
 



 



 

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ น าโดย ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร             
ผู้อ านวยการฯ น าผู้บริหาร ครู  และรักเรียนทุกระดับชั้น จัดพิธี เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 88 พรรษา ประจ าปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ 

หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 88 พรรษา และเป็นการรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ตระหนักถึงความส าคัญของพ่อที่มีส่วนส าคัญในการพัฒนาสถาบันครอบครัว สถาบันสังคม และประเทศชาติ โดยในงานมี
กิจกรรมต่างๆ ประกอบไปด้วย การท าบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่ม สักการะและอ่านค ากล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระ
พรชัยมงคล การแสดงร าถวายพระพร และการมอบรางวัลพ่อตัวอย่าง เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ น าโดย ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร    

ผู้อ านวยการฯ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน “สาธิตเกมส์” ครั้งที่ 30 ในวันที่ 14 
ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มี
นักเรียนทุกระดับชั้นและผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
เสริมให้นักเรียนใช่เวลาว่างในการออกก าลังกาย ห่างไกลยาเสพติด เกิดความสามัคคีใน
หมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย น าไปสู่การพัฒนาโรงเรียน โดยกิจกรรมเป็นการเดินขบวน
พาเหรด การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น ได้แก่ สีเหลือง สีแดง สีฟ้าและสีเขียว ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.มา
ลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนสาธิต มรภ.บุรีรัมย์ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรต ิ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

 

โรงเรียนสาธิต มรภ.บุรีรัมย์ จัดกีฬา สาธิตเกมส์ คร้ังที่ 30 
 



 
 
 

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็น
ประธานเปิดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการเพื่อความเป็นเลิศสู่
ประชาคมอาเซียน “องค์กรอิสระตามบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ” 
ซึ่งจัดขึ้นโดยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏบุรีรัมย์ โดยโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.พัฒนะ เรืองใจดี และ รศ.เจษฎ์ โทณะวณิก เป็นวิทยากร 
ด าเนินการเสวนาโดย คุณจักรินทร์ ทองบพิตร โดยการเสวนามีการถ่ายทอดสนผ่านทางYouTube และมีผู้เข้าร่วม
โครงการจ านวนกว่า 250 คน 

 
 

 

 

 

 
 
 

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ น าโดย อ.ขวัญนภา  วงศ์ไพศาลสิริกุล จัด
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ ชุมชน
เทศบาลเมืองชุมเห็ด  อ. เ มือง จ .บุรี รัมย์  โดยมีกิจกรรมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเพื่อการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมให้คงไว้สืบไป มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างชาวบ้านผู้น าชุมชนและนักศึกษาที่เข้าร่วม การจัดซุ้มสาธิต
วิธีการเลี้ยงไหม  การจัดซุ้มสาธิตวิธีการสาวไหม การจัดซุ้มสาธิตวิธีการมัดและย้อมไหม การจัดซุ้มสาธิตวิธีการทอผ้าไหม 
การจัดซุ้มสาธิตผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม การจัดซุ้มสาธิตวิธีการประกอบอาหารพื้นเมือง การออกร้านแสดงผลผลิตทางทางการ
เกษตรของชาวบ้านและกลุ่มผักปลอดสารพิษ และการแสดงศิลปะพื้นบ้านหมอล ากลอนและการขับร้องสรภัญญะ 

ซึ่งโครงการนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างนักเรียน  
นักศึกษา  ผู้น าชุมชนและชาวบ้าน  โดยคาดว่าจะท าให้เกิดการปลูกจิตส านึกรักในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และท านุบ ารุงให้
คงไว้สืบไป 

 

 
 
 

รปศ. จัดเสริมสร้างความเป็นเลิศสู่ประชาคมอาเซียน 

องค์กรอิสระตามบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 

พัฒนาสังคม จัดโครงการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 



 
 
 
 
ผศ.รัตติกร รัตกูล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

และ น.ส.กฤชชฎา กุลทอง ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เดินทางเข้าร่วมการประชุมสัมมนา
การคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2558  ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558  ที่ผ่านมา ณ โรงแรมโกเด้น ทิวลิป กรุงเทพมหานคร  เพื่อ
รับทราบแนวทางในการด าเนินงานคัดเลือกนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยได้รับแต่งตั้งจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างปีการศึกษา 2558-2559 ซึ่งจะด าเนินการคัดเลือกระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์

 โดยในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับโล่รางวัลที่มีนักศึกษาพิการได้รับรางวัล
พระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2555  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 นางศศิธร แสงการ บรรณารักษ์ช านาญการ และ 

น.ส.หยาดนภา จีนประโคน บุคลากรสังกัดศูนย์วิทยบริการ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์  เข้าร่วมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human 
Library Networks)” ครั้งที่ 4 ในวันที่ 1-3 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ อาคาร 11 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ห้อง
สัตตบงกช ชั้น 2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจและได้ทราบถึงแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับ
ห้องสมุดมนุษย์และสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดการท างานขององค์กรตนเองได้ และได้ท าความเข้าใจถึงการพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

กองพัฒนาน.ศ. ร่วมประชุมการคัดเลือก 
นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา 

 

ศูนย์วิทยบริการ ร่วมประชุมเครือข่าย

ห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย 



 
    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดรับสมัคร
นักศึกษาทุกสาขาวิชาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ประจ าปี 2558 ในวันที่ 9 
ธันวา  คม 2558 เวลา ณ ห้องประชุมช่อกล้วยไม้ อาคาร 10 ค  ณะครุ
ศาสตร์ โดยได้แต่งตั้งอาจารย์ที่มีความสามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับทุนการศึกษาของคณะครุศาสตร์ ดังนี้คือ 
อ.โกวิทย์ ไกยสิทธิ์ ดร.พัชนี กุลฑานันท์ ดร.นิยม อานไมล์ ดร. สุชาติ หอมจันทร์ อ.เอกชัย ธีรภัคสิริ อ.กรรัช มาก
เจริญ  อ.พัชรี ถุงแก้ว อ.บัญชา นวนสาย และ อ.ต่อศักดิ์ กาญจนทรัพย์สิน มีนักศึกษาสนใจสมัครรับทุนเป็นจ านวนมาก 
ทางคณะจึงได้แบ่งทุนการศึกษา ออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 ทุน เรียนดี ประเภทที่ 2 ทุน กิจกรรมเด่น และ
ประเภทที่ 3 ทุนขาดแคลน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์     น าโดย 
ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     จัด
กิจกรรมสังสรรค์งานสวัสดีปีใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2558 ใน
วันที่ 9 ธันวาคม ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับ
คณาจารย์และบุคลากร เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ บุคลากรและ
ครอบครัว โดยได้รับเกียรติจาก อ.วินัย มณีวรรณ อาจารย์อาวุโส 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งกล่าวค าอวยพรเพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้แก่คณาจารย์และ
บุคลากร ในกิจกรรมได้มีการกล่าวค าอวยพรจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและจับฉลากมอบรางวัลแก่คณาจารย์ บุคลากร ผู้
มาร่วมงานมีแต่ความสุข รื่นเริง พร้อมรับสิ่งดีๆ ในวันปีใหม่ 2559 และร่วมอวยพรในวาระที่ ผศ.ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์
ปทุม ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธาน ี

 

ครุศาสตร์ สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจ าปี 2558 

เทคโนฯ อุตสาหกรรม สังสรรค์งานสวัสดีปีใหม่ 



 

 

    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดพิธีท าบุญอาคาร
สิริวิชญากร โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จ านวน 9 รูป มาประกอบพิธี ใน
วันที่ 11 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่
คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา และเพื่อเป็นขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรคณะครุศาสตร์     ในการนี้

ได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี และมี คณาจารย์ มาร่วม
ท าบุญอย่างคับคั่ง 

 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
วิทยาลัยศิลปะ มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ (UPCFA) จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเซรามิกส์ร่วมสมัยนานาชาติขึ้นที่กรุงมานิ
ลา ในวันที่ 9-21 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา โดยได้ให้เกียรติ
เชิญ อ.วัชระ วชิรภัทรกุล อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยี
เซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้เชี่ยวชาญในการ
บรรยายเร่ือง ประวัติความเป็นมาของเซรามิกส์ในประเทศไทย, 
การผลิตน้ าเคลือบเซรามิกส์จากผงหินภูเขาไฟ, การสาธิตเทคนิคพิเศษในการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนแบบสร้างสรรค์ และร่วม
เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเผางานเซรามิกส์ ด้วยเตาเผากลางแจ้ง เตาหลุม เตาปวด เตารากุและเตาฟืน เป็ น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและเทคนิคต่างๆ ระหว่างคณาจารย์และศิลปินเซรามิกส์ ในระดับนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์ 
นอกจากนั้นยังได้มีการท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ในระดับสาขาวิชาในการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษาและองค์ความรู้
ในศาสตร์ด้านเซรามิกส์    ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนานักศึกษาและคณาจารย์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและในระดับนานาชาติได้

อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  
 

 
 
 
 

ครุศาสตร์ จัดพิธีท าบุญอาคารสิริวิชญากร 

อาจารย์สาขาวิชาเซรามิกส์ ร่วมประชุม 

เชิงปฏิบัติการเซรามิกส์ร่วมสมัยนานาชาติ 



 
 
 
 
 

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   
ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิด “โครงการอบรมนวัตกรรมการเรียน
การสอนปฐมวัยก้าวไกลสู่อาเซียน” ในวันที่ 12 ธันวาคม 2558         
ณ ห้องประชุมศิวาลัย ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรมัย์ น าโดย ผศ.ดร.นิตยา บรรณประสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผศ.มัลลิกา เจริญพจน์, ผศ.ดร.วราลี 
โกศัย, ผศ.ดร.ขนิษฐา ศรีตะวัน, อ.ธนากร เทียมทัน และ อ.วิภารัตน์ อิ่มรัมย์ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมให้กับครู
ปฐมวัย ศิษย์เก่า ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจด้านการศึกษาปฐมวัย จ านวน 58 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษา
ได้น าความรู้จากการจัดการเรียนการสอนไปบริการวิชาการให้กับครูปฐมวัยและเพื่อให้ครูปฐมวัย ศิษย์เก่า ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ผู้ที่สนใจทั่วไป ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อการเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้
และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อก้าวเข้าสู่อาเซียน  
 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ น าโดย อ.จงกล       

ศิริประภา  หัวหน้าสาขาวิชาฯ พร้อมด้วย อ.ภัคณิษา 

อภิศุภกรกุล  และ อ.ปัทมาวดี วงษ์เกิด น านักศึกษา

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่  4 และชั้นปีที่  3  
เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดจันทบุรี เม่ือวันที่ 10-12 ธันวาคม 2558     
ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานประกอบการ อันจะท าให้นักศึกษาได้
เห็นถึงวิธีการและขั้นตอนการท างานจริง เพื่อที่จะน าไปปรับใช้กับการท างานในอนาคต 

 
 
 
 
 
 

ปฐมวัย จัดโครงการ “อบรมนวัตกรรม 

การเรียนการสอนปฐมวัยก้าวไกลสู่อาเซียน” 

การสื่อสารมวลชน ศึกษาดูงาน จันทบุรี 



ส่งสารผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง  

โดย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์               

    รายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ด าเนินรายการโดย คุณกิตติญา กึมรัมย์ ...วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 
2558,6 ธันวาคม 2558 ในรายการ “ ราชภัฏสู่ชุมชน ” ทางสถานีวิทยุ องค์การ
สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ 92 MHZ   เวลา 16.10 – 17.00 น. 
...วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558,7 ธันวาคม 2558 ในรายการ “จันทร์นี้ที่

ราชภัฏ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ 101.75 MHZ   เวลา 17.10 - 18.00  น. น าเสนอ 
ข่าวสารการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 5 ธันวาคม 2558 การรับสมัครนักศึกษา
ภาคปกติ โดยวิธีรับตรง ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2559 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนาสื่อการาเรียนการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป” และ การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าปี 2558  
 
 

  
 
 
 
 
 

   
       แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์  
         Britannica Online Academic Edition 
ด้วยบริษัท เนช่ัน อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

จะท าการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจ านวน 78 แห่งภายใต้ก ากับ/สังกัดของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน นั้นในการนี้ ส านักงานบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าหน่วยงานของท่านสามารถเข้าทดลองใช้งานสารานุกรม
ออนไลน์ Britannica Online Academic Edition ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 รวม
ระยะเวลา 6 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้ 
          สารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition 

รายละเอียด : เป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ 
ชื่อ Britannica เองเป็นส านักพิมพ์เก่าแก่มากกว่า 240 ปี ได้ผลิตสารานุกรมที่ได้รับความนิยมโดยสถาบันการศึกษาจากทั่ว
โลกBritannica Online Academic Edition ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นสารานุกรมที่ทันสมัย และมีคุณภาพส าหรับอาจารย์และ
นักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า และวิจัย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการน าไปใช้อ้างอิง URL : http://search.eb.com 

อนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อคุณธาราธร ภมรพิบูลย์วิทย์ Tel: 08-9044-5565  
09-1465-1799 หรือ e-mail: upinform.th@gmail.com 

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 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิทยบริการ 



ก าหนดการเดินทาง 

ไปร่วมงานกีฬาอาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 48 ขนุศักรนิทร์เกมส์” 
 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  

ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2558     
   

วันพฤหัสบดีที่  17 ธันวาคม 2558 
   6.00 น.  นักกีฬาออกเดินทาง   (ยกเว้นกีฬาเบ็ดเตล็ด) 
   9.30 น.  นักกีฬาเบ็ดเตล็ด กองเชียร์ และขบวนพาเหรดออกเดินทาง  
 12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดเลี้ยง 
 13.30 น. เข้าที่พักเพื่อเช็คอินก่อน (ทุกคน) *** 
 14.00 น.  ตั้งขบวนพาเหรด  
 16.00 น.  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา 
 19.00 น. รว่มงานเลี้ยง 
 22.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันที่  18 ธันวาคม 2555 
   7.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   
   8.00 น.  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และร่วมเชียร์จนเสร็จการแข่งขัน 
 12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดเลี้ยง 
 13.30 น.  ออกเดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
1. การแต่งกายวันที่ 17 ธ.ค.58 ใส่เสื้อคอโปโลสีม่วง และเสื้อแจ็คเก็ตสีม่วง-ขาว 
2. การแต่งกายวันที่ 18 ธ.ค.58 ใส่เสื้อกีฬาสีม่วง  
3. ให้ขึ้นรถตามที่ฝ่ายด าเนินการก าหนดให้ เพราะรถแต่ละคันจะเข้าพักตามโรงแรมที่ก าหนดไว้เฉพาะ 
4. รับเบี้ยเลี้ยงก่อนรถออก  โดยจะแยกจ่ายตามหน่วยงานที่สังกัด 
 4.1 คณะครุศาสตร์  ผู้รับผิดชอบ  น.ส.เสาวลักษณ์ พระพรหม 
 4.2 คณะมนุษย์ศาสตร์  ผู้รับผิดชอบ  น.ส.หนึ่งฤทัย ธริอดรัมย ์    
 4.3 คณะวิทยาศาสตร์  ผู้รับผิดชอบ  นางณฤดี สง่ากลาง   
 4.4 คณะวิทยาการจัดการ  ผู้รับผิดชอบ  นางพจนา ตรีวิเศษ  
 4.5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผู้รับผิดชอบ  นางพจนา ตรีวิเศษ        
 4.6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้รับผิดชอบ  นางพจนา ตรีวิเศษ    
 4.7 หน่วยงานอื่นๆ   ผู้รับผิดชอบ นางปิยมาภรณ์ ปูคะภาค  
5. ที่พักมี 6 ที่ จ านวน 213 ห้อง  ดังนี้ 
 5.1 โรงแรมธัญญะปุระ  จ านวน 65 ห้อง 044-230588-9, 09 5350 9105  
 5.2 ธัญญะวิทย์อพาทเม้น  จ านวน 15 ห้อง (อยู่ติดกับโรงแรม) 044-230588-9, 09 5350 9105 
 5.3 ดิโอเชียน เรสซิเดนซ์  จ านวน 40 ห้อง (อยู่ติดกับโรงแรม) 044-230588-9, 09 5350 9105 
 5.4 รุ่งอรุณ เรสซิเดนซ์  จ านวน 30 ห้อง (อยู่ติดกับโรงแรม) 044-230588-9, 09 5350 9105 
 5.5 ทองผกาเพลส  จ านวน 30 ห้อง (ห่าง 2 กม. ถ.สุรนารี 2 หลังเดอะมอลล์) 044-990694-5 
 5.6 สายัณห์รีสอร์ท  จ านวน 33 ห้อง (ห่าง 2 กม. ถ.สุรนารี 2 หลังเดอะมอลล์) 09 4468 5515 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


