำนวน 8 โครงการ  ดังนี้ 

 1.โครงการรงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ในครัวเรือนด้านการทำผ้าไหมลายอัตลักษณ์ที่

หลากหลายด้วยสีธรรมชาติของชุมชนตำบลกง ตำบลหนองโสนและตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัด

บุรีรัมย์ 

 2.โครงการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตหอยขม 

สู่ตลาดเชิงพานิชย์  

 3.โครงการพัฒนาไก่พ้ืนเมืองอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์เป็นฐานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร 

 4.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกแคนตาลูปอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ในพ้ืนที่อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 5.โครงการพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สู่

เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง กลุ่มทอผ้าไหมตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

 6.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร อาจารย์ ดรวิชน 

ปลอดภัยเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่การกระจาย

รายได้ของชุมชน ตำบลโคกกลางอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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 7.โครงพัฒนาเครื่องผลิตก๊าซชีวภาพ โดยใช้ระบบควบคุมการผลิตด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์และการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยสู่ชุมชนในตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

 8.โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการแปรรูปสมุนไพรเพื่อยกระดับ เศรษฐกิจท้องถิ่น 

 

โครงการหลักท่ี 3 : โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและ

ผู้อ่ืน จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ 

 1.โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืนเพื่อพัฒนาชุมชน 

ภายใต้การปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 2.โครงการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน การพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่แบบ

พ่ึงพาตนเองตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

 3.โครงการปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความรัก ความ สามัคคี ทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์

ราชัน เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  

 4.โครงการถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบด้านความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเอง

และผู้อ่ืนภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยชุมชนท่องเที่ยววัดวิถีบ้าน

ใหม่ หมู่ 4 สู่ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี 

 

โครงการหลักท่ี 4 : โครงการจัดทำฐานข้อมูล ( Big Data) จำนวน 4 โครงการดังนี้ 

 1.โครงการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัดบุรีรัมย์ (Big Data)  

 2.โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันในการติดตามข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงผ่าน ระบบคิวอาร์โค้ดของชุมชนในพื้นที่

อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรี  

 3.โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลชุมชนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ เขตอำเภอห้วยราช จังหวัด

บุรีรัมย์ 

 4. โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนนวัตกรรมในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

โครงการหลักท่ี 5 : โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัย จำนวน 23 โครงการ ดังนี้  

 1.โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์  

 2.การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับหนี้นอกระบบแก่เกษตรกร เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอ

นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  
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 3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าทอพ้ืนบ้านให้ได้คุณภาพและ

มาตรฐาน 

 4. โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือสร้างนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ให้ชุมชน 

 5.โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ 

สุขภาพชุมชน ของผู้สูงวัย ในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์  

 6.โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารและสุขภาพสัตว์ของกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ 

 7.โครงการติดอาวุธทางปัญญาเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายสำหรับสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

และเยาวชน เทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 8.โครงการบูรณาการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเพ่ิมมูลค่าและคุณค่ผลิตภัณฑ์ ชุมชนในเขตอำเภอลำปลาย

มาศ จังหวัดบุรีรัมย์  

 9.โครงการสร้างสุขภาวะชุมชน ด้วยต้นกล้าพยาบาลกับครอบครัวอุปถัมภ์(พ่อฮักแม่ฮัก) 

 10. โครงการเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตชุมชนเทศบาลเมืองชุมเห็ดจังหวัดบุรีรัมย์  

 11.โครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน ตำบลชุมเห็ด 

อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  

 12.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารเบื้องต้น ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  

 13.โครงการบูรณาการแก้ปัญหาภัยแล้งแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ภายใต้ การบริหารจัดการน้ำเสีย

ครัวเรือน เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 14.โครงการสื่อสารการแปรรูปผ้าพ้ืนบ้านในชุมชน ตำบลสวายจีก เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตาม

แนวทางพัฒนาอาชีพและยกระดับรายได้ชุมชน 

 15.โครงการพัฒนาและยกระดับที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (HOME STAY) ของชุมชนตำบลสวายจีก

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและสร้างรายได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (HOME STAY) และ

เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศ 

 16.โครงการจัดการพลังงานในชุมชนท้องถิ่น เพ่ือการเกษตรจากพลังงาน เซลล์สุริยะในพ้ืนที่จังหวัด

บุรีรัมย์ 

 17.โครงการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ ภูมิปัญญาการละเล่นพ้ืนบ้านอิสานใต้ให้เป็นเหล่งเรียนรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าและจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่น สู่ชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

จังหวัดบุรีรัมย์ 

 18.โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 19.โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อเสริมศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นอย่างในพ้ืนที่อำเภอปะคำ จังหวัด

บุรีรัมย์ 
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 20.การวางแผนผังน้ำเพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำชุมชนรองรับ การอุปโภคบริโภคและ

การเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ 

 21.โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการนวดแผนไทย 

 22.โครงการส่งเสริมสุขภาวะสังคมสูงวัย บนฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตำบลบ้านยาง อำเภอ

ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 23.โครงการศึกษากระบวนการใช้ประโยชน์จากเศษผ้าไหมเหลือทิ้งสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

 

 

ภาพกิจกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  
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                   โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าทอจังหวัดบุรีรัมย์ 

 

    
 

วิศวกรสังคมสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ลงพ้ืนที่บูรณาการพัฒนาชุมชนบ้านขมิ้นน้อย อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 

 

 

4. ดา้นการท านุบ ารุงวฒันธรรม Cultural Nourishment  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ส่งเสริมและให้การสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชน โดยมี

โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงวัฒนธรรมชุมชน จำนวน 57 โครงการ/กิจกรรม ในปี 2564 และมี 

27 โครงการ/กิจกรรมในรอบสามปีที่ผ่านมา (2561-2563) 

 Buriram Rajabhat University has promoted and provided in cultural nourishment for 

local community. We had 57 projects/activities related to community cultural nourishment in 

2021, and those 27 projects/activities in the past three years (2018-2020) 
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จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 
ลำดับที่ 

 
คณะ/สำนัก 

จำนวนโครงการ/กิจกรรม 
2564 2563 2562 2561 

1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 - - - 
2 คณะครุศาสตร์ 18 - - - 
3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 - - - 
4 คณะพยาบาลศาสตร์ 3 - - - 
5 คณะวิทยาศาสตร์ 12 - - - 
6 คณะวิทยาการจัดการ 3 - - - 
7 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 13 12 8 7 
8 กองพัฒนานักศึกษา 2 - - - 

 
รวมทั้งสิ้น 

 
57 

12 8 7 
27 

 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.โครงการสร้างจิตอาสา ในการส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

 2.โครงการนำเสนอผลงานวิจัยนาฏการ 2564 นาฏยประดิษฐ์ ครั้งที่ 13 

 3.โครงการนาฏการท้องถิ่นอาสา 

 4.โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ 

 5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เพ่ือการออกแบบ

ลวดลายผ้าส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 6.เข้าร่วมประกวดวงดนตรีพ้ืนบ้าน รายการรวมศิลป์แผ่นดินสยาม 

 7.การไหว้ครูดนตรีไทย 

 8.งานบริการวงดนตรีในพิธีกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ 

 9.โครงการสืบสานวัฒนธรรมและกิจกรรมพลศึกษาสานสัมพันธ์ 

 10.โครงการนำเสนอผลงานวิจัยนาฏการ 2564 นาฏยประดิษฐ์ ครั้งที่ 13  

 11.โครงการนาฏการท้องถิ่นอาสา 

 12.โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ 

 13.โครงการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมสาขาดนตรีศึกษา 

 14.โครงการบริหารจัดการและสร้างมาตรฐานงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ 

 15.โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น 
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 16.โครงการประกวดวาดภาพศิลปะแต่ละช่วงวัย 

 17. ไหว้ครูนักศึกษาปกติ 2564 

 18.มหาวิทยาลัยราชภัฏมีแล้วแบ่งปัน 

 19.ถวายผลงานหุ่นจำลอง 

 20.จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผา 

 21.พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา 

 22.ไหว้ครูและเชิดชูเกียรติคุณงามความดี คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 

 23.โครงการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 

 24.โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา ติดปัญญาชีวาสดใส 

 25.โครงการสร้างจิตอาสาเทคโนโลยี สารสนเทศทำความดีด้วยหัวใจ 

 26.โครงการปฐมนิเทศและแนะแนวการใช้ชีวิตนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564 

 27.โครงการพัฒนาศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

 28.โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 29.โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการใช้ภาษาเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม 

 30.โครงการทำบุญสัตว์ทดลองและอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์เพ่ืองานทางวิชาการ 2564 

 31.โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม 

 32.โครงการพัฒนาศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

 33.โครงการบริการวิชาการสาขาวิชานวัตกรรมสิ่งทอและการออกแบบ 

 34.โครงการพิธีทำบุญสาขาวิชาสถิติประยุกต์และกีฬาสถิติสานสัมพันธ์ 

 35.โครงการ Big cleaning day 

 36.โครงการปฐมนิเทศและแนะแนวการใช้ชีวิตนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 

 37.โครงการประกวดบุคลิกภาพดาว เดือน ดาวเทียม และร้องเพลงมาร์ช 

 38.โครงการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทำบุญตักบาตร 

 39.โครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 

 40.โครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา (23 กรกฎาคม 2564) 

 41. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง   

กรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (27 กรกฎาคม 2564) 

 42. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 

พันปีหลวง (12 สิงหาคม 2564) 

 43. โครงการวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรม

นาถบพิตร (13 ตุลาคม 2564) 
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 44. โครงการกฐินสามัคคี (16-17 พฤศจิกายน 2564) 

 45. โครงการวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม 2564) 

 46. โครงการเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา (16 กุมภาพันธ์ 2565) 

 47. โครงการวันราชภัฏ (14 กุมภาพันธ์ 2565) 

 48. โครงการส่งเสริม สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปะด้านการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ 

(18-21 มีนาคม 2565) 

 49. โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน 2565) 

 50. โครงการส่งเสริม สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมนาฎศิลป์พื้นบ้านอีสานใต้ 

(4-5 เมษายน 2565) 

 51. โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ (11 เมษายน 2565) 

 53. โครงการเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา (15 พฤษภาคม 2565) 

 54.กฐินมหาวิทยาลัย 

 55.ถวายเทียนพรรษา 

หมายเหตุ ไม่ตรงตามแผน 2 โครงการ  

 ปี 2561-2563  

 1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทย 

 2.โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

 3.โครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา 

 4.โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา 

 5.โครงการวันราชภัฏ 

 6.โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 7.โครงการเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 

 8.โครงการกฐินสามัคคี 

 9.โครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา 

 10.โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ในประเทศ 

 11.โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

     พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

 12.โครงการเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา 

 13.โครงการ เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 
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 14.โครงการ โครงการไหว้ครูดนตรีไทย 

 15.โครงการให้ความรู้บริการวิชาการแก่ชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรม 

 16.โครงการกฐินสามัคคี 

 17.โครงการประเพณีลอยกระทง 

 18.โครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา 

 20.โครงการปฏิบัติการศิลปะนานาชาติ เครือข่ายศิลปกรรมอนุภาคลุ่มน้ำโขง 

 21.โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 

    มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 22.โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

     พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

 23.โครงการนราชภัฏ 

 24.โครงการเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา 

 25.โครงการเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 

 26.โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 27.โครงการสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครูดนตรีไทย  

 

ภาพกิจกรรม ด้านการทำนุบำรุงวัฒนธรรม 

 

 
 

ส่งเสริม สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปะด้านการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้  
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โครงการกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 

5. ดา้นการวจิยั Research  

 ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ด้านการพัฒนาชุมชน 

จำนวน  153 เรื่อง จากหลายหน่วยงานในมหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็นระดับท้องถิ่น จำนวน 29 บทความ 

ระดับภูมิภาค จำนวน 4 บทความ ระดับชาติ จำนวน 61 บทความ และระดับนานาชาติ จำนวน 59 บทความ  

 In 2021, Buriram Rajabhat University had a total of 153 articles’ publications that directly 

related to sustainable community development from various faculties/offices. There were 29 

articles in the local level, 4 articles in the regional level, 61 articles in the national level, and 59 

articles in the international level 
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จำนวนบทความเกี่ยวกับ SCD ที่ตีพิมพ์ในรอบปีท่ีประเมิน (2564)

 
ลำดับที่ 

 
คณะ/สำนัก 

จำนวนผลงาน
ที่ตีพิมพ์ 

ระดับที่ตีพิมพ์ 
ท้องถิ่น ภูมิภาค ชาติ นานาชาต ิ

1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 12 - - - 12 
2 คณะครุศาสตร์ 41 12 1 20 8 
3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7 - - 7 - 
4 คณะวิทยาศาสตร์ 12 3 - 9 - 
5 คณะพยาบาลศาสตร์  9 - - 9 - 
6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 4 2 3 6 
7 บัณฑิตวิทยาลัย 11 10 1 - - 
8 สถาบันวิจัยและพัฒนา 46 - - 13 33 

รวมทั้งสิ้น 153 29 4 61 59 



โดยมีผลงานตีพิมพ์ดังนี้ 

 

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน 
1 การศึกษาความเหมาะสมของข้าวพื้นเมืองเพ่ือส่งเสริมการปลูก

ในจังหวัดปทุมธานี 
วิณากร ที่รัก, วนิดา สำราญรัมย์
และณัฐพงค์ จันจุฬา. 

2 ผลของเชื้อราอาบัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซา ต่างชนิดกันต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวานภายใต้สภาวะ
ธรรมชาติ 

สิริพร สิริชัยเวชกุล นิจพร ณ 
พัทลุง สำราญ มากมาย และวรุต 
กรึงไกร. 

3 การศึกษาสูตรอาหารต่างชนิดต่อการเจริญเติบโต และคุณค่า
ทางโภชนะของแมลงวันลาย (Hermetia illucens L.) 

ธมนวรรณ ขจีรัมย์  ธิติญา ปุลา
ถาเน  สุชาดา สานุสันต์ * และ
พีร์นิธิ ราชวิชา 

4 การศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมพายเห็ด อารยา  มุสิกา 
5 การศึกษาอาหารเสริมต่างชนิดกันที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ

เห็ดฟางในตะกร้า 
ธวัชชัย   หาญกูล,กนกพร ธรรม
สีลา , อารยา  มุสิกา   

6 ผลของการใช้มูลหนอนไหม มูลสุกร และก้อนเห็ดฟางเก่าเป็น
วัสดุผสมดินต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะเขือม่วงยักในถุง
กระสอบ 

สุทธิราช สมบูรณ์,   สุรศักดิ์  
กลิ่นตัน,  เลิศภูมิ จันทร 
เพ็ญกุล,  อารยา มุสิกา 

7 ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้น้ำหมักจากดอกจอกหูหนูแว่นที่
มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักเรดสตาร์ที่ปลูกในระบบไฮโดร
โปนิกส์แบบNFT 
 

เลิศภูมิ จันทร 
เพ็ญกุล 

8 นวัตกรรมการเลี้ยงกบในกระชังบกเพ่ือสร้างรายได้ให้เกษตรกร
ในสภาวะภัยแล้งของจังหวัดบุรีรัมย์  
 

บรรเจิด สอนสุภาพ สายรุ้ง สอน
สุภาพ ดนัย รัชตะวราเศรษฐ์ 
และนันท์นภัส ปาลินทร 

9 นวัตกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ำโดยระบบน้ำหยดและ
มินิสปริงเกอร์ เพ่ือการเกษตรของเกษตรกร อำเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์  
 

บรรเจิด สอนสุภาพ สายรุ้ง สอน
สุภาพ ดนัย รัชตะวราเศรษฐ์ 
และนันท์นภัส ปาลินทร 

10 ประสิทธิภาพของการเสริมกล้วยน้ำว้าในอาหารต่อการ
ตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต้านเชื้อ Aeromonas hydrophila ใน
กบนา 
 

บรรเจิด สอนสุภาพ สายรุ้ง สอน
สุภาพ ดนัย รัชตะวราเศรษฐ์ 
และนันท์นภัส ปาลินทร 

11 การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับ 
นักเรียนระดับประถมศึกษา ในจังหวัดบุรีรัมย์ 

เกษสุดา บูรณพันศักดิ์ พัชนี กุล
ฑานันท์ สุชาติ หอมจันทร์ นฤมล   
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จิตต์หาญ กรรัช มากเจริญ และ
วิภารัตน์ อ่ิมรัมย์ 

12 Effects of drying methods on active odorants, 
phytochemicals and antioxidant properties of Litsea 
petiolata Hook. f. leaves locally used as a substitute 
to male giant water bugs in pungent chili pastes.  
 

Sangsila, A.*, 
Chumroenphat, T.and 
Jorjong, S. 

13 Isolation and characterization of actinobacteria with 
antibacterial and plant growth-promoting activities 
from maoberry cultivated soil in Northeast Thailand.  

Sangsila, A., Pimda, W., 
Jorjong, S. and Promden, 
W.* 

14 Community Empowerment to Enhance Community-
based Tourism Potential.  
 

Chariyaporn Pitathasang 
Kakanang Chorchoo 
Arunrussamee Sangsila 
Jatupat Samappito Pianpan 
Supakot 

15 Effects of Paclobutrazol on yield and quality of Mao 
Laung. (Antidesma thwaitesianum Müll. Arg.) Cultivar 
 

Jorjong, S.* , Sangsila, A. , 
Butekup, L. , Panchan, R. 
and Plaetita, W 

16 การถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากมูลวัว 
และวัสดุอินทรีย์ในท้องถิ่นของเกษตรกรใน ตำบลหนองตาด
อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์.  
 

ครุปกรณ์ ละเอียดอ่อน และ
สมหมาย ปะติตังโข  

17 รูปแบบการบริหารจัดการที่สาธารณะประโยชน์แบบมีส่วนร่วม
ตำบลชุมแสง  อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

บัญชา  นวนสาย,  เทพพร โลมา
รักษ์, อาลัย จันทร์พาณิชย์.   

18 กระบวนการเรียนร้ตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ เพ่ือสร้าง
องค์ความรู้้การใช้ประโยชน์จากวัสดุในท้องถิ่นเป็นวัสดุเพาะ
เห็ดและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.  

ครุปกรณ์ ละเอียดอ่อน, อรุณ
รัศมี แสงศิลา, เทพพร โลมา
รักษ์.   

19 การใช้ประโยชน์จากฟางข้าวเป็นวัสดุเพาะเห็ดและวัสดุอาหาร
เสริมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดนางรมเทาใน
ถุงพลาสติก ทรงกระบอก. 

ครุปกรณ์ ละเอียดอ่อน 
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20 กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการประกอบการรื้อแยก 
ซาก เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์:กรณีศึกษาพ้ืนที่ 
ตำบลแดงใหญ่ และตำบลบ้านเป้า. 

บัญชา นวนสาย, เทพพร โลมา
รักษ์ม และทรรศนีย์ พฤกษา
สิทธิ์. 

21 การพัฒนามโนมติเรื่องฤดูกาล และการเคลื่อนที่ปรากฏของดวง    
อาทิตย์ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์โดยใช้โปรแกรมStellarium 
ร่วมกับ Class Action 

สุวิทย์ คงภักดี และเทพพร โลมา
รักษ์ 

22 การศึกษาวัฒนธรรมทางดนตรีของวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ : 
กรณีศึกษาวงมโหรีพ้ืนบ้าน บ้านสะเดา  อำเภอพลับพลาชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์   

พนาสินธุ์  ศรีวิเศษ 

23 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ของ
นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาชั้นปีที ่2 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

พนาสินธุ์  ศรีวิเศษ 

24 การสร้างสรรค์บทเพลงพื้นบ้านอีสานใต้โดยใช้แนวคิดและ
วิธีการบรรเลงกีตาร์ไฟฟ้า. 

กษมา ศิริมุกดากุล1และจิรา
นุวัฒน์ ขันทจันทร์ 

25 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีดนตรีสากลในการเรียบเรียงและบรรเลง
ดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ในรูปแบบวงดนตรีคอมโบ้ 

จิรานุวัฒน์ ขันธจันทร์ และกษมา 
ศิริมุกดากุล 

26 การพัฒนาทักษะปฏิบัติดนตรีขั้นพ้ืนฐานตระกูลแซ็กโซโฟน
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยใช้บทเรียนดนตรีออนไลน์
แบบเปิด 

ณัฐวัฒน์ โฆษิตดิษยนันท์, คณิต 
พรมนิล 

27 การสร้างสรรค์บทเพลงสำหรับวงดนตรีร่วมสมัยโดยการ
ผสมผสานดนตรีพ้ืนบ้านอีสานใต้ 

ธิติ ปัญญาอินทร์,   จิรานุวัฒน์  
ขันธจันทร์ และ กษมา  ศิริมุกดา
กุล 

28 Microwave-assisted Synthesis of Ce doped BiOI Used 
for Visible–light Photocatalytic Degradation of 
Rhodamine B. 

Thirawit Phonkhokkong, 
Somchai Thongtemb,e, 
Ukrit Najampa, Jindaporn 
Suebkumpeta*, Sulawan 
Kaowphongd and Titipun 
Thongtemd.  

29 วิวัฒนาการของระบบดาวคู่อุปราคาประเภทดับเบิลยู เออร์ซา 
เมเจอร์ CU Tauri Evolution of W UMa CU Tauri Eclipse 
Binaries System.    

รปภาวิน ตันสุข, พรรณทิพา ขัน
เดช, อารีรัตน์ เมืองแสน,  
อุกฤษฎ์ นาจำปา,  ชนิตา บุตร
รัตนะ, สุพัตรา วงศ์ศรียา,  วรุตม์ 
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คุณสุทธิ์, รัตนาภรณ์ สมฤทธิ์, 
สมานชาญ จันทร์เอี่ยม. 2564.   
 

30 การศึกษาการยึดติดของอนุภาคนาโนสำหรับผ้าไหมทอมือแผ่น
บรรจุภัณฑ์กันกระแทกจากยางพาราผสมต้นธูปฤาษี. 

อุกฤษฏ์ นาจำปา  จินดาพร สืบ
ขำเพชร อารีรัตน เมืองแสน 
และปฐพงศ เทียมตรี. 

31 การสืบสานมรดกภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ใน
จังหวัดบุรีรัมย์ 

อโศก ไทยจันทรารักษ์   

32 การรวบรวมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่การสร้างอัต
ลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ในจังหวัดบุรีรัมย์ 

ธนพล ตีรชาติ  ประทวน วันนิจ  
อโศก ไทยจันทรารักษ์  และ
ไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศ 

33 Construction of Diagnostic Test in Mathematics on 
Addition and  
Subtraction Basic for Primary Students 

Suchart Homjan 
Krapan Sri-ngan 
Wanida Homjan 

34 Development of Teachers’ Potential and Educational 
Personnel in Term of Authentic Assessment 

Krapan Sri-ngan  
Suchart Homjan 
 

35 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิจัยของ
นักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

วนิดา หอมจันทร์ 
สุชาติหอมจันทร์ 
วัชราภรณ์ เรืองสิทธ 

36 พร่าเลือนในงานไหมมัดหมี่ รศ.สมบัติ ประจญศานต์ 
37 การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่ทางคุณภาพเพ่ือ

พัฒนาเครื่องสับสมุนไพร สำหรับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
สุรินทร์ 

อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา 

38 การพัฒนาศักยภาพประกอบการโดยใช้หลักการ ECRS เพ่ือลด
ต้นทุนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยบ้านดอน
สมบูรณ์ ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ 

อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา 

39 การพัฒนาและออกแบบเครื่องกรอไหม อ.ภูริชญ์ งามคง 
40 เครื่องหมักกระเทียมดำ อ.ภูริชญ์ งามคง 
41 การสร้างเครื่องกรองอากาศท่ีควบคุมด้วยระบบ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ผศ.ดร.พิพัฒน์ สมใจ 

42 การออกแบบและพัฒนาเครื่องสับย่อยหญ้าเนเปียร์สำหรับการ
ผลิตอาหารสัตว์ 

อ.กิ่งกาญจน์ สระบัว 
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43 การพัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับกลุ่ม
ข้าวภูเขาไฟบ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย 
เพ่ือพัฒนาชุมชนรองรับภัยแล้งภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศของจังหวัดบุรีรัมย์ 

ณัฐวุฒิ ทะนันไธสง 
ณัฐพล วงษ์รัมย์ 

44 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์เพ่ือการ
บริหารจัดการน้ำเขตพ้ืนที่ภัยแล้งในจังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 

ณัฐวุฒิ ทะนันไธสง 
ณัฐพล วงษ์รัมย์ 
ชนัดดา รัตนา 
วรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม 

45 การพัฒนาเกม 2 มิติ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด
บุรีรัมย์ บนสมาร์ตโฟน 

จักริน ไพรบึง  
รัชกฤช ทรงวัฒนะสิน  
พงษ์ศักดิ์ สีดามาตร  
วรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม 

46 การพัฒนาระบบคัดกรองโรคไข้เลือดออกโดยใช้เทคนิคเหมือง
ข้อมูล 

กิติชัย จาบประโคน และ  
ชูศักดิ์ ยาทองไชย 

47 สื่อส่งเสริมการเรียนรู้สอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ด้วย
เทคโนโลยีความจริงเสมือนวิชา 6.เทคโนโลยี  
(วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

อมายาวี เมฆสำโรง และ  
จิรวดี โยยรัมย ์

48 การพัฒนาเกม 2 มิติ เรื่อง เกมผจญภัยในโลกอสรพิษ สรณไตร ไขลี และ วรินทร์พิพัชร 
วัชรพงษ์เกษม 

49 การจัดระบบและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน 
โดยบูรณาการกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในจังหวัดบุรีรัมย์ 

พิพัฒน์ ประเสริฐสังข์ เลอสันต์ 
ฤทธิขันธ์ 
ศรัญญา มณีทอง 

50 การใช้ประโยชน์จากก้อนเชื้อเห็ดเก่าเหลือทิ้งร่วมกับกากกาแฟ
เพ่ือส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตเห็ดในชุมชน 

สุธีรา สุนทรารักษ์   
โชติกา กกรัมย์  
ภัทราวดี ปานงามและภัทรวิทย์ 
ปรุงเรณู 

51 ปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเจริญของเส้นใยเห็ดเผาะในเขตพ้ืนที่
ป่าเขาอังคาร ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
บุรีรัมย์ บนอาหารเลี้ยงเชื้อในห้องปฏิบัติการ 

สุธีรา สุนทรารักษ์   

52 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการ
ทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(บพข.)  

ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง 
วิษณุ ปัญญายงค์ 
สุธีรา สุนทรารักษ์ 
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โครงการวิจัยย่อยที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ในเขตชีวมณฑล ภูเขาไฟ 6 ลูก เพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา จังหวัดบุรีรัมย์ 

จิรวดี โยยรัมย ์
กิตติคุณ บุญเกตุ 

53 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยบริหารและ
จัดการทุนด้านพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 
โครงการวิจัยย่อยที่ 4 การบริหารจัดการข้อมูลและความเสี่ยง
ทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของธุรกิจข้าวเม่านางรอง 

ดรัสวิส วงษ์ปรเมษฐ์ 
ณัฐวุฒิ ทะนันไธสง 
กิตติคุณ บุญเกตุ 
ปุริม ชฎารัตนฐิติ 
สรรเพชร เพียรจัด 
จินตนา วัชรโพธิกร 

54 ผลการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงบูรณาการกับการบริการ
วิชาการสังคมในวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ณิชาภัทร มณีพันธ์ 
ณรงค์กร ชัยวงศ์ 

55 ผลของโปรแกรมการเสริมพลังอำนาจต่อความรู้ ทัศนคติ 
ทักษะ อสม.  
ในการปฏิบัติงานในชุมชน. 

เยี่ยม คงเรืองราช 

56 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาแบบกลุ่มร่วมกับการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Facebook) ในการป้องกันการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นสำหรับนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จงัหวัด
บุรีรัมย์ 

นธภร วโิสรัมย ์
ณิชาภัทร มณีพันธ์ 

57 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองชุมเห็ด จังหวัดบุรีรัมย์ 

ณิชาภัทร มณีพันธ์  
ณรงค์กร ชัยวงศ์  
เวียงพิงค์ ทวีพูน 

58 การศึกษาความพร้อมของสื่อการเรียนรู้ในบ้านเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการตามวัยของเด็กปฐมวัยเขต ตำบลบ้านยาง อำเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

สุมาลา สว่างจิต 

59 ผลของการใช้วิธีการสอนแบบผสมผสานการเล่านิทานร่วมกับ
การใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมความสนใจใน
การเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

เวียงพิงค์ ทวีพูน 

60 การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้รับการเปิดขยายหลอดเลือด
หัวใจผ่านสายสวน โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

รัชนี ผิวผ่อง 
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61 การสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนด้วยต้นกล้าพยาบาลกับ
ครอบครัวอุปถัมภ์: กรณีศึกษาชุมชนตำบลกลันทา อำเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

ณรงค์กร ชัยวงศ์ รัชนี ผิวผ่อง 
เพ่ิมพูล บุญมี  
เยี่ยม คงเรืองราช 

62 ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยการให้สุขภาพจิตศึกษา
แบบกลุ่มร่วมกับรูปแบบความสุขเชิงจิตวิทยา 5 มิติ ต่อ
คุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุ 

ณิชาภัทร มณีพันธ์ 

63 Corpus analysis in abstracts’ Ph.D. students in the 
USA: A case study 

Suna Kunghair a , 
Chaleomkiet Yenphech 

64 Intercultural sensitivity and social intelligence: The 
Case of EFL internship undergraduate learners 

Chaleomkiet Yenphech, 
Kampeeraphab Intanoo 

65 Evolution of English reading ability through MIA: 
Thailand’s situation 

Suna Kunghair, Suphakit 
Phoowong, Chaleomkiet 
Yenphech 

66 The Intrepidity Combine with Consciousness to 
Encourage in Speaking 
English for 21st Century Learners 

Supit Pongsiri, Chaleomkiet 
Yenphech 

67 A Corpus-based Study of the Near-synonyms: 
Purpose, Goal and Objective 

Pallapa Lertcharoenwanich, 
Supakorn Phoocharoensil 

68 The Development of the Participatory Short Film to 
Enhance Pride in the History of Community 

Jirayut Prasertsri 
Sinsup Yuenyaw 

69 Community Empowerment to Enhance Community-
based Tourism Potential 

Chariyaporn 
Pitathasang,Kakanang 
Chorchoo, Arunrussamee 
Sangsila, Jatupat 
Samappito, Pianpan 
Supakot 

70 Strategies online teachers utilize while mitigating 
burnout at Buriram Rajabhat University 

Puttachart Limsiriruangrai,  
Warittha Rattanawaropas 

71 การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ จากการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 

ศุภธัช ศรีวิพัฒน์ 

72 Structures of Spoken Academic Clusters in Ted Talks ภาณุพันธ์ ปานทอง 
วริษฐา รัตนวโรภาส 



65 
 

73 The dynamics of the Honey Harvesting Tradition in 
Sai Tri Phatthana Community 3, Bueng Charoen Sub-
district, Ban Kruat District Buri Ram Province 

Sinsup Yuenyaw 

74 ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ต่อ
ภาพลักษณ์ของตํารวจจราจร : ศึกษากรณีสถานีตํารวจภูธร
เมืองบุรีรัมย์ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ธนพัฒน์ จงมีสุข, ภัทรพล ทศ
มาศ 

75 จริยธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาพร วิชัยรัมย์ 
76 ประสิทธิผลการใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวน

ตําบลบานจาน อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย 
ณัฎฐา แพงคําตาปยภรณ บุญ
เศษธนพัฒน จงมีสุขรชต อุบล
เลิศและ ธัญญรัตน พุฑฒิพงษชัย
ชาญ 

77 Realistic and Expected Conditions in the Socila 
Welfare Arrangements among Senior Citizens at 
Nongplong Sub-District Municipality, Chamni District, 
Buriram Provice 

Sakon phromsathit, 
Sathaporn Wichairam, 
Thanaphat Jongmeesuk 
Rachata Ubollert 
Thanyarat 
Phutthipongchaichan 
Yasumin Sarapanya 

78 ประสิทธิภาพการให้บริการของท่าอากาศยานบุรีรัมย์                 
อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ 

มานิตา  จันทร์เพ็ญ  ประชัน  
คะเนวัน และธัญญรัตน์ พุฑฒิ
พงษ์ชัยชาญ 

79 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

นิภาภรณ์  จันทร์ศิริ   สถาพร 
วิชัยรัมย์ และประชัน คะเนวัน 

80 การพัฒนายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในอาชีพปลูกพืชเศรษฐกิจของเกษตรกร ตำบลเมืองไผ่ 
อำเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ 

อำนาจ สกุลทอง 
ดำรง กิตติชัยศรี 
บรรยง ศรีตะวัน 
จรัส สว่างทัพ 

81 การบริหารการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของหมู่บ้านตาลอง 
ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

กฐิน ตามสีรัมย์  สถาพร วิชัย
รัมย์ และประชัน คะเนวัน 

82 การมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ บ้านลิ่มทอง   ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

ละมุล กมล  ธัญญรัตน์ พุฒิพงษ์
ชัยชาญ  และประชัน คะเนวัน. 
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83 การสืบทอดวงปี่พาทย์ในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา อัครเดช  แดนงูเหลือม  เชาว์  
การวิชา และเฉลิมกิต  เข่งแก้ว 

84 พฤติกรรมความต้องการที่มีต่อผ้าไหมแบบกี่กระตุกและแนว
ทางการส่งเสริมผ้าไหมภูมิปัญญาท้องถิ่นในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
กรณีศึกษาบ้านไทรงาม ตำบลนิคม  อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

บัญชา  จันทราช  ปรีชา ปาโน
รัมย์ และสุริยา รักการศิลป์ 

85 สภาพการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 

ณัฐชานนท์  แถวนาชุม  โกวิท  
วัชรินทรางกูร และวินิรณี         
ทัศนะเทพ 

86 แนวทางการอนุรักษ์และสืบทอดวงกลองยาวในจังหวัดบุรีรัมย์ มนัส หนองสี  เชาว์ การวิชา 
และเฉลิมกิต เข่งแก้ว 

87 แนวทางในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น MyMo (E-Banking) 
กรณีศึกษาจากลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดบุรีรัมย์.   

นงนภัส สืบนาค ปรีชา ปาโนรัมย์  
และกุลกันยา ศรีสุข 

88 การพัฒนาตัวบ่งชี้การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน
สถานศึกษา 

วนัชพร แก้วเนตร พัชนี กุล
ฑานันท์  และกระพัน ศรีงาน   

89 ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน: ความท้าทายของพยาบาล
ฉุกเฉินในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต 

นายณรงค์กร  ชัยวงศ์ 

90 Antioxidant and antityrosinse activities in germinated 
brown rice of indigenous Thai cultivars 

นายวรวัฒน์  พรหมเด่น 

91 Adsorption behavior of polyethyleneimine-
carbamate linked pineapple leaf fiber for Cr(VI) 
remoral 

นางสาวสุพัทรา แตงทับทิม 

92 รูปแบบการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารพ้ืนถิ่น “ตำเปียง
ทรงเครื่อง”เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนบ้าน
เสม็ด ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

นายอุทิศ  ทาหอม 

93 Application Model of Cultural Capital in 
Convervation and Rebabilitation of Community 
Forest Ecosystems along the Chi River at Samet 
Village 

นายสำราญ  ธุระตา 

94 Sing CDCTA Based Electronically Adjustable Current-
mode Quadrature Sinusoidal Oscillator 

นายเดวิทย์  ศิริพจน์ 

95 Correlation between the Potency of Flavonoids on 
Mushroom Tyrosinase Inhibitory Activity and Melanin 
Synthesis in Melanocytes 

นายวรวัฒน์  พรหมเด่น 
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96 การเปรียบเทียบคำศัพท์ภาษาเขมรถิ่นไทยกับภาษาเขมร
มาตรฐานกัมพูชา 

นายบุณย์เสนอ  ตรีวิเศษ 

97 ระบบจัดการน้ำอัตโนมัติด้วยโซล่าร์เซลล์ในนาข้าวนอกเขต
ชลประทาน จังหวัดอุบลราชธานี 

นางรุ่งเรือง  งาหอม 

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

นางสาวศรัญญา มณีทอง 

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

นายเทพพร  โลมารักษ์ 

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

นางสาวธีรารัตน์  จีระมะกร 

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

นางสาวสุพัทรา  แตงทับทิม 

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

นายปิติพัฒน์   นิตยกมลพันธุ์ 

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

นายคงศักดิ์  ปัตตาฤทธิ์ 

105 Arbuscular MywAcorrhizal Fungi Related to Soil 
Phosphorous, Organic Matter and pH in Cassava 
Field. 

นางนิจพร ณ พัทลุง 

106 Characterization of Buriram volcanic clay for use 
cosmetics 

นางสาวภัทรนันท์ ทวดอาจ 

107 Interaction investigation of single and multiple cabon 
monoxide molecules with  Fe-, Ru-, and Os-doped 
single walled carbon nanotubes by DFT study: 
applications to gas   adsorption and detection 
nanomaterial 

นางสาวสุภาวรัตน์  ทัพสุริย์ 
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108 Pore characteristics and structural properties of 
ethanol-treated starch in relation to water 
absorption capacity 

นางสาวเทวิกา กีรติบูรณะ 

109 Generation of shot-chained granular corn starch by 
maltogennic Alfa-amylase and tranglucosidase 
treatment 

นางสาวเทวิกา กีรติบูรณะ 

110 On the Diophantine Equation 8i + n2=z2 นายเฉลิมวุฒิ คำเมือง 
111 Community potential capital Development Strategies 

to Promote Self-Reliance Community for Ban 
DonDoo, Na Tal Sub District, Udonratchathani 
Province in Thailand. 

นายอุทิศ ทาหอม 

112 On (m,n)-QUASI-GAMMA-IDEALS IN ORDERED LA-
GAMMA-SEMIGROUPS 

นางสาววิชญาพร จันทะนัน 

113 Almost interior Gamma-ideal and Fuzzy Almost 
interior Gamma-ideals in Gamma-semiggroup 

นางสาววิชญาพร จันทะนัน 

114 ผลของการใส่ก๊อชใต้แผลผ่าตัดต่อภาวะเลือดภายนอกในผู้ป่วย
ผ่าตัดหัวใจแบบปิด 

นางสาวรัชนี ผิวผ่อง 

115 On 0-minimal (0,2)-Bi-Hyperideal of Semihypergrouos นายสำคัญ ฮ่อบรรทัด 
116 On left and Right Bases of An Ordered - 

Semihypergroup 
นางสาววิชญาพร จันทะนัน 

117 Hybrid algorithm to Newton Raphson method and 
bisection method 

นายไพรัชช์ จันทร์งาม 

118 กลไกการขับเคลื่อนเสริมพลังชุมชนเพ่ือยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเขตชีวมณฑลภูเขาไฟ 6 ลูก 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

นางจริยาภรณ์  ปิตาทะสังข์ 

119 Effects of Physical Activities Training  with Yoga นายกริชเพชร  นนทโคตร 
120 The Development of the Participatory Shot Film to 

Enhance Pride in the History of Community 
นายจิรายุฑ  ประเสริฐศรี 

121 Isolation and characterization of actinobacteria with 
antibacterial 

นางอรุณรัศมี แสงศิลา 

122 Effects of drying Methods on active odorants, 
phytochemicals and antioxidant properties of Litsea 
petiolata Hook. 

นางอรุณรัศมี แสงศิลา 
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123 ความสุขและความสามารถในการเผชิญปัญหาสถานการ์โควิด 
19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

นายต่อศักดิ์ กาญจนทรัพย์สิน 

124 On The Diophantine Equation นางวชิรารักษ์ โอรสรัมย์ 
125 Fourth order iterative methods for solving nonlinear 

equation 
นายเฉลิมวุฒิ คำเมือง 

126 On 0-Minimal (0,2)-Bi-Hyperideal of Ordered 
Semihypergroups 

นายสำคัญ ฮ่อบรรทัด 

127 New twelfth order iterative method for solving 
nonlinear equations and their dynamical aspects 

นายไพรัชช์ จันทร์งาม 

128 การประเมินคุณภาพน้ำคลองห้วยจรเข้มาก และแหล่งน้ำดิบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

นายสถิตรัตน์     รอดอารี 

129 On (m,n)-QUASI-GAMMA-IDEALS IN ORDERED LA-
GAMMA-SEMIGROUPS 

นางสาววิชญาพร จันทะนัน 

130 Almost interior Gamma-ideal and Fuzzy Almost 
interior Gamma-ideals in Gamma-semig group 

นางสาววิชญาพร จันทะนัน 

131 การศึกษาคุณสมบัติทางเคมี ประสาทสัมผัสและการต้านอนุมูล
อิสระขอวสาโทข้าวเจ้า 

นางสาวประภาพันธ์  ศิริขันธ์แสง 

132 Community Product Development Guidelines A Case 
Study of Reed Mat Product 

นายกิตติกร ฮวดศรี 

133 การศึกษาพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

นางสาวกนิษฐา  จอดนอก 

134 มาตราการทางกฏหมายในการจัดสถานที่ทำความสะอาดมือ
บริเวณแสดงสัตว์ 

นางกัลยาณี          ธีระวงศ์
ภิญโญ 

135 การถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยหมักมูลใส้เดือนดินจากมูลวัว
และวัสดุอินทรีย์ในท้องถิ่นของเกษตรกรในตำบลหนองตาด 
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

นายครุปกรณ์ ละเอียดอ่อน 

136 การเพ่ิมผลผลิตการปลูกแตงโมของกลุ่มผู้ปลูกในชุมชนบ้านโคก
เมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

นางสาวแก้วมณี    อุทิรัมย์ 

137 สมรรถนะการจัดการเรียนรู้และการรู้วิชาเฉพาะด้านของ
นักศึกษาครู สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

นายบัญชา นวนสาย 
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138 ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยรูปแบบการให้
สุขภาพจิตศึกษาแบบกลุ่มร่วมกับรูปแบบความสุขเชิงจิตวิทยา 
5 มิติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุ 

นางสาวณิชาภัทร มณีพันธ์ 

139 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ตำบลสวายจีก 
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

นายกิตติกร ฮวดศรี 

140 Perception of Chemistry Topics toward the role of 
Chemical Teams in Authentic Contexts 

นางสาวบัวลอย     จันผกา 

141 รูปแบบการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์พ้ืนถิ่นข้าวเม่าแบบบูรณาการ 

อาจารย์ ดร.สรรเพชร เพียรจัด 

142 การออกแบบกราฟิกสำหรับนักศึกษาชั้นที่ 1 สาขาวิชา
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

อาจารย์ ดร.บรรพต วงศ์ทอง
เจริญ 

143 ผลของการใช้วิธีการสอนแบบผสมผสานการเล่านิทานร่วมกับ
การใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาระดับพฤติกรรมความสนใจ
ในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ผศ.ดร.อนล สวนประดิษฐ์ 

144 การพัฒนาตำรา รายวิชาการข้ึนรูปด้วนแป้นหมุน 2 สำหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ผศ.วีระ เนตราทิพย์ 

145 กระเป๋าถือสุภาพสตรี นายอัษฎางค์ รอไธสง 
146 ดาวน้อยในท้องฟ้า นางสาวสินีนาฏ  รามฤทธิ์ 
147 Spool Rack: Table นายสนิท  พาราษฎร์ 
149 Art Deco Pattern นางธัญรัศม์  ยุทธสารเสนีย์ 
150 คุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อการทำงานในสถานการณ์ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (อสม) ในพ้ืนที่อำเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

นางสาวชนินาถ ทิพย์อักษร 

151 ความรับผิดชอบเพ่ือความชำรุดบกพร่องในสัญญาซื้อขายและ
สัญญาเช่าซื้อ 

นายนพดล ธีระวงศ์ภิญโญ 

152 กล่องวัวออนไลน์ นายวิชัย  เกษอรุณศรี 
153 พลวัตของประเพณีตีผึ้งชุมชนสายตรีพัฒนา 3 ตำบลบึงเจริญ 

อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
นายสินทรัพย์  ยืนยาว 
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ภาพกิจกรรม ด้านการวิจัย 

 

 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการบูรณาการงานวิจัยสู่ท้องถิ่น

และการประกวดนวัตกรรมท้องถิ่น ภายใต้ งาน 50 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรม

วิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งท่ี 5 

 

  

 
วารสารวิจัยพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์
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6. ดา้นศษิยเ์ก่า Alumni  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีศิษย์เก่าที่ทำงานในหน่วยงานที่เก่ียวกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน จำนวน 

740 คน ในรอบสามปีที่ผ่านมา และมีศิษย์เก่าที่ยังเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย จำนวน 969 คน 

 There were 740 BRU alumni working in the SCD organizations within three years 

previously of evaluation with 969 alumni cooperated projects/activities. 

จำนวนโครงการและศิษย์เก่าที่ทำงานในชุมชนในรอบปีท่ีประเมิน (2564) 

ลำดับท่ี คณะ/สำนัก จำนวนโครงการ จำนวนศิษย์เก่า 
1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 20 
2 คณะครุศาสตร์ 8 331 
3 คณะพยาบาลศาสตร์ - 16 
4 คณะวิทยาศาสตร์ 2 64 
5 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  1 537 
6 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ - 1 

รวมทั้งสิ้น 13 969 
 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.กิจกรรมแข่งขันแฮกกาธอน และการยกระดับการท่องเที่ยวหนองสิม ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์ 

 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิชาการบูรณาการวิจัยสู่การเรียนการสอน ในงาน

BRICC 2022 

 3.การพัฒนาหนังสือแบบเรียนพลวัติจากโปรแกรม Geogebra สำหรับครูคณิตศาสตร์ในจังหวัดบุรีรัมย์ 

 4.หลักสูตรระยะสั้น โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์ 

 5. โครงการพัฒนาศักยภาพครูประจำการที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นมืออาชีพด้าน

การนำกระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการกับงานวิจัยในจังหวัดบุรีรัมย์ 

 6.โครงการพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย 

 7.โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอท้องถิ่นจากองค์ความรู้ด้านสุนทรียศาสตร์และการออกแบบ เพ่ือ

ยกระดับคณุค่าสินค้าและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานราก 

 8.โครงการการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง 

บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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 9.โครงการการยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ ตำบลถาวร  

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 10.โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่

ตำบล เพ่ือสร้างรากแก้วให้ประเทศ 

 11.โครงการการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์เสื่อจากต้นกกและต้นไหล ส่งเสริมอาชีพคนในชุมชน เพื่อ

ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

 12.โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล 

 13. โครงการ U2T 

 

ภาพกิจกรรม ด้านศิษย์เก่า  

 

กิจกรรมแข่งขันแฮกกาธอน และการยกระดับการท่องเที่ยว “หนองสิม” ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัด

บุรีรัมย์ 

 

การพัฒนาหนังสือแบบเรียนพลวัติจากโปรแกรม Geogebra สำหรับครูคณิตศาสตร์ในจังหวัดบุรีรัมย์ 
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7. ดา้นรางวลั Award 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้รับรางวัลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน แบ่งเป็น 4 

ระดับ ได้แก่ มหาวิทยาลัย จำนวน 1 รางวัล บุคลากรที่ได้รับรางวัล จำนวน 30 คน นักศึกษาที่ได้รับรางวัล 

จำนวน 50 คน และศิษย์เก่า จำนวน 23 คน มีรางวัลที่ได้รับทั้งสิ้นจำนวน 38 รางวัล 

 Many SCD Awards were received by Buriram Rajabhat University which divided into four 

categories: ONE valuable award for university, 30 staff, 50 BRU students, and 23 alumni with a 

total of 38 SCD awards.  

จำนวนรางวัลและผู้ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับ SCD ของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ประเมิน (2564) 

ลำดับท่ี คณะ/สำนัก จำนวน

รางวัล 

จำนวนผู้ได้รับรางวัล 

บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า 

1 หน่วยงาน (มหาวิทยาลัย)* 1 1 - - 

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 3 - 2 

3 คณะครุศาสตร์ 5 - 5 - 

4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 2 2 - 

5 คณะวิทยาศาสตร์ 12 4 12 2 

6 คณะพยาบาลศาสตร์  4 3 7 - 

7 คณะวิทยาการจัดการ 4 2 15 2 

8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 3 - - 

9 กองบริหารงานบุคคล 5 12 9 17 

รวมทั้งสิ้น 38 30 50 23 

 

* รับรางวัลโดยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา) 
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โดยมีรายรายเอียดดังนี้ 

ลำดับ
ที ่

รายช่ือรางวัล ชื่อผู้ได้รับรางวัล 

1 มรภ.บุรีรัมย์ รับรางวัลเกียรติยศ  องค์กรดีเด่นแห่ง
ปี Organization of the year 2021 สาขา การ
พัฒนาศักยภาพท้องถิ่น 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 

2 กิจกรรมแข่งขันแฮกกาธอน และการยกระดับการ
ท่องเที่ยว “หนองสิม” ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคู
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

คณะทำงาน อาจารย์ ดร.กันต์พัฒน์ รัตนสินธุ
พงศ์ และ รศ.ดร.นฤมล สมคุณา  อาจารย์
ประจำตำบล ณ พื้นที่ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคู
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

และศิษย์เก่า 2 คน นายทิวัตถ์ โสละมัค และ
นางสาวปิ่นญาภา แนบทางดี 

3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงาน
วิชาการบูรณาการวิจัยสู่การเรียนการสอน ในงาน
BRICC 2022 

ผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ  

4 โครงการพี่นําน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ นายกฤตภัค บุญมี 
5 การประกวดผลงานเยาวชนอาสาสานต่อ

พระราชดำริ 
นายสุรศักดิ์มนตรี บุญพลี 

6 การประกวดผลงานเยาวชนอาสาสานต่อ
พระราชดำริ 

นางสาวสิริรัตน์  กล้าเดช 

7 การประกวดผลงานเยาวชนอาสาสานต่อ
พระราชดำริ 

นางสาวศิริประภา คันธมาตย์ 
 

8 การประกวดผลงานเยาวชนอาสาสานต่อ
พระราชดำริ 

นายเอกบดินทร์  ประคองใจ 

9 รองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดแนวคิดนวัตกรรม
ด้านน้ำบาดาลเพ่ือสร้างสรรค์เครือข่ายท้องถิ่น
ต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่าง
ยั่งยืน วันที่ 10 มีนาคม 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 
1. นายพิพิธสรา แตงเรือง 
2. นายพรพรหม แก้วอินทร์ 
3. นายพีระพล ศิลากุล 

10 ชนะเลิศการประกวดทักษะทางวิชาการ
ระดับอุดมศึกษา “การบูรณาการการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการสู่การพัฒนา
ท้องถิ่น” 

รองศาสตราจารย์สมบัติ ประจญศานต์  และ
คณะ 
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11 รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลิตภัณฑ์

ยางพาราและไม้ยางพารา การยางแห่งประเทศ
ไทยระดับเขตประจำปี 2564  

นายวรรณธร ปานทอง 

12 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการออมสินยุวพัฒน์
รักษ์ถิ่นประจำปี 2563-2564 Best of the best 
ประเภทอยู่ดี  

อาจารย์ ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ 

13 บทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ  “การ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม” ครั้ง
ที่ 6 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม รางวัลระดับดีเด่น 

จักริน ไพรบึง รัชกฤช ทรงวัฒนะสิน พงษ์ศักดิ์ สี
ดามาตร และวรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม 

14 บทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ  “การ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม” ครั้ง
ที่ 6 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม รางวัลระดับดีเด่น 

กิติชัย จาบประโคน และ ชูศักดิ์ ยาทองไชย 

15 บทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ  “การ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม” ครั้ง
ที่ 6 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม รางวัลระดับดีเด่น 

อมายาวี เมฆสำโรง และ จิรวดี โยยรัมย์ 

16 บทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ  “การ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม” ครั้ง
ที่ 6 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม รางวัลระดับดี 

สรณไตร ไขลี และ วรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม 

17 การประกวดจัดสวนหย่อมภายใต้แนวคิด “สวน
สไตล์โมเดิร์น” ณ ลานกิจกรรมสนาม ข้างอาคาร
สิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ใน
โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องใน
งานราชภัฎบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรม
นานาชาติ ครั้งที่ 5 (BRICC Festival 2022) 

เกรียงศักดิ์ ศรีคูณ 

18 ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับดีเยี่ยม: ผลของ
โปรแกรมการเรียนรู้การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน
ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ณรงค์กร ชัยวงศ์ 
กมลลัดดา พักโพธิ์,  
วรินทร์ ไกรสินทร์,  
มนต์กนก สาขา,  
วาศิริณี คำบาง, 
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ภัทรสุดา พิมาทัย  
และกิตติภูมิ ภักดีลุน 

19 ผลงานวิจัยระดับดีเยี่ยม: ปัจจัยทำนายพฤติกรรม
การบริโภคอาหารรสเค็มของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองชุมเห็ด จังหวัดบุรีรัมย์ 

ณิชาภัทร มณีพันธ์  
ณรงค์กร ชัยวงศ์  
เวียงพิงค์ ทวีพูน 

20 ผลงานวิจัยระดับดี: ผลของโปรแกรมสุขศึกษาแบบ
กลุ่มร่วมกับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Facebook) 
ในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสำหรับนักเรียน
หญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดบุรีรัมย์ 

นธภร วโิสรัมย์ และ 
ณิชาภัทร มณีพันธ์ 

21 นักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 
โดยสภาการพยาบาลร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทย 

นางสาวเยาวภา ภูมิพักดิ์ 

22 โครงการมิตรแท้แมคโครโชห่วย 1.นางสาว กนกพร   บุญครบุรี                    
2.นางสาวยาใจ      ธนบุญสมบัติ                
3.นางสาวศิริวรรณ     ศวาศรี                       
4.นางสาวสิริรัตน์      ชวนรัมย์                     
5.นางสาวเสาวลักษณ์     ตุ่นทอง                     
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ    รองศาสตราจารย์
อรรถกร   จัตุกูล 

23 ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือโลกสีเขียว 1. นายนธันเอล ไวสุวรรณ์ 
2. นายเจนณรงค์ ทองนุช  
3. นายณัฐกานต์ ธรรมมีภักดิ ์
4. นายรัฐศักดิ์ เนาวรัตน์ 
5. นายฉัตรมงคล ปิ่นเงิน  
6. นายภานุพงศ์  ขะชี้ฟ้า  
7. นายนฤนาท ศรีประดู่  
8. นายปริวัฒน ์ สุขพราม  
9. นางสาวธารนภิส ดิฐเรืองโรจน์ 
10. นางสาวไขศรี  เสาร์สุรินทร์ 
อาจารย์ปัทมาวดี    วงษ์เกิดอาจารย์ที่ปรึกษา 

24 ได้รับรางวัลเว็บไซต์ชนะเลิศ ในระดับคณะ   นางสาวพรพรรณ  แสงแก้ว   
25 ได้รับรางวัลชนะเลิศ Personal Website 

(บุคลากร)   
นางสาวพรพรรณ  แสงแก้ว   
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26 TOP 100 U2T Projects by EnT ผศ.ดร.ภัทรพล ทศมาศ 

อาจารย์ชินานาง สวัสดิ์รัมย์ 
อาจารย์ ดร.วิษณุ ปัญญายงค์ 

27 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ  
   รายการ U2T National Hackathon 2021 
   ทีมตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 

1. นายวราเทพ ปุลันรัมย์ 
2. นางสำรวย ศรีมะเรือง* 
3. นางสาวมารีด้า ไชยช่วย** 
4. นางสาวมุกรินทร์ อาจอาสา 
5. นางสาวกมลวรรณ บุตรไทย 
6. นายพีรพัฒน์ แสมรัมย์ 
7. นางสาวศิริยากร แสนจะบก 
8. อาจารย์ ดร.ประทวน วันนิจ 
9. ผศ.ดร.วีระชัย ยศโสธร 
10. ผศ.พัชรินทร์ ศิริอำพันธ์กุล 
11. อาจารย์ธนากร เทียมทัน 
12. นายทินกร ชินบุตร  
13. นายวชิรวิทย์ ยินดีชาต ิ

28  รางวัล Popular Vote ระดับประเทศ   
   รายการ U2T National Hackathon 2021 
   ทีมตำบลลำดวน อำเภอกระสัง 

1. นายวันเฉลิม ปิ่นแก้ว 
2. นางสาวกัญญารัตน์ ศรีสวาท* 
3. นางสาวอังคณา ขวัญศิวิไลย์ 
4. นางสาวสุพัชชา สอนรัมย์ 
5. นายสุพศิน ช่วงไธสง 
6. อาจารย์ ดร.วิษณุ ปัญญายงค์ 
7. อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง 
8. อาจารย์วณิชา แผลงรักษา 

29 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 
   รายการ Top 100 U2T Project by Ent 
   ทีมตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ  
   ทีมตำบลลำดวน อำเภอกระสัง 

1. นางสาวนุชรินทร์ สุวรรณราช*     และ                    
1. นายวันเฉลิม ปิ่นแก้ว 
2. นางสาวกัญญารัตน์ ศรีสวาท* 
3. นางสาวอังคณา ขวัญศิวิไลย์ 
4. นางสาวสุพัชชา สอนรัมย์ 
5. นายสุพศิน ช่วงไธสง 
6. อาจารย์ ดร.วิษณุ ปัญญายงค์ 
7. อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง 
8. อาจารย์วณิชา แผลงรักษา 



79 
 
30 รางวัลชนะเลิศระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

   บุรีรัมย์ รายการ U2T National Hackathon 
   2021 
   ทีมตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก 

1. นายชนาธิป จันทนชาต ิ
2. นายเกษม เขื่อนทอง 
3. นายอภินันท์ จันทร์ภิรมย์ 
4. นายกฤษณพล ศรีเสือ 

 

   ทีมตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง 
 
 

1. นายเรวัต โกติรัมย์ 
2. นายรัชชานนท์ เทพวงศ์ษา 
3. นางสาวอุทัยทิพย์ บุญญาคุณานันท์* 
4. นางสาวทรายแก้ว ทองทับพันธ์* 

   ทีมตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ 
1. นางสาวรุ่งอรุณ ศรีสวัสดิ์* 
2. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ เถียรในเมือง 
3. นายธนาธิป เสาวพันธ์* 
4. นางสาวณัฐกานต์ เครือจันทร์ 

31  รางวัลชนะเลิศระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
   บุรีรัมย์ รายการ U2T National Hackathon 
 2021 
    ทีมตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ   

1. นางสาวนุชรินทร์ สุวรรณราช* 
 

 

   ทีมตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง 
 

1. นางสาวจุฑาทิพย์ สุ่มมาตร์ 
2. นางสาวสุพรรษา ดาวเรรัมย์ 
3. นางสาวอุปนันท์ ตอรบรัมย์* 
4. นางสาวดวงฤทัย อินทร์แก้ว 

   ทีมตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์    1. นายเกียรติศักดิ์ บุญหนุน 
2. นางสาวอาภารัตน์ ลามะให 

32 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การประกวด
โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โครงการการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ เนื่องในงานราชภัฎบุรีรัมย์มหกรรม
วิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5 (BRICC 
Festival 2022) 

1.นราวิชญ์ ลาไธสง 

33 การประกวดออกแบบ Infographic "เทคโนโลยี
สารสนเทศกับวิถีชีวิตแบบ New Normal" ใน
โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องใน
งานราชภัฎบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรม
นานาชาติ ครั้งที่ 5 (BRICC Festival 2022) 

1.ณัฐพัฒน์ วิเศษทรานนท์ 
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34 การประกวดออกแบบ Infographic "เทคโนโลยี

สารสนเทศกับวิถีชีวิตแบบ New Normal" ใน
โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องใน
งานราชภัฎบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรม
นานาชาติ ครั้งที่ 5 (BRICC Festival 2022) 

1.อิทธิพล สมเสมอ 

35 การประกวดออกแบบ Infographic "เทคโนโลยี
สารสนเทศกับวิถีชีวิตแบบ New Normal" ใน
โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องใน
งานราชภัฎบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรม
นานาชาติ ครั้งที่ 5 (BRICC Festival 2022) 

1.นายสรณไตร ไขลี 

36 การประกวดออกแบบ Infographic "เทคโนโลยี
สารสนเทศกับวิถีชีวิตแบบ New Normal" ใน
โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องใน
งานราชภัฎบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรม
นานาชาติ ครั้งที่ 5 (BRICC Festival 2022) 

1.พนมชัย ชุมพลชัย 

37 ชนะเลิศ การนำเสนอผลงานการสอบสวนโรค 
เรื่อง การสอบสวนการระบาดของโรคสุกใสใน
โรงเรียนขยายโอกาสแห่งหนึ่ง เขตตำบลกระสัง 
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภท E-Poster 

1นายบุญมี โตดประโคน นักวิชาการสาธารณสุ 
ปฏิบัติการ  
 

38 ชนะเลิศ การนำเสนอผลงานการสอบสวนโรค 
เรื่อง การสอบสวนการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 
2019 สายพันธ์เดลต้า เขตตำบลสูงเนิน อำเภอ
กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภท Oral 
Presentation 

1.นายบุญมี  โตดประโคน นักวิชาการ
สาธารณสุขปฏิบัติการ  
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ภาพกิจกรรม ด้านงานวิจัย 

 

  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลแห่งชาติ ครั้งที่ 2 

 

 

รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยางพารา การยางแห่งประเทศไทยระดับเขตประจำปี 

2564 
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Link (ย่อ) หลักฐานอ้างอิง 

1.  https://drive.google.com/file/d/1VTSF_d3MVxQr2RDWCNGPlYKhZkA1YLR/view?usp=sharing 

2.  https://shorturl.asia/74oBU 

3.  https://shorturl.asia/gn6f8 

4.  https://shorturl.asia/74oBU 

5.  http://comed.bru.ac.th/2018/03/01/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0 

6.  http://comed.bru.ac.th/2021/12/19/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e 

7.  http://comed.bru.ac.th/2021/12/19/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0  

8.  http://comed.bru.ac.th 

9.  https://docs.google.com/document/d/1BFY8c-  

7.  https://docs.google.com/document/d/1PV9ZheY8DS5Fc11JEGQnuB71et3kdzYI/edit?usp= 

9.  https://docs.google.com/document/d/1Yg9WHOGx9yethLZFOtMW9BpgrXM0Tw/edit?usp= 

10.http://thai.bru.ac.th/2022/06/29/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87 

12.https://www.facebook.com/search/top?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%  

13. https://drive.google.com/file/d/1Wqc84Qnxm1ZCjcNFLHsHW7qgyk1nRc3W/view?usp=sharing 

14. https://drive.google.com/file/d/1TVt7Xck6gfFuuxqH-kA3w83FO910shm8/view?usp=sharing 

15. https://www.facebook.com/mathcampbru 

16. https://drive.google.com/file/d/1TVt7Xck6gfFuuxqH-kA3w83FO910shm8/view?usp=sharing 

17. https://www.facebook.com/PE2565 

18. http://blog.bru.ac.th/2022/01/30/ 

19. http://blog.bru.ac.th/2022/01/28/ 

20. http://blog.bru.ac.th/2021/12/27/ 

21. http://blog.bru.ac.th/2021/12/26/ 

22. http://blog.bru.ac.th/2022/01/30/ 

23. http://blog.bru.ac.th/2021/11/13 

24. http://blog.bru.ac.th/2022/05/29 

25. http://blog.bru.ac.th/2022/03/16 

26. http://blog.bru.ac.th/2021/11/03/ 

27. http://blog.bru.ac.th/2022/03/16/ 

28. http://blog.bru.ac.th/2022/04/20/20 

29. http://blog.bru.ac.th/2022/05/27 

https://drive.google.com/file/d/1VTSF_d3MVxQr2RDWCNGPlYKhZkA1YLR/view?usp=sharing
https://shorturl.asia/74oBU
https://shorturl.asia/gn6f8
https://shorturl.asia/74oBU
http://comed.bru.ac.th/2018/03/01/
https://docs.google.com/document/d/1BFY8c-
http://thai.bru.ac.th/2022/06/29/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2/
https://www.facebook.com/search/top?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%B5
https://www.facebook.com/mathcampbru
https://drive.google.com/file/d/1TVt7Xck6gfFuuxqH-kA3w83FO910shm8/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/PE2565
http://blog.bru.ac.th/2021/12/27/
http://blog.bru.ac.th/2021/12/26/
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30. http://blog.bru.ac.th/2022/03/17/ 

31. https://www.facebook.com/Thaiguidance 

32. https://nriis.go.th/nrms_main.aspx 

33. https://www.facebook.com/groups/269956119879507 

34. http://gsci.bru.ac.th/ 

35. http://oire.bru.ac.th/ 

36. http://oire.bru.ac.th/ 

37. http://u2t.bru.ac.th/project/?_category=hs04 

38. http://u2t.bru.ac.th/project/?_category=hs03 

39. http://u2t.bru.ac.th/project/?_category=hs-02 

40. http://u2t.bru.ac.th/project/?_category=hs04 

41. http://u2t.bru.ac.th/project/?_category=hs06 

42. http://u2t.bru.ac.th/project/?_category=hs09 

43. http://u2t.bru.ac.th/project/?_category=hs-02 

44. http://u2t.bru.ac.th/project/?_category=hs03_ 

45. http://u2t.bru.ac.th/project/?_category=hs-01 

46. https://shorturl.asia/fRxwE 

47. https://shorturl.asia/y5WfD 

48. https://shorturl.asia/Vi4cP 

49. https://shorturl.asia/SRQZo 

50. http://stu.bru.ac.th 

51. https://www.youtube.com/watch?v=-1INsNRAStg 

52. https://www.youtube.com/watch?v= yF8rts2TexY 

53. https://www.youtube.com/watch?v=-1INsNRAStg 

54 https://www.youtube.com/watch ?v= yF8rts2TexY 

55. https://www.youtube.com/watch? v=Ap8dsE0B1do 

56. https://www.youtube.com/ watch?v=Y-zE4uVee4M 

57. http://idtech.bru.ac.th/2021/12/16/teacher-64/ 

58. http://idtech.bru.ac.th/2021/08/13/covid-2019/ 

59. http://arch.bru.ac.th/2021/03/16/arch-learn-8-2-2-2/ 

60. http://crm.bru.ac.th/2021/04/17/จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้/ 

http://blog.bru.ac.th/2022/03/17/
https://www.facebook.com/Thaiguidance
https://nriis.go.th/nrms_main.aspx
http://gsci.bru.ac.th/
http://oire.bru.ac.th/
http://oire.bru.ac.th/
http://u2t.bru.ac.th/project/?_category=hs04
http://u2t.bru.ac.th/project/?_category=hs03
http://u2t.bru.ac.th/project/?_category=hs-02
http://u2t.bru.ac.th/project/?_category=hs-01
https://shorturl.asia/fRxwE
https://shorturl.asia/y5WfD
https://shorturl.asia/Vi4cP
https://shorturl.asia/SRQZo
http://stu.bru.ac.th/
https://www.youtube.com/watch?v=-1INsNRAStg
https://www.youtube.com/watch?v=%20yF8rts2TexY
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61. http://crm.bru.ac.th/2021/02/22/learn-ceramics-3/ 

62. http://cul.bru.ac.th/2021/07/23 

63. http://cul.bru.ac.th/2021/07/27/ 

64. http://cul.bru.ac.th/2021/08/12/ 

65. http://cul.bru.ac.th/2021/10/13/ 

66. http://cul.bru.ac.th/2021/10/13 

67. http://cul.bru.ac.th/2021/11/17 

68. http://cul.bru.ac.th/2021/12/05 
69. http://idtech.bru.ac.th/2021/12/16/teacher-64/ 

70. http://idtech.bru.ac.th/2021/08/13/covid-2019/ 

71. http://arch.bru.ac.th/2021/03/16/arch-learn-8-2-2-2/ 

72. http://crm.bru.ac.th/2021/02/22/learn-ceramics-3/ 

73. https://pkruconf.pkru.ac.th/downloads/ proceeding.html 
74. http://journalgrad.ssru.ac.th/index.php/8thconference/issue/view/87 
75. http://nac-husoc.bru.ac.th/downloads/Proceedings_NAC-HUSOC_2021.pdf 
76. https://drive.google.com/file/d/18yuZ6K76_AjqEO6wIl3DC-e-2P8Qit_I/view?usp=sharing 
77. https://drive.google.com/file/d/18yuZ6K76_AjqEO6wIl3DC-e-2P8Qit_I/view?usp=sharing 
78. https://nirc5.bru.ac.th/downloads/Proceedings-NIRC5-Nation.pdf 
79. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/journalfms-thaijo/index 
80. https://drive.google.com/file/d/18fkUlZbIReOGntqzdRVxeePZToFH1z9I/view?usp=sharing 
81. https://drive.google.com/file/d/1S5-mR9Q3is25A57zcBfeF2LJa62D7Svg/view?usp=sharing 
82. https://so03.tci-thaijo.org › article › download 
83. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhusoc/article/view/253546/170381 
84. https://drive.google.com/file/d/1YtnTkEmDFcOoSETWJAd6rbbbh6QhToOb/view?usp=sharing 
85. https://drive.google.com/file/d/1TLqyt5u-JbPO_s66okAho8CxXm8RX70o/view?usp=sharing 
86. https://drive.google.com/file/d/1YmaMwR8Orzl-TS6LI7tOifeZ4OD8z4E/view?usp=sharing 
87.https://drive.google.com/file/d/1uJ0buSc6c8xujM0sCABgMZjZJ6KvPLv_/view?usp=sharig 
88. https://www.jlls.org/index.php/jlls/article/view/2407/784 
89. https://www.jlls.org/index.php/jlls/article/view/4493/1375 
90. https://www.jlls.org/index.php/jlls/article/view/2931/1146 
91. https://www.sciedupress.com/journal/index.php/wjel/article/view/21613/13354 
92. https://so05.tci-thaijo.org/ index.php/reflections/article/view/258872 
93. https://rigeo.org/submit-a-menuscript/index.php/submission/article/view/3482 

http://crm.bru.ac.th/2021/02/22/learn-ceramics-3/
http://cul.bru.ac.th/2021/07/23
http://cul.bru.ac.th/2021/08/12/
http://cul.bru.ac.th/2021/11/17
http://cul.bru.ac.th/2021/12/05
http://idtech.bru.ac.th/2021/12/16/teacher-64/
https://nirc5.bru.ac.th/downloads/Proceedings-NIRC5-Nation.pdf
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/journalfms-thaijo/index
https://drive.google.com/file/d/18fkUlZbIReOGntqzdRVxeePZToFH1z9I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TLqyt5u-JbPO_s66okAho8CxXm8RX70o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YmaMwR8Orzl-TS6LI7tOifeZ4OD8z4E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uJ0buSc6c8xujM0sCABgMZjZJ6KvPLv_/view?usp=sharig
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94. https://rigeo.org/submit-a-menuscript/index.php/submission/article/download/3482/2701 
96. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhusoc/article/view/254913 
97. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/wiwitwannasan/article/view/250151 
98. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/IARJ/article/view/256237/170978 
99. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-sci/article/view/251241/174038 

100. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agritechjournal/article/view/243276 

101. https://pkruconf.pkru.ac.th/downloads/ proceeding.html 

102. http://journalgrad.ssru.ac.th/index.php/8thconference/issue/view/87                                 
103. http://nac-husoc.bru.ac.th/downloads/Proceedings_NAC-HUSOC_2021.pdf                         
104. https://drive.google.com/file/d/18yuZ6K76_AjqEO6wIl3DC-e-2P8Qit_I/view?usp=sharing 
105. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-sci/article/view/251241/174038106.                 

106. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agritechjournal/article/view/243276                            

107. https://pkruconf.pkru.ac.th/downloads/ proceeding.html                                                     

108. https://bigdatabru.org/giruat/index.php?fbclid=IwAR0FJkX53HDsD61VyTxtRjPcnm7ZHm4ICe0 

109. https://bigdatabru.org/giwmuat/index.php?fbclid=IwAR0rTYJ5NeMYntNYeA7UjhCdnkPkuzbP 

110. https://src12.nu.ac.th/src12/proceeding%20src12/. 

111. http://ejournals.swu.ac.th/index.php/pharm/article/view/11248 

112. http://www.ijataatsea.com/pdf/v14_n7_2018_%20December/80_IJAT_14(7)_2018 

113. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169433218329854?via%3Dihub 

114. http://blog.bru.ac.th/2019/06/14 

115. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/search/search 

116. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NDJ/article/view/148026 

117. https://www.researchgate.net/publication/325898443 

118. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29890751/ 

119. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/mekongjournal/article/view/119682 

120. http://ojslib3.buu.in.th/index.php/science/article/view/5821 

121. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/159410 

122. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1340/1/012009/pdf 

123. https://www.econjournals.com/index.php/ijeep/article/view/7394 

124. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589014X19300787                                

125. https://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/Vol-13-No-2-2020-70-82                        

https://li01.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-sci/article/view/251241/174038
http://journalgrad.ssru.ac.th/index.php/8thconference/issue/view/87
http://nac-husoc.bru.ac.th/downloads/Proceedings_NAC-HUSOC_2021.pdf%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20104
http://nac-husoc.bru.ac.th/downloads/Proceedings_NAC-HUSOC_2021.pdf%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20104
https://drive.google.com/file/d/18yuZ6K76_AjqEO6wIl3DC-e-2P8Qit_I/view?usp=sharing
https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agritechjournal/article/view/243276
https://src12.nu.ac.th/src12/proceeding%20src12/
http://blog.bru.ac.th/2019/06/14
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NDJ/article/view/148026
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589014X19300787
https://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/Vol-13-No-2-2020-70-82%20%20%20%20%20%20126
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126. https://pdfs.semanticscholar.org/ddca/ef2d0427b41f4c12017e96f5608483d28de9.pdf 

127.http://www.ijataatsea.com/pdf/v16_n5_2020_September/6_IJAT_16(5)_2020_ 

128. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1591/abb6b5/meta 

129. https://link.springer.com/article/10.1007/s00894-020-04457-7 

130. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643820305442 

131. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861720312297 

132. https://www.wseas.org/multimedia/journals/mathematics/2020/b145106-1313-

Certification.pdf 

133. https://wseas.org/wseas/cms.action?id=23278 

134. https://www.ijicc.net/index.php/volume-14-2020/211-vol-14-iss-8 

135. https://www.researchgate.net/publication/351361825_On_m_n-quasi-gamma-

ideals_in_ordered_LA-gamma-semigroups 

136. http://blog.bru.ac.th/2021/09/13/almost-interior-gamma-ideals-and-fuzzy-almost-interior-

gamma-ideals-in-gamma-semigroups/ 

137. https://he01.tci-thaijo.org › article › download 

138. http://thaijmath.in.cmu.ac.th/index.php/thaijmath/article/view/1748 

139. https://www.researchgate.net/publication/350545370_On_the_Left_and_Right_Almost_ 

140. https://dspace.bru.ac.th/xmlui/bitstream/handle/ 

141. http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/224 

142. https://eds.s.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=3944f084-8400-461e-

845b-e2d7e06da811%40redis 

143. https://drive.google.com/drive/folders/1VObhgXvq7Wd10jeqqNHoaFVJ2uxuiu6c?usp=s 
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