
 



 



 

 

 

 สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรมัย ์

พฒันาศกัยภาพบุคลากรทงัภายในและภายนอก จดัโครงการ

อบรมเชิงปฏิบตัิการการพฒันาทกัษะดา้นวิจยั “วิถีสู่ชยัชนะในเวที

วิจยั เพอืการขอทุน” 
 รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรรีมัย ์เปิดเผยวา่ การวจิยัเป็นเครอืงมอืทสีาํคญัของการพฒันาองคก์ร เป็นทมีาขององคค์วามรูใ้นอนัทจีะนําไปสูก่ารบรกิาร

ทางวชิาการ เป็นฐานความรูใ้หแ้ก่ชุมชน สงัคม จงึจําเป็นอย่างยงิทมีหาวทิยาลยัจะตอ้งเสรมิและสรา้งความพรอ้มดา้นวจิยั

ใหก้บับุคลากรของมหาวทิยาลยัอยา่งครบถว้นและต่อเนือง 
 ด้าน รศ.ดร.สมมาตร ์ผลเกิด รองอธกิารบดฝี่ายวจิยัและบรกิาร

วชิาการ กล่าวถงึวตัถุประสงคข์องวา่ เพอืใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรูเ้กยีว

การวจิยั กระบวนการพฒันาโจทยว์จิยัทสีอดคลอ้งกบัภารกจิของหน่วยงาน

และสามารถพฒันาข้อเสนอโครงการวิจัยทีมีความสมัพนัธ์เชือมโยงกับ

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศในดา้นต่างๆ ตรงกบัความตอ้งการของแหล่ง

ทุน ตลอดจนสรา้งเครอืขา่ยการพฒันานักวจิยัของกลุ่มสถาบนัการศกึษาใน

พนืทภีาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างใหม้ศีกัยภาพทสีงูขนึ กระตุน้ใหเ้กดิ

งานวจิยัทดีนํีาไปสูก่ารตพีมิพ ์เผยแพรใ่นระดบัชาตแิละนานาชาตต่ิอไป 

 โดยการอบรมดงักล่าวจดัขนึในวนัท ี14-15 มกราคม 2558 ทผี่าน

มา ณ หอ้งประชุมพุทธรกัษา อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ มหาวทิยาลยัราชภฏั

บุรรีมัย ์มบุีคลากรทงัภายในและภายนอกเขา้รบัการอบรมเป็นจํานวนกว่า 

100 คน ซงึไดร้บัเกยีรตแิละความอนุเคราะห์จากผูท้รงคุณวุฒปิระกอบไป

ด้วย ศ.ดร.ดวงเดือน พนัธุมนาวิน รศ.ดร.โกศล มีคุณ รศ.ดร.บงัอร 

โสฬส รศ.ดร.งามตา วนินทานนท์ และ รศ.ดร.ดุจเดือน พนัธุมนาวิน 

เป็นวทิยากรในการอบรมตลอดระยะเวลาทงั 2 วนั 

  

 

 

 

 

 

 

มรภ.บรุรีมัย ์พฒันาศกัยภาพบคุลากร 

อบรมวิถสีู่ชยัชนะ ในเวทีวิจยั เพอืการขอทุน 



 

 

 

 

 สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏับรุรีมัย ์ขบัเคลอืน

ศกัยภาพองคก์ร จดัการประชมุโครงการบรูณาการวิจยัจากฐานภมิู

ปัญญาทอ้งถนิสู่นวตักรรมดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(CHEINNO 

Congress ll)  

 รศ.มาลิณี จโุฑปะมา อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์เปิดเผยว่า การวจิยัเชงิบูรณาการจากฐานภูมปิญัญาสู่
ทอ้งถนิ สู่นวตักรรมดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเป็นโครงการทดีําเนินการมาตงัแต่ปี 2554 โดยรวมบุคลากรจาก 70 
มหาวทิยาลยั ซงึเป็นสถาบนัทอียู่ในกลุ่มของการส่งเสรมิและพฒันาการวจิยัในอุดมศกึษา โดยทผี่านมาไดม้กีารดําเนินการ
กระตุ้นและสนับสนุนใหเ้กดิการดําเนินโครงการวจิยัภายใต้แนวทางนีมากกว่า 100 โครงการและมหีลากหลายโครงการที
สมัฤทธผิล เป็นทยีอมรบักนัในวงกวา้ง 

 ดา้น อ.พิสมยั ประชานันท์ ผูอ้ํานวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา กล่าวถงึวตัถุประสงคข์องโครงการว่าเพอืเป็นการ
แลกเปลยีนเรยีนรู ้แบ่งปนัประสบการณ์ และพฒันาแนวคดิการวจิยัเชงิบูรณาการจากฐานภูมปิญัญาสู่ทอ้งถนิ สู่นวตักรรม
ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีตลอดจนส่งเสรมิการสรา้งความเขม้แขง็และต่อยอดโครงการวจิยัระหว่างนักวจิยัในสงักดั
กลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลและมหาวทิยาลยัอนืๆ 

 โดยการประชุมดงักล่าวจดัขนึในวนัท ี19-20 ธนัวาคม 2557 ทผี่านมา ณ หอ้งประชุมพุทธรกัษา อาคารเฉลมิพระ
เกยีรตฯิ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์มนีักวจิยัจากมหาวทิยาลยัราชภฏั และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลทวัประเทศที

ได้รบัทุนภายใต้โครงการการวิจยัเชิงบูรณาการจากภูมิ
ปญัญาสู่ท้องถิน  สู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี(HERP CHEINNO) เขา้ร่วมการประชุมเป็น
จํานวนกว่า  80 คน   ซึงได้ร ับความอนุเคราะห์จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบไปด้วย ผศ.ดร.พิสิษฐิ วรอุไร 
นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี ศ.ดร.เกต ุ
กรุดพนัธ์ รศ.ดร.วนัชัย ดีเอกนามกูล รศ.ดร.วิลาศ   
พุ่มพิมล และ ผศ.ดร.วชัรี จาํปามลู เป็นวทิยากร 

 
 
 

 

 

 รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดมีหาวทิยาลยัราชภฏั

บุรรีมัย ์พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิาร จํานวนกว่า 20 คน เดนิทางไป

คารวะและมอบของขวญัปีใหม่ แก่ นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่า

ราชการจงัหวดับุรรีมัย์ ในวนัท ี9 มกราคม 2558 ทีผ่านมา ณ 

ศาลากลางจงัหวดับุรรีมัย ์ 

 

สถาบนัวิจยัและพฒันา ขบัเคลอืนศกัยภาพองคก์ร 

จดัโครงการบรูณาการวิจยัจากภมิูปัญญาทอ้งถนิ 

มรภ.บรุรีมัย ์คารวะปีใหม่ ผูว่้าราชการจงัหวดั 



 

 
 

สาํนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์

ดําเนินการสอบสมัภาษณ์นักศกึษาภาคปกต ิประเภทรบัตรง (โควตา) เพอื

เขา้ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ ประจําปีการศึกษา 2558 ใน

วนัที 14 มกราคม 2558 ทีผ่านมา มีนักเรยีนทีผ่านมาการสอบข้อเขยีน

เดินทางมาสอบสัมภาษณ์เป็นจํานวน คน โดยทางมหาวิทยาลัยจะ

ดาํเนินการประกาศรายชอืผูท้ผี่านการสอบสมัภาษณ์ในวนัท ี24 มกราคม 2558 ผ่านทางบอรด์ประชาสมัพนัธ ์เวบ็ไซตข์อง

มหาวทิยาลยั และดาํเนินการรบัรายงานตวันกัศกึษาใหมใ่นวนัท ี31 มกราคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ดาํเนินการจดัการเลอืกตงัประธานและกรรมการสภา

คณาจารย์และขา้ราชการ ในวนัท ี14 มกราคม 2558 ทผี่านมา ณ ห้องประชุมบณัฑติ

วิทยาลัย ชัน 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ มีคณาจารย ์

ขา้ราชการ ร่วมใชส้ทิธเิลอืกตงัเป็นจํานวน 269 คน โดยผลการเลอืกตงัประกอบไปดว้ย 

ประธานสภาคณาจารย์ฯ ได้แก่ รศ.ดร.วารี ว่องโชติกลุ กรรมการประเภทคณาจารย์

ประจํา ไดแ้ก่ อ.กรรชั มากเจริญ  อ.กนกพล สมวงศ ์ อ.จงกล ศิริประภา  อ.เฉลิมกิต เข่งแก้ว  อ.ชมพ ูอิสริยาวฒัน์      

อ.ณรงค์เดช ยงัสุขเกษม  อ.ทศพร แก้วขวญัไกร  ดร.เทพพร โลมารกัษ์  อ.ธงชยั สีโสภณ  อ.นิธิโรจน์ ศุภกฤษ

สวุรรณกลุ  อ.มนูญ สอนโพนงาม  ดร.วรวฒัน์ พรหมเด่น  อ.สราวธุ ทศันาวิวฒัน์  อ.อกุฤษฏ์ นาจาํปา และกรรมการ

ประเภทขา้ราชการ ไดแ้ก่ น.ส.ณัฎฐิชา ยอดไฟอินทร ์
  

 

 

 

มรภ.บรุรีมัย ์สอบสมัภาษณน์ศ.ใหม่ ประเภทรบัตรง 

มรภ.บรุรีมัย ์ดาํเนนิการเลอืกตงัคณะกรรมการสภาคณาจารยฯ์ 



 

 

  

รศ.มาลิณี จโุฑปะมา อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์

นําคณะผู้บรหิาร คณาจารย์ เจ้าหน้าทแีละนักศกึษา เป็นเจ้าภาพใน

การจดัพธิบีวงสรวงพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

ณ บรเิวณพระบรมราชานุสาวรยี ์ในวนัท ี14 มกราคม 2558 ทผี่านมา 

เวลา 17.30 น. โดยในพธิบีวงสรวง มกีารราํถวายมอื โดยนักศกึษาสาขาวชิานาฎศลิป์ จํานวน 100 คน การบรรเลงดนตรี

ไทย โดยนกัศกึษาสาขาวชิาดนตรศีกึษา คณะครศุาสตร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.สุว ัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  เ ป็นประธานเปิดสัมมนาวิชาการ การทํางานวิชาชีพ
สถาปตัยกรรมในต่างประเทศ ให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่าสาขาวิชา
เทคโนโลยสีถาปตัยกรรม จํานวน 50 คน ในวนัท ี27 ธนัวาคม 2557 ทผี่าน

มา ณ หอ้งประชุมเลก็คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ซงึรบัเกยีรตจิาก คณุนรินทร ์อศัวพรไชย ตําแหน่ง Executive design 
บรษิทั I.dcapte ltd. และ คณุศิริวฒัน์ ผาสขุ ตําแหน่ง Principal บรษิทั Chihua_hua studio, Thailand. เป็นพธิกีรให้
ความรู ้เพอืใหศ้ษิยเ์ก่า นักศกึษาปจัจุบนัและผูท้สีนใจทํางานดา้นสถาปตัยกรรมในต่างประเทศ มคีวามรูค้วามเขา้ใจ เพอื
สรา้งแรงบนัดาลใจเพมิศกัยภาพของตนเองใหม้คีวามสามารถด้านวชิาการและวชิาชพี  ซงึสอดคล้องกบักรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาติและประกนัคุณภาพการศึกษา ทีจะสร้างความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อม
เพอืทจีะไปศกึษาต่อหรอืทาํงานในต่างประเทศต่อไป 
 

 

 

มรภ.บรุรีมัย ์เป็นเจา้ภาพจดัพธีิบวงสรวง 

พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

สถาปัตยกรรม จดัโครงการสมัมนาวิชาการ     

การทาํงานวิชาชพีสถาปัตยกรรมในต่างประเทศ 



กองพฒันานศ. จดังานวนัเดก็ ประจาํปี 2558 

อ.ฟ้าประทาน เติมขนุทด ฝ่ายกจิกรรม กองพฒันา

นักศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาชมรมส่งเสริมสุขภาวะเพือการ

พฒันาทยีงัยนื และชมรมคา่ยอาสาพฒันาและบาํเพญ็ประโยชน์ จดั

โครงการงานวนัเด็ก ประจําปี 2558 ในวนัที 9 มกราคม 2558 ณ 

โรงเรยีนขามสงเคราะห ์อําเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา โดยมี

วตัถุประสงคเ์พอืใหเ้พอืใหเ้ดก็ ผูป้กครอง โรงเรยีน และชุมชนได้

ทํากจิกรรมร่วมกนัเป็นการส่งเสรมิความรกัและความสามคัคต่ีอกนั ใหเ้ดก็ไดแ้สดงความสามารถในดา้นต่างๆ เพอืใหเ้กดิ

ความรู ้ความภมูใิจ ความเชอืมนัในตนเอง และเป็นการสง่เสรมิความกลา้คดิ กลา้ทาํ กลา้แสดงออกในทางทดี ีอกีทงัเป็นการ

ส่งเสรมิให้ครอบครวัและชุมชนตระหนักถึงความสําคญัของการเลียงดูและอบรมสงัสอนเด็ก กิจกรรมของโครงการ

ประกอบดว้ยฐานการเรยีนรู ้จาํนวน 4 ฐาน และกจิกรรมเกมส ์ซงึมนีกัศกึษาสมาชกิชมรมเขา้รว่มจดักจิกรรมจาํนวน 81 คน  

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ โดย อ.เฉลิมกิต      
เข่งแก้ว หน้าหน้าสาขาวชิา พรอ้มทงัคณาจารย์สาขาวชิาดนตรี
ศึกษา และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาจํานวน 530 คน จดั
แขง่ขนักฬีา “มวิสคิเกมส”์ ในวนัท ี8 มกราคม 2558 ณ สนามกลาง 
ลานจอดรถ คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์โดยไดร้บั
เกียรติจาก ดร.กระพนั  ศรีงาน  คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็น

ประธานเปิดการแข่งขนักฬีาในครงันี โดยมวีตัถุประสงค์เพอืใหน้ักศกึษามสีุขภาพพลานามยัแขง็แรง ฝึกการเป็นผูนํ้า        
ผู้ตามทีดี มนํีาใจนักกีฬา รู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภยั รู้จกัการทํางานเป็นหมู่คณะ โดยมกีารแข่งขนักีฬา อาทิ ชกัเย่อ ฟุตซอล 
วงิสามขา วงิเปียว ฯลฯ  
 

 

 

ดนตรศีกึษา จดัแข่งขนักฬีา “มิวสคิเกมส”์ 



 

 

สาขาวชิาดนตรศีกึษา คณะครุศาสตร ์นําโดย อ.เฉลิมกิต  เข่งแก้ว 

หน้าหน้าสาขาวชิาฯ  และคณาจารยส์าขาวชิาดนตรศีกึษา รว่มอวยพรปีใหม ่

ปี 2558 และขอพรปีใหม ่จาก ดร.กระพนั ศรีงาน คณบดคีณะครศุาสตร ์ซงึ

ในการนี คณบดคีรุศาสตร ์ไดก้ล่าวขอบคุณ และอวยพรปีใหม่แก่คณาจารย์

สาขาวชิาดนตรศีกึษา ในวนัท ี5 มกราคม 2558 ณ สาํนกังานคณบดคีณะครุ

ศาสตร ์ 
 

 

 

 

สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม จดัโครงกาเพอืแนวทางในการผลตินักศกึษา 3 คุณลกัษณะ 

คอื “คุณวุฒ ิคุณธรรม  คุณภาพ” โดยมนีกัศกึษาชนัปีท ี1 และ นายตะวนั 

นักศกึษาชาวกมัพูชา เขา้ร่วมโครงการ เพอืเน้นส่งเสรมิใหน้ักศกึษารูจ้กั

ประพฤตปิฏบิตัตินใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อหน้าท ีการอยูร่ว่มกนัในสงัคม มศีลีธรรม และการรกัษาระเบยีบวนิยั  โดยทาง

สาขาวชิาฯ ดําเนินกจิกรรมนีอยา่งต่อเนืองเป็นปีท ี4 ทุกวนัพุธ เวลา 07.00 น. ณ บรเิวณหน้าองคพ์ระพุทธสพัพญั สูุคโต 

ซงึบุญเป็นจุดเรมิตน้ของคุณธรรมเป็นแนวทางในการพฒันาจติใจของมนุษย ์เพอืใหมุ้่งมนัทาํในสงิทดี ีปจัจุบนันนัสงัคมเน้น

การเรยีนการสอนเฉพาะคนเก่งจนละเลยการสรา้งคนดแีละความด ี 

 

 

 

อ.ดสิุต อทิุศสุนทร จดั “โครงการเสรมิความรูว้ชิาการพสีอน

น้องนักศกึษาหอพกั” โดยมวีทิยากรเป็นนักศกึษารุ่นพสีาขาวชิา

ภาษาองักฤษ ชนัปีท ี3 และ น.ส.วริษฐา รตันวโรภาส เจา้หน้าทกีารเงนิ เพอืถ่ายทอดเทคนิคและประสบการณ์การใช้

ภาษาองักฤษขณะทาํงานทรีฐัแคลฟิอรเ์นีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา  ซงึมวีตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมในการเพมิทกัษะดา้นการ

ฟงั พดู อ่าน และเขยีน เพอืเตรยีมบุคลากรก่อนออกสูป่ระชาคมอาเซยีน AEC  ช่วงเวลา 17.00 -18.30 น. ทุกวนัจนัทรแ์ละ

วนัพธุ ของสปัดาห ์บรเิวณหอพกันกัศกึษา 

                  

ดนตรศีกึษา อวยพรปีใหม่แก่ผูบ้รหิารคณะครศุาสตร ์

วิศวกรรมไฟฟ้า จดัโครงการ ส่งเสรมิคุณธรรม 

จรยิธรรม “ตกับาตรทุกวนัพธุเพอืหยุดกเิลส” 

วิศวกรรมไฟฟ้าร่วมกบักองพฒันาฯ จดัโครงการ 

“เสรมิสรา้งความรูวิ้ชาการพสีอนนอ้งนศ.หอพกั” 



      
 

 

Graduate School in association with the Office of 
International Relations, International Affairs Division had 
organized three training workshops during January 5-6, 8, 
11, 2015 at Buriram Rajabhat University. The first 
workshop on “How to Write an Article and Get It Published” 
was organized on January 5-6. The second seminar was 

on “Effective Presentations at International Conferences” held on January 8. And the last academic workshop focusing on 
“Motivation and Classroom Management via Multicultural Education in ASEAN” was carried out on January 11. Three 
interesting and trendy topics were lively delivered by Professor Dr. R. Michael Smith from Niagara University. U.S.A.  The 
workshops were organized with the following purposes: 
    1. To equip the researchers, scholars, lecturers, and students with the knowledge of an academic writing and of how 
to manage classrooms effectively and successfully, 
    2. To assist them to have some ideas of how to write an article and get it published,  
    3. To help them get some ideas of how to motivate students to engage in the classroom activities, and 
    4. To provide them with a good opportunity of getting to know each other and build the academic international network. 

There were about 50-60 participants including researchers, scholars, lecturers and students for each workshop.  
The training workshops were honorably presided over by Associate Professor Malinee Chutopama, BRU 

president, and the reports were delivered by Assistant Professor Dr. Narumon  Somkuna, Dean of Graduate School. 
Assistant Professor Dr. Nawamin Prachanant, Assistant to President for International Affairs also participated in these 
workshops.  

Three training workshops on the academic topics delivered by a well-known foreign visiting professor were very 
successfully organized. It is highly hoped that this will be a starting point for BRU to move further and become a world 
class university in the near future.  
 

 

สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคม ศาสตร ์และศูนยอุ์ดมศกึษาเฉลมิพระเกยีรต ิ72 พรรษา 
มหาราชนีิ ศูนยป์ะคํา รว่มกนัจดัโครงการ “อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตสิงิแวดลอ้มและศลิปวฒันธรรมเนืองในวนัสาํคญัทาง
พทุธศาสนา” ปลกูปา่เฉลมิพระเกยีรต ิวนัท ี5 ธนัวาคม 2557 โดยมวีตัถุประสงคเ์พอืใหน้กัศกึษามจีติสาํนึกในการอนุรกัษ์ปา่
ไม้ เนืองมาจากป่าไม้ในปจัจุบันลดน้อยลงจนก่อให้เกิดปญัหากับสิงแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยได้ร ับเกียรติจาก        
ผศ.ดร.นิคม ศรีรกัสงูเนิน หวัหน้าศนูยอุ์ดมศกึษาเฉลมิพระเกยีรต ิ72 พรรษา มหาราชนีิ ศูนยป์ะคาํ เป็นประธานโครงการ
ในการจดังานครงันี นําโดย อ.สถาพร วิชยัรมัย ์หวัหน้าสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์อาจารยใ์นสาขาวชิารฐัประศาสน
ศาสตรแ์ละนิตศิาสตรพ์รอ้มนกัศกึษาเขา้รว่มโครงการ จาํนวน 70 คน 

 

 

 

 

Three Training Workshops at BRU 

รปศ. จดัโครงการ อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละศลิปวฒันธรรม 



               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


