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แบบเสนอโครงการวิจัย(research project) 
  

------------------------------------ 
ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาไทย) .................................................... 

(ภาษาอังกฤษ) ......................................................  
 
1. ประเภทการวิจัย (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

การวิจัยบริสุทธิ์ (Pure research) หรือ การวิจัยประยุกต ์(Applied research) 
 

2.สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย 
 เช่น พีชคณิต กราฟและการนับ การวิเคราะห์ เป็นต้น  
 
3. ค าส าคัญ (Keyword) ของการวิจัย 

  ................ 

4. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
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5. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 5.1 ………………………………………………………………………….. 
 5.2…………………………………………………………………………. 
  

6. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
6.1 ………………………………………………………………………………….. 
6.2 …………………………………………………………………………………. 
 
7. ทฤษฎีและกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
(ควรท าเป็นผังความคิด) 
 

 
 
8.การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
9. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย (ตัวอย่างและรูปแบบการเขียนอ้างอิง) 

กมลวรรณ อินทร์ตรา. (2547). การประเมินการตลาดของผ้าทอมัดหม่ีในโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ของต าบลหินปักอ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรีในทัศนะผู้บริโภค. สารนิพนธ์ บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (การจัดการ).กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม,  ส านักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา,  ส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอ.  (2546).  มัดหม่ีใน
มุมมองใหม่.  กรุงเทพฯ : โพรเซสคัลเลอร์ ดีไซน์ แอนด์พริ้นติ้ง. 

กระทวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย. (2542).  วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์
และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์.  บุรีรัมย์ : วินัยการพิมพ์. 
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10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ...............................................................................................................  
 10.2 .................................................................................................................   
 
11. วิธีการด าเนินการวิจัยและสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 

   
กิจกรรม วิธีการ ผลที่จะได้รับ/

ตัวช้ีวัด 
ค่าใช้จ่าย 

1......    

2...........    

 รวมงบประมาณ   
 
12. ระยะเวลาท าการวิจัยและแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
 

 
 
 
  
                                             (นักศึกษาคนที่ 1)(ลงชื่อ)…………………………………………….” 
 (………………………………………….….) 
 
 
                                             (นักศึกษาคนที่ 2)(ลงชื่อ)…………………………………………….” 
 (………………………………………….….) 
 
 
                                             (อาจารย์ที่ปรึกษา)(ลงชื่อ)…………………………………………….” 
 (………………………………………….….) 
  

กิจกรรม 
ช่วงเวลา (เดือน) 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1...................................              

2..................................              

3..................................              



4 

 

  
  



5 

 

ส่วนค:ประวัติคณะผู้วิจัย 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย ส าคัญ ฮ่อบรรทัด 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.SAMKHAN HOBANTHAD 
2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  3  3104  00146  91  8  
3. ต าแหน่งปัจจุบัน  ต าแหน่งบริหาร รองคณบดี         ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือโทรสาร และ e-mail 

สถานที่ท างาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ถนนจิระ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
โทรศัพท์ : 0  4461  1221 ต่อ 6001  โทรศัพท์เคลื่อนที่  : 08  0464 4643 
โทรสาร :  0  4460  2096   E-mail address: s.hobanthad@gmail.com 

5. ประวัติการศึกษา 
1) วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์เกียรตินิยมอันดับ 2)   ปีการศึกษา  2549 หาวิทยาลัยขอนแก่น  
2) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์)   ปีการศึกษา 2551 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ สาขาวิชาการ  Algebraic Hyperstructure 
7. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

1)แบบจ าลองคณิตศาสตร์ท านายปริมาณเซริซินในเส้นไหมดิบต าแหน่ง หัวหน้าโครงการวิจัย (ร่วม
วิจัย 2 คน) เสนอต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แล้วเสรจ็ ปี พ.ศ.2557 

2)On 0-minimal bi-hyperideal of semihypergroups with zero,2015ต าแหน่ง นักวิจัย
(วิจัยคนเดียว)เสนอต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แล้วเสร็จ ปี พ.ศ.2558 

3)On 0-minimal (0,2)-bi-hyperideal of semihypergroups, 2015ต าแหน่ง นักวิจัย(วิจัยคน
เดียว)เสนอต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แล้วเสร็จ ป ีพ.ศ.2558 
นักวิจัย 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายสมบัติ   ประจญศานต์ 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.SOMBAT   PRAJONSANT 
2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 33099  01548  64  2 
3. ต าแหน่งปัจจุบันต าแหน่งบริหาร-          ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์   
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมหมายเลขโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือโทรสารและ e-mail 

สถานที่ท างาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ถนนจิระ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
โทรศัพท์ : 0  4461  1221 ต่อ 3500  โทรศัพท์เคลื่อนที่  : 08  1282  1192 
โทรสาร :  0  4460  2096   E-mail address: sombatprajonsant@gmail.com 

5. ประวัติการศึกษา 
1) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สถาปัตยกรรมเกียรตินิยมอันดับ 1)   ปีการศึกษา  2538 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 2) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)   ปีการศึกษา 2544   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการออกแบบ 
7. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (โดยระบุ 
สถานภาพในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัยหัวหน้าโครงการวิจัยหรือ 
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ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย) 
1) โครงการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น  กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

ของอ าเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์เสนอต่อส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติร่วมกับ
ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ  แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. 2545   ต าแหน่ง หัวหน้าโครงการ (วิจัยเป็นคณะรวม 6 คน) 

2)โครงการจัดท าผังแม่บททางกายภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เสนอต่อสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์  
แล้วเสร็จ ปี  พ.ศ.2545  ต าแหน่ง หัวหน้าโครงการ (วิจัยเป็นคณะรวม3 คน) 

3)  โครงการจัดท าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา :ผ้าทอพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงจ าแนกตาม
กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดบุรีรัมย์เสนอต่อ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์  แล้วเสร็จ ปี  พ.ศ. 2546  ต าแหน่ง หัวหน้า
โครงการ (วิจัยเป็นคณะรวม 5 คน) 

4)โครงการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน  
กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เสนอต่อ ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  กระทรวงอุตสาหกรรม  แล้วเสร็จ ปี  พ.ศ.2547  ต าแหน่ง 
หัวหน้าโครงการ (วิจัยเป็นคณะรวม4 คน) 

5) โครงการวิจัยประเมินผลกลุ่มอาชีพสหกรณ์ โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ปี พ.ศ.2544-
2545 กรณีศึกษา:ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย  เสนอต่อ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  แล้วเสร็จ ปี  พ.ศ.2547  ต าแหน่ง นักวิจัย(วิจัยคนเดียว) 

6) โครงการวิจัยประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่พึ่งตนเองอย่างย่ังยืน จังหวัดบุรีรัมย์ (ADP) 
อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์เสนอต่อ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย  แล้วเสร็จ ปี  พ.ศ.2548ต าแหน่ง 
นักวิจัย (วิจัยเป็นคณะรวม2 คน) 

7) โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OPC ปี 2547การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหม่ี กลุ่มแม่บ้าน
ประชาสามัคคี  หมู่ที่  5  ต าบลรอบเมืองกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านวังใหม่ ต าบลกกโพธิ์  และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าห่มทอมือกลุ่มแม่บ้านประชาสามัคคี  หมู่ที่  1  ต าบลรอบเมืองและกลุ่มสตรีทอผ้า
ต าบลภูเขาทอง  อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดเสนอต่อ คณะอนุกรรมการมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ในคณะกรรมการอ านวยการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ  แล้วเสร็จ ปี  พ.ศ.2548  ต าแหน่ง 
ผู้ด าเนินการพัฒนา(วิจัยคนเดียว) 

  8)โครงการวิจัยสภาพการอนุรักษ์อุโบสถพื้นถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บุรีรัมย์  แล้วเสร็จ  ปี  พ.ศ. 2549 (วิจัยคนเดียว) 

  9) โครงการวิจัยประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่พึ่งตนเองอย่างย่ังยืน จังหวัดสุรินทร์ 
(ADP) อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  เสนอต่อ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย  แล้วเสร็จ ปี  พ.ศ.2550  
ต าแหน่ง นักวิจัย (วิจัยเป็นคณะรวม3 คน) 

10)โครงการวิจัยแนวทางการจัดการภูมิสถาปัตยกรรมทางการท่องเที่ยวในเขตอีสานใต้เสนอต่อ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) แล้วเสร็จ ปี  พ.ศ.2550  ต าแหน่ง หัวหน้าโครงการ(วิจัยเป็นคณะ
รวม3 คน) 

11) โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการงานพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   
ประจ าปี 2551  แล้วเสร็จ ปี พ.ศ.2552  ต าแหน่ง นักวิจัย (วิจัยเป็นคณะรวม2 คน) 
 12)โครงการวิจัยแนวทางพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนเสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์  แล้วเสร็จ  ปี  พ.ศ. 2552 (วิจัยคนเดียว) 
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13) โครงการสังเคราะห์วิจัยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดโดยเครือข่ายองค์กรชุมชนอย่างย่ังยืนเขตชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เสนอต่อ
ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3แล้วเสร็จ พ.ศ. 2552  ต าแหน่ง นักวิจัย (งานวิจัยเป็นคณะ
รวม2 คน) 

14) โครงการวิจัยรูปแบบวิธีการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการท าวิทยานิพนธ์ ส าหรับ
นักศึกษาปริญญาโท จังหวัดบุรีรัมย์เสนอต่อส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นชุดโครงการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการท าวิทยานิพนธ์ ของนิสิตนักศึกษาปริญญาโท พื้นท่ี
ภาคอีสาน (CBMAG :Community Based Master Research Grant)แล้วเสร็จ พ.ศ. 2552  ต าแหน่ง ผู้ช่วย
ผู้ประสานงานโครงการ (งานวิจัยเป็นคณะรวม3 คน) 
 15)โครงการวิจัยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการด้านท่องเที่ยวอุทยานล าน้ า
มาศ อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอต่อเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ประจ าปี 2552  แล้วเสร็จ ปี  พ.ศ.2552  ต าแหน่ง นักวิจัย (วิจัยเป็นคณะรวม3 คน) 

16)โครงการวิจัยส ารวจความพึงพอใจของประชาชนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่มีต่อ
การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล เสนอต่อ ส านักงานป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดภาค 3แล้วเสร็จ พ.ศ. 2553  ต าแหน่งนักวิจัย (งานวิจัยเป็นคณะรวม4 คน) 

17)โครงการพัฒนาและวิจัยเพื่อสุขภาวะชุมชนอยู่ดีมีสุข ปีท่ี1เสนอต่อส านักงานกองทุนสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ แล้วเสร็จ ปี  
พ.ศ.2552  ต าแหน่ง นักวิจัย (งานวิจัยชุดโครงการเป็นคณะรวม8 คน) 

18)โครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบลวดลายเรขศิลป์ 2 มิติจากลวดลายส่วนประดับของปราสาทขอม
ในจังหวัดบุรีรัมยเ์สนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ด าเนินการแล้วเสร็จ ปี  พ.ศ.2554  ต าแหน่ง นักวิจัย
(งานวิจัยคนเดียว) 

19)โครงการวิจัยอัตลักษณ์ผ้าทอบุรีรัมย์เสนอต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษแล้วเสร็จ ปี  
พ.ศ.2554  ต าแหน่ง นักวิจัย(งานวิจัยคนเดียว) 

20)โครงการวิจัยพัฒนาลวดลายผ้าทอบุรีรัมย์ด้วยลวดลายเรขศิลป์ 2 มิติจากลวดลายส่วนประดับ
ของปราสาทขอมเสนอต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แลว้เสร็จ ปี  พ.ศ.2555ต าแหน่ง นักวิจัย(งานวิจัยคน
เดียว) 

21)โครงการวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมมัดหม่ีลวดลายเรขศิลป์ 2 มิติจาก
ลวดลายส่วนประดับของปราสาทขอมในจังหวัดบุรีรัมย์เสนอต่อ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) แล้วเสร็จ ปี  พ.ศ.2556  ต าแหน่ง นักวิจัย (งานวิจัยคนเดียว) 

22)โครงการประเมินความส าเร็จของโครงการบูรณาการการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการ
วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมเสนอต่อ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ แล้วเสร็จ ปี  พ.ศ.2556  ต าแหน่ง นักวิจัย(งานวิจัยเป็นคณะรวม4 คน) 

23)โครงการวิจัยแนวทางพัฒนาสุขภาวะด้านสังคมของผู้สูงอายุในพื้นที่ล าน้ าห้วยจรเข้มาก
จังหวัดบุรีรัมย์เสนอต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แล้วเสร็จ ปี พ.ศ.2556  ต าแหน่ง หัวหน้าโครงการวิจัย 
(วิจัยเป็นคณะ4 คน) 

 24)โครงการวิจัยแนวทางจัดสภาพแวดล้อมและท่ีพักอาศัยท่ีเป็นมิตรส าหรับผู้สูงอายุ พื้นที่ในล า
น้ าห้วยจรเข้มาก  จังหวัดบุรีรัมย์เสนอต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แล้วเสร็จ ปี พ.ศ.2556  ต าแหน่ง 
นักวิจัย (งานวิจัยคนเดียว) 



8 

 

25)โครงการวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นในการออกแบบอุโบสถพื้นถิ่นที่สร้างสภาวะสบาย:กรณีศึกษา  
อุโบสถในจังหวัดบุรีรัมย์เสนอต่อ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้วเสร็จปี  พ.ศ.2556  
ต าแหน่ง หัวหน้าโครงการ(วิจัยเป็นคณะ3 คน) 

26)โครงการประเมินความส าเร็จของโครงการบูรณาการการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการ
วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปีท่ี 2เสนอต่อ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แล้วเสร็จปี พ.ศ.2557  ต าแหน่ง นักวิจัย(วิจัยเป็นคณะ4 คน) 

27)โครงการวิจัยการยอมรับผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์ลายลวดลายเรขศิลป์จากส่วนประดับปราสาทขอม 
เสนอต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แล้วเสร็จ ปี พ.ศ.2557  ต าแหน่ง นักวิจัย (วิจัยคนเดียว) 

28)โครงการวิจัยการออกแบบโครงสีในผ้าไหมมัดหม่ีร่วมสมัย เสนอต่อ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้วเสร็จ ปี พ.ศ.2558  
ต าแหน่ง นักวิจัย (วิจัยคนเดียว) 

29)โครงการวิจัยการออกแบบผ้าไหมมัดหม่ีที่มีลวดลายเรขศิลป์จากผังพื้นของปราสาทในเขต
อีสานใต้ ประเทศไทย เสนอต่อ ส านักงานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และส านักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)แล้วเสร็จ ปี พ.ศ.2558  ต าแหน่ง นักวิจัย (วิจัยคนเดียว) 

30)โครงการประเมินความส าเร็จของโครงการบูรณาการการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการ
วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปีท่ี3เสนอต่อ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แล้วเสร็จปี พ.ศ.2558ต าแหน่ง นักวิจัย(วิจัยเป็นคณะ4 คน) 

31)โครงการวิจัยทิศทางในการวางอาคารสิมอีสาน:กรณีศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์เสนอต่อ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้วเสร็จปี  พ.ศ.2558ต าแหน่ง หัวหน้าโครงการ(วิจัยเป็นคณะ3 คน)
  

32)โครงการวิจัยการออกแบบผ้าไหมมัดหม่ีจากลวดลายเรขศิลป์ 2มิติจากลวดลายส่วนประดับ
ของปราสาทขอมในเขตอีสานใต้เสนอต่อ ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ด าเนินการลุล่วง
ร้อยละ90  ต าแหน่ง นักวิจัย (วิจัยคนเดียว) 

7.3 งานวิจัยท่ีก าลังท า 
1) โครงการวิจัยการพัฒนาสินค้าผ้าไหมมัดหม่ีเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ :อิทธิพลของสีไหม

เส้นยืนในงานผ้าไหมมัดหม่ีเสนอต่อ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ด าเนินการลุล่วงร้อยละ60  ต าแหน่ง นักวิจัย(วิจัยคนเดียว) 

 
นักวิจัย 
1.ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายดรัสวิน  วงศ์ปรเมษฐ์ 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. DRUSAWIN  VONGPRAMATE 

2.เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน3319900021292 

3.ต าแหน่งปัจจุบัน   
ต าแหน่งบริหาร ผู้ช่วยคณบดี ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

4.หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E – mail) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์439ถ. จิระ ต.ในเมืองอ.
เมืองจ.บุรีรัมย์31000 
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โทรศัพท ์044-611221 ต่อ 130, 137  
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 085-7540228    
E-mail address : d.vongpramate@gmail.com 

5.ประวัติการศึกษา 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2552 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.2548 

6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ :สาขาวิชาการ การประมวลผลเชิงตัวเลข (Numerical Computing) 
7.ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

1) โครงการวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรายวิชาดีสครีตและโครงสร้าง เรื่อง ออโตมาตา
โดยใช้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักศึกษาปีที่ 2ต าแหน่ง นักวิจัย(วิจัยคนเดียว)เสนอต่อ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ แล้วเสร็จ ปี พ.ศ.2556 

2)โครงการวิจัยการพัฒนาระบบพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชุมชนเทศบาลต าบลเมืองแก  อ.สตึก จ.
บุรีรัมย์ต าแหน่ง หัวหน้าโครงการวิจัย (ร่วมวิจัย 2 คน)เสนอต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แล้วเสร็จ ปี พ.ศ.
2557 

3)โครงการวิจัยการพัฒนาชั้นข้อมูลส าหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บไซต์ต าแหน่ง นักวิจัย
(วิจัยคนเดียว) เสนอต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แล้วเสร็จ ปี พ.ศ.2558 
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