
 

 





 
 

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ ร่วมเป็นวิทยากรสัมมนาและรับรางวัล "ยอดหญิงเก่ง

แห่งป"ี ในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ผู้หญิงเก่ง ที่ท าคุณประโยชน์

และองค์กรที่ท าประโยชน์เพื่อสังคม เนื่องในวันสตรีสากล ที่จัด
ขึ้นโดยมูลนิธิโรงเรียนรุ่งนภาวิทยา ในวันที่ 21 มีนาคม 2558 
ณ โรงเรียนรุ่งนภาวิทยา อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย ์

 

 

 
รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

รับรางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” สาขาผู้บริหารและนักพัฒนา

องค์กรดีเด่นแห่งปี จาก ฯพณฯ อ าพน เสนาณรงค์ องคมนตรี ใน

โครงการยกย่องและสรรค์สร้าง ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อความเข้มแข็ง

ของประเทศ ซึ่ ง จัดขึ้นโดยสมัชชานัก จัดรายการวิทยุ โทรทัศน์

หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในวันที่ 23 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

กรุงเทพมหานคร 
 

 
 
 

สมาคมนิสิตเก่าแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ 
จัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษานานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 
รอบ 2 เมษายน 2558 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หัวข้อ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี กับการศึกษา” เมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2558 ณ อาคาร “มหาจุฬาลงกรณ”์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ในการนี้สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย อ.ณภัทร เชาว์นวม 
และ อ.ปาลิตา  ผลประดับเพ็ชร์ ท าหน้าที่ฝึกซ้อมและส่งนักศึกษา
เข้าร่วมประกวด การแข่งขันครั้งนี้ มีผู้ เข้าร่วมประกวดจาก 22 
สถาบัน 5 สัญชาติ ผลการแข่งขันปรากฏว่า นายสมณาง สุน 
นักศึกษาสัญชาติกัมพูชา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ตัวแทน
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ พร้อม
โล่ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 10,000 บาท 

อธิการบดี รับรางวัล “ยอดหญิงเก่งแห่งป”ี 

 

นศ. กัมพูชา ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษานานาชาติ 

อธิการบดี รับรางวัล “สิงห์ทอง” สาขาผู้บริหาร 

 



 

 
 

 รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง บทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่จัดขึ้นโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ในวันที่ 24 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มีอาจารย์ผู้สอนระดับ
บัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ เข้าร่วมการสัมมนาจ านวน 50 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระส าหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา และเพื่อรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนาการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่ง
ได้รับความอนุเคราะห์จาก ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา และ ผศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม เป็น
วิทยากร 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ผศ.เกรียงศักดิ์  ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็น
ประธานเปิดการอบรมสัมมนา “เสริมสร้างความรู้ สู่ความเข้าใจสหกิจ
ศึกษา “ และการน าเสนอผลงานนักศึกษา ซึ่งจัดขึ้นโดย ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ในวันที่ 18 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้อง
ประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีคณาจารย์และนักศึกษาตัวแทนจากสาขาวิชาต่างๆ 
ที่เข้าร่วมสหกิจศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นจ านวนกว่า 200 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้นักศึกษาได้เข้าใจสหกิจศึกษา ทราบถึง
กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงาน ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาและตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน โดยเนื้อหาของการอบรมเป็นการบรรยายให้ความรู้ โดย ผศ.ดร.อัฉราพร โชติพฤกษ์ และการ
น าเสนอผลงานนักศึกษาพร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 1 และรุ่นท่ี 2 

 
 
 
 
 
 

มรภ.บุรีรัมย์ ขับเคลื่อนศักยภาพสถาบัน 

อบรมเสริมสร้างความรู้ สู่ความเข้าใจสหกิจศึกษา 

 

มรภ.บุรีรัมย์ พัฒนาคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา 

สัมมนาบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 



 
 

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ  

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

(NIDA) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันที่ 18 
มีนาคม 2558 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บันทึก

ความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ กับ เทศบาลต าบลหนองเต็ง เทศบาลต าบลหนองตาด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกล่าม องค์การบริหารส่วน
ต าบลชุมแสง และองค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก ในวันที่ 24 มีนาคม 

2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีความประสงค์เพื่อ 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน และรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี คัมภีร์สร้างอนาคตที่ดีให้
ลูกหลาน ภายใต้กระบวนการของ B-CM Model : Buriram Case Management Model โดยมีระยะเวลา 3 ปี ในการ
สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย และน าไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  ให้กับสังคม 
ท้องถิ่นต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มรภ.บุรีรัมย์ MOU สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

มรภ.บุรีรัมย์ MOU เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล  

 



 
 
 

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดงาน

กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่มีวันคล้าย
วันเกิดในเดือนมีนาคม ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม
พุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งมีผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม เข้าร่วมกิจกรรมเป็น
จ านวนกว่า 40 คน โดยกิจกรรมในงานประกอบไปด้วย การท าบุญเลี้ยงพระ มอบของขวัญและรับประทานอาหารร่วมกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย อ.ภัคณิษา อภิศุภกรกุล 

หัวหน้าสาขาวิชาฯ  อ.จงกล ศิริประภา และ อ.ปัทมาวดี 

วงษ์เกิด น านักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชนชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 จ านวน 29 คน ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการด้านวิชาชีพ

นิเทศศาสตร์ภาคสนาม ณ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 25-27 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการ ณ สถานที่และสถานการณ์จริง เพื่อเสริมสร้างความรู้ เทคนิค ทักษะ และ
ความคิดสร้างสรรค์ด้านวิชาชีพนิเทศศาสตร์ และเพื่อส่งเสริมกระตุ้นให้นักศึกษาผลิตผลงานด้านการด้านวิชาชีพนิเทศ
ศาสตร์ท่ีมีคุณภาพ 
 

 

 

 

 

 

มรภ.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมวันเกิดบุคลากร เดือนมีนาคม 

 

การสื่อสารมวลชน ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการ

ด้านวิชาชีพนิเทศศาสตร์ภาคสนาม 

 



 

 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์แก่นักศึกษา 
ในวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา โดย ผศ.ดร.บรรยง ศรี
ตะวัน ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา อ.โชติ ราชวิชา เป็นผู้ควบคุมการ
ทัศนศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 จ านวน 

100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ ได้เรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ทางธุรกิจและสภาพการท างานที่
จริงของสถานประกอบการเพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ของการท างานและวิชาชีพการทัศนศึกษาครั้งนี้ ได้เข้าชมโรงงานอาหารสัตว์
ล าพูน เครือเบทาโกร ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และ
ฟาร์มภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่     

 
 

 
 
 
 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ
สร้างฝันปนัน้ าใจจากพี่สู่น้อง (อาหารกลางวัน) ในระหว่างวันที่ 14-15 
กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ อ.ล าปลายมาศ          
จ.บุรีรัมย์ โดย รศ.ประยงค์ ธรรมสุภา คณบดีคณะเทคโนโลยี 
การเกษตร เป็นประธานในการเปิดโครงการ โดยมี ผศ.ดร.บรรยง          
ศรีตะวัน  หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษา
ในชมรมจ านวน 200 คน ร่วมด้วยโรงเรียนวัดหนองขุนปราบและชุมชน  เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ 
ให้บริการฉีดวัคซีนสัตว์ใหญ่ โดย ผศ.ดร. บรรยง ศรีตะวัน ให้บริการทางด้านคลินิกสัตว์เล็ก โดย ผศ.น.สพ.ดร.ด ารง 
กิตติชัยศรี  และน านักศึกษาพัฒนาโรงเรียน โดย รศ.ดร. จรัส  สว่างทัพ และ ผศ.ปัญญา เจริญพจน ์
 

 
 
 
 
 
 

 

สัตวศาสตร์ ศึกษาดูงานเพ่ิมวิสัยทัศน์ แก่นักศึกษา 

 

สัตวศาสตร์ จัดค่าย  Animal  Science Club 

จิตอาสาพัฒนาชมชุน

 

 



  

 
 

กองพัฒนานักศึกษาและองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการ ค่ายราชภัฏ (อีสาน) 
อาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 15 ในระหว่างวันที่ 9-15 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านโพนไผ่ อ.วริชภูมิ จ.สกลนคร 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกให้แก่ผู้น านักศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา  หมู่บ้าน  วัด โรงเรียน รู้จักการท างานเป็นทีม 
น าไปสู่การเป็นผู้น าที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 อ.ฟ้าประทาน เติมขุนทด ฝ่ายกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา พร้อม
ด้วย นายสุรศักดิ์ อานุกูล ประธานชมรมค่ายอาสาพัฒนาและบ าเพ็ญประโยชน์ 
น านักศึกษาจ านวน 81 คน จัดค่ายอาสาพัฒนาและบ าเพ็ญประโยชน์ ในวันที่ 
20-22 มีนาคม 2558 ณ บ้านโคกล าดวน ต.เมืองฝาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมี

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การ
ต้อนรับ กิจกรรมของโครงการประกอบด้วย การสร้างห้องน้ าให้แก่ผู้ยากไร้ซึ่ง
ไม่มีห้องน้ าใช้ จ านวน 1 ห้อง  การติดตั้งเครื่องปั่นน้ าบาดาลให้แก่ผู้ยากไร้ 
จ านวน 1 เครื่อง การซ่อมแซมบ้านเรือน และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคและ
บริโภคแก่ผู้ยากไร้ จ านวน 2 ครัวเรือน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มีความรักความหวงแหนในชุมชนท้องถิ่น และได้
เรียนรู้วิถีชุมชนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตสาธารณะ  
 
 
 
 อ.ฟ้าประทาน เติมขุนทด ฝ่ายกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการด าเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา 
ครั้งที ่2/2558 วันท่ี 18 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมชมทะเล โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน 
รีสอร์ท ชลบุรี  ซึ่ ง จัดโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีผู้แทนจาก
สถาบันการศึกษา ผู้แทนจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและผู้แทนองค์กรเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
รอบสถานศึกษา ทบทวนการด าเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา และร่วมเสนอแนะการพัฒนาแนว
ทางการด าเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

กองพัฒนานศ. ร่วมค่ายราชภัฏ (อีสาน) อาสาพัฒนาท้องถิ่น 

กองพัฒนานศ. จัดค่ายอาสาพัฒนาและบ าเพ็ญประโยชน์ 

 

กองพัฒนานศ. ร่วมประชุมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

 



 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย อ.พิสมัย ประ
ชานันท์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา น าคณะ
นักวิจัยร่วมน าเสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์และบรรยายใน

งานการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 The Third Higher Education Research Promotion 
Congress (HERP CONGRESS III) ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช โดยการน าเสนอ
งานวิจัย นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. รางวัล “ผลงานวิจัยดีเด่น” กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ อ.อุทิศ ทาหอม และคณะ จากงานวิจัย
เรื่อง “รูปแบบการสร้างอัตลักษณ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านตามาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน”  

 2. รางวัล “การน าเสนอผลงานวิจัยดีมากแบบบรรยาย (Oral Presentation) กลุ่มโครงการบูรณาการวิจัย
จากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน 2 โครงการ ได้แก่  อ.วิสาข์ แฝงเวียง 
และคณะ จากงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสื่อสารสนเทศชุดความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นในการออกแบบอุโบสถพื้นถิ่นที่สร้าง
สภาวะน่าสบายเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษา  อุโบสถในจังหวัดบุรีรัมย์” และ ดร.วรวัฒน์ พรหมเด่น และคณะ  
จากงานวิจัยเรื่อง “การประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและผลต่อการสังเคราะห์เมลานินของสารพฤกษเคมีจากแก่นครี้เพื่อ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น”  

 

 

 

 

 

 

 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการบริหารจัดการงานวิจัย 
“คลินิกวิจัย” ขึ้น ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม
บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ โดยได้จัดเวทีการรายงานผลการวิจัยต่อผู้ทรงคุณวุฒิ ในแต่ละสาขาได้ให้ข้อเสนอแนะแก่นักวิจัย ก่อน
การรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งแบ่งผลงานการวิจัยออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กลุ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสังคม และกลุ่มการศึกษา  

สถาบันวิจัยฯ น าคณะนักวิจัยร่วมประชุม 

ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา คร้ังที่ 3 

 

สถาบันวิจัยฯ จัดรายงานความก้าวหน้าการวิจัย 

ส าหรับนักวิจัยที่ได้รับการจัดสรรอุดหนุนทุนวิจัย 

 



 

 

 

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้านเทคโนโลยีและไอที เรื่อง 
“การใช้โปรแกรมตัดต่อ Video” ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี
ที่ 2หมู่ที่ 1-3 เข้ารับการอบรมเป็นจ านวนกว่า 90 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ฝึกทักษะในการใช้งาน
โปรแกรมตัดต่อ Video เพิ่มพูนความรู้ในการน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนและการท างาน ตลอดจน
เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งไ ด้รับความอนุเคราะห์จาก        
น.ส.พรพิมล ระตาภรณ์ และ น.ส.พรพรรณ แสงแก้ว เป็นวิทยากร ตลอดระยะเวลาทั้ง 2 วัน 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนนักศึกษา ในวันที่  18 
มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีนักศึกษาสาขาวิชาการ

จัดการ เข้ารับการอบรมเป็นจ านวนกว่า 100 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการได้รับการเสริมสร้าง
ความรู้ ในด้านการพัฒนาตนเอง สามารถน าความรู้ท่ีได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนและการใช้ชีวิตประจ าวันและน ามา
ปรับใช้ในอนาคตได้ซึ่งเนื้อหาของการอบรมเป็นการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษาในหัวข้อ “แต่งหน้าอย่างไรให้
สมวัยและเหมาะสม” และ “เสริมเติมบุคลิกภาพด้วยทรงผม”  
 

 
 

 
 
 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อบรมพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

ด้านเทคโนโลยี การใช้งานโปรแกรมตัดต่อ Video 

 

การจัดการ จัดอบรมพัฒนาคุณภาพ 

การเรียนการสอนนักศึกษา 

 



 
  

อ.ฟ้าประทาน เติมขุนทด ฝ่ายกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย น.ส.สวรรยา ศรีใชย ประธานชมรมช่อ

สะอาด: เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสุจริต จัดโครงการเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสุจริต ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2558  

ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านโคกล าดวน หมู่ 9 ต.เมืองฝาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ

ความซื่อสัตย์สุจริต ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตในเด็กเยาวชน ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและชมวิดีเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรม และจัดฐานการเรียนรู้จ านวน 12 ฐาน เพื่อให้เด็กเยาวชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย 

12 ประการ นอกจากนี้ยังมีการสร้างเครือข่ายเด็กเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสุจริตโดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ใน

เขตพื้นที่ต าบลเมืองฝาง เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 48 คน และมีนักศึกษาร่วมจัดกิจกรรมจ านวน 52 คน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

อ.ฟ้าประทาน เติมขุนทด ฝ่ายกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา 

พร้อมด้วย นายปริญญา ดินแดง ประธานชมรมรากแก้ว จัดโครงการ

ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภคในครัวเรือน ในวันที่ 21-22 
มีนาคม 2558 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านโคกล าดวน และพื้นท่ีชุมชนหมู่บ้าน
โคกล าดวน ต.เมืองฝาง อ.เมืองบรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลด
ปัญหาการใช้สารเคมีที่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ให้ชุมชนเล็งเห็นถึง
ผลกระทบของการใช้สารเคมีในการประกอบอาชีพเกษตร ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพเกษตรในหมู่บ้าน และให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการท าการเกษตรโดยใช้วิธีทางธรรมชาติ กิจกรรมของโครงการ
ประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง อบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการใช้สารเคมีและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และ
อบรมเกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือน และสมาชิก
ชมรมได้มีการแจกเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวแก่ชาวบ้าน พร้อมทั้งกล้าไม้ ได้แก่ 
ต้นมะกรูด ต้นมะนาว ต้นแค ต้นทับทิม ต้นน้อยหน่า ฯลฯ ซึ่งมีนักศึกษาสมาชิกชมรมเข้าร่วมจัดกิจกรรมจ านวน 31 คน และ
ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการกว่า 50 ครัวเรือน 
 

กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสุจริต 

 

กองพัฒนานศ. จัดโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษเพ่ือบริโภค 
 

 



 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม
โครงการจิตอาสาพัฒนาแบบยั่งยืน ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2558 -30 เมษายน 2558  

การจัดโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนในด้าน
กิจกรรมต่างๆ ให้แก่นักศึกษาที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเป็นกิจกรรม
ส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนาการทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมน าพาพัฒนาจิตใจให้รู้รักสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ โดยก าหนดจัดกิจกรรมบูรณาการกับการพัฒนาจิตให้อาสาบ าเพ็ญประโยชน์ทางด้านรักษาสิ่งแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ บริเวณ คณะวิทยาศาสตร์ (อาคาร 12 อาคาร 7 อาคารชั่วคราว อาคาร 5 อาคาร
วิทยาศาสตร์การอาหาร อาคารศูนย์เน็ตเก่า อาคาร 16 และวิทยาศาสตร์การกีฬา) และบริเวณใกล้เคียง ซึ่งกิจกรรมที่จัดนี้จะ
ฝึกและปลูกจิตส านึกด้านจิตอาสาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โครงการจิตอาสาพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงเป็นการจัดกิจกรรมให้
นักศึกษาได้มีจิตอาสาเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้ลุกขึ้นมาท าความดีเพื่อมหาลัยวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทั้งนี้มีนักศึกษา
ทั้งหมด ทุกชั้นปี ของคณะวิทยาศาสตร์ 1,000 คน 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม น าโดย อ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ธนกร ดุจเพ็ญ รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา และคณาจารย์ภายในคณะ ร่วมกันจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธาน
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เม่ือวันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ ลาน
กิจกรรม อาคาร 18 เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประธานนักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2558 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในบทบาทของตนเอง มีความ
รับผิดชอบในหน้าที่การปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย สนับสนุน
ให้นักศึกษาร่วมกันคิด รู้จักการท างานเป็นทีม บ าเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม โดยมีนักศึกษาสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นประธานนักศึกษา จ านวน 4 
คน และร่วมลงคะแนนเสียงทั้งหมด 616 คน ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด 
คือ นายปริวัติ จ าเนียรกูล ด้วยคะแนน 289 คะแนน นายธนกฤต ทองทัพ
พันธ์ 100 คะแนน นายสุริยันต์ พันธ์พานิชย์ 83 คะแนน และ นายณรงค์
ชัย วัชรโภสน์ 80 คะแนน  
 

วิทยาศาสตร์ จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เลือกตั้งประธานนักศึกษา  

 



 
 

 
ผศ.เกรียงศักดิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน

เปิดโครงการอบรมเทคนิคการเล่านิทานหรรษากับภาษาอาเซียน ส าหรับ
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-2 รวมจ านวน 111 คน ซึ่งจัดโดยสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับนิทานส าหรับเด็กปฐมวัยกับภาษาอาเซียนในปัจจุบัน และสามารถ
น าความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อก้าวเข้าสู่อาเซียนได้ ซึ่งวิทยากร คือ อ.รักษ์มณี ผล
แก้ว อ.อุมาพร พรพันธ์พิสุทธิ์  อ.ฉวี บุญทูน  อ.ลัดดา โกยรัมย์ และด.ญ.กุลปรียา สมัครสมาน (น้องปุ๊) นักเรียน
โรงเรียนบ้านโชคกราด อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ จากผลงานถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ประเภทชนะเลิศการเล่านิทานส าหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี ด าเนินการจัดโครงการในวันที่ 21-22 มีนาคม 
2558 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดพิธี
มอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาที่ท าคุณประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม ผู้ที่
มีจิตใจใฝ่อาสา และมีผลการเรียนดี ประจ าปีการศึกษา 2557 โดยได้รับ
เกียรติจาก อ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม         
อ.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.ธนกร ดุจเพ็ญ รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา พร้อมทั้งคณาจารย์ใน
คณะร่วมในพิธี มอบทุนการศึกษา และให้โอวาทแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมวิชชาอัตศาสตร์ ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 ที่
ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมมีการมอบทุนให้กับนักศึกษา จ านวน 121 ทุน จ านวนเงิน 213,000 บาท แบ่งแยกตามความสามารถของ
นักศึกษา โดยผ่านการคัดเลือกจาก อาจารย์ผู้สอนและผู้ประสงค์ให้ทุน ทั้งนี้ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้อง
ขอขอบคุณผู้มอีุปการะคุณทุกท่าน ที่เล็งเห็นความส าคัญของนักศึกษาในการท าประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม เป็นผู้มีจิตใจใฝ่
อาสา และมีผลการเรียนดี มอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษา ในครั้งน ี  

เทคโนโลยอีุตฯ มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 57 

 

การศึกษาปฐมวัย จัดโครงการอบรม 
เทคนิคการเล่านิทานหรรษากับภาษาอาเซียน 

 



 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาฝีมือ

แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ พัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตรการฝึกยกฝีมือช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1  
 

ผศ.บุญส่ง ทรัพย์เวชการกิจ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานเปิดโครงการฯ กล่าวว่า การจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรการฝึกยกฝีมือช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 นั้นเพื่อพัฒนาทักษะระดับต้นในการซ่อม
ไมโครคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน การ
ประกอบอาชีพ และเพื่อพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายหลังการจัดตั้งประชาคมอาเซียน รวมทั้งการท างานใน
หน่วยงานต่างๆ ในอนาคต ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ผ่านการอบรมได้เพิ่มโอกาสในการท างาน ยกระดับในการแข่งขันด้าน
วิชาการ มีการยอมรับในความสามารถ ใช้ในการแข่งขันในตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพในการท างานให้สูงขึ้นแข่งขันสู่
ตลาดแรงงานในระดับสากลมากขึ้น  

โดยการจัดอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
วันท่ี 10 -14  มีนาคม 2558 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จ านวน 40 คน การอบรมใน
ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณเตชิษฐ์ เรืองไพศาล ผู้จัดการร้าน ทีเน็ต จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากร และคณะกรรมการทดสอบ
ฝีมือแรงงานน าโดย อาจารย์ประเสริฐ ม่วงการ จากส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
คณะครุศาสตร์ น าโดย ดร.กระพัน  ศรีงาน คณบดีคณะครุศาสตร์ และ

ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “การพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ” 

รุ่นที่ 10 ในวันที่ 24-27 มีนาคม 2558 ณ ห้องเรียนชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยการจัด
โครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 124 คน  
 

 
 
 
 

วิทยาศาสตร์ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจ.บุรีรัมย์ 

อบรมหลักสูตรการฝึกยกฝีมือช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 

 

ครุศาสตร์ จัดโครงการ การพัฒนาข้าราชการครูฯ 

ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

 



 
 

 

สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จัดโครงการพัฒนานักศึกษาตามนโยบาย 

สถานศึกษา 3 D ในวันท่ี 21-22 มีนคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ตลาดถนนคนเดินเซราะกราว เทศบาลเมืองจังหวัดบุรีรัมย์         

มีนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนกว่า 100 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการมีจิต 

สาธารณะต่อชุมชน มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจสู่ชุมชนในด้านประชาธิปไตย โทษและพิษภัยของยา 

เสพติด และเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ให้เป็นท่ีรู้จักแก่ชุมชน โดยกิจกรรมเป็นการเดินรณรงค์ แจก 

เอกสารให้ความรู้เร่ืองโรคติดต่อ แจกถุงยางอนามัย และแจกเอกสารสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านประชาธิปไตย 

 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  คณะครุศาสตร์  น าโดย ดร.กระพัน ศรีงาน คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้บริหารคณะครุ

ศาสตร์ และคณาจารย์คณะครุศาสตร์  เดินทางไปเยี่ยมค่ายลูกเสือเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ
ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา ในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือขั้น
เบื้องต้น (B.T.C.) ระหว่างวันที่ 20-31 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยได้แบ่งเป็น 4 รุ่น  คือ รุ่น
ที่ 1 วันท่ี 20-22  มีนาคม 2558 จ านวน 341 คน , รุ่นที่ 2 วันที่ 23-25 มีนาคม 2558 จ านวน 444 คน , รุ่นที่ 3 วันที่ 26-28 
มีนาคม 2558 จ านวน 394 คน , รุ่นที่ 4 วันท่ี 29-31 มีนาคม 2558 จ านวน 304 คน ณ ศูนย์การศึกษาหนองขวาง อ.คูเมือง           
จ.บุรีรัมย ์

 

 
 
 
 

การจัดการ จัดโครงการพัฒนานักศึกษา ตามนโยบายสถานศึกษา 3 D 

คณะครุศาสตร์ เยี่ยมค่ายอบรมหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือขั้นเบื้องต้น 

 



 
 
 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ น าโดย อ.เฉลิมกิต  เข่งแก้ว หัวหน้าสาขาวิชา
ดนตรีศึกษา และคณาจารย์สาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดโครงการค่ายราชพฤกษ์อาสา(พี่สอนน้อง)  ขึ้นในวันที่ 23-27มีนาคม 
2558 ณ โรงเรียนพุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.กระพัน ศรีงาน คณบดีคณะครุศาสตร์เป็น
ประธานในการเปิดงาน โครงการนี้ถือเป็นโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา ซึ่งเป็น
เรื่องส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่
นักศึกษา ในด้านทักษะทางดนตรี เพื่อเตรียมพร้อมในความเป็นครูดนตรีที่ดี  

    
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

คณะกรรมการด าเนินการด้านอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏสุรินทร์ น าทีมงานโดย ดร.สุรสิงห์ อารยางกูร พร้อมคณะ เข้า
ศึกษาดูงานที่ งานอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 
24 มีนาคม 2558 โดยคณะท างานประจ าหน่วยงานอนุรักษ์พลังงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้บรรยายถึงหลักการท างานด้านการ

อนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัยที่ประสบผลส าเร็จ และร่วมกันตอบค าถาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์
พลังงานของทั้งสองมหาวิทยาลัย ตลอดจนเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่ กองอาคารสถานที่ฯ และ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

 
      

 
  

 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
โดย อ.ฤทัยภัทร ให้ศิริกุล หัวหน้าสาขาวิชาฯ และ อ.จตุพร จันทารัมย์ จัด
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนนักศึกษา ในวันที่ 24-26 มีนาคม 2558 

ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดกาญจนบุรี มีนักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการจ านวน 120 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้นักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการได้เรียนรู้ และมีความเข้าใจในระบบการท างาน กระบวนการ
ผลิต และการด าเนินธุรกิจ จากสถานที่จริง น าความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน มา
ใช้ประกอบการเรียน และน ามาปรับใช้ในอนาคต 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดโครงการค่ายราชพฤกษอ์าสา 

มรภ.สุรินทร์ เข้าศึกษาดูงาน งานอนุรักษ์พลังงาน 

 

การจัดการ ศึกษาดูงาน พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี 

 

 



  
 

 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรี Drummer 
back to basic ขึ้นในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยได้รับเกียรติจาก             

ผศ.เกรียงศักดิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน และ อ.อริญชย์ ปานพุ่ม และ 

คุณอภิชาติ มหาเจริญ เป็นวิทยากรให้ความรู้  โดยโครงการนี้เป็นโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

สาขาวิชาดนตรีศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้เกิด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักศึกษา ในด้านทักษะทางดนตรี เพื่อเตรียมพร้อมในความเป็นครูดนตรีที่ดี ทั้งยังมีความรู้
ความสามารถเป็นที่ยอมรับของสังคม นอกจากนั้นยังได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และรับประสบการณ์ทางด้านดนตรีจากนัก
ดนตรีระดับประเทศ จนสามารถท าให้เกิดความเชี่ยวชาญในทักษะการปฏิบัติของตนเอง  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์น าโดย อ.วัชระ วชิรภัทรกุล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย และคณาจารย์ใน

สาขาวิชา ได้คัดเลือกผลงานของนักศึกษา และน านักศึกษาเข้าร่วมจัดแสดงและจ าหน่าย ภายในงานเทศกาลนวัตศิลป์

นานาชาติ 2558 (International Innovative Craft Fair 2015) ระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2558 ณ อาคาร EH101-102 

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา วัตถุประสงค์ของการน านักศึกษาไปร่วมการจัดแสดงผลงานในครั้งนี้ เพื่อเป็น

การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้กิจกรรมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานหัตถกรรมรวมทั้งยังเป็นการสร้างเสริม

ประสบการณ์ตรงในการท าธุรกิจกับผู้ประกอบการท้ังในและต่างประเทศอีกด้วย  

 

ดนตรีศึกษา จัอบรมทางดนตรี Drummer back to basic 

 

เซรามิกส์ฯ ร่วมแสดงผลงาน เทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ ปี 2558 
 



 
 

 
ผศ.ดร.กิ่งแก้ว ปะติตังโข รองผู้อ านวยการ

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางศศิธร 

แสงการ บรรณารักษ์ช านาญการ น.ส.รัชดา เจตินัย 

และ น.ส.นาฎนลิน บุญโชติวิวัฒน์ บุคลากรสังกัดศูนย์

วิทยบริการ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2557 และประชุมวิชาการ เรื่อง 60 ปี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
กับการพัฒนาห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์ (60 Years of Thai Library Association for tha Development Library & 
Library Profession) จัดโดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในวันท่ี 18-20 มีนาคม 2558 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมแอม
บาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร 
 การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ท าให้ได้ทราบถึงพระมหา
กรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ องค์อุปถัมภ์ของสมาคม
ห้องสมุดฯ พระราชทานต่อสมาคมฯและวงการห้องสมุด ทราบถึง
บทบาทและหน้าที่ของสมาคมฯ ตลอดจนผลงานที่ส าคัญในรอบ 60 
ปีที่ผ่านมา ทราบถึงเรื่องราวความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาห้องสมุด วิชาชีพบรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ได้มี
โอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาห้องสมุดทุกประเภท ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
  

 
 
 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีอิ เล็ กทรอนิกส์  ที่ ผ่ านการฝึกอบรมมี
คุณสมบัติเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ด าเนินการจัดการ
ฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จ านวน 3 
สาขาอาชีพ ในระหว่างวันท่ี 10-12 กันยายน 2557 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ท าหน้าที่เป็นผู้ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์) ระดับ 1 จ านวน 3 คน คือ นายอ าพล  นาคนอก 

(มฝร.-1-4-19-001-0081-57) นายอิศรา เพิ่มพูน (มฝร.-1-4-19-001-0082-57)และ นายเดชฤทธิ์ สอนไธสง (มฝร.-1-4-

19-001-0083-57)  
 
 

นศ.อิเล็กทรอนิกส ์ผ่านการฝึกอบรม 

ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

 

ส านักวิทยบริการฯ ร่วมประชุม 

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 



 
 
 

 ด้วยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด จะท าการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน จ านวน 78 แห่ง ภายใต้
ก ากับ/สังกัดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลมัลติมีเดียของ ส านักพิมพ์ Binumi ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน นั้น    
 ในการนี้ ส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าหน่วยงานของท่าน
สามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลมัลติมีเดียของส านักพิมพ์ Binumi ได้จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2558 (รวมขยาย
ระยะเวลาการให้บริการเพิ่มเติม 3 เดือน) โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูลดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฐานข้อมูลมัลติมีเดียของส านักพิมพ์ Binumi 
 รายละเอียด: เป็นฐานข้อมูลที่มัลติมีเดียขนาดใหญ่ของส านักพิมพ์ Binumi ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มส าคัญในการผลิตสื่อ
วีดิโอเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย วีดิโอคลิป (Video Clip) ภาพนิ่ง (Image Stills)  
และแทร็กเสียง (Audio Tracks) มากกว่า 2 ล้านรายการ ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา 
 URL: https://api.binumi.com/api/org_explore    ระยะเวลา: ตั้งแต่บัดน้ี จนถึงวันท่ี 12 กรกฏาคม 2558 

 

 

 
 

อ.ดุสิต อุทิศสุนทร อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า     
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมเสนอบทความวิจัย เรื่อง “ปัญหาการประจุ
แบตเตอรี่ของระบบพลังงานโซล่าเซลล์แบบเดี่ยว” เพื่อเข้าร่วมน าเสนอในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2558 “The 1st RMUTL Chiangrai 
National Conference” (RCCON 2015) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงราย ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย น าเสนอปัญหาและ
แนวทางการแก้ปัญหาความร้อนสะสมจาก
การใช้งานโซล่าเซลล์เวลานาน ซึ่งส่งผล
กระทบต่อระบบควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่
ท าให้ไม่สามารถควบคุมการชาร์จได้   

ศูนย์วิทยบริการ แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งาน ฐานข้อมูลมัลติมเีดียของส านักพมิพ์ Binumi 

 

เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  ร่วมน าเสนอบทความวิจัย 

https://api.binumi.com/api/org_explore


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำร 

งำนเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี” 

ในโอกำสทรงเจริญพระชนมำยุ ๕ รอบ ๒ เมษำยน ๒๕๕๘ 

ณ หอประชุมวิชชำอัตศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 

วันที่ ๒ เมษำยน ๒๕๕๘ 

 

 
 

ภาคเช้า พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

เวลา ๐๖.๐๐ น.   -  ท าบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จ านวน ๖๑ รูป 

            ณ บริเวณถนนเซราะกราว เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

เวลา ๐๙.๐๐ น.   -   ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า อาจารย์อัตราจ้าง  

   ลูกจ้างชั่วคราว และนักศึกษาพร้อมกัน ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ ร่วมลงนามถวาย      

   พระพร 

เวลา ๐๙.๓๙ น.  -   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประธานเดินทางถึงบริเวณพิธี 

-  วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 

-  ประธานในพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

-  ประธานในพิธีนั่งประจ าต าแหน่ง (ผู้ร่วมพิธีนั่งลง) 

-  พิธีกรเชิญหน่วยงานถวายพุ่มเงิน – พุ่มทอง 

-  พิธีกรเชิญประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะ 

 



-  ประธานถวายพุ่มเงิน – พุ่มทอง และประจ าที่แท่นพิธีอ่านค าประกาศราชสดุดีเฉลิมพระ   

   เกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

-  วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย 

-  การแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายพระพร โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ และสาขาวิชา   

   ดนตรีศึกษา 

-  เสร็จพิธี 

 

การแต่งกาย 

๑. คณาจารย์ และข้าราชการ,ลูกจ้างประจ า,พนักงานราชการ,พนักงานมหาวิทยาลัย แต่งชุดเครื่องแบบปกติขาว 
(ไม่สวมหมวก) 

๒. พนักงานเจ้าหน้าที่แต่งชุดสูทมหาวิทยาลัย / ชุดไทยพระราชทาน / ชุดสากลนิยม / ชุดสุภาพ 

๓. นักศึกษาชาย – หญิง แต่งเครื่องแบบนักศึกษา / ชุดพิธีการ 

 

ภาคค่ า พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

เวลา ๑๘.๐๐ น.  -  ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า  

     อาจารย์อัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว และนักศึกษาพร้อมกัน 

            ณ เวทีกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

เวลา ๑๘.๕๙ น.  -  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประธานเดินทางถึงบริเวณพิธี 

    - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 

    - ประธานในพิธีนั่งประจ าต าแหน่ง (ผู้ร่วมพิธีนั่งลง) 

    - พิธีกรเชิญประธานประกอบพิธีเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะ 

- ประธานถวายพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง และประจ าที่แท่นพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิม    

  พระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

- วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย 

เวลา ๑๙.๓๐ น.  -  การแสดงเฉลิมพระเกียรติ โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ และสาขาวิชาดนตรีศึกษา 

- เสร็จพิธี 

 

  การแต่งกาย 

  ๑.ข้าราชการ,ลูกจ้างประจ า,พนักงานราชการ,พนักงานมหาวิทยาลัย,พนักงานเจ้าหน้าที่แต่งกายชุดผ้าไทยสีม่วง 

  ๒.นักศึกษาชาย – หญิง แตง่เครื่องแบบนักศึกษา /  ชุดพิธีการ 

 

 

 



ก าหนดการ 
โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 

วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ.2558 

ณ บรเิวณลานวัฒนธรรม องค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีมัย ์

 

************************************* 
 

เวลา 07.00 น.  -  ท าบุญเลี้ยงพระ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

เวลา 12.00 น.  -  ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร พร้อมกัน ณ บริเวณลานวัฒนธรรม 

     องค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับประทานอาหารพร้อมเพรียงกัน 

เวลา 13.30 น.  -  ผู้น ากล่าวค าบูชา  พระพุทธสัพพัญญูสุคโต 

    -  ประธานในพิธี พร้อมผู้บริหาร เปลี่ยนผ้าอังสะ องค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต 

    -  ประธานสรงน้ าพระพุทธสัพพัญญูสุคโต 

    -  พิธีรดน้ าด าหัวและขอพรผู้ใหญ่ 

    -  ประธานในพิธีขึ้นกล่าวเนื่องในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 

   -  กิจกรรมการละเล่น 

      การก่อเจดีย์ทราย 

     สอยดาว 

     ปาลูกดอก 

    ต าส้มต า 

เวลา 15.30 น.  -  เสร็จพิธี 

 

หมายเหตุ : เชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทย / ผ้าพื้นบ้าน / เสื้อลายดอกไม้ 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โทร. 044-611221  ต่อ 7601 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 



 


