
 

 





 

 

 

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็น
ประธานเปิดงานวันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ ส านักงาน
อธิการบดี “ส่งใจ สู่ใจ สายใยน้องพี่ มุทิตาคารวะสดุดี ศักดิ์ศรีแห่ง

ชน คนสร้างงาน” ซึ่งจัดขึ้นโดยส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ 
บริเวณลานจอดรถ ฝ่ายยานพาหนะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต แสดงความเคารพ และมอบของที่ระลึก ให้แก่ผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้เกษียณอายุราชการที่สังกัดส านักงานอธิการบดี ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจ านวน 6 ท่าน 
ประกอบไปด้วย ผศ.รัตติกร รัตกูล ผศ.บุหงา ชูสุวรรณ นางสายเบ็ญ วรรธนะสูตร นางสุภาพ จงท่วมกลาง  
นายสมหวัง จงคูณกลาง และ นายส าราญ มะณีนิล 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
องค์ ก ารบริ หา รนั กศึ กษาภาคปกติ 

มหาวิทยาลั ยราชภัฏบุ รี รั มย์  น า โดย นาย
ชัยเชษฐ์  เวทไธสง  นายกองค์การบริหาร
นักศึกษา จัดโครงการสัมมนา พัฒนาบุคลิกภาพ 
ผู้เข้าประกวดดาว-เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ประจ าปี 2558 ในวันท่ี 10 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรมัย์ โดยกิจกรรมเป็นการบรรยายให้ความรู้ การเตรียมตัวและความพร้อมในด้านการพัฒนาทัศนะคติ บุคลิกภาพ
ทั้งภายในและภายนอกแก่ผู้เข้าประกวด โดย อ.กรรัช มากเจริญ อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ บทบาทใน
ด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร โดย อ.จงกล ศิริประภา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และการประชุมเพื่อนัดแนะกิจกรรม
ต่างๆในการเก็บตัวผู้เข้าประกวดและถ่ายภาพเก็บข้อมูล 

 
 
 
 
 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี แสดงมุทิตำจิต 

จัดงำนวันวำนที่ภำคเพียร วันเกษียณที่ภำคภูมิ 

 

องค์กำรบริหำรน.ศ. จัดสัมมนำ  

ผู้เข้ำประกวดดำว-เดือน ปี 58 



 

 

  อ.ฟ้าประทาน เติมขุนทด ฝ่ายกิจกรรม กองพัฒนา
นักศึกษา ได้น านักศึกษาจ านวน 4 คน ได้แก่ น.ส.สาคร   
วิโค ประธานชมรมพุทธศาสตร์  นายฉัตรชัย แสนรัมย์ 
ประธานชมรมเกษตร นายสุรศักดิ์ อานุกูล ประธานชมรม
ค่ายอาสาฯ และ น.ส.สวรรยา ศรีใชย ประธานชมรมต่อต้านการทุจริตฯ เข้าร่วมโครงการเรียนรู้และเผยแพร่โครงการ
พระราชด าริ ในวันที่ 6-13 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอพนมสาร
คาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในรูปแบบเครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจ าปี 2558 จ านวน 
17 สถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการพระราชด าริและสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสู่การเผยแพร่ พัฒนาชุมชนและสังคมต่อไป จัดโดย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 
 
 
 

ฝ่ายวิ จัยและพัฒนาวิชาชีพครู  คณะครุศาสตร์  น าโดย         
ดร.พัชนี กุลฑานันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู จัดการ
สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 
1/2558 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.
กระพัน  ศรีงาน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 5 จ านวน 1,781 
คน และในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.วิไลวรรณ  ศิริเมฆา รองคณบดีคณะครุศาสตร์ อ.โกวิทย์ ไกยสิทธิ์ และ ดร.พัชนี 
กุลฑานันท์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาสรุปองค์ความรู้และน าผล
การสัมมนาไปเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการสอนและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง  
 
 

 

 

กองพัฒนำ น.ศ.น ำ น.ศ.เข้ำร่วมโครงกำร

เรียนรู้และเผยแพร่โครงกำรพระรำชด ำริ 

ครุศำสตร์ สัมมนำหลังฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 

ในสถำนศึกษำ ภำคเรียนที่ 1/2558 



 

 
 

ดร .สุชาดา สานุสันต์  รองคณบดีฝ่ ายกิจการ

นักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

จัดโครงการอบรมด้านยาเสพย์ติด ในวันที่ 7 ตุลาคม 2558  

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดย

ได้รับเกียรติจาก รศ.ประยงค์ ธรรมสุภา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโดยมี 

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตว

ศาสตร์และสาขาวิชาประมง ชั้นปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมจ านวนกว่า 150 

คน และได้รับเกียรติจาก คุณพยูงศักดิ์ คลังเกษม นักวิชาการ

กฎหมาย เนติบัณฑิตสภา มาให้ความรู้ในด้านยาเสพย์ติดให้โทษ 

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ

นักศึกษาใหม่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพย์ติด 

 

 
 

 

   อ.ฟ้าประทาน เติมขุนทด สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

และ น.ส.ขวัญชนก รุ่งนิยม พร้อมด้วยนักศึกษา   ในรายวิชา

กระบวนการเสริมสร้างจิตสาธารณะ จัดโครงการจิตอาสา “ท า

ดีเพื่อน้อง” วันท่ี 3-4 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

ยาง ต าบลบ้านยาง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

กระบวนการเสริมสร้างจิตสาธารณะ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมจิตสาธารณะเพื่อชุมชนท้องถิ่นของตนเอง และเพื่อ

ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจิตสาธารณะจริงในพื้นที่ โดยกิจกรรมของโครงการประกอบด้วย การทาสีรั้วศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก มอบของเล่นและขนม ตัดหญ้า และท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านยาง ต าบลบ้านยาง อ าเภอเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 
 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร จัดโครงกำร 

อบรมต้ำนยำเสพย์ติดให้กับนักศึกษำ 

 

สำขำวิชำกำรพัฒนำสังคม น ำนักศึกษำ 

จัดโครงกำรจิตอำสำ “ท ำดีเพ่ือน้อง” 



 

   
 

อ.ฟ้าประทาน เติมขุนทด ฝ่ายกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา 
ได้น านักศึกษาจ านวน 3 คน ได้แก่ น.ส.ธาริตา สถาน น.ส.ภัทรา 
อุดมเดช และ นายพิจิตร ชุมพลวงศ์ เข้ารับรางวัลชมเชยการ
ประกวด “เยาวชนอาสาสืบสานพระราชด าริ” ในโครงการค่ายเยาวชนรู้
งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 5 ในวันจันทร์ที่ 28 
กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 101 อาคารส านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ บางยี่ขัน กรุงเทพมหานคร โดยมี 
นายอ าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งในการเข้ารับรางวัลชมเชยการประกวด “เยาวชนอาสาสืบ
สานพระราชด าริ” ในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ส่งโครงการ “วรรณกรรมสร้างป่า สืบสาน
พระราชด าริ” เข้าร่วมการประกวดในกิจกรรมเยาวชนอาสาสืบสานพระราชด าริ   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ
โรงเรียนกระสังพิทยาคม จัดอบรมในโครงการพัฒนาทักษะ
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ ใน

วันที่ 3-4 ตุลาคม 2558 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และในวันที่ 10-11 ตุลาคม 2558 ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุเทพ เทียนวรรณ รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนกระสังพิทยา
คม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ เป็นวิทยากรอบรมเนื้อหา
เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์
ในการท าปฏิบัติการ ได้อย่างครบถ้วนและ
สมบูรณ์ และสามารถให้นักเรียนได้มีความ
เชื่อม่ันในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อัน
เป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนและเป็นการ
สร้างความเชี่ยวชาญ ผลิตก าลังคนทางด้าน
วิทยาศาสตร์ที่ มีคุณภาพ สามารถพัฒนา
ประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต 

กองพัฒนำฯ น ำนักศึกษำ เข้ำรับรำงวัล 

กำรประกวด เยำวชนอำสำสืบสำนพระรำชด ำริ 

วิทยำศำสตร์ มุ่งบริกำรควำมรู้สู่เยำวชน  

อบรมพัฒนำทักษะปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ 

 



 

 

 
  อ.ฟ้าประทาน เติมขุนทด ฝ่ายกิจกรรม กองพัฒนา
นักศึกษา ได้น านักศึกษาจ านวน 3 คน ได้แก่ น.ส.จิรภา จิระ
สมประเสริฐ น.ส.ณัฐฎา สุนา และ นายปริญญา ดินแดง เข้า
ร่วมโครงการ “ป้ันฝัน เดอะ บัณฑิต ปีท่ี 2” ในวันที่ 9-10 ตุลาคม 
2558 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ณ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม และ
วันที่ 11 ตุลาคม 2558 กิจกรรมการน าเสนอโครงการ ณ สตูดิโอ ช่อง Now 26 สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งทีมนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้น าเสนอโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภคในครัวเรือน ซึ่ง โครงการ
ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นจิตส านึกสาธารณะและการท าประโยชน์เพื่อสังคมให้แก่เยาวชน เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ปัญหา
ชุมชน ได้ใช้พลังและความรู้อย่างสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม  จัดโดย บริษัท เนชั่น 
มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) มูลนิธิรากแก้ว มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ และที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   นายสุรศักดิ์ อานุกูล ประธานชมรมค่ายอาสาพัฒนาและ
บ าเพ็ญประโยชน์ และ อ.ฟ้าประทาน เติมขุนทด ที่ปรึกษาชมรม 
จัดโครงการคอนเสิร์ตการกุศล ครบรอบ 5 ปี ของการก่อตั้งชมรม
ค่ายอาสาพัฒนาและบ าเพ็ญประโยชน์ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ณ 

หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ออกค่ายอาสาพัฒนาและ
บ าเพ็ญประโยชน์ ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของชมรม สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก  และให้ศิษย์เก่าที่เคย
ร่วมชมรมได้ม่ีสวนในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินงานของชมรม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.รัตติกร รัตกูล รอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี โดยมีศิลปินและนักร้อง จ านวน 3 วง ได้แก่ วงทรงไทย ร็อกมโหรี วงดา
หลา ธัญญาพร วงก้อง ห้วยไร่ และมีนักศึกษาเข้าร่วมงานจ านวนกว่า 1,800 คน  
  
 
 
 
 

กองพัฒนำฯ น ำ น.ศ. เข้ำร่วมโครงกำร 

“ปั้นฝัน เดอะ บัณฑิต ปีที่ 2” 

ชมรมค่ำยอำสำพัฒนำและบ ำเพ็ญประโยชน์  

จัดคอนเสิร์ตกำรกุศล ครบรอบ 5 ปี 



 

 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการไหว้ครู
ดนตรีไทย ประจ าปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 10-11 ตุลาคม 2558  
เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาบรรดาศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน 
รวมทั้งคณะครู นักเรียนและผู้สนใจจากหน่วยงานภายนอกได้เข้าร่วม
พิธีอันศักดิ์สิทธิ์และร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ในการนี้
ได้รับเกียรติจาก ผศ.เดชน์ คงอิ่ม ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นครูผู้
ประกอบพิธี โดยมี ดร.กระพัน ศรีงาน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 ส า ข า วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร จั ดก า ร อุ ต ส าหก ร ร ม  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนาน าเสนอ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวนกว่า 90 คน ในวันที่ 
10-11 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุทธ ไกยวรรณ์ ผศ.ดร. 
ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม  ดร.สุพัตรา วะยะลุน และ อ.สุวัฒน์ มณีวรรณ 
เป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน ผลงานวิจัยของนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้
นักศึกษา ได้น าผลงานที่ได้จากการวิ จัย น าเสนอต่อคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับค าติชม และน าไปปรับปรุง แก้ไขในโอกาสต่อไป 

 

งานอนามัยและสุขาภิบาลร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันพุธ ทุกสัปดาห์ 
เร่ิมต้ังแต่เวลา 09.00 น. -15.00 น. ผู้มีความประสงค์ที่จะบริจาคโลหิตสามารถ
ลงชื่อบริจาคโลหิตได้ที่ ห้องพยาบาล อาคาร 2 งานอนามัยและสุขาภิบาล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โทร. 7830 , มือถือ 081-967-1077 

ดนตรีศึกษำ จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจ ำป ี58 

เทคโนโลยีกำรจัดกำรอุตสำหกรรม  

น ำเสนอผลงำนวิจัยของนักศึกษำชั้นป่ีที่ 4 

 



 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาคนใหม่ตาม
วาระ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารคณะเทคโนโลยีการ 
เกษตรโดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ชาญวิทย์ วัชระพุก ศ.ดร.สายันห์ ทัดศรี 

และ อ.ไพรัช ชื่นศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มาร่วมการประชุมสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา ผู้ได้รับเลือกตั้งให้เป็นหัวหน้า
สาขาวิชาตามวาระใหม่มีดังนี้ ผู้ได้รับการสรรหาได้แก่ ดร.สุชาดา สานุสันต์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  ผศ.ดร.บรรยงศรี

ตะวัน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และ อ.ดนัย อุ่นใจ สาขาวิชาประมง   

 
 

 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด
กิจกรรมประกวดดาว เดือน ดาวเคียงเดือน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ 
หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งผลการประกวด
ประกอบไปด้วย ประเภท “ขับร้องเพลงมาร์ช มรภ.บุรีรัมย์” รางวัลชนะเลิศ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ประเภท “ดาว” รางวัลชนะเลิศ น.ส.สุรางคนา เหล็กสี สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ประเภท “เดือน” รางวัลชนะเลิศ นายโยธิน  บันลือทรัพย์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ประเภท “ดาวเคียงเดือน” รางวัล

ชนะเลิศ นายธวัชชัย  คะเรรัมย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ประเภท “ขวัญใจมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” นายวีระ

ยุทธ ศรีชัยยา สาขาวิชาภาษาไทย และ ประเภท “ขวัญใจ facebook” นายโยธิน  บรรลือทรัพย์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม   

  
 
 
 
 
 
 
 

เทคโนโลยีกำรเกษตร สรรหำหัวหน้ำสำขำวิชำคนใหม่  

 

มนุษยศำสตร์ฯ ประกวดดำว เดือน ดำวเคียงเดือน 

 



ส่งสำรผ่ำนสื่อวิทยุกระจำยเสียง   

    โดย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

 

   รายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ในสัปดาห์ที่ผ่านมาด าเนิน
รายการโดย  คุณกิตติญา กึมรัมย์  . . .วันอาทิตย์ที่  4 ,11 ตุลาคม 2558  
ในรายการ “ ราชภัฏสู่ชุมชน ” ทางสถานีวิทยุ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
จังหวัดบุรีรัมย์ 92 MHZ   เวลา 16.10 – 17.00 ...วันจันทร์ที่ 5,12 ตุลาคม 2558  
ในรายการ “จันทร์นี้ที่ราชภัฏ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด

บุรีรัมย์ 101.75 MHZ   เวลา 17.10 - 18.00  น. น าเสนอ เรื่อง ข่าวสารการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 
2558 ของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 – 2557 โครงการออกร้าน
หนังสือใหม่ BRU Book Fair 2015 ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2559 และข่าวสาร
การรับสมัครงาน  
 
 

  

 
 
 

 
   
 
 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษย์ศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หมู่ 3  
จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “ใช้ชีวิตอย่างไร  ให้ประสบความส าเร็จ” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีเป้าหมาย และ
น าไปสู่การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การ

จัดโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.ผดุงชาติ  ยังดี คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี  
คุณวัชรินทร์  แอมปรัชฌาย์ เป็นวิทยากร จัดขึ้นเม่ือวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มีนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 เข้าร่วมโครงการจ านวน 224 คน  

 

 
 
 

ขอเชิญติดตำมรับฟังรำยกำรวิทยุเพื่อประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัย 
 

        ...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 

สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ จัดสัมมนำ 
“ใช้ชีวิตอย่ำงไร ให้ประสบควำมส ำเร็จ” 

 



 
 

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ โดย อ.จงกล ศิริประภา หัวหน้าสาขาวิชาฯ อ.ภัคณิษา อภิ
ศุภกรกุล  อ.ปัทมาวดี วงษ์เกิด และ ผศ.สายใจ ทันการ จัดกิจกรรมงาน
บายเนียร์ “Cosplay Nigth Party” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการ
สื่อสารมวลชนที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 ซึ่งจัดขึ้น

ในวันที่  7  ตุ ล าคม  2558  ที่ ผ่ านมา  ณ ห้องประชุม 
ศิวาลัย ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
มีนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชนทุกชั้นปีเข้าร่วมงาน
เป็นจ านวนกว่า 200 คน โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่
รุ่นน้องในสาขาวิชาและให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ฝึกปฏิบัติใน
การจัดกิจกรรม Event เพื่อสอดคล้องในรายวิชาเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีความ
ภาคภูมิใจในผลผลิตข้าวกล้องหอมนิล ข้าวเกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยไร้
สารพิษ  เพาะปลูกตามหลักวิชาการเกษตร ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมี ใช้

แปลงนาที่มีความอุดมสมบูรณ์  ดูแลด้วยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอน และที่ส าคัญ
ได้มาจากน้ าพักน้ าแรงของคณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษา ทุกคน 
"ข้าวกล้องหอมนิล หอม อร่อย ดีต่อสุขภาพ" แวะมาซื้อหาไปทดลอง ทานหรือ
จะซื้อไปเป็นของฝากพ่อ แม่ ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงหรือเพื่อนร่วมงานกันก็ได้นะ
คะในราคาถุงละ 60 บาท โดยสามารถสั่งซื้อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 044-
611221 ต่อ 2001 และหมายเลข 089-6296776 (ดร.วนดิา วัฒนพายัพกุล)  

 

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ประชำสัมพันธ์ ข้ำวกล้อง

หอมนิล ข้ำวเกษตรอินทรีย์ ข้ำวดีชำวเกษตรศำสตร์ 

 

สื่อสำรมวลชน จัดงำนบำยเนียร์ Cosplay Party 



 

 

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เคยบอกรับฐานข้อมูลฯ 
“iGLibrary (Pick & Choose)” กับบริษัทฯ ในปีที่ผ่านๆ มา กับทาง
บริษัทฯ แล้วนั้น ขณะนี้ ทางฐานข้อมูลฯ จะมีการปรับ/เปลี่ยนแปลง

ฐานข้อมูลฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ใช้งานหลายอย่างด้วยกัน อาทิ พื้นที่การใช้งาน ค าสั่งในการใช้งาน เป็นต้น โดยจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 นี้เป็นต้นไป ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานของ URL Link และไฟล์ Marc 
Record ที่ทางสถาบันฯ ด าเนินการไปแล้ว ดังนั้น จึงขอปรับเปลี่ยนไฟล์คู่ มือการใช้งาน และ URL : 
http://Portal.igpublish.com/iglibrary/ คู่มือการใช้งาน http://www.lib.bru.ac.th/lib/images/data/iGLibrary-Manual-for-
Customer2015_Landscape.pdf 
 
 
 
 

เปิดให้ทดลองใช้โปรแกรมฝึกภาษา Access English ของส านักพิมพ์ Knowledge Transmission ตามที่บริษัทบุ๊ค 
โปรโมชั่น แอนด์เซอร์วิส จ ากัด ได้เปิดให้ทดลองใช้โปรแกรมฝึกภาษา Access English ของส านักพิมพ์ Knowledge 
Transmission ให้กับมหาวิทยาลัย เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2558 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 รวมระยะเวลา 4 เดือน 
ซึ่งได้หมดระยะเวลาการใช้งานแล้ว ดังนั้นส านักพิมพ์ Knowledge Transmission จึงได้ขยายเวลาการใช้งานออกไปอีก 2 
เดือน ตั้งแต่บัดน้ีจนถึง 30 พฤศจิกายน 2558 โดยยังสามารถใช้ Student code ที่ได้รับครั้งก่อนได้เช่นเดิม ส าหรับผู้ใช้ใหม่
ก็สามารถมาติดต่อขอรับ Student code เพื่อลงทะเบียนโดยใช้ Student code ที่บริษัทเคยส่งให้จ านวน 1,000 code ที่
บรรณารักษ์ที่รับผิดชอบในส่วนนี้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จึงขออนุญาตเรียนขยายระยะให้ทดลองใช้ฐานข้อมูลฝึกภาษา Access 
English ของส านักพิมพ์ Knowledge Transmission ในวันดังกล่าวข้างต้นที่ URL  http://accessenglishnow.com/platform 
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การใช้งานให้กับผู้ใช้งานโดยบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่ได้รับมอบหมายสามารถติดต่อขอ 
Student code เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ได้ที่  helpdesk@book.co.th (กรณีที่ยังไม่ได้รับ Student code เมื่อครั้งท่ีแล้ว) 

 
 

...ประชำสัมพันธ์... กำรผ่อนผันกำรตรวจเลือกทหำร 
 

เรียน.  อาจารย์ท่ีปรึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1   
          กรุณาแจ้งนักศึกษา (ชาย) ที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารฯ 

  ประจ าปีการศึกษา 2558 
เฉพาะนักศึกษาที่ได้รับหมายเรียก (สด.35) และขอผ่อนผันเป็นครั้งแรก เท่านั้น !  

กับ.นักศึกษาที่โอนย้ายสาขาหรือคณะฯ และมาจากสถานศึกษาอื่น ! 
ให้ด าเนินการขอรับเอกสารแบบค าร้อง และส่งเอกสารการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารฯ 

ได้ที.่ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 ตั้งแต่บัดน้ี จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 
ไม่เช่นนั้นจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ ! 

ผกท.ผศ.ธงรบ ขุนสงคราม 
1 ตุลาคม2558 

ศูนย์วิทยบริกำร แจ้งเร่ืองกำรเปลี่ยนแปลง 

PLATFORM ฐำนข้อมูล IGLIBRARY 

 

ศูนย์วิทยบริกำร ขยำยเวลำทดลองใช้ ACCESS ENGLISH 

ของส ำนักพิมพ์ KNOWLEDGE TRANSMISSION 

 

http://portal.igpublish.com/iglibrary/
http://www.lib.bru.ac.th/lib/images/data/iGLibrary-Manual-for-Customer2015_Landscape.pdf
http://www.lib.bru.ac.th/lib/images/data/iGLibrary-Manual-for-Customer2015_Landscape.pdf
http://accessenglishnow.com/platform


ก ำหนดกำร 

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำร ี

เสด็จพระรำชด ำเนินไปทรงเปิดอำคำร "สิริวิชญำกร"”  

และ อำคำร "นวัตปัญญำ"” 

ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวดับุรีรัมย์ 

วันอังคำรที่ ๒๗ ตุลำคม ๒๕๕๘ 

.............................................................. ................................. 

เวลา ๑๔.๓๐ น.       - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนิน 
   โดยเฮลิคอปเตอร์พระท่ีนั่งจากสนามเฮลิคอปเตอร์ช่ัวคราว โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ 
   ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ช่ัวคราว สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

- รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และข้าราชการเข้าเฝ้ารับเสด็จ 
- ประทับรถยนต์พระท่ีนั่งไปยังอาคารสิริวิชญากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ าเภอเมือ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

เวลา ๑๕.๐๐ น. - รถยนต์พระท่ีนั่งถึงอาคารสิริวิชญากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
   (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย) 

- รองศาสตราจารย์มาลิณี  จุโฑปะมา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เฝ้าฯ รับเสด็จฯ 

- รองอธิการบดี และเลขานุการองค์การบริหารนักศึกษา ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย 
- เสด็จเข้าพลับพลาพิธี   
- ประทับพระราชอาสน์ 
- นายกระพัน  ศรีงาน คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร 
- รองศาสตราจารย์มาลิณี  จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
กราบบังคมทูลรายงาน 

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราช
อัธยาศัย  

- ผู้เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก  
- เสด็จฯ ไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย อาคาร “สิริวิชญากร”    

      (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 
- ทรงปลูกต้นราชพฤกษ์  (จ านวน ๑ ต้น) 
- เสด็จเข้าอาคารสิริวิชญากร 

 
 



                         - ทอดพระเนตรนิทรรศการอาคาร “สิริวิชญากร” 
- ทอดพระเนตรนิทรรศการ “ศิลปกรรมร่วมสมัยเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 

- อธิการบดี ทูลเกล้าฯ ถวายพระสาทิสลักษณ์ 
 ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์  (จ านวน ๓ ชุด) 

- ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก 
- เสด็จออกจากอาคารสิริวิชญากร 

 - ประทับรถไฟฟ้าพระท่ีนั่งไปยังอาคารนวัตปัญญา 

 - รถไฟฟ้าพระท่ีนั่งถึงอาคารนวัตปัญญา 

- รองอธิการบดี คณบดี และผู้บริหาร เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ 

- เสด็จไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย อาคาร “นวัตปัญญา”  

         (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 

- เสด็จเข้าอาคารนวัตปัญญา 
- ทอดพระเนตรนิทรรศการ “มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ 
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ  
   ๕ รอบ” 

- ทอดพระเนตรนิทรรศการ “รักษ์ ดิน น้ า ป่า เพื่อการพึ่งพาตนเอง...สู่ความ 
   อุดมสมบูรณ์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของจังหวัดบุรีรัมย์” 

เวลา ๑๖.๓๐ น.     -  ประทับรถยนต์พระท่ีนั่งไปยังสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

                                 (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย) 

- ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังเรือนรับรองที่ประทับห้วยเสนง 
 โครงการชลประทานสุรินทร์ ส านักชลประทานที่ ๘ อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

 ถึงเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. 

การแต่งกาย       -  ข้าราชการในพื้นท่ี แต่งเครื่องแบบปกติขาว 

                      -  ข้าราชการในพระองค์ แต่งเครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง 

         ................................................................... 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


