
 

 





 

 
 

สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ น าโดย        
อ.ฤทัยภัทร ให้ศิริกุล หัวหน้าสาขาวิชาฯ และ อ.จตุพร จันทา

รัมย์ น าทีมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ" บริการธุรกิจ

วิชาการครั้งที่ 2" ในวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุบลราชธานี โดยได้เข้าแข่งขันทักษะ โครงการแข่งขันตอบปัญหา "การจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน" ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบไปด้วย น.ส.สุธามาศ สิงสุก        

น.ส.เบญจรัตน์ ปอนสันเทียะ นายจตุรวิทย์ พรหมชัย นายธนวัฒน์ ภูมิเขต น.ส.ณัฐฐินันท์ สมองรัมย์ น.ส.รพีพรรณ 

นามิสา น.ส.พัทยาพร สอนชัย และ นายกฤษดา สิงห์สา 

 
 

 
 
 
 

สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ 
โดย อ.ชนินาถ ทิพย์อักษร และ อ.นันทนัช ทิพย์รักษา น าทีม

นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ UBRU YOUNG HR ปีที่ 2 
หัวข้อ "แผนการพัฒนาทุนมนุษย์มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน" ในวันที่ 
11 กันยายน 2558 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จ.อุบลราชธานี ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมการ
แข่งขันประกอบไปด้วย น.ส.จินตหรา ป้องปัดชา น.ส.นิภาภรณ์ สีเนือน น.ส.สุกัญญา เสียมกระโทก และ      น.ส.

อมรรัตน์ พวงงาม 

 
 

 
 

 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
โดย อ.อนงค์ ทองเรือง น าทีมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
โครงการแข่งขันทางวิชาการ บริหารธุรกิจวิชาการ 2015 
ครั้งที่ 2 "BBA Yong Challenge 2" ในวันที่ 10-11 กันยายน 

2558 ณ ณ ศูนย์การเรียนรู้ อาคารสุนีย์ทาวเวอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งผลการแข่งขัน น.ส.จีรภา ศรีภา 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดโครงงานนักศึกษา ประเภทสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง "รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก" 
นายเรวัต วันปรีดา และ นายวุฒิศักดิ์ สายบุตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดโครงงานนักศึกษา 
ประเภทสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง "กลมเกลียว" 

สาขาวิชาการจัดการ ร่วมแข่งขันตอบปัญหา 
การจัดการเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

บริหารทรัพย์ฯ ร่วมแข่งขัน UBRU YOUNG HR 

แผนการพัฒนาทุนมนุษย์มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมแข่งขันทักษะ 

คอมพิวเตอร์ การบริหารธุรกิจวิชาการ 2015  

 



 

  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ น าโดย 
ดร.กระพัน  ศรีงาน คณบดีคณะครุศาสตร์ จัดงาน 60 กะรัต
เพชรจรัสแสง แด่ผู้เกษียณของคณะครุศาสตร์ 4 ท่าน คือ       
ผศ.รัตติกร รัตกูล ผศ.บุหงา ชูสุวรรณ ผศ.ประคอง      
กาญจนการุณ นางสายเบ็ญ วรรธนะสูตร และ นายส าราญ 
มะณีนิล ในวันที่ 18 กันยายน 2587 ณ ห้องประชุม ศิวาลัย 
ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในการกล่าวแสดงมุทิตาจิตและมอบของขวัญแด่ผู้เกษียณ 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย  ผศ.รัตติกร  
รัตกูล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา น.ส.กฤชชฎา กุลทอง ผู้อ านวยการ
กองพัฒนานักศึกษา อ.ฟ้าประทาน เติมขุนทด ฝ่ายกิจกรรมกองพัฒนา
นักศึกษา น.ส.สุธิดา ปัดไธสง และกรรมการชมรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน (ส าหรับอาจารย์
ผู้สอน) ในวันท่ี 25 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมศิวาลัย ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์

เพื่อเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์และ
ปัญหาของการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยให้แก่อาจารย์ผู้สอน 
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปบูรณาการสอดแทรกในการจัดการเรียน
การสอนพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ พร้อมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษาในด้านความซื่อสัตย์
สุจริต และเป็นการสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันใน

สถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโทปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี 
โดยกิจกรรมของโครงการเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชันและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.วิทยา จิตรมาศ ผู้อ านวยการส านักการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง คุณธิปไตร แสละวงศ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และคุณมนต์ชัย  
วสุวัต ผู้อ านวยการส านักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย เป็นวิทยากร 

ครุศาสตร์ จัดงาน 60 กะรัตเพชรจรัสแสง 

 

กองพัฒนาฯ จัดจดักิจกรรมเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น 

 



 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดงานวันวานที่พากเพียร 
วันเกษียณที่ภาคภู มิ โดยมี  ผศ.บุญส่ง  ทรัพย์ เวชการกิจ คณบดีคณะ

วิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวแสดงมุทิตาจิต แด่ข้าราชการเกษียณอายุราชการ 
ในวันที่  23 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่  ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้เกษียณอายุราชการที่สังกัดคณะ

วิทยาศาสตร์ ประกอบไปด้วย ผศ.ดร.ประเสริฐ  ภู่เงิน อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผศ.นันทนา  คงนันทะ 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ดร.สาธิต ผลเจริญ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ ผศ.ดร.สุนันทา 

วีรกุลเทวัญ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ซึ่งคณาจารย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ในคณะวิทยาศาสตร์ได้มอบของที่

ระลึกในงานพร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารร่วมกันอย่างชื่นม่ืน  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

 
 

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดงาน

กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ มีวันคล้าย
วันเกิดในเดือนกันยายน ในวันที่  25 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ลานที่
ประดิษฐานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งมีผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน เข้าร่วมกิจกรรมเป็น
จ านวนกว่า 30 คน โดยกิจกรรมในงานเริ่มด้วย พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ร่วมกันถวาย

ภัตตาหารปิ่นโต พร้อมดอกไม้และปัจจัย พิธีท าบุญตัก
บาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมกันปลูกต้นคูน 
จ านวน 9 ต้น ณ สวนบริเวณด้านหลังที่ประดิษฐาน
พระพุทธสัพพัญญูสุคโต ปิดท้ายด้วยการกล่าวอวยพร
วันเกิด มอบของขวัญ และรับประทานอาหารเช้า
ร่วมกัน 

 
 

วิทยาศาสตร์ จัดงานวันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ  
 

มรภ.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมวันเกิดบุคลากรเดือนกันยายน

คม 

 



 
 

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
จัดกิจกรรมประกวดดาว เดือน ดาวเทียม คู่ฮา และการขับร้องเพลงมาร์ชมหา
วิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจ าปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 16 กันยายน 2558 ณ 
ห้องประชุมใหญ่ อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.
ประยงค์ ธรรมสุภา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มาเป็นประธานเปิดงาน มี
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนกว่า 300 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.เลิศภูมิ 
จันทรเพ็ญกุล  ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล และได้รับเกียรติจาก อ.ปัทมาวดี วงษ์เกิด อ.ภัคณิษา อภิศุภกรกุล จากสาขา
การสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ เป็นกรรมการรับเชิญในการตัดสินการประกวดในคร้ังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ น าโดย อ.ค า
จันทร์ ร่มเย็น รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ จัดกิจกรรมดาว 
เดือน ดาวละออ ในวันที่ 26 กันยายน 2558 เวลา ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กระพัน ศรีงาน คณบดี

คณะครุศาสตร์ เป็นประธาน การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปี เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะและรู้จักสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน รู้จักการท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์และกล้าแสดงออก
ในทางที่ดีงามและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมดีๆ  ที่
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกสาขาวิชาทุกชั้นปีได้มีส่วนร่วมกันอย่างทั่วถึง โดยผล
ประกวดได้ตัวแทนเพื่อเข้าร่วมการประกวดของมหาวิทยาลัยดังนี้ เดือน ได้แก่ นายจิ
ราวิชญ์  เรืองสุวรรณ สาขาวิชาศิลปศึกษา ดาว ได้แก่ น.ส.อินทิรา นิเวศสวรรค์ 
สาขาวิชานาฏศิลป์ และดาวลออ ได้แก่ นายปณวัฒน์ คุ้มสระพรม สาขาวิชา
นาฏศิลป์  

  
 
 
 
 
 
 

เทคโนโลยีการเกษตร ประกวดดาว เดือน ดาวเทียม คู่ฮา 

 

ครุศาสตร์ จัดการประกวด ดาว เดือน ดาวละออ 

 



 
  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ น าโดย     
อ.ธนกร ดุจเพ็ญ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับคณาจารย์ในคณะ
จัดโครงการ ประกวด ดาว-เดือน ดาวเทียม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2558 ขึ้นในวันที่ 18 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา เพื่อสรรหา

ดาว เดือน และดาวเทียม ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเป็นตัวแทนในการประกวด ดาว เดือน ดาวเทียม ในระดับ
มหาวิทยาลัยต่อไป โดยผู้ที่ได้รับต าแหน่งดาวคณะฯ คือ น.ส.สุพัตรา ชะรุมรัมย์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม ต าแหน่งเดือนคณะฯ คือ นายพันธุ์ระพี  ช้างน้อย นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  

 
 

 
น.ส.กฤชชฎา กุลทอง ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา อ.ฟ้าประทาน 

เติมขุนทด ฝ่ายกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา น.ส.สวรรยา ศรีใชย และ
กรรมการชมรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จัดโครงการเพาะกล้าคุณธรรม 
ป.ป.ช. เพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ประจ าปี 2558 ในวันที่ 26-27 กันยายน 
2558 ณ ศูนย์หนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ .คูเมือง จ.บุรีรัมย์ มี
ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้น านักศึกษาจากชมรม สาขาวิชา และสโมสรนักศึกษา จ านวน 58 คน โดยได้รับเกียรติจาก 
ผศ.รัตติกร รัตกูล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยและสังคมโลก รวมทั้งปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่เกิดจากการ
ทุจริตคอร์รัปชัน และมีคุณธรรม จริยธรรม การเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่ดี 
ตลอดจนสร้างเครือข่ายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภาคเยาวชนในมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมเป็นการบรรยายให้ความรู้และ
เสวนากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณสุธรรม คุ้มทรัพย์ ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช.จ.บุรีรัมย ์
คุณธิปไตร แสละวงศ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) คุณบุปผา ทัพกฤษณ์ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จ.บุรีรัมย์ คุณวิชัย สิมมาอ่อน ผู้อ านวยการกลุ่ม
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ส านักงานวัฒนธรรม จ.บุรีรัมย์ และ อ.ฟ้าประทาน เติมขุนทด เป็นวิทยากร  

 
 

 
 
 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกวดดาว เดือน ดาวเทียม 

 

ชมรมต่อต้านการทุจริตฯ จัดโครงการเพาะกล้าคุณธรรม 

 



 
 

 
  

อ.ฟ้าประทาน เติมขุนทด ฝ่ายกิจกรรม กองพัฒนา
นักศึกษา นายปริญญา ดินแดง น.ส.สุธิดา ปัดไธสง และ
กรรมการชมรมรากแก้ว จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชนตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2258 ณ 
ชุมชนบ้านโคกสะอาด ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โดย
ได้รับเกียรติจาก น.ส.กฤชชฎา กุลทอง ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการและมอบกล้าไม้ผล
ให้กับประชาชนในชุมชน โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความรักความหวงแหนในชุมชนและ
สร้างจิตส านึกรักบ้านเกิดให้แก่นักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาและชุมชนได้ท ากิจกรรมร่วมกันเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ซึ่ง
กันและกัน มีความรับผิดชอบต่อชุมชนตามบทบาทหน้าที่ของพลเมือง พัฒนาประสบการณ์และทักษะชีวิตให้แก่นักศึกษา ซึ่ง
กิจกรรมประกอบไปด้วย 1.มอบกล้าไม้ผลให้แก่ประชาชนในชุมชน สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในชุมชน เกิด
จากการที่ชมรมได้ลงพื้นที่ส ารวจความต้องการของชุมชน 2.ปลูกกล้าไม้ผลในครัวเรือนต่างๆ ให้แก่ประชาชนในชุมชน 3.
จัดท าบ่อเลี้ยงปลาตามความต้องการของประชาชน จ านวน 1 บ่อ  
 

 

 

 

 

 

 

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย 

ผศ.บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ เรื่อง “การเขียนเอกสารต าราเพื่อต าแหน่งทางวิชาการ” ใน
วันท่ี 15 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล อาคาร 6 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติ

จาก ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง เป็นวิทยากร โดยการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
แนวทางการจัดท าผลงานวิชาการให้ชัดเจน เพื่อการพัฒนาผลงานวิชาการของคณาจารย์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

 
 

 

 

 

ชมรมรากแก้ว จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนา

ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

มนุษย์ศาสตร์ฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 

 



 

 

 
 อ.ฟ้าประทาน เติมขุนทด ฝ่ายกิจกรรม กองพัฒนา
นักศึกษา น.ส.สวรรยา ศรีใชย น.ส.จิรภา จิระสมประเสริฐ 
และกรรมการชมรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเรียนตามค่านิยม 12 ประการ 

ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก 
น.ส.กฤชชฎา กุลทอง ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้แก่นักเรียน ส่งเสริมให้นักศึกษาและนักเรียนได้ท ากิจกรรม
ร่วมกันเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมตามบทบาทหน้าที่
ของพลเมือง พัฒนาประสบการณ์และทักษะชีวิตให้แก่นักศึกษา และเพื่อส่งเสริมความมีจิตอาสาให้แก่นักศึกษา กิจกรรมของ
โครงการประกอบด้วย การจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสะอาด การเข้าฐานการเรียนรู้ 12 ฐาน
การเรียนรู้ ซึ่งมีนักศึกษารุ่นพี่บรรยายให้ความรู้ในแต่ละฐาน และน านักเรียนท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์รอบชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ น าโดย ผศ.วิไลวรรณ     
ศิริเมฆา และผู้บริหารคณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการเรื่อง  “การท าผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ใน
ระดับอุดมศึกษา” วันที่ 25 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมช่อกล้วยไม้ อาคาร 
10 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  มีผู้เข้าร่วมโครงการ 50 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กระพัน  ศรีงาน 
คณบดีคณครุศาสตร์  เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมบัติ ท้ายเรือค า เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้
คณาจารย์ทุกสาขาวิชา และทุกกลุ่มวิชา ของคณะครุศาสตร์มีความรู้และตระหนักในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และ
พัฒนาการเขียนผลงานทางวิชาการให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการเพื่อ
น าเสนอประกอบการด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่อไป  
 
 
 
 
 

ชมรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จัดอบรม 

การพัฒนานักเรียนตามค่านิยม 12 ประการ 

 

ครุศาสตร์ พัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

 



ส่งสารผ่านสื่อวทิยุกระจายเสียง  
 

โดย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 

    รายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ในสัปดาห์ที่ผ่านมาด าเนิน
ร ายการ โ ดย  คุณกิ ต ติญา  กึ ม รัมย์  . . . วั นอาทิตย์ ที่  2 0 , 2 7  กั นยายน  2 55 8  
ในรายการ “ ราชภัฏสู่ชุมชน ” ทางสถานีวิทยุ องค์การส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทยจังหวัด
บุรีรัมย์ 92 MHZ   เวลา 16.10 – 17.00 ...วันจันทร์ที่ 21,28 กันยายน 2558 ในรายการ “จันทร์
น้ีที่ราชภัฏ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ 101.75 MHZ   เวลา 
17.10 - 18.00  น. น าเสนอ เรื่อง ข่าวสารการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 

2558 ของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 – 2557 ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2558 
งานวันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ ปี 2558 ขอเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล เน่ืองในงานครบรอบ 5 ปี ชมรมค่ายอาสา
พัฒนา และบ าเพ็ญประโยชน์ วันที่ 6 ตุลาคม 2558 และข่าวสารการรับสมัครงาน  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ น าโดย ดร.นิยม อานไมล์ จัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการให้แก่ครูภาษาอังกฤษในจังหวัดบุรีรัมย์ ในหัวข้อ 
“เทคนิคการสอนทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21” ภายใต้ 
“โครงการคูปองพัฒนาครู” ในวันที่ 12 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 9 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งนี้
เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้สอนและสร้างเครือข่ายครูภาษาอังกฤษในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัญญา

รัตน์ นาถธีระพงษ์ อาจารย์จากภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม มาเป็นวิทยากรในการจัดอบรม  
   

 

 

 
 
 

ขอเชิญติดตามรับฟังรายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
 

        ...รายการ “ ราชภัฏสู่ชุมชน ” ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.10–17.00 น. ทางสถานีวิทยุองค์การส่ือสารมวลชนแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ (92 MHZ ) อ.ส.ม.ท.บุรีรัมย์ 
        ...รายการ “จันทร์น้ีที่ราชภัฏ” ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 17.10 - 18.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดบุรีรัมย์ (101.75 MHZ )  สวท.บุรีรัมย์ 

ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ จัดอบรม 
ครูภาษาอังกฤษ “โครงการคูปองพัฒนาครู

ครู” 

 



 
 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์     
น าโดยประธานสโมสรนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการ 
เกษตร และนักศึกษารุ่นพี่จ านวน กว่า 270 คน จัดกิจกรรม
โครงการสืบสานประเพณีน้อง พี่สานสัมพันธ์ขึ้นเขากระโดง ครั้งที่ 

1 ประจ าปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 13 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ประยงค์ ธรรมสุภา คณบดีฯ 

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งกิจกรรมในโครงการประกอบไปด้วย การน านักศึกษาใหม่ไหว้ขอพรองค์พระสัพพัญญูสุค
โต สักการะอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 และเดินทางขึ้นไปสักการะองค์พระสุภัทรบพิตร และฟังเทศน์ธรรมะ ณ วนอุทยานเขา
กระโดง เพื่อเป็นความเป็นสิริมงคล เสริมสร้างขวัญก าลังใจ ความรัก สามัคคีให้กับพี่น้องชาวเกษตร 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุ
ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-3 จ านวน 180 คน ในวันที่ 16 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้อง
ประชุมศิวาลัย ส านักศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กระพัน ศรี

งาน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการครั้งนี้ และได้รับความเมตตาจาก พระครูวินัยธรชาติ ฉายา กิตฺติธโร 

มาเป็นพระวิทยากรในเรื่องการน าหลักศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมมาใช้ในการเรียนและการด าเนินชีวิตให้มีความสุข 
รวมท้ังการตอบปัญหาธรรมเพื่อให้นักศึกษาได้รู้เท่าทัน รู้กัน รู้แก้ได้ ตามสภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
 

 

 
 
 
 

เทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ 
สืบสานประเพณีนอ้งพี่สานสัมพันธ์ขึ้นเขากระโดง 
 

ภาษาอังกฤษ ค.บ. อบรมคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับ น.ศ. 



 

 

 
 อ.ฟ้าประทาน เติมขุนทด  ฝ่ายกิจกรรม กอง
พัฒนานักศึกษา นายสุรศักดิ์ อานุกูล น.ส.วิภาดา ล่าม
ละคร และกรรมการชมรมค่ายอาสาพัฒนาและบ าเพ็ญ
ประโยชน์ จัดโครงการค่ายสิงห์-ราชภัฎอาสาพัฒนาชนบท ปี 
3 ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2558 ณ ชุมชนบ้านโคกสะอาด ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก 
น.ส.กฤชชฎา กุลทอง ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้
ยากไร้ในชุมชน โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้ยากไร้ในชนบท 
ส่งเสริมให้นักศึกษาและชุมชนได้ท ากิจกรรมร่วมกันเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบต่อชุมชนตามบทบาทหน้าที่ของพลเมือง พัฒนาประสบการณ์และทักษะชีวิตให้แก่นักศึกษา และส่งเสริมความมี
จิตสาธารณะในตัวตนของนักศึกษา กิจกรรมของโครงการประกอบด้วย การมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ยากไร้ใน
ชุมชน จ านวน 1 ครัวเรือน ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ยากไร้ จ านวน 1 หลัง ได้แก่ เปลี่ยนหลังคาบ้าน เทพื้นปูนขนาด 6 x 8 
เมตร เดินสายไฟและเปลี่ยนหลอดไฟ ปรับปรุงห้องครัว และเปลี่ยนฝาบ้าน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ น าโดย อ.อุดมพงษ์ 
เกศศรีพงษ์ศา หัวหน้าสาขาวิชาฯ พร้อมด้วย ผศ.จักรกฤษณ์ 
รักพาณิชย์ ผศ.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม อ.ณัฐ ประสีระเตสัง 

และ อ.ณัฐนันท์ ประสีระเตสัง พร้อมด้วยนักศึกษาภาค กศ.บป. รุ่นที่ 27-30 จัดพิธีไหว้ครูของสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรม และพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องปี  1 รุ่นที่  30 พร้อม
รับประทานอาหารร่วมกัน ในวันที่ 5 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งมีนักศึกษา
เข้าร่วมกว่า 30 คน โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้นักศึกษาได้
ระลึกถึงพระคุณของครู และให้ค าแนะแนวเกี่ยวกับการเรียน การใช้ชีวิต การ
เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และเป็นสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่
นักศึกษาทุกชั้นปี รวมถึงสร้างจิตส านึกให้นักศึกษาท านุบ ารุงวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของชาติไทยอีกด้วย 

ชมรมค่ายอาสาพัฒนาฯ จัดโครงการ 

ค่ายสิงห์-ราชภัฏอาสาพัฒนาชนบท ปี 3 

 

การจัดการอุตสาหกรรม จัดพิธีไหว้ครู 
บายศรีสู่ขวัญ น้องใหม่ภาคกศ.บป. รุ่นที่ 30 



 
 

 
  

อ .ฟ้าประทาน เติมขุนทด  ฝ่ายกิจกรรม กอง

พัฒนานักศึกษา นายธานินทร์ แก้วยก น.ส.ณัฐฎา สุนา 

และกรรมการชมรมส่งเสริมสุขภาวะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน        
จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนในชนบท ระหว่างวันที่    
12-13 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ต.ดอน   
อะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย ์โดยได้รับเกียรติจาก น.ส.กฤชชฎา กุลทอง ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิด

โครงการ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีความร่มรื่นน่าเรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 
ส่งเสริมให้นักศึกษาและชุมชนได้ท ากิจกรรมร่วมกันเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อชุมชนตาม
บทบาทหน้าที่ของพลเมือง พัฒนาประสบการณ์และทักษะชีวิตให้แก่
นักศึกษา และส่งเสริมความมีจิตสาธารณะในตัวตนของนักศึกษา กิจกรรม
ของโครงการประกอบด้วย การทาสีอาคารเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
โรงเรียนและพัฒนาและจัดห้องสมุดโรงเรียน 

 
 
 
 
 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ น าโดย อ.ค าจันทร์ ร่มเย็น รอง

คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ  พร้อมทั้ ง
คณาจารย์คณะครุศาสตร์ น านักศึกษาคณะครุศาสตร์ จัด

โครงการ ครูวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชญ์ด้วยคุณธรรม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กระพัน  ศรีงาน คณบดีคณะครุศาสตร์ 

เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.โกวิทย์ ไกยสิทธิ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมโกวิท

เชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา ในวันที่ 18 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับนักศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีงามตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนและมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน 
 
 
 
 
 

 

ชมรมส่งเสริมสุขภาวะ จัดโครงการ 

จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนในชนบท 

 

ครุศาสตร์ จัดโครงการ ครูวัยใส 
ใจสะอาด เปรื่องปราชญ์ด้วยคุณธรรม 

 



 
 

 

สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษา จัดโครงการ “ตักบาตรทุกวันพุธเพื่อหยุด
กิเลส” ทั้งน้ีเพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้รู้จักประพฤติปฏิบัติตนมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และการรักษาระเบียบวินัย โดยทางสาขาวิชาฯ ด าเนินกิจกรรม
นี้ทุกวันพุธ ในเวลา 7.00 น. ตลอดปีการศึกษา 2558 บริเวณหน้าองค์พระพุทธ
สัพพัญญูสุคโต 
 

 
 

 
 

ดร .สุชาดา  สานุสันต์  หั วหน้ าสาขา เกษตรศาสตร์  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์ผลงานบทความวิจัย “ใช้ปุ๋ย
มูลไส้เดือนให้ผลผลิตสูงเทียบเท่าปุ๋ยเคมี” จากผลงานวิจัยจากโครงการ
บริการวิชาการของสาขาวิชาฯ ให้กับกลุ่มเกษตรกรบ้านม่วงใต้ ต .บ้านบัว    
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ในด้านการใช้เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือน เพื่อ
ช่วยลดการท าเกษตรแบบพึ่งพาสารเคมีอย่างได้ผลดี  ลงใน วารสาร
เกษตรกรรมธรรมชาติ รางวัลลูกโลกสีเขียว รางวัลดีเด่น สาขา
สื่อสารมวลชน ประจ าปี 2551 ฉบับที่ 8/2558 เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้
เทคโนโลยีด้านการเกษตร ไปสู่สังคม ตอกย้ าเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ ที่มุ่งเน้นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 

 

 

 
 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร มีความภาคภูมิใจในผลผลิตข้าวหอมนิล 
ข้าวเกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยไร้สารพิษ เพาะปลูกตาม
หลักวิชาการเกษตร ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมี  ใช้แปลง
นาที่มีความอุดมสมบูรณ์ ดูแลด้วยความเอาใจใส่ทุก
ขั้นตอน และที่ส าคัญได้มาจากน้ าพักน้ าแรงของ
คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกคน 
"ข้าวหอมนิล หอม อร่อย ดีต่อสุขภาพ" แวะมาซื้อหาไป

ทดลองทานหรือจะซื้อไปเป็นของฝากพ่อ แม่ ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง หรือเพื่อนร่วมกันก็ได้ ในราคาถุงละ 60 บาท โดย
สามารถสั่งซื้อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 044-611221 ต่อ 2001 หรือ 089-6296776 (ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล)  

 

เทคโนฯ วิศวกรรมไฟฟ้า ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

น.ศ. 

 

บทความวิจัยเกษตรศาสตร์ รับการคัดเลอืกตีพิมพ์ 

วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ประจ าปี 2558 

 

 

ข้าวหอมนิล ข้าวเกษตรอินทรีย์ 

ข้าวดี ชาวเกษตรศาสตร์ 

 

 



  

  สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ จัดโครงการทดสอบทักษะทางดนตรี ในวันที่ 26-27 กันยายน 

2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมช่อกล้วยไม้ อาคาร 10 คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กระพัน ศรีงาน 

คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการ ซึ่ง

โครงการทดสอบทักษะทางดนตรีดังกล่าว จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 

1/2558 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดท าโครงการเพื่อเป็นการ

ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาดนตรีศึกษา ให้บุคคลทั่วไปและนักศึกษา

มหาวิทยาราชภัฏบุรีรัมย์ที่มีความสามารถทางดนตรี ที่สนใจใน

การเข้าร่วมทดสอบทักษะทางดนตรี ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ 

ซึ่งการได้รับความร่วมมือจากบุคคลภายนอกนอกและนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นอย่างดี 

 

 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏบุรีรัมย์ น าโดย ดร.สุชาดา สานุสันต์ และ อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญ

กุล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคกศ.บป และพบคณาจารย์ ศิษย์

เก่า สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 23 

กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ประยงค์ ธรรมสุภา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิด และมีนักศึกษาภาคก

ศ.บป สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 30,29,28,27 และศิษย์เก่า ภาค กศ.บป รุ่น 25 จ านวน 50 คน มาเข้าร่วมกิจกรรม โดย

จัดขึ้นเพื่อพบปะ และชี้แจงการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ อีกทั้ง

เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ

เสริมสร้ างความสัมพันธ์อั นดี ระหว่ าง

คณาจารย์ในสาขาวิชา ศิษย์เก่ากับรุ่นน้อง

ใหม่ภาค กศ.บป.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ดนตรีศึกษา จัดโครงการทดสอบทักษะทางดนตรี 

 

จริยธรรม น.ศ. 

 

เกษตรศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 58 

 



 

Recently, Asst.Prof.Dr.Akkarapon Nuemaihom was 
officially invited to deliver a special lecture for Buddhist monks 
at Mahachulalongkorn rajvidyalaya University, Phra Nakhon Si 
Ayutthaya Province. His speech topic was on Learning English 
via Linguistics. The monks attending this seminar are from 
different countries: Thailand, Nepal, Vietnam, Cambodia, 
Myanmar, Lao PRD and Bangladesh.  This is a part of academic service offered by Buriram Rajabhat University scholar 
to a community and other institutes. It is also a way to build an academic network with other organizations in order to 
expand academic collaboration for the utmost benefits of BRU in the future.  

 
 
 

On 22 September 2015, the Office of 
International Relations organized the workshop 
on “How to Provide Services for Foreign 
Teachers and Students” at the Graduate 
School’s meeting room. Three speakers who 
are experts at dealing with foreigners were 
invited to deliver talks covering asking for work 

permit, signing contract and visa process, etc. They were Pol.Lt.Col. Banchoet Wangwaewklang and Pol.Lt. Rung-arun  
Khomyai from Kapchoeng Immigration, Surin Province and Acting Sub Lt. Somchai Laorthong from Department of 
Employment, Buriram Province. About 60 Buriram Rajabhat University (BRU) personnel and teachers from different 
schools and institutes eagerly participated in this workshop. The workshop was presided over by Assoc. Prof. Malinee 
Chutopama, BRU president, who was given a report by Asst. Prof. Dr. Nawamin Prachanant, Assistant to the President 
for International Affairs. According to the participants’ opinions, this workshop is very useful for them who are responsible 
for the affairs of foreign teachers and students at their institutes 

 
 

  A week ago, ASEAN Studies Center under the 
Office of International Relations successfully organized 
the on-site activities for students of Faculty of 
Management Sciences at the faculty meeting room. 
Nearly 100 students participated in this lively ASEAN 
day camp. A lot of creative activities including games, 
ASEAN quizzes and academic talks, etc were carried out. The workshop was presided over by Asst. Prof. Kriengsak 
Chusuwan, Vice President for Administrative Affairs. Deputy Dean of the Faculty of Management Sciences gave him a 
report. Asst. Prof. Dr. Nawamin Prachanant, Assistant to the President for International Affairs also attended to witness 
the activities. Moreover, the students who used to study at Hue University of Foreign Languages were invited to talk and 
share their knowledge and experience during staying in Vietnam.  

Special Lecture for Buddhist Monks 

น.ศ. 

 

Workshop by Immigration Police and Department of Employment 

 

On-site ASEAN Activity 

 



 

The Office of International Relations organized the Thai 
subject class for 13 students and one teacher from China. The 
30-hour Thai class covering the following contents of basic 
knowledge of Thai alphabets, simple conversations and 
vocabularies used in daily life was taught by Dr. Ek-Akkarapon, 
Aj. May-Rosumon, Aj. Jida-Chansuda and Aj. Jinny-Jintana. Aj. 
Pong-Ponpawit was also invited to teach a group of Chinese 
student making Thai food and dancing. The class started on 26 
August and ended on 25 September 2015. Having surveyed their 
opinions about this course, their satisfaction was overall found at the highest level. Moreover, they suggested that 
more Thai classes should be provided for them and they would like to learn more Thai cultures and traditions via 
different activities.  

 
 

 
Recently, Asst. Prof. Dr. Akkrapon Nuemaihom, 

Acting Director of Office of International Relations, and Mr. 
David Dittmar were officially invited to deliver a speech on 
“Preparation before Entering ASEAN Community” at 
Thamenchai Subdistrict Municipality, Lamplaimat District, 
Buriram Province. About 60 headmen and villagers eagerly 
participated in this seminar. The workshop was presided 
over by Mr. Yuttana Triramatwanit, Chief Executive of 
Thamenchai Subdistrict Municipality. All participants were 

encouraged to take part in activities and they highly satisfied with the workshop in overall aspects.  
 
 
 
น.ส.พรนภา พรหมยะกลาง  นักศึกษาสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การ
ประกวดขับร้องเพลงระดับอุดมศึกษา ชุด “บุรีรัมย์รุ่งเรืองเมืองปฐม
บรมราชจักรีวงศ์” ในการประกวดนาฏศิลป์สร้างสรรค์และการขับ
ร้องเพลง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 13 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 
ศิวาลัย ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 

Thai Class for Chinese Students 

น.ศ. 

 

ASEAN Talk at Thamenchai Subdistrict Municipality 

น.ศ. 

 

นักศึกษา ชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลง 

 



 

งานอนามัยและสุขาภิบาล 

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

ที่มีปัญหาสุขภาพปาก และฟัน รับบริการตรวจรักษา 

จาก...  ทันตแพทย์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
 

ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 15.00 น. (ชว่งบ่าย) 

เฉพาะวันองัคาร (เปิดให้บริการทัง้วนั) ต้ังแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น. 

ณ ห้องพยาบาล  อาคาร 2  มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรมัย ์
 

ติดต่อสอบถามและจองคิวรบับริการตรวจสุขภาพฟันได้ตั้งแต่วนัที่ 21 กันยายน 2558 เป็นต้นไป…   
                                                                                         

งานอนามยัและสขุาภบิาล 

โทร. 7830, มือถือ 081-967-1077 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เพ่ิมความสะดวกในการใช้งาน WIFI ส าหรับคอมพิวเตอร์พกพา หรือ มือถือ  

โดยไม่ต้อง Login ดว้ยระบบ MAC WIFI Authentication 

 
 

เงื่อนไขในการใช้งาน  
1. ใช้ได้กับ WIFI ที่มีชื่อว่า .BRU-Mobile เท่านั้น และ ท าการ login ในครั้งแรกเพียงครัง้เดยีวของการใช้งาน 

2. ระบบสามารถลงทะเบียนไดต้ามความต้องการ แต่จะสามารถเปิดใช้งานได้ต้องให้ผู้ดแูลแลระบบก าหนดตามความเหมาะสมใน

ตัวอยา่งระบบ ลงทะเบียน 4 เครือ่ง เปิดการใขเ้พียง 2 เครื่องเท่านั้น (ตามกลุ่ม ท่ี Admin ผู้ดูแลก าหนดการเปิดใชง้าน) 

 

การใช้งานเพียงลงทะเบียนด้วยหมายเลข MAC ของ คอมพวิเตอร์พกพา หรือ มือถือ โดยขั้นตอนการลงทะเบียน MAC มี

ดังนี้  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดคูม่ือการใช้งาน ได้ที 

http://www.arit.bru.ac.th/phocadownload/itmanual/itcentermanual2015.compressed.pdf  

หรือหน้า Login ของระบบ สอบถามส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 7901 , 7907  

 

http://www.arit.bru.ac.th/phocadownload/itmanual/itcentermanual2015.compressed.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดคูม่ือการใช้งาน ได้ที 
http://www.arit.bru.ac.th/ 

phocadownload/itmanual/itcentermanual2015.compressed.pdf  

หรือหน้า Login ของระบบ สอบถามส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ โทร 7901 , 7907 

 
 
 

http://www.arit.bru.ac.th/phocadownload/itmanual/itcentermanual2015.compressed.pdf
http://www.arit.bru.ac.th/phocadownload/itmanual/itcentermanual2015.compressed.pdf


สรุปผลการประชมุสภามหาวทิยาลยั 

 สมัยสามัญ  คร้ังที่  7/2558 

วันจันทร์  ที่  14  กันยายน  พ.ศ.  2558 

               โดย ผศ.พงศ์เพชร  สังข์ศักดา  
              เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งทีป่ระชุมทราบ  
ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
     1. ขอแสดงความยินดี กับรองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ได้รับรางวัล
เกียรติคุณ “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น” ประจ าปี 2558 โดยเข้ารับรางวัลจากพลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ในโครงการ
เฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน “รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจภักด์ิรักสามัคคี เพื่อพ่อหลวง” ซึ่งถือเป็นสิริมงคลและเกียรติประวัติอย่างยิ่ง 
     2. การสร้างปัญญาให้นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยการน าค าสอนของพระพุทธเจ้ ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
ได้แก่ สูตมยปัญญา คือ ปัญญาเกิดจากการฟัง จิตมยปัญญา คือ ปัญญาเกิดจากการคิดวิเคราะห์ ภาวนามยปัญญา คือ 
ปัญญาท่ีเกิดจากการปฏิบัต ิอีกท้ัง ปัญญาท่ีเกิดจากการปฏิบัติมาก จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยพัฒนาวิชาการอย่างเป็นเลิศ  
อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ 

     1. จ านวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจ าปีการศึกษา 2558 มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 18,848 คน แบ่งเป็น
 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จ านวน 17,139 คน  ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. จ านวน 1,128 คน  ระดับปริญญาโท จ านวน 
515 คน และระดับปริญญาเอก จ านวน 66 คน 
     2.ลมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร เมื่อวันเสาร์ที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ 
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
     3. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้รับงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวนเงิน 533,433,800 
บาท 
     4. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดพิธี “วันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ามหาราชานุสรณ์” ซึ่งเป็นการถวายราชสักการะ ถวาย
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติรัชกาลท่ี 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 17.00 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลท่ี 1 
     5. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการก าหนดมาตรฐานภาระ
งานให้เป็นไปตามพันธกิจและเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา โดยก าหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งด ารง
ต าแหน่งวิชาการ ต้องมีภาระงานไม่น้อยกว่าสัปดาห์ 35 ชั่วโมง ดังนี้ 
       (1) ภาระงานสอน 
       (2) ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น 
       (3) ภาระงานบริการวิชาการ 
       (4) ภาระงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
       (5) ภาระงานอื่นๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
     6. มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งอาจารย์แก้วมณี อุทิรัมย์  ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนผู้อ านวยการ กองคลังและทรัพย์สิน 
แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหงา ชูสุวรรณ ซึ่งจะเกษียณอายุราชการโดยให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2558
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเน่ือง  
     ไม่มี  
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองน าเสนอเพื่อพิจารณา 

     1. อนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 7 
     2. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 
     3. อนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1  
     4. อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 12 
     5. อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วย การรับและจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 
     6. อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจาก แหล่งทุนภายใน 
พ.ศ. 2558 
     7. อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก พ.ศ. 2558 
     8. แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 4 ราย ได้แก่ 
        อาจารย์วีระชัย  ยศโสธร        สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
        อาจารย์ทศพร  แก้วขวัญไกร      สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
        อาจารย์วีระ  เนตราทิพย์         สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ 
        อาจารย์รินทร์หทัย  กิตติ์ธนารุจน์   สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
     9. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ดังนี้ 
        ผศ.ดร.ศิราณี  จุโฑปะมา       รองอธิการบดี  ประธานกรรมการ 
        ผศ.พงศ์เพชร  สังข์ศักดา       ผู้แทนรองอธิการบดี  กรรมการ 
        รศ.ประยงค์  ธรรมสุภา         ผู้แทนคณบดี  กรรมการ 
        ผศ.ดร.สมศักดิ์  จีวัฒนา        ผู้แทนผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  กรรมการ 
        รศ.ดร.วารี ว่องโชติกุล          ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการ 
        อาจารย์ ดร.ธนิน  กระแสร์       รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  กรรมการ 

       อาจารย์ ดร.นิจพร  ณ พัทลุง      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
        อาจารย์นพดล  ธีระวงศ์ภิญโญ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     10. อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนอนุกรรมการประเมินผลการสอน พ .ศ. 
2558  
     11. อนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
กรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ พ.ศ. 2558  
     12. อนุมัติเงินงบอุดหนุนเพื่อสมทบกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ 2558 
     13. อนุมัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่นๆ 

     1. อนุมัติปริญญากิตติมศักด์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจ าปี 2558 จ านวน 4 ราย ได้แก่  
       นายสันติ เสรีสงแสง    วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ    สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
       นายค านึง เจริญศิริ     ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์     สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
       นายเจริญ สุชวิบูลย์    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์   สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
       นายหมวดเอก ธารณา คชเสนี   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


