
 



 



 
 
 
 

 รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ที่จัดขึ้นโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.ม.) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ใน

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มีคณาจารย์ 
นักศึกษาระดับบัณทิตศึกษา ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตลอดจนผู้ที่สนใจ เข้ารับการอบรมเป็นจ านวน 30 คน ทั้งนี้
เพื่อเป็นการให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติในการใช้โปรแกรม มีความม่ันใจในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง สามารถ
น าไปในขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ได้ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก  ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน จากมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เป็นวิทยาการตลอดระยะเวลาการอบรมทั้ง 2 วัน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ
คณะ ส านัก ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ร่วมด าเนินการ
รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ  โดยวิธี รับตรง 
( ป ร ะ เ ภทบุ ค ค ลทั่ ว ไ ป )  เ พื่ อ เ ข้ า ศึ กษ าต่ อ ใ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
ในวันท่ี 9 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีนักเรียน นักศึกษาที่ผ่าน
การสอบสอบสัมภาษณ์ เดินทางมารายงานตัวเป็นจ านวนมากถึง 2,119 คน สร้างความพึงพอใจแก่คณะกรรมการด าเนินงาน
ทุกๆ ฝ่าย ที่ท างานกันอย่างขะมักเขม้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาอังกฤษ ศศ.ม. พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

อบรมการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS 

 

มรภ.บุรีรัมย์ รับรายงานตัวนศ. ใหม่ 
โดยวิธีรับตรง ประเภทบุคคลทั่วไป 

 



 

 

องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ กองพัฒนา
นักศึกษา ส านักงานอธิการบดี น าโดย ผศ.รัตติกร รัตกูล 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ  น.ส.กฤชชฎา     
กุลทอง ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา จัดการเลือกตั้ง
สมาชิกนายกองค์การบริหารนักศึกษาและคณะกรรมการบริหารนักศึกษาภาคปกติ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา    
ณ บริเวณลานไทร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีนักศึกษามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นจ านวนมาก 

 ส าหรับการเลือกตั้งสภานักศึกษาในครั้งนี้ ได้มีการน าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ลงคะแนนเลือกตั้งมาใช้ โดยได้รับความ
อนุเคราะห์จากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสร้างความสะดวก รวดเร็วและแม่นย า ได้ผลเป็นที่น่า
พอใจแก่คณะท างานทุกคน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 สาขาวิชาการเงิ นและการธนาคาร  คณะ
วิทยาการจัดการ ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันการการตอบ
ปัญหาเศรษฐศาสตร์  ในโครงการประกวด/แข่งขัน 
กิจกรรม “มหกรรมบริหารธุรกิจและวันแรงงานแห่งชาติ

ประจ าปี 2558” (Business and Job Fair 2015) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมีจ านวน 2 ทีม ได้แก่ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1      

1. นางสาวสุทธิวรรณ สุขรินทร์      
        2. นางสาวอารีรัตน ์ลุนฉลาด      
       3. นางสาววันวิสาข์ ราตร ี      
รางวัลชมเชย 
       1. นางสาวปัทมา เชื้ออู่ทรัพย์ 

2. นางสาวพนิดา เกียรติธนบดี 
3. นางสาวปรางค์ทิพย์ สองศรี   

 

มรภ.บุรีรัมย์ ส่งเสริมประชาธิปไตย 

จัดเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา 

 

การเงินและการธนาคาร รับรางวัล 

การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ 

 



 
 
 
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ส่งนักศึกษา

เข้ าแข่ งขันการตอบค าถามทางการบัญชี  “Accounting 
Challenge” ในโครงการประกวด/แข่งขัน กิจกรรม “มหกรรม
บริหารธุ รกิ จและวันแรงงานแห่ งชาติประจ าปี  2558 ” 
(Business and Job Fair 2015) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมีจ านวน 2 ทีม ได้แก่ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     รางวัลชมเชย 

1. นางสาวจริยาพร เงาศรี    1. นางสาวสุกัญญา แข็งฉลาด 
   2. นางสาวมัตติการ นิ่มประโคน    2. นางสาวอุษา ฉวีรัมย์ 
 3. นางสาวสุดารัตน์ เตื่อยตุ่น    3. นางสาวอารีญา อุ้มรัมย์ 
 4. นางสาวปรางค์ทิพย์สองศรี       
 
 

 
 

 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ น าโดย อ.ค าจันทร์ ร่มเย็น   
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ และคณาจารย์คณะครุศาสตร์ จัด “โครงการ
พัฒนาบุคลิกภาพผู้น านักศึกษาคณะครุศาสตร์ เรียนดี กิจกรรมเด่น เน้น
คุณธรรม” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วิไลวรรณ ศิริเมฆา รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในพิธี โครงการครั้งนี้มีผู้น า
นักศึกษาที่เป็นประธาน รองประธานและคณะกรรมการทุกสาขาวิชาเข้าร่วม
โครงการจ านวน 50 คน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.กรรัช มากเจริญ 
เป็นวิทยากรบรรยายพร้อมด าเนินกิจกรรมในเรื่อง “ความรู้ท าให้คนมีงานท า 
กิจกรรมท าให้คนท างานเป็น” (ปฏิทินกิจกรรมของนักศึกษาและแนวทาง
ปฏิบัติ) ทัง้นีเ้พื่อให้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพความเป็นผู้น านักศึกษา
ที่ดี สามารถน าองค์ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะผู้น านักศึกษาที่ดีงามไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างสร้างสรรค์และกล้าแสดงออกในทางที่ดีงามและเป็นประโยชน์ ตลอดจนให้
นักศึกษาสร้างเครือข่ายผู้น านักศึกษาที่ดีมีคุณธรรม น ากิจกรรม กับสถาบันการศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบัญชี รับรางวัลการแข่งขัน 

ตอบค าถามทางบัญชี มรภ.ศรีสะเกษ 

 

ครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพผู้น านักศึกษา 

 



 

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ น าโดย ดร.กระพัน  ศรีงาน 

คณบดีฯ และผู้บริหาร คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “การพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะช านาญการพิ เศษ” ซึ่ ง จัดขึ้นเป็นรุ่นที่  11 ในวันที่  5 -8 
พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องเรียนชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีผู้เข้ารับการอบรม
ทั้งสิ้น 62 คน โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ อีกทั้งยังเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชนตามพันธกิจของคณะและ
มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จัดท าโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนในชื่อโครงการบูรณาการการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นโครงการที่รวบรวมส ารวจข้อมูล บริบทของ
ชุมชนทางด้านสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์อุโบสถพื้นถิ่น 

โดยการลงพื้นที่บริการวิชาการจ านวน 4 พื้นที่ ในอ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ อุโบสถวัดสระแก อุโบสถวัดบรมคง
คา อุโบสถวัดท่าเรียบ และอุโบสถวัดมณีจันทร์ โดยผลจากการบริการวิชาการส่งผลให้ชุมชนเกิดความตระหนักในการ
อนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในระดับชุมชน อีกทั้งผลการท างานบริการวิชาการยังส่งผลให้อุ โบสถวัดบรมคงคาได้รับรางวัล
ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปี 2557 ซึ่งได้จัดแสดงนิทรรศการผลการ
ประกาศรางวัลในงานสถาปนิกสยาม 58 ในวันท่ี 28 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2558 

 

 
 
 
 

ครุศาสตร์ จัดโครงการการพัฒนาข้าราชการครู 
ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

 

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม บริการวิชาการสู่ชุมชน 

 



 

 

ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ร่วมกับ บริษัท โนวเลจโพรไวเดอร์ จ ากัด จัดโครงการรากไทย ครั้งที่ 1 

“วรรณกรรม 4 ภาค” อบรมการเขียนเพื่อเฟ้นหานักเขียนรุ่นใหม่รักษ์ถิ่น

เกิด เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาสามารถใช้ทักษะการเขียน ถ่ายทอด

เรื่องราวในท้องถิ่น มีผลงานเขียนวรรณกรรมตีพิมพ์เผยแพร่หนังสือเป็นรูปเล่มได้ และส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงเงิน

รางวัลจากองค์กรต่างๆ ที่จัดประกวดวรรณกรรม โดยจัดอบรม เป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 จัดอบรมในวันที่ 29 เมษายน 2558 ใน

หัวข้อ “เพาะกล้าวรรณกรรม” เป็นการอบรมเชิงกระตุ้นให้เห็นรากเหง้าตัวตนและให้ความรู้เรื่องการเขียนเบื้ องต้นเพื่อ

สามารถเผยแพร่ให้สังคมภายนอกได้รับรู้ผ่านงานเขียน เปิดโครงการโดย ผศ.บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ช่วงที่ 2 วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 อบรมในหัวข้อ “ปลูกกล้าวรรณกรรม” เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การเขียนอย่างเข้มข้นโดยนักศึกษาที่มีความสนใจในการเขียนอย่างแท้จริงส่งงานเขียนเข้าประกวดและตัดสินใจรอบสุดท้าย

“แผ่กิ่งก้านวรรณกรรม” เพื่อตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์ WELL-KNOWN  

 

 

   

 

 

 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัด

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “เสริมสร้างทักษะการ

เขียนหนังสือราชการ ” ในวันที่  27 เมษายน 2558 โดยได้รับเกียรติจาก             

ดร. ผดุงชาติ ยังดี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธาน

เปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่ 3 จ านวน 229 คน ได้มีความรู้ความ

เข้าใจการเขียนหนังสือราชการในแบบที่ถูกต้องตามการใช้งานเนื่องจากเป็นพื้นฐานที่นักศึกษาจะต้องน าไปใช้ในการเตรียม

ความพร้อมในการออกสู่การฝึกประสบการวิชาชีพ และได้รับเกียรติจาก นางนิภาภัททร์ แต่เชื้อสาย และคณะ อาจารย์ผู้มี

ความช านาญด้านงานเอกสารวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์เป็นวิทยากรให้ความรู้  

 

 
 

มนุษยศาสตร์ฯ ร่วมกับ บ.โนวเลจโพรไวเดอร์  

จัดโครงการรากภาษาไทย “วรรณกรรม 4 ภาค” 

 

รปศ. เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

 



การตลาดคว้ารางวัล การแข่งขัน 

ทักษะและวิชาการด้านการตลาด  

 

 
 
  อ.ฟ้าประทาน เติมขุนทด ฝ่ายกิจกรรม กองพัฒนา
นักศึกษา และ นายปริญญา ดินแดง ประธานชมรมรากแก้ว ซึ่ง
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัด
บุรีรัมย์  เข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ ประจ าปี 2558 รุ่นที่ 2 จัดโดยส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรระหว่างวันที่ 21-30 เมษายน 2558 ณ สถาบัน
วิชาการทีโอที จังหวัดนนทบุรี และได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านการเมืองการปกครองและการพัฒนา ณ รัฐสภา ศาลฎีกา 
ท าเนียบรัฐบาล ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน องค์การสหประชาชาติ ฐานทัพเรือสัตหีบ และศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจและ
สังคมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตลาดชายแดนบ้านคลองลึก และเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมความสามัคคีสมานฉันท์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รับความรู้เชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศและประชาธิป ไตยให้เข้มแข็ง และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

ผศ .อรรถกร  จั ตุ กู ล  น า นั ก ศึ กษ า
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วม
การแข่งขันทักษะวิชาการด้านการตลาด ใน
โครงการประกวด/แข่งขัน กิจกรรม “มหกรรม
บริหารธุรกิจและวันแรงงานแห่งชาติประจ าปี 

2558” (Business and Job Fair 2015) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 ณ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีสะ
เ ก ษ  โ ด ย มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร แ ข่ ง ขั น จ า ก
มหาวิทยาลัยต่างๆจ านวน 21 ราย ผลการ
แข่ งขั น  นายกฤษฏา  เอื้ ออรรถการุณ 
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 2 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ น.ส.วิรัญญา 
กลีบบัว นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 2 
ได้รับรางวัลชมเชย 

กองพัฒนา นศ.เข้าร่วมยุวชนประชาธิปไตย 

 



 
 
 
  อ.ฟ้าประทาน เติมขุนทด ฝ่ายกิจกรรม กองพัฒนา
นักศึกษา ได้น า น.ส.กาญจนา นาคศรี รองประธานชมรม
ค่ายอาสาพัฒนาและบ าเพ็ญประโยชน์ ซึ่ งได้รับเชิญจาก
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้เป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ “บทบาทเครือข่ายค่าย
เยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. สร้างสังคมใสสะอาด” ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 และเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
เครือข่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. สร้างสังคมใสสะอาด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเจริญรัตน์  
รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสู่กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการป้องกันการทุจริต ระหว่างสมาชิกค่ายเยาวชน
สัมพันธ์ ป.ป.ช. กับส านักงาน ป.ป.ช. เพื่อร่วมขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต ของสมาชิกค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช.      
ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ แนวทางการขยายผลการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตในรูปแบบที่เป็น
รูปธรรมต่อเนื่องและยั่งยืน  
 
 
 

 

 

 

 

 
 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม การเลือกตั้งประธานสาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ณ ลาน รปศ. 
ร่วมใจ เพื่อให้นักศึกษาทราบกระบวนการในการเลือกตั้งและ
เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองตาม
หลักรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ

โดยได้รับความร่วมมือจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ ในการเอื้อเฟื้อเครื่องลงคะแนนเสียง
อัตโนมัติในการให้นักศึกษาได้ลงคะแนนเลือกประธานสาขารัฐประศาสนศาสตร์ และได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาสาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์ชั้นปีท่ี 1-3 ในการให้ความสนใจมาใช้สิทธิของตนจ านวน 700 คน 

 

 

 
 
 

กองพัฒนาฯ ส่งนศ. เป็นวิทยากร 

เสวนาเครือข่ายค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. 

 

รปศ.จัดกิจกรรม การเลือกตั้งประธานสาขา 

 



 

 

 รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็น

ประธานในพิธีเปิด โครงการอบรม Monthly ASEAN Activities (ASEAN 

Do's and Don'ts) ในวันท่ี 29 เมษายน 2558 ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จ านวนกว่า 100 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.พรภวิษย์ ชะนวนชัย หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือต่างประเทศ  และ             

ผศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม หัวหน้าส านักงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้

เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ และทราบถึงข้อห้ามและข้อปฏิบัติต่างๆ ของประเทศในกลุ่มอาเซียน  
 

 

 

 

 
 
 
           
           อ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธาน
เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ทักษะทางวิชาชีพแก่ศิษย์
ปัจจุบันและศิษย์เก่า เร่ือง “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยใช้ Lean 
Manufacturing, TQM, TPM, 7Wastes” ที่จัดขึ้นโดย สาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวันที่ 30 เมษายน 

2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมกว่า 100 คน จากทุก
สาขาวิชาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณเชษฐา เรืองรัมย์ ผู้จัดการแผนกผลิต 
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จ ากัด (บริษัทในเครือซีเมนต์ไทย:SCG) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง 
ปัจจัยพื้นฐานของระบบการผลิต ระบบที่ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต   ความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต       
และตัวอย่างการก าจัดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้หรือ
พัฒนาทักษะในการท างานในภาคอุตสาหกรรมและเป็นการเพิ่มทักษะความรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้สูงขึ้น 
 

 
 
 
 

เทคโนอุตฯ อบรม Monthly ASEAN Activities 

 

เทคโนอุตฯ อบรม การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

 



 

  สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ น าโดย ดร.ประทวน วันนิจ 
หัวหน้าสาขาวิชา และคณาจารย์ในสาขาวิชาสังคมศึกษา  จัดการ
ประชุมสัมมนาคณาจารย์ผู้สอนสังคมศึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่ม
สมาชิกเครือข่ายสังคมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กระพัน  ศรีงาน  
คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี  และบรรยายพิเศษเรื่อง ความ
ต้องการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนของครูสังคมศึกษา โดยนายสุพจน์  เจียมใจ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรทางสังคมศึกษา พัฒนาศักยภาพครู 
บุคลากรผู้สอนในวิชาสังคมศึกษา เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม น า
โดย อ.อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา หัวหน้าสาขาวิชา และคณาจารย์ในสาขา 
ร่วมกันจัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการความรู้ ให้กับ
นักศึกษา จ านวนกว่า 100 คน ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก อ.วีระ เนตรา

ทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการ และ ผศ.
ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยาการให้ความรู้ ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้เรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการบริการจัดการความรู้แก่คณาจารย์และนักศึกษา
ในสาขาวิชา และส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกิจกรรมที่
ช่วยในการบริหารจัดการศึกษาได้ต่อไป 
  
 
 
 
 
 
 

สังคมศึกษา ประชุมสมาชิกเครือข่ายสังคมศึกษา 
 

การจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการประกันคุณภาพ

การศึกษา 



 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม น านักศึกษาทัศนศึกษาดูงาน นิทรรศการศิลป์
แผ่นดิน พระที่นั่งอนันตสมาคม เยี่ ยมชมพิพิธภัณฑ์นิทรรศ
รัตนโกสินทร์  หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน และศึกษาดูงาน
สถาปนิกสยาม 58 ในวันที่ 28-29 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา       
ณ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นงานที่
รวมผลงานทางด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมระดับชาติและอาเซียนไว้ส าหรับผู้ที่อยู่ในวงการวิชาชีพและประชาชนทั่วไป  

 
 

        สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม น า
นักศึกษาลงพื้นสถานีไฟฟ้าแรงสูง จ.บุรีรัมย์ เพื่อฟังบรรยายพิเศษ ในวันที่ 29 
เมษายน 2558 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเกี่ยวกับทฤษฎี
และการออกแบบซึ่งเป้าหมายส าคัญความรู้ความเข้าใจในรายวิชาการวิเคราะห์
ระบบไฟฟ้าก าลัง ที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน จะท าให้

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและบรรลุเป้าหมายทางการพัฒนาการเรียน ดังนั้นสาขาวิชาฯ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยให้องค์ความรู้บรรยายเกี่ยวกับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าก าลัง  

                  

 

 
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ โดย 

อ.จงกล ศิริประภา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
ออกแบบกราฟิกส าหรับวารสาร” เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ 
และเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการผลิตวารสาร ในวันที่ 2 
พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมหงส์พันธ์ อาคารนวัต
ปัญญา มีนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชนชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 เข้ารับการอบรมเป็นจ านวนกว่า 83 คน ทั้งนี้เพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจกระบวนการผลิตวารสาร มีทักษะในการออกแบบกราฟิก และจัดรูปเล่มวารสาร และพัฒนา
นักศึกษาให้มีทักษะ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพด้านสื่อสารมวลชนในอนาคต ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์
จาก อ.อโศก ไทยจันทรารักษ์ อาจารย์ประจ าสาขาคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรม 
 
 
 
 
 

ก าหนดการ 

สถาปัตยกรรม ศึกษาดูงานงานสถาปนิกสยาม 

 

เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ปรับวิธีเรียนเปล่ียนวิธีสอน 

การสื่อสารมวลชน เพิ่มคุณภาพนักศึกษา 
อบรมการออกแบบกราฟิกส าหรับวารสาร 



โครงการ “เวยีนเทียนเนือ่งในวันวิสาขบูชา” 

วันจันทร์ ที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ณ  บริเวณลานวัฒนธรรม องค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 

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

เวลา ๑๘.๐๐ น.  -   สาธุชนพร้อมเพรียงกัน  ณ บริเวณลานวัฒนธรรม 
                                  องค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 

เวลา ๑๘.๓๐ น.  -    ประธานเดินทางมายังบริเวณพิธี 
 

เวลา ๑๙.๐๐ น.  -    ร่วมกันสวดมนต์ เจริญภาวนา สมาธิ และรับฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในวันวิสาขบูชา 
                           -   พิธเีวียนเทียน 
 

เวลา ๒๑.๐๐ น.  -    เสร็จพิธี และร่วมบันทึกภาพ 
 

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

หมายเหตุ :  - เชิญชวนแต่งกายด้วยชุดขาว เสื้อขาว 
                 - ทางส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดเตรียม ดอกไม้ ธูป เทียน ให้ท่านบริจาคตามก าลังศรัทธา 
 

         ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
         โทร. ๐๔๔-๖๑๑๒๒๑ ต่อ ๑๕๙ , ๗๖๐๑ 
 

 
 
 

ศูนย์วิทยบริการจัดหาสื่อโสตทัศนวัสดุ เพื่อให้บริการแก่ คณาจารย์ 
นิสิตนักศึกษา และเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน ขอแนะน ารายช่ือวีซีดี
ใหม่  จ านวน 118 เรื่อง โดยขอน าเสนอทีละ 20 ชือ่เรื่อง ดังนี้ 

ชื่อเรื่อง วีซีดี ชื่อเรื่องวีซีดี 
1. คิวซี เซอร์เคิ่ล (QCC) มาตรฐาน (แนวคิดและหลักการ) 11. แม่น ้าคงคา สายธารศักดิ์สิทธิ์ 
2. คิวซี เซอร์เคิ่ล (QCC) มาตรฐาน (เทคนิคและเครื่องมือ) 12. ลุ่มน ้าอะเมซอน 
3. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 13. โลกใต้ทะเล 
4. ดีไซน์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 14. คอมพิวเตอร์ ไอทีและนวัตกรรม 
5. ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 15. คอมพิวเตอร์ มหัศจรรย์ความคิดมนุษย์ 
6. ภูมิศาสตร์เศรษกิจไทย 16. อินเตอร์เน็ตโลกไร้พรมแดน 
7. ภูมิภาคของไทย 17. การติดตั งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
8. มหัศจรรย์ชีวิตโลกน ้าแข็ง 18. แบบบ้านสไตล์พอเพียง 
9. เกาะพลังธรรมชาติ กาลาปากอส 19. บ้านดีไซน์ สไตล์รีสอร์ท 
10.แม่น ้าโขง แม่น ้าแห่งแผ่นดิน 20. การลงทุนท้าอพาร์ตเม้นต์แบบพอเพียง 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิทยบริการ 

 



สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2558 

วันจันทร์ ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558 

                
โดย ผศ.พงศ์เพชร  สังข์ศักดา  

              เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ  
ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
     ไม่มี  

อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ 
     1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดท าวารสาร “เกษตรราชพฤกษ์” ฉบับที่ ๑ เดือน กรกฎาคม–ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗ และ Proceeding เรื่อง การวิจัยเกษตรจากสถานศึกษาสู่ชุมชน ครั้งที่ ๑ วันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘   
     2. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ     
ระดับนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๔” ที่จะมีขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งการจัดประชุมวิชาการดังกล่าวจะจัดขึ้น ๒ ปี ต่อ ๑ 
ครั้ง 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง  
     1. อนุมัติหลักสูตรการอบรมวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก  
     2. เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
     3. เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
     4. เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วยองค์การนักศึกษาและการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา   
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองน าเสนอเพื่อพิจารณา 
     1. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๙ 
     2. เห็นชอบร่างการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเภทเงินรายได้ ครั้งท่ี ๒ 
     3. การเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่นๆ 
     1. ประธาน มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์  เทศสวัสดิ์วงศ์  ศาสตราจารย์ ดร .ปรีชา ประเทพา                
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตน์ กัลยพฤกษ์  และ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน เตชะมณี เป็นคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

     2.1ก าหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเบญจกาญจน์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 
 
 



       
 



 


