
 

 





 

 
  

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ เป็นประธานด าเนินการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่สมัยสามัญ
ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม
พุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มี
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมเป็นจ านวน 342 คน โดยเนื้อหาการ

ประชุมเป็นการแนะน าเจ้าที่ใหม่ แจ้งให้ทราบในวาระการประชุมต่างๆ และการชี้แจงกรณีเรื่องที่ดินราชพัสดุ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ ศูนย์ปะค า โดย รศ.ดร.สมมาตร์ ผลเกิด รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ พันโทประพนธ์ 

อาจหาญ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และช่วยเหลือประชาชนกองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.บุรีรัมย ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ เป็นประธานด าเนินการประชุมอาจารย์และข้าราชการพล
เรือนสมัยสามัญครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา 
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ มีอาจารย์และข้าราชการพลเรือนเข้าร่วมการประชุมเป็น
จ านวน 423 คน โดยเนื้อหาการประชุมเป็นการแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก การแนะน าอาจารย์ใหม่ แจ้งให้ทราบในวาระการประชุมต่างๆ และการชี้แจง
กรณีเรื่องที่ดินราชพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ศูนย์ปะค า โดย รศ.ดร.สมมาตร์ ผลเกิด รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ และ พันโทประพนธ์ อาจหาญ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และช่วยเหลือประชาชนกองก าลังรักษา
ความสงบเรียบร้อย จ.บุรีรัมย ์
 

 

 

 

 

 

มรภ.บุรีรัมย์ จัดประชุมเจ้าหน้าที่สมัยสามัญ 

 

มรภ.บุรีรัมย์ จัดประชุมอาจารย์ฯ สมัยสามัญ 

 



 

 
  

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับส านักงาน

วิเทศสัมพันธ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษและสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดอบรมโครงการ 

“การวัดระดับความรู้ในทักษะภาษาอังกฤษ” โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ

รุ่นที่ 1 ในวันท่ี 8 – 11 กรกฏาคม 2558 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 15 – 18 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีนักศึกษาใหม่เข้ารับการอบรมเป็นจ านวนกว่า 4,500 คน โดย 

มีคณาจารย์จากทั้ง 3 สาขาวิชา เป็นวิทยากรประจ าแต่ละห้อง ตลอดระยะเวลาการอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

          อาจารย์ฟ้าประทาน เติมขุนทด ฝ่ายกิจกรรม  
กองพัฒนานักศึกษา ได้น านักศึกษาจ านวน 3 คน ประกอบด้วย  
นางสาวกาญจนา นาคศรี นายธานินทร์ แก้วยก  และ 
นางสาวขวัญชนก ไชยโย  เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการ
พัฒนาแกนน าเยาวชนในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ -

ยาสูบ ในพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ปี 2558 ระหว่างวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเทพนคร อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน คณาจารย์ และ
นักศึกษาในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์-ยาสูบ เวทีร่วมเสวนาแนวทางการด าเนินงานสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์-ยาสูบในสถานศึกษาและรอบสถานศึกษา เสวนาการสร้างเครือข่ายและกระบวนการด าเนินงาน
ป้องกันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาและรอบสถานศึกษา  
 

 
 
 
 
 
 

มรภ.บุรีรัมย์ จัดอบรมภาษาอังกฤษน.ศ.ใหม่ 

 

กองพัฒนาฯ น าน.ศ.ร่วมการประชุม 

การควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล์-ยาสูบ 



 

               สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ น าโดย ดร.นิยม อาน
ไมล์ หัวหน้าสาขาวิชาฯ และคณาจารย์ในสาขาฯ จัดสัมมนาครู
ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ "การสอนภาษาอังกฤษเพื่ อก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน" ภายใต้โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อสร้าง
เครือข่ายครูภาษาอังกฤษ ในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจัดขึ้นเม่ือวันที่ 30 
มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมช่อกล้วยไม้ คณะครุศาสตร์ 
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัชนี  กุลฑานันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู เป็นประธานในการเปิดงาน ทั้งนี้เพื่อ
เปิดโอกาสให้ครูภาษาอังกฤษในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้พัฒนาศักยภาพ เตรียมความพร้อมในการสอนตามความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก และเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงเพิ่มพูนประสบการณ์ในฐานะครูพี่เลี้ยง โดยวิทยากรใน
ภาคเช้าได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และในการสัมมนาภาคบ่าย ดร.พัชนี กุลฑานันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 
เป็นวิทยากรในหัวข้อบทบาท และหน้าที่ของครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาษาอังกฤษ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์  

 
 

 
 

ดร.สราวุธ แก้วศรี หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโพรโทซัวในน้ า
จืด และต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม อ.
พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ จ านวน 40 คน ที่ได้เข้ามาอบรมในวันที่ 13 กรกฎาคม 
2558 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ด้านชีววิทยา ปลูกฝังจิตส านึกและ
สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ สาขาวิชาชีววิทยาเป็น
วิทยากรอบรมมีเนื้อหาหลักเน้นไปในด้านความรู้พื้นฐานและทักษะในการปฏิบัติการทางชีววิทยาที่เกี่ยวกับการการ
ตรวจสอบโพรโทซัวในแหล่งน้ าจืด 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาอังกฤษ คบ. จัดสัมมนาครูภาษาอังกฤษ 

ชีววิทยา บริการวิชาการโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม 



 
     

 

ผศ.บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.สถาพร วิชัยรัมย์ 

หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อ.คคนางค์ ช่อชู ,อ.สุจิตตรา ยางนอก สาขาวิชาการพัฒนาสังคม และสาขาวิชา

ดนตรี คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ร่วมจัดโครงการ “บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”เสวนาเรื่อง“บทบาทผู้น า
ชุมชนกับการพัฒนาท้องถิ่น” และกิจกรรม “ฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น” ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้อง
ประชุมชัยคณารักษ์กูล ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมมาตร์ ผลเกิด รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธาน 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริการความรู้ในด้านบทบาทคามเป็นผู้น า การพัฒนาท้องถิ่น การฝึกอบรมวิชาชีพที่จ าเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพของประชาชนทั่วไปและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยที่มีต่อชุมชนทั้งนี้เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งหวังให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และมีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 120 คน 
 

 

 

 

 

 
 
 

             
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด

ประชุมสัมมนาวิชาการวางแผนยุทธศาสตร์ ในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 
2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท ปากช่อง ให้กับ
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติ
จาก อ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็น

ประธานในพิธีเปิด และ ผศ.ปิยะนันท์ สายัณห์ปุม ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา อ.สุพัตรา  

วะยะลุน อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อ

เป็นการทบทวนแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 จากปัญหา ผลกระทบ ตามมติที่ประชุม สรุปการปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการ สรุปการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษา และบรรยายการวางแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพ เพื่อใช้ในกระบวนการวางแผนกับงานประกันคุณภาพต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 

มนุษยศาสตร์ฯ จัดเสวนาบทบาทผู้น าชุมชนกับการพัฒนาท้องถิ่น 

เทคโนฯอุตฯ สัมมนาวิชากรวางแผนยุทธศาสตร์ 



 
   
 
 

       อ.ฟ้าประทาน เติมขุนทด ฝ่ายกิจกรรม กอง
พั ฒน า นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ น า นั ก ศึ ก ษ า จ า น ว น  4 ค น 
ประกอบด้วย นายธานินทร์ แก้วยก น.ส.จิรภา จิรสม
ประเสริฐ น.ส.ณัฐฎา สุนา และ น.ส.สุธิดา ปัดไธสง 
ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากส านักงานศาลปกครองให้เข้าร่วมโครงการค่าย “เยาวชนศาลปกครอง” รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 30 
มิถุนายน - วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ส านักงานศาลปกครอง กรุงเทพมหานคร และบ้านนารีสอร์ท อ าเภอบ้าน
นา จังหวัดนครนายก โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของศาลปกครอง
ในการอ านวยความยุติธรรมทางปกครอง ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในเรื่องความเป็นธรรมความ
ยุติธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต สร้างเครือข่ายของเด็กและเยาวชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม  
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

          
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ น าโดย อ.วีระ 

เนตราทิพย์ คณบดีฯ ได้น าคณาจารย์และนักศึกษา จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนา

ศูนย์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
ณ ศูนย์ฯ ปะค า ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก  

ผศ.ดร.นิคม ศรีรักสูงเนิน ผู้อ านวยศูนย์บริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด และ อ.ณัฐพล ภูครองทอง อาจารย์ประจ า

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร อ.ภูริชญ์ งามคง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นวิทยากรให้ความรู้ และ

สาธิตการใช้งาน ปั๊มน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับชาวบ้าน ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และบริการวิชาการวิชาการน าเทคโนโลยีถ่ายทอดสู่ชุมชน แสดงถึงศักยภาพและอัตลักษณ์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ให้เป็นท่ีรู้จัก และชาวบ้านสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
  
 
 
 
 

กองพัฒนาฯ น านักศึกษาเข้าร่วมค่าย 

เยาวชนศาลปกครอง รุ่นที่ 8 

เทคโนฯอุตฯ ค่ายอาสาพัฒนาศูนย์อุดมศึกษา ศูนย์ปะค า 



 
 

ผศ.ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เปิดโครงการ
อบรมเรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย” ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมบัณฑิต
วิทยาลัย ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มี
ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นครูปฐมวัยจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน บุคคลที่สนใจ
และครูปฐมวัยท่ีเป็นศิษย์เก่าภาคปกติและภาค กศ.บป. รวมท้ังสิ้นจ านวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับ
ความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีการวิจัยในชั้นเรียน สามารถวางแผนและออกแบบการวิจัยชั้นเรียนให้เหมาะสมกับงานที่
ปฏิบัติและเพื่อขยายองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการวิจัยด้านการศึกษาปฐมวัย   
 

 

 

 

 

 
 

 

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดอบรมโครงการการจัดการ
ความรู้ การพัฒนาการเรียนการสอน ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มี
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับการอบรมเป็นจ านวน 40 คน โดย

ได้รับเกียรติจาก ผศ.บุญส่ง ทรัพย์เวชการกิจ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดอมรมฯ พร้อมเปิดเผยว่า 
คณะวิทยาศาสตร์เห็นความส าคัญเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนให้ประสิทธิภาพ 
คณาจารย์ต้องพัฒนาผลงานทางวิชาการ ทั้งต ารา และเอกสารประกอบการสอน 
เพื่อขอผลงานทางวิชาการและสามารถน าองค์ความรู้ไปพัฒนากับการเรียนการสอน
เพื่อให้เข้ากับความรู้ระดับสากล  

โดยการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปช่วยพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผลิตต ารา
และเอกสารประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพการอบรมฯ ครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก รศ.สมบัติ 
ประจญศานต์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ ผศ.สุธีรา สุนทรารักษ์ รอง
คณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร เรื่องการจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาปฐมวัย อบรมการวิจัยในช้ันเรียนระดับปฐมวัย 

วิทยาศาสตร์ อบรมจัดการความรู้ พัฒนาการเรียนการสอน 



  

         คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรม
เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาเรื่อง “หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร/รายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร(มคอ.7) ในวันที่ 13 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้อง
ประชุมช่อกล้วยไม้ คณะครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติ จาก ดร.กระพัน  ศรี

งาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการจัดการความรู้และการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์ได้ร่วม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในระดับสาขาวิชา/กลุ่มวิชา และระดับคณะ โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น รวม  60 คน และได้รับความอนุเคราะห์จาก รศ.ดร.จรัส สว่างทัพ จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

และ อ.นฤมล จิตต์หาญ เป็นวิทยากรให้ความรู้  

  

 

 

 

 

 

 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิ เล็กทรอนิกส์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์น าโดย อ.สุวัฒน์ มณีวรรณ หัวหน้าสาขาวิชา พร้อม
ด้วย ผศ.เดวิทย์ ศิริพจน์ อ.ณัฐพล ภูครองทอง และ อ.วิสิทธิ์  ลุมชะเนาว์ เดิน
ทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้
โปรแกรมจ าลองการท างาน (World of Robot) ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานและทักษะการใช้โปรแกรม Automation Studio เพื่อน าความรู้มา
พัฒนาคุณภาพในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ส่งเสริมการท างานวิจัยของอาจารย์ และการจัดบริการวิชาการให้กับ
บุคลากรในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และน าไปสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้อย่างยั่งยืนต่อไป 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ครุศาสตร์ อบรมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

อิเล็กทรอนิกส์ อบรมการออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ 

โดยใช้โปรแกรมจ าลองการท างาน (World of Robot) 



 
   
          

อ.ฟ้าประทาน เติมขุนทด ฝ่ายกิจกรรม กอง
พัฒนานักศึกษา น านักศึกษาจ านวน 5 คน ประกอบด้วย 
นายสุรศักดิ์  อานุกูล น.ส.ณัฐฎา สุนา น.ส.สุธิดา 
ปัดไธสง  น.ส.สวรรยา ศรีใชย และ นายปริญญา ดินแดง เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยและ
การเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ เพลาเพลิน บูติกรีสอร์ท แอนด์ แอนเวนเจอร์แคมป์ อ.คูเมือง  
จ.บุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนทั้งในสถาบันการศึกษาเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตประชาธิปไตยใน
รูปแบบค่ายประชาธิปไตย เพื่อเตรียมเยาวชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกให้เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและกระบวนการ
เลือกตั้ง และมีวิจารณญาณที่ดีในการตัดสินใจเลือกผู้แทนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมไปท าตามหน้าที่ทดแทนตน และสร้าง
เครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตยในแต่ละจังหวัดขึ้น ให้มีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน ชุมชนของตนด้วยความรู้
ความเข้าใจ มีจิตสาธารณะ เป็นผู้มีเหตุมีผลและมีความรักความหวงแหนในท้องถิ่นของตน 

 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
       
      

อ.ฟ้าประทาน เติมขุนทด ฝ่ายกิจกรรม กอง
พัฒนานักศึกษา น านักศึกษาจ านวน 4 คน ประกอบด้วย 
น.ส.ธาริตา สถาน น.ส.ภัทรา อุดมเดช นายพิจิตร ชุม

พลวงค์ และนายทักษิณ แก้วโภคา ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) ให้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 5 ระหว่าง
วันที่ 26 มิถุนายน - วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
เยาวชนได้เรียนรู้วิถีการพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชด าริผ่านการลงมือท าเรียนรู้จากประสบการณ์จริง มองเห็นคุณค่าของ
ตนเอง เข้าใจผู้อื่นและพัฒนาสู่การมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมต่อไป และหน้าที่เป็นสื่อกลาง มีบทบาทในการเผยแพร่ไปสู่
สาธารณชนและชุมชน โดยทีมนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้น าเสนอโครงการ
เยาวชนอาสาสืบสานพระราชด าริ และ ได้รับโล่รางวัล
ชมเชย จากส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
 

กองพัฒนาฯ น า น.ศ. เข้าค่ายเยาวชน 

เรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง 

กองพัฒนา น.ศ. น านักศึกษาเข้าค่าย 

เยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ รุ่นที่ 5 



 

 

           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงเรียนนางรอง 
จัดอบรมในโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียน ใน

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ผศ.สุเทพ เทียนวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับคณะครู

อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนางรอง ที่ได้เข้ามาอบรมโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนางรอง โดยการจัดอบรมสามารถให้นักเรียนได้มีความเชื่อม่ันในการใช้เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญ ผลิตก าลังคนทางด้าน
วิทยาศาสตร์ท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต 

         โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ศูนย์
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ 
สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์เป็นวิทยากรอบรมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์
ในการท าปฏิบัติการด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

         

ดร .ผดุงชาติ  ยั งดี  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อตลาดแรงงาน” ที่จัดขึ้นโดยสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ น าโดย อ.ไพวรรณ วรปรีดา อาจารย์ประจ า
รายวิชา ดร.สถาพร วิชัยรัมย์ หัวหน้าสาขาวิชา และคณาจารย์ในสาขาวิชา ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม

เฟื่องฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 
216 คน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางปฏิบัติใน
การมารายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสน
ศาสตร์และได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์สมชาย หนอง
ฮี ผู้อ านวยการสถาบันการพูดกู๊ดทอล์ค บรรยายในหัวข้อ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อตลาดแรงงาน 
 

วิทยาศาสตร ์เดินหน้าบริการวิชาการ จัดอบรม 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนางรอง 

รปศ. จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต 

ที่พึงประสงค์ต่อตลาดแรงงาน 



 

 

  สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
น าโดย ดร.ประทวน วันนิจ หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา และคณาจารย์
สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ นักศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา ในวันที่ 13 พฤษภาคม-30 กรกฎาคม พ.ศ 2558 ณ 
ห้องประชุมเฟื่ องฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการให้กับ
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกทักษะทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ในวิชาชีพครูและปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน และเพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการฝึกทักษะทาง

วิชาการ และโครงการย่อยดังนี้ โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และสร้างสื่อนวัตกรรมทางสังคมศึกษา 
โครงการอบรมวิจัยในชั้นเรียนและการใช้โปรแกรมทางสถิติเพื่อการวิจัย โดยมี
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 102 คน 
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ผดุงชาติ  ยังดี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเป็นผู้แทนประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ  
  
   
           
   
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ชมรมฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี น าทีมโดยอธิการบดี 
ผู้บริหาร และคณาจารย์ เดินทางมาแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรนัด
พิเศษ กับทีมฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 4 กรกฏาคม 
2558 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งบรรยากาศ
ของการแข่งขันเต็มไปด้วยไปด้วยมิตรภาพและความสนุกสนานจาก

นักกีฬาทั้ง 2 สถาบัน 

ฟุตบอลกระชับมิตร มรภ.บุรีรัมย์-มรภ.กาญจนบุร ี

สังคมศึกษา พัฒนาทักษะทางวิชาการ ให้กับนักศึกษา 

 



 
 

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ “การสืบค้นสารสนเทศภายใน และภายนอกศูนย์วิทยบริการ” ในวันที่ 

2 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 ศูนย์

วิทยบริการ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับ

เกียรติจาก ผศ.ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นประธานเปิดงาน   

โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  เพื่อให้

ผู้ใช้บริการที่เป็นอาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา สามารถ

เข้าถึงสารสนเทศ มีความรู้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะ

เกี่ยวกับ Single Search รวมถึงการสืบค้นฐานข้อมูล 

EBSCO การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

จากบริษัท EBSCO คุณวงศ์ทิพา ธัญยนพพร เป็นผู้ให้

ความรู้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 25 คน 

   
  

 

 
  

ฝ่ายประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ น าโดย อ.นฤมล  จิตต์หาญ จัด “โครงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบกลไกการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 

ประจ าปี 2558” ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้อง

ประชุมชัยคณารักษ์กูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้

เพื่อให้คณาจารย์ที่ดูและงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตรแต่ละ

สาขาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบกลไกการด าเนินงานด้าน

ประกันคุณภาพ ประจ าปี 2558 ไปในทิศทางเดียวกันและพร้อมที่จะ

รับการประเมิน ระดับหลักสูตร ต่อไป  
 

 

 

 

 

 

ศูนย์วิทยบริการ อบรม การสืบค้นภายในและภายนอกฯ 

 

มนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ระบบกลไกการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 



สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 สมัยสามญั  ครั้งที่  6/2558 

วันพุธ  ที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ.  2558 

                
โดย ผศ.พงศ์เพชร  สังข์ศักดา  

              เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งทีป่ระชุมทราบ  

ประธานแจ้งเพื่อทราบ  

  ไม่มี 

อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ 

     1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เตรียมน าเสนอของบประมาณแผ่นดิน จ านวน 533,433,800 บาท ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

     2. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.30  น. ณ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสกลนคร 

     3. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย UNIVERSITIES IN THAILAND By 2015 University Web Ranking จาก www.4icu.org 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้รับการจัดอันดับที่  1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จาก 40 แห่ง อันดับที่  4 ของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จาก 22 แห่ง และอันดับที่ 21 ของมหาวิทยาลัยในประเทศ จาก 118 แห่ง    

   

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง  
     1. รับทราบแผนด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 – 2559 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 1. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 6 

 2. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 11 

 3. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง      พ.ศ. 2558 

 4. เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

 5. อนุมัติจัดสรรเงินรายได้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าอุปกรณ์เคร่ืองหมายพร้อมกล่องตราสัญลักษณ์  

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่นๆ 

     ไม่มี  

http://www.4icu.org/


ก าหนดการ 

พิธีเฉลมิพระเกยีรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกมุาร 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

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

เวลา  ๐๙.๐๐ น.  -  คณาจารย์  ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  
     บุคลากรสายสนับสนุน  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพร้อมกัน ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ 
     ร่วมลงนามถวายพระพร 
   -  บรรเลงดนตรีไทย  โดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา 
   - พิธีกรแจ้งก าหนดการ 
เวลา  ๐๙.๓๐ น.  -  รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   
     ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี 
   -  วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์   
   - ประธานในพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร   
   -  ประธานในพิธีมายังบริเวณท่ีนั่ง (เมื่อประธานนั่งลง  ทุกคนจึงนั่งลง) 
   -  พิธีกรกล่าวถึงความส าคัญของพิธีเทิดพระเกียรติ ถวายราชสดุดี  
   -  พิธีกรเชิญแต่ละหน่วยงานถวายพานพุ่มราชสักการะ 
   -  พิธีกรเชิญประธานประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ 
   -  ประธานถวายพานพุ่มราชสักการะ และประจ าแท่นพิธี กล่าวค าถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ และ 
      กล่าวถวายชัยมงคล แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
      (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย) 
   -  การแสดงร าถวายพระพร  โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ 
   - เรียนเชิญอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาบันทึกภาพร่วมกัน 
   - เสร็จพิธี 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : การแต่งกาย 
๑. ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ สวมชุดเคร่ืองแบบปกติขาว  (ไม่สวมหมวก) 
๒. พนักงานเจ้าหน้าที่สวมชุดสูท / ชุดสุภาพ / ชุดผ้าไทย 
๓. นักศึกษา แต่งกายด้วยเครื่องแบบที่ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย  
 

 

      



ก าหนดการ  
โครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา    วันพุธ ที่  ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ณ วัดหนองขุนปราบ  ต าบลเมืองแฝก  อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
**************************** 

วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘   

เวลา ๐๗.๓๐ น. - ตั้งต้นเทียนพรรษาพร้อมผ้าป่าของแต่ละหน่วยงาน  พร้อมรถขบวนแห่   

   ณ บริเวณถนนหน้าลานวัฒนธรรมท่ีประดิษฐานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

เวลา  ๐๘.๓๐ น. -   เคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษาไปยังวัดหนองขุนปราบ 

เวลา  ๐๙.๓๐ น. - ขบวนแห่เทียนพรรษา รอบพระอุโบสถ   

เวลา  ๑๐.๐๐ น. - ประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา 

   (น าโดยท่านประธานในพิธี  รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา  

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ) 

เวลา ๑๑.๐๐ น. -  เสร็จพิธี  และร่วมบันทึกภาพ 

   -  เดินทางกลับมหาวิทยาลัย 

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

 
 
  
หมายเหตุ : เรียนเชิญคณาจารย์ แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น หรือชุดสุภาพ  
   : นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย   
 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
โทร. ๐๔๔-๖๑๑๒๒๑ ต่อ ๑๕๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำร 
โครงกำรเวียนเทียนเนื่องในวันอำสำฬหบูชำ 
วันพฤหัสบดีที ่๓๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ณ บริเวณลำนวัฒนธรรม ที่ประดิษฐำนพระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 
**************************** 

 

เวลา ๑๘.๐๐ น. -  สาธุชนพร้อมเพรียงกัน  ณ บริเวณลานวัฒนธรรม   

      ท่ีประดิษฐานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 

เวลา  ๑๙.๐๐ น. -   ร่วมกันสวดมนต์ เจริญภาวนา สมาธิ และรับฟังพระธรรมเทศนา 

   -   พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 

 

เวลา ๒๐.๐๐ น. -   เสร็จพิธี  และร่วมบันทึกภาพ 

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

 

 

 

 

หมายเหตุ : เชิญชวนแต่งกายด้วยชุดขาว  เสื้อขาว 

   : ทางส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดเตรียม ดอกไม้ ธูป เทียน ให้ท่านบริจาคตามก าลังศรัทธา 

 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

โทร. ๐๔๔-๖๑๑๒๒๑ ต่อ ๑๕๙,๗๖๐๑ 

 
 
 
 
 
 



ขอแสดงความชื่นชมและยินดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ขอแสดงความชื่นชมและยินดี 

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 

ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีครบ 67 ปี 

ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 

 

ขอแสดงความชืน่ชมและยินดี 

มูลนิธิศาสตราจารยบ์ุญถิ่น อัตถากร 

ได้พิจารณาคัดเลือกให้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนา คงนันทะ 

เป็นอาจารย์ผู้สอนดีเด่น 

ได้รับรางวัลเงินสดสามหม่ืนบาทและเข็มกลัดทองค าสลักชื่อ  

มูลค่าสองหมื่นบาท รวมรางวัลห้าหมื่นบาท 
 

ขอแสดงความชืน่ชมและยินดี 

อนุสาร อ.ส.ท. ตัดสินรางวัลชนะเลิศภาพถ่าย “แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น” 

           นางสาวณัฐธิดา วิเศษด ี

  นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

            มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  

 



 

 



 


