
 
  



  



 
 

 
 รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์       
ให้เกียรติเ ป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการ แก่ชุมชน เรื่อง            
“E Commerce การตลาดออนไลน์ยุคดจิติอล” ซึง่จดัขึน้โดยคณะวทิยาการ
จดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ร่วมกบัศูนยฝี์มอืแรงงานจงัหวดับุรรีมัย ์

ในวนัที ่20-22 ธนัวาคม 2559 ทีผ่่านมา ณ หอ้งประชุมศวิาลยั ศูนยว์ฒันธรรมอสีานใต ้และอาคาร 13 คณะวทิยาการจดัการ 
มผีูป้ระกอบการ กลุ่ม “ผู้ปลูกขา้วและพชืผลทางการเกษตร” และบุคคลทัว่ไปเขา้รบัการอบรมเป็นจ านวนกว่า 40 คน ทัง้นี้
เพื่อเป็นการให้ผู้เขา้รบัการอบรมได้ร ับความรูเ้กี่ยวกบัเทคนิคการถ่ายภาพและมุมกล้องส าหรบัสร้างแบรนด์การน าเสนอ
สนิค้า เทคนิคการสรา้งรา้นค้าออนไลน์ ซึ่งได้รบัความอนุเคราะห์จาก อ.อาทิตยา ลาวงศ์ สาขาวชิาการตลาด อ.จงกล       
ศิริประภา สาขาวชิาการสื่อสารมวลชน อ.อนงค์ ทองเรือง อ.ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อ.เบญจมาศ เห็มโพธ์ิ สาขาวชิา
คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ คณะวทิยาการจดัการ เป็นวทิยากรอบรม ตลอดระยะเวลาการอบรมทัง้ 3 วนั 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รศ.มาลิณี จโุฑปะมา อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ใหเ้กยีรตเิป็น
ประธานเปิดโครงการบรกิารวชิาการ เรื่อง “ส่งเสรมิทกัษะ EF ของเดก็ปฐมวยัใน
ศตวรรษที่ 21” ซึ่งจดัขึน้โดยสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั คณะครุศาสตร ์ในวนัที่ 17 
ธนัวาคม 2559 ณ ห้องประชุมศิวาลยั ศูนย์วฒันธรรมอสีานใต้ ทัง้นี้เพื่อให้อาจารย์
และนกัศกึษาไดน้ าความรูจ้ากการจดัการเรยีนการสอนไปบรกิารวชิาการใหก้บัครปูฐมวยัและเพื่อใหค้รปูฐมวยั ศษิยเ์ก่า ผูท้ี่
เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจทัว่ไป ได้รบัความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทกัษะกระบวนการท างานของสมอง EF (Executive 
Functions) ส าหรบัเดก็ปฐมวยั ผูเ้ขา้รบัการอบรมสามารถน าความรูแ้ละประสบการณ์ไปประยุกต์ใชใ้นการพฒันาเดก็ปฐมวยั
ต่อไปในอนาคต มผีูเ้ขา้รว่มโครงการเป็นครปูฐมวยั ศษิยเ์ก่า ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและผูท้ีส่นใจดา้นการศกึษาปฐมวยั จ านวน 70 คน 
โดยไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากคณาจารยใ์นสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั คณะครศุาสตรท์ุกคนเป็นวทิยากร 

 
 

 

 

 

 

ปฐมวยั ส่งเสรมิทกัษะ EF ของเดก็ปฐมวยัในศตวรรษท่ี 21 
 

วิทยาการจดัการ บรกิารวิชาการแก่ชมุชน 

อบรม E Commerce การตลาดออนไลนยุ์คดจิติอล 
 



 

 

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์
เป็นประธานเปิดการแข่งขนักฬีาสภีายใน สาธติเกมส์ ครัง้ที่ 31 ซึ่งจดั
ขึน้โดยโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ในวนัที ่29 ธนัวาคม 
2559 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรมัย์ มี
นักกีฬาซึ่ง เ ป็นนักเรียนระดับชัน้บริบาล ชัน้อนุบาลและระดับ
ประถมศกึษา เขา้ร่วมการแข่งขนัเป็นจ านวนกว่า 500 คน โดยรายละเอยีดการแข่งขนันัน้ประกอบไปด้วย การเดนิขบวน
พาเหรด การประกวดกองเชยีร ์การแข่งขนักฬีาประเภทต่างๆ อาท ิชกัเย่อ วิง่ผลดั ฟุตบอล แชรบ์อล กรฑีา เทเบลิเทนนิส 
แบดมนิตนั เป็นต้น ซึง่การแข่งขนันัน้ได้รบัความสนใจจากบรรดาเหล่าผู้ปกครองที่มาร่วมใหก้ าลงัใจแก่บุตรหลานกนัอย่าง
ลน้หลาม ก่อใหเ้กดิภาพบรรยากาศแห่งความสนุกสนาน ท่ามกลางรอยยิม้และความใสซื่อบรสิุทธิข์องเดก็ๆ 

ดา้น ดร.โกวิท วชัรินทรางกรู ผูอ้ านวยการโรงเรยีนสาธติ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ กล่าวถงึวตัถุประสงค์ของ
การจดัการแขง่ขนักฬีาทีเ่กดิขึน้ว่า เพื่อเป็นการเสรมิพฒันาการทัง้ 4 ดา้นของเดก็ ฝึกใหเ้ดก็ได้ท ากจิกรรมร่วมกนัเป็นทมี มี
น ้าใจนักกฬีา ก่อใหเ้กดิความสามคัคใีนหมู่คณะ รูจ้กัใช้เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ เสรมิสรา้งพลานามยัใหส้มบูรณ์ แขง็แรง 
อกีทัง้ยงัเป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึสายสมัพนัธแ์ละความรว่มมอืระหว่างโรงเรยีนกบัผู้ปกครอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์จดังาน

กจิกรรมวนัคลา้ยวนัเกดิใหแ้ก่บุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัยท์ีม่วีนัคลา้ย

วนัเกดิในเดอืนธนัวาคม ในวนัที่ 28 ธนัวาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ บา้นบุรรีมัย ์

(บ้านพกัผู้สูงอายุ จงัหวดับุรรีมัย์) ซึ่งมผีู้บรหิาร คณาจารย์ เจา้หน้าที่ ที่มวีนั

คลา้ยวนัเกดิในเดอืนธนัวาคม เขา้รว่มกจิกรรมเป็นจ านวนกว่า 30 คน โดยกจิกรรม เป็นการเลีย้งอาหารกลางวนัแก่ผูสู้งอาย ุ

กจิกรรมนนัทนาการ ปิดทา้ยดว้ยการกล่าวอวยพรวนัเกดิ มอบของขวญั และรบัประทานอาหารรว่มกนั 

 

 

 

 

มรภ.บรุรีมัย ์เสรมิสรา้งสามคัคแีก่เยาวชน 

จดัแข่งขนักฬีาสภีายใน สาธิตเกมส ์คร ัง้ท่ี 31 
 

มรภ.บรุรีมัย ์จดักจิกรรมวนัเกดิบคุลากรเดอืนธนัวาคม 



 

 
 

เนื่องจากมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัยม์ตี าแหน่งทีจ่ะครบวาระดงันี้ 

1. ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการและกรรมการสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ  

ครบวาระในวนัท่ี 31 มกราคม 2560 ซ่ึงจะต้องด าเนินการเลือกตัง้หลงัครบวาระ 

2. คณบดแีละผูอ้ านวยการส านัก/สถาบนั 

2.1  คณบดคีณะครศุาสตร ์

2.2  คณบดคีณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 

2.3  คณบดคีณะวทิยาการจดัการ 

2.4  คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

2.5  ผูอ้ านวยการส านกัส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 

2.6  ผูอ้ านวยการส านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.7  ผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 

ครบวาระในวนัท่ี 8 มีนาคม 2560 ซ่ึงจะต้องด าเนินการสรรหาก่อนครบวาระ 

  ดงันัน้มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัยจ์งึจะด าเนินการ 

1. เลอืกตัง้ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการและกรรมการสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ 

2. สรรหาคณบดแีละผูอ้ านวยการในต าแหน่งทีค่รบวาระ 

ทัง้น้ีภายในเดือนกมุภาพนัธ ์โดยจะประกาศปฏิทินการด าเนินงานให้ทราบต่อไป 
 

 

 

 

 

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรรีมัย์ น าคณะผู้บรหิารและคณาจารย์ เข้าร่วมพธิตี้อนรบัสญัญา

บตัรพัดยศ พระราชาคณะชัน้เทพ “พระเทพปริยตัยาจารย์”     

เจา้คณะจงัหวดับุรรีมัย ์เจา้อาวาสวดักลาง พระอารามหลวง ในวนัที ่

8 ธนัวาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ อุโบสถวดักลาง พระอารามหลวง    

อ.เมืองบุรีรมัย์ จ.บุรีรมัย์ และร่วมพิธีต้อนรบัสัญญาบัตรพัดยศ

พระราชาคณะชัน้ราช พระราชพิศาลสุธี พระประสาธน์สารคุณ 

(อาจ อาวธุปญโญ) เจา้อาวาสวดัทุ่งโพธิ ์ในวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 

ทีผ่่านมา ณ อุโบสถวดัทุ่งโพธิ ์อ.เมอืงบุรรีมัย ์จ.บุรรีมัย ์ 
 

 

มรภ.บรุรีมัย ์ร่วมพธีิตอ้นรบัสญัญาบตัรพดัยศ  
 

การเลอืกต ัง้และสรรหาต าแหน่งท่ีครบวาระ 



 

 
 อ. ฟ้าประทาน เ ติมขุนทด  ฝ่ ายกิจกรรมนักศึกษา        
นายสุวรรณ สุกดี นายณรงค ์เดชธรรมนิยม นายสหรฐั ดินแดง    
น.ส.กสุุมา งามรมัย์ และ น.ส.บุบผา มูลค า จดัโครงการพฒันา
ศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(กจิกรรมอบรมกฎหมายการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย)์ 
ในวนัที่ 18-20 ธนัวาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ศูนยอุ์ดมศึกษาปะค า 
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ มนีักศึกษาสาขาวชิาการพฒันาสงัคม
เขา้รว่มอบรม จ านวน 70 คน โดยไดร้บัเกยีรตจิาก อ.คคนางค ์ช่อชู หวัหน้าสาขาวชิาการพฒันาสงัคม เป็นประธานในพธิี
เปิดโครงการ กจิกรรมของโครงการประกอบดว้ย การอบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบักฎหมายดา้นการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย์ กิจกรรมอบรมด้านการเตรยีมความพร้อมสู่การท างาน กิจกรรมเสริมทักษะผู้น าการพัฒนา และกิจกรรม
เสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรม 

 

 

 

 

 

 

 
 น.ส.กฤชชฎา กุลทอง ผู้อ านวยการกองพฒันานักศึกษา อ.ฟ้าประทาน    
เติมขุนทด ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา  นายปริญญา ดินแดง นายสุรศักด์ิ อานุกูล      
นายธานินทร ์แก้วยก และ น.ส.พนัทิวา ขาวงาม พรอ้มดว้ยสมาชกิชมรมค่ายอาสา
พฒันาและบ าเพญ็ประโยชน์ จ านวน 76 คน จดัโครงการสงิห์-ราชภฏัจติอาสาพฒันา

ชนบท ระหว่างวนัที ่16 -18ธนัวาคม 2559 ณ โรงเรยีนบา้นเพชรเจรญิพฒันาต าบลท่าโพธิช์ยั อ าเภอหนองกี่ จงัหวดับุรรีมัย ์
โดยได้รบัเกยีรตจิาก ผศ.รตัติกร รตักลู รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนักศกึษา เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการ กจิกรรมของ
โครงการประกอบดว้ย กจิกรรมก่อสรา้งลานคอนกรตีเอนกประสงค ์ขนาด 200 ตารางเมตร เพื่อเป็นสถานทีเ่ขา้แถวหน้าเสา
ธงและเป็นสนามวอลเลยบ์อลใหแ้ก่นกัเรยีนกจิกรรมปกูระเบือ้งหน้าอาคารชัน้เรยีน กจิกรรมปลูกต้นไมเ้พื่อปรบัปรุงภูมทิศัน์
ใหแ้ก่โรงเรยีน กจิกรรมท าแปลงผกัและปลกูผกัสวนครวั กจิกรรมการจดัหอ้งสมดุและพฒันาโรงเรยีน 
 

 

 

 

การพฒันาสงัคม อบรมพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาและเสรมิสรา้งการเรยีนรู ้
 

กองพฒันาน.ศ.จดัโครงการสงิห์-ราชภฏัจติอาสา พฒันาชนบท 
 



 

 

 
 น.ส.อาทิตยา อตุมูล นักศกึษาชัน้ปีที ่1 สาขาวชิาการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยั
ราชภัฏบุรีร ัมย์ ได้ร ับรางวัลชนะเลิศ การประกวด “MISS 

CHINESE BURIRAM 2016” ซึง่จดัขึน้โดยคณะกรรมการงานงิว้
จงัหวดับุรรีมัย ์ประจ าปี 2559 ในวนัที ่13 ธนัวาคม 2559 ณ ถ.
สมรรถการ ต.ในเมอืง อ.เมอืงบุรรีมัย ์จ.บุรรีมัย ์

 
 

 
สาขาวชิาการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์คณะวทิยาการจดัการ จดัโครงการ 

“เสรมิทกัษะภาษาสู่อาเซยีน” ให้กบันักศึกษาชัน้ปีที่ 1 ในวนัที่ 30 พฤศจกิายน 
2559 ที่ผ่ านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาศกัยภาพความสามารถ
ในการใช้ภาษากัมพูชา และภาษาอังกฤษ ส าหรบันักศึกษาและเพื่อเป็นการ
เสรมิสรา้งความพรอ้มในการพฒันานกัศกึษาสู่ประชาคมอาเซยีนโดยไดร้บัเกยีรตจิาก ผศ.ดร.เอมอร  แสวงวโรตม ์คณบดี

คณะวทิยาการจดัการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและได้รบัความอนุเคราะหจ์ากฝ่ายกจิการต่างประเทศ มหาวทิยาลยั
ราชภฏับุรรีมัยโ์ดยม ีMR. Lyvirith Vann จากประเทศกมัพชูา ซึง่เป็นนกัศกึษาทุนพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 
สาขาวชิาหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู ้ครศุาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์เป็นวทิยากรบรรยาย 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ศูนยว์ทิยบรกิาร ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ด าเนินการ

ตรวจสอบคุณสมบตัแิละสอบสมัภาษณ์นกัศกึษา ในวนัที ่19 ธนัวาคม 2559 ทีผ่่าน
มา ณ อาคารบรรณราชนครนิทร ์ชัน้ 6 เพื่อคดัเลอืกนักศกึษา ตามรายชื่อผูม้สีทิธิ ์
สอบสมัภาษณ์เพื่อปฏบิตังิานประจ าศูนยว์ทิยบรกิาร  

น.ศ. การท่องเท่ียวฯ ชนะเลศิการประกวด 

MISS CHINESE BURIRAM 2016 

บรหิารทรพัยฯ์ จดัโครงการ “เสรมิทกัษะภาษาสู่อาเซยีน” 

ศนูยวิ์ทยบรกิาร สอบสมัภาษณน์.ศ. ปฏบิตัิงานประจ าศนูย ์



 
 

  หลกัสตูร ป.บณัฑติวชิาชพีคร ูคณะครุศาสตร ์จดัโครงการ
พฒันานกัศกึษาใหม้คีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามมาตรฐานวชิาชพี
ครู และปฐมนิเทศนักศกึษาก่อนการปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา 
ภาคการศกึษาที ่2 ปีการศกึษา 2559  ในวนัที ่20 ธนัวาคม 2559 
ทีผ่่านมา ณ หอ้งประชุมชัน้ 2 อาคารสริวิชิญากร โดยไดร้บัเกยีรติ
จาก ดร.กระพนั ศรีงาน คณบดคีณะครุศาสตร ์เป็นประธาน ทัง้นี้

เพื่อให้นักศกึษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวชิาชพีคร ู
ทีอ่อกไปปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา ปีการศกึษา 2559 จ านวน 
174 คน ไดร้บัการปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษานัน้ นกัศกึษาตอ้งประยุกต์ใชค้วามรูท้ีไ่ดเ้รยีนมาในหอ้งเรยีน ไปใชใ้นบรบิท
ของสถานศกึษาจรงิ ดงันัน้ นักศกึษาต้องเรยีนรูบ้รบิทต่างๆ ของโรงเรยีน มกีารปรบัตวัทีด่ ีมคีวามอ่อนน้อมถ่อมตน มจีติ
อาสา การปฐมนิเทศครัง้นี้จะเป็นการเตรยีมความพรอ้มนักศกึษาให้มคีวามรู้ และคุณลกัษณะที่ด ีสามารถน าไปใช้ในการ
ปฏบิตัหิน้าทีใ่นสถานศกึษาต่อไป  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 สาขาวชิาดนตรศีกึษา คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏั
บุรรีมัย์ น าโดย อ.วีระยุทธ สุทโธ อาจารย์ผู้ควบคุมและฝึกสอน

นักศึกษาเครื่องมือเอก เครื่องสายตะวันตก จัดให้มีการแสดง 
StringRecital ของนักศึกษา ต่อหน้าสาธารณะชน ในแต่ละภาค
การศกึษา ในวนัที่ 16 ธนัวาคม 2559 ทีผ่่านมา ณ ห้องโถง ชัน้ 1 

อาคารสริวิชิญากร มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ โดยไดร้บัเกยีรตจิาก 
ดร.กระพนั ศรีงาน คณบดคีณะครุศาสตร ์เป็นประธานเปิดกจิกรรม 

ซึ่งการจดังานในครัง้นี้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาดนตรี
ศกึษา คณะครุศาสตร ์ได้น าความรูค้วามสามารถน ามาเผยแพร่ต่อ
หน้าสาธารณชนภายในมหาวิทยาลัยและชาวจังหวัดบุรีร ัมย์

 

ครศุาสตร ์ปฐมนเิทศนกัศกึษาก่อนการปฏบิตัิการสอนในสถานศกึษา 

ดนตรศีกึษา จดัการแสดง StringRecital 



   

 
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์

จดัโครงการฝึกจติใจใฝ่คุณธรรม จรยิธรรมน าประพฤตดิ ีท าบุญขึน้ปี
ใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้กับคณาจารย์ พนักงาน
เจา้หน้าที่ และนักศกึษาจ านวนกว่า 80 คน ในวนัที ่21 ธนัวาคม 
2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม โดย

นิมนต์พระสงฆ์จากวดัอินทรวนาราม (วดัหนองปรอื) จ านวน 9 รปู มาฉันภตัตาหารเพลและเทศน์พระธรรมเทศนา แก่

คณาจารยแ์ละนกัศกึษาในคณะ ซึง่วตัถุประสงคใ์นการจดัโครงการในครัง้นี้เพื่อเป็นประโยชน์กบันกัศกึษาและบุคลากรในการ
ตระหนักถงึคุณธรรม จรยิธรรม และสามารถน าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในชวีติประจ าวนัได ้และถอืเป็นวนัดทีีก่ารท าบุญขึน้ปี
ใหม ่ประจ าปี 2560    

 
 
 
 
 
 
 

 

  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั

ราชภฏับุรรีมัย ์น านกัศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ชัน้ปีที ่4 พรอ้ม

ดว้ยคณาจารยป์ระจ าสาขาวชิาฯ เขา้รว่มศกึษาดงูาน ณ ส านกังานพฒันา

เทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ Gistda อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีในวนัที ่18-20 ธนัวาคม 2559 ทีผ่่านมา ซึง่เป็น

หน่วยงานทีม่คีวามกา้วหน้าทางดา้นคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยั โดยเขา้รว่มการสมัมนาถงึแนว

ทางการน าเทคโนโลยมีาจดัท าโครงการและส่งเสรมิเสน้ทางอาชพีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อเป็นการพฒันานกัศกึษาให้

มคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์เช่น ทกัษะดา้นวชิาการและวชิาชพี ทกัษะดา้นภาษาและการสื่อสาร ทกัษะดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทีมุ่ง่สู่คุณลกัษณะบณัฑติในศตวรรษที ่21 และส่งเสรมิเสน้ทางอาชพีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 
 
 

 

 

 

 เทคโนโลยอีตุสาหกรรม จดัพธีิท าบญุขึ้นปีใหม่ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ น านกัศกึษาศกึษาดงูาน 

ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมิูสารสนเทศ 

 



 
 

รศ.สมบติั ประจญศานต์ หวัหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม คณะ

เทคโนโลยอุีตสาหกรรม ได้รบัรางวลัน าเสนอผลงานวจิยัภาคบรรยายระดบัดเีด่น 
บทความวจิยัเรื่อง “การเปลี่ยนค่าน ้าหนักด้วยสไีหมเส้นยนืในผ้าไหมมดัหมี่” จาก
การประชุมวชิาการระดบัชาต ิเครอืขา่ยวจิยัอุดมศกึษาทัว่ประเทศ  ครัง้ที ่11 ในวนัที ่
19 -20 ธนัวาคม 2559 ณ อาคารสุรพฒัน์ 2 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี 

ในการนี้มหาวทิยาลยัไดค้ดัเลอืกผลงานวจิยัดา้นการออกแบบพฒันาผา้ไหม
มดัหมี่ ตัง้แต่ปี พ.ศ.2545 ถึง พ.ศ.2559 ของรศ.สมบติั ประจญศานต์ น าเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการ โดยม ี         

ดร.สุภทัร จ าปาทอง เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยสีุรนาร ี รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา ผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีและคณะ

ผูบ้รหิารเครอืขา่ยฯ ใหเ้กยีรตเิยีย่มชมนิทรรศการดงักล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

นักศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ ผ่านเข้ารอบ 5 ทมีสุดท้าย (ระดบัอุดมศึกษา) การ
ประกวดออกแบบบา้นพกัสไตลร์สีอรท์ หวัขอ้ Relax…Have Some fun ซึง่จดัขึน้
โดยนิตยสารโฮม แอนด์ รสีอร์ท ไทยแลนด์ โดยนักศึกษาต้องจดัท าแบบจ าลอง
อาคารและเพลทน าเสนอรวมถึงการน าเสนองานต่อคณะกรรมการในวันที่ 25 

มกราคม 2560 ในงาน มหกรรมบา้น & วสัดก่อสรา้ง ’60 ทีอ่มิแพค็เมอืงทองธานี กรงุเทพมหานคร  
โดยผลงานทีผ่่านเขา้รอบ 5 ทมีสุดทา้ย (ระดบัอุดมศกึษา) ประกอบไปดว้ย 1) ทมี Dinsor ผลงาน "The View 

Enjoy" คณะสถาปัตยกรรมศาตร ์มหาวทิยาลยัราชมงคงคลอสีาน นครราชสมีา 2) ทมี Factory 211 ผลงาน "บา้น..บา้น (Tic 
Tac Toe House)" คณะสถาปัตยกรรมศาตร ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้คุณทหารลาดกระบงั 3) ทมี Rea-Rai ผลงาน "Rea-Rai Relax ... 
Have Some Fun" คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรวีชิยั 4) ทมี นางสาวเสาวภา โภยนอก ผลงาน "บา้นรดน ้า" 
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ 5) ทมี ลอดช่อง 
ผลงาน "ลอดช่อง 360 องศา" คณะสถาปัตยกรรมศาตร ์มหาวิทยาลยั       
ราชมงคลอสีาน นครราชสมีา 

รศ.สมบตัิ  ประจญศานต์ รบัรางวลัน าเสนอวิจยัระดบัดเีด่น 

น.ศ.เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม ผ่านเขา้รอบ 5 ทีมสดุทา้ย 
การประกวดออกแบบบา้นพกัสไตลร์สีอรท์  



 

 

 ฝ่ายวิจยัและพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรรีมัย ์น าโดย ดร.พชันี กลุฑานันท์ รองคณบดฝ่ีายวจิยัและพฒันาวชิาชพีคร ู

และคณาจารยค์ณะครุศาสตร ์จดัการสมัมนาหลงัฝึกประสบการณ์วชิาชพีครูใน
สถานศกึษา ภาคการศกึษาที่ 2/2559 ในวนัที่ 20 ธนัวาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ 
หอประชุมวชิชาอตัศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ โดยได้รบัเกียรติจาก 

ดร.กระพนั ศรีงาน คณบดคีณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพธิแีละเป็นเกยีรตเิปิดงาน ให้แก่นักศกึษาหลกัสูตรครุศาสตร์

บณัฑติชัน้ปีที ่5 จ านวน 949 คน ทีไ่ดไ้ปปฏบิตักิารสอนในภาคการศกึษาที ่2 ปีการศกึษา 2559 ในสถานศกึษา และในการ
นี้ไดร้บัเกยีรตจิาก ผศ.วิไลวรรณ ศิริเมฆา รองคณบดฯี อ.โกวิทย ์ไกยสิทธ์ิ และ ดร.พชันี กลุฑานันท์ รองคณบดฯี เป็น

วทิยากรให้ความรูแ้ก่นักศกึษา และเพื่อใหน้ักศกึษาสรุปองคค์วามรูแ้ละน าผลการสมัมนาไปเป็นแนวทางประยุกต์ใชใ้นการ
ปฏบิตักิารสอนและปฏบิตัตินไดถู้กตอ้ง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ น าโดย ดร.กระพนั ศรี

งาน คณบดฯี และผูบ้รหิาร คณาจารย ์คณะครุศาสตร์ จดัโครงการ “การพฒันา

ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาก่อนแต่งตัง้ใหม้แีละเลื่อนเป็นวทิยฐานะ
ช านาญการพเิศษ” โดยการอบรมครัง้นี้เป็น รุ่นที่ 17 จดัขึ้นในระหว่างวนัที ่     

20 – 23 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องเรียน
บัณฑิตศึกษา ชั ้น  7  อาคาร เฉลิมพระ เกียรติ ฯ 
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ การจดัโครงการในครัง้นี้
เพื่อเป็นการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศกึษาก่อนแต่งตัง้ให้มแีละเลื่อนเป็นวทิยฐานะช านาญ
การพเิศษ โดยมผีูเ้ขา้รบัการอบรมทัง้สิน้ 78 คน  
 

 

 

ครศุาสตร ์จดัสมัมนาระหว่างฝึกประสบการณวิ์ชาชพีครู 

ครศุาสตร ์จดัโครงการ การพฒันาขา้ราชการครฯู 

ก่อนแต่งต ัง้ใหมี้และเลือ่นเป็นวิทยฐานะช านาญการพเิศษ 



 
 
 

 ผศ .รัตติกร ร ัตกูล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษานางสาวกฤชชฎา กุลทอง ผู้อ านวยการกอง
พฒันานักศึกษา อ.ฟ้าประทาน เติมขุนทด ฝ่ายกิจกรรม
นักศึกษา นายพิพฒั จนัทร์เจริญ นายปริญญา ดินแดง  
นางสาวกสุุมา งามรมัย์ นางสาวบุบผา มูลค า นายสุร
ศกัด์ิ อานุกลุ พรอ้มด้วยนักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์จ านวน 51 คน เขา้ร่วมกจิกรรมวนัต่อต้านคอร์รปัชัน่สากล 
ประจ าปี 2559 วนัที่ 9 ธนัวาคม 2559 ณ หอประชุมจงัหวดับุรรีมัย์ ศาลากลางจงัหวดับุรรีมัย์ ซึ่งจดัขึ้นโดย ส านักงาน 
ป.ป.ช. จงัหวดับุรรีมัย ์เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนัปลูกฝังจติส านึกด้านความซื่อสตัยส์ุจรติ เสรมิสรา้งความ
ร่วมมอืกบัภาคเีครอืข่ายในการรณรงค์และส่งเสรมิต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนัน าเสนอนิทรรศการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปั
ชนัรบัฟังการประกาศเจตนารมณ์การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัและนโยบายของรฐับาลในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 อ.ฟ้าประทาน เติมขุนทด ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา น า
นักศึกษาจ านวน 5 คน ได้แก่ นางสาวกสุุมา งามรมัย์ ประธาน
ชมรม BRU Volunteer นายสุวรรณ สุกดี นายณรงค์เดช ธรรม
นิยม นายณัฐพงษ์ ใสแก้ว นางสาวบุบผา มูลค า เข้าร่วม
โครงการสรา้งเสรมิ สรา้งสรรค์ ศกัยภาพเยาวชน เรื่อง “สุขภาวะ

ทางเพศและการจดัท าโครงการ” ระหว่างวนัที่ 23-25 ธนัวาคม 2559 ณ สนวนรสีอรท์ ต าบลสนวน อ าเภอหว้ยราช จงัหวดั
บุรีรมัย์ จดัโดยมูลนิธิขวัญชุมชน ซึ่งกิจกรรมของโครงการ
ประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศ 
การจดัท าโครงการและบรหิารโครงการเกี่ยวกบัเพศ การจดัการ
กระบวนความคดิและทกัษะการท างานเป็นทมี กจิกรรมเสรมิ
ทกัษะผูน้ าและการพฒันาศกัยภาพผูน้ า และกจิกรรมเสรมิสรา้ง
คุณธรรมจรยิธรรม 
 

กองพฒันาฯ น าน.ศ. เขา้ร่วมกจิกรรม 

วนัต่อตา้นคอรร์ปัชนัสากล ประจ าปี 59 
 

กองพฒันาฯ น านกัศกึษาเขา้อบรม 

สรา้งเสรมิ สรา้งสรรค ์ศกัยภาพเยาวชน 



 

 
  ผศ .รัตติกร ร ัตกูล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
นางสาวกฤชชฎา กุลทอง ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา          
อ.ฟ้าประทาน เติมขุนทด ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา นายสุรศักด์ิ     
อานุกลู นางสาวกสุุมา งามรมัย ์นายพิพฒั จนัทรเ์จริญ นางสาว
บุบผามูลค า พร้อมด้วยสมาชิกชมรมค่ายอาสาพฒันาและบ าเพ็ญ
ประโยชน์ จ านวน 162 คน เขา้ร่วมงานวนัป้องกนัอุบตัเิหตุแห่งชาต ิ
ประจ าปี 2559 และพิธเีปิดศูนย์ปฏบิตัิการป้องกนัและลดอุบตัิเหตุ

ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่2560 ในวนัที ่26 ธนัวาคม 2559 ณ สวนรมยบ์ุร ีต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จังหวดับุรรีมัย ์เพื่อ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ สร้างความร่วมมอืกบัองค์กรเครอืข่ายในการป้องกนัและลด
อุบตัเิหตุทางถนน และเปิดศูนยป์ฏบิตักิารป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่2560 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  น .ส .กฤชชฎา กุลทอง ผู้อ านวยการกองพัฒนา
นักศึกษา อ.ฟ้าประทาน เติมขุนทด ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา 
นายปริญญา ดินแดง นายพิพฒั จนัทรเ์จริญ นายธานินทร ์
แก้วยก นายสุรศกัด์ิ อานุกลู นายสหรฐั ดินแดง น าสมาชกิ
ชมรมค่ายอาสาพฒันาและบ าเพ็ญประโยชน์ จ านวน 115 คน 
จัดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ณ ศูนย์
อุดมศึกษาปะค า โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง และ
โรงเรยีนบ้านสุขส าราญ อ.ปะค า จ.บุรรีมัย์ ในวนัที่ 23-25 ธนัวาคม 2559 โดยได้รบัเกยีรตจิาก  ผศ.รตัติกร รตักลู รอง
อธกิารบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการ ซึง่เป็นการอบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์

ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์การลงพืน้ท ากจิกรรมเสรมิสรา้งอตั
ลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของนกัศกึษาทีโ่รงเรยีนบา้นโคกไมแ้ดงหวักระสงั ไดแ้ก่ 
กจิกรรมทาสสีนามเดก็เล่น ทาสอีาคารน ้าดื่ม ปรบัปรุงแปลงผกั ปรบัปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในโรงเรียน และกิจกรรมพัฒนาชุมชนร่วมกับผู้น าชุมชนและ
ชาวบ้าน โรงเรยีนบ้านสุขส าราญ ได้แก่ กจิกรรมทาสอีาคารคอมพวิเตอร ์
ทาสกี าแพงโรงเรยีน ปรบัปรุงแปลงผกัและปลูกผกัสวนครวั ปรบัปรุงภูมิทศัน์
ภายในโรงเรยีน และกจิกรรมพฒันาชุมชนรว่มกบัผูน้ าชุมชนและชาวบา้น 

กองพฒันาฯ น านกัศกึษา เขา้ร่วมงานวนัป้องกนัอบุตัิเหตุแห่งชาติ 
 

กองพฒันานกัศกึษา จดัโครงการเสรมิสรา้งอตัลกัษณแ์ละเอกลกัษณ ์
 



ส่งสารผ่านสือ่วิทยุกระจายเสยีง  

             โดย งานประชาสมัพนัธ ์มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรมัย ์

   รายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย โดย คุณกิตติญา กึมรมัย ์ 
...วนัอาทติยท์ี ่18,25 ธนัวาคม 2559 ในรายการ “ ราชภฏัสู่ชุมชน ” ทางสถานีวทิย ุ
องคก์ารสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจงัหวดับุรรีมัย ์92 MHZ เวลา 16.10 – 17.00 น. 
...วนัจนัทร์ที่ 19,26 ธนัวาคม 2559 ในรายการ “จนัทรน้ี์ท่ีราชภฏั” ทางสถานี
วทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทยจงัหวดับุรรีมัย ์101.75 MHZ  เวลา 11.10 - 12.00 น. 
น าเสนอข่าวสาร รายละเอียดงานรบัพระราชทานปริญญาบตัรส าหรบับณัฑิตทีส่ าเรจ็การศึกษา ปีการศึกษา 2557 – 
2558 รายละเอียดสอบคดัเลือกนักศึกษา ภาคปกติ รอบทัว่ไป เพือ่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรมัย ์
ประจ าปีการศึกษา 2560 ประชาสมัพนัธ์โครงการทดสอบความสามารถทางด้านไวยากรณ์ภาษาองักฤษส าหรบั
นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายประจ าปีการศึกษา 2559 และข่าวสารการรบัสมคัรนักเรียนใหม่ โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรมัย ์ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชญิติดตามรบัฟังรายการวิทยุเพือ่ประชาสมัพนัธ์มหาวิทยาลยั 
        ...รายการ “ ราชภฏัสู่ชุมชน ” ออกอากาศทุกวนัอาทิตย ์เวลา 16.10–17.00 น. ทางสถานีวทิยุองค์การ
สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจงัหวดับุรรีมัย ์(92 MHZ ) อ.ส.ม.ท.บุรรีมัย ์
        ...รายการ “จนัทรน้ี์ท่ีราชภฏั” ออกอากาศทุกวนัจนัทร ์เวลา 11.10 - 12.00 น. ทางสถานีวทิยุกระจายเสยีง
แห่งประเทศไทยจงัหวดับุรรีมัย ์(101.75 MHZ )  สวท.บุรรีมัย ์



สรปุผลการประชมุสภามหาวิทยาลยั 

 สมยัสามญั คร ัง้ท่ี 11/2559 

วนัศกุร ์ท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  

                                          โดย ผศ.พงศเ์พชร  สงัขศ์กัดา  
                                                                      เลขานุการสภามหาวทิยาลยั 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งท่ีประชุมทราบ  
     1.1 ประธานแจง้เพื่อทราบ  
        1.1 ดร.สุชาติ  เมอืงแก้ว ได้เดนิทางไปประชุม ณ ประเทศมาเลเซีย เรื่อง การจดัตัง้สถาบนัพฒันาผู้น าใน
สถานศกึษา ซึ่งเป็นแนวปฏบิตัิให้กบัผู้บรหิารของสถาบนัอุดมศกึษาประเทศมาเลเซยี มจีุดประสงค์ให้ผู้บรหิาร อาทิ  รอง
อธกิารบด ี ผูช้่วยอธกิารบด ีรบัทราบบทบาทของตวัเองและท างานใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

     2.1 อธกิารบดแีจง้เพื่อทราบ 
         2.1.1 เมื่อวนัที่ 21 พฤศจกิายน 2559 มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ รบัเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศ ณ หอ้งประชุมเบญจกาญจน์ ชัน้ 5 อาคารนวตัปัญญา   
         2.1.2 เมื่อวนัที่ 22 – 24 พฤศจกิายน 2559 มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ได้จดัการประชุมวชิาการระดบัชาติ
และนานาชาต ิ“ราชภฏัวจิยั ครัง้ที่ 4” (RUNIRAC 2016) โดยอธกิารบดไีด้น าเสนอสรุปรายงานการด าเนินงานในรูปแบบ   
วดีทิศัน์ใหท้ีป่ระชุมไดร้บัทราบ ซึง่จากการด าเนินงานดงักล่าวถอืว่าส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี  
         2.1.3 กระทรวงศึกษาธิการแจ้งการวินิจฉัยเพื่อปฏิบัติตามค าสัง่หัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติที ่
39/2559 ลงวนัที ่12 กรกฎาคม 2559 ดงันี้ 
             1) กรรมการสภาสถาบนัอุดมศกึษาที่ได้รบัแต่งตัง้ในฐานะบุคลากรภายในของสถาบนัอุดมศึกษา เช่น 
กรรมการโดยต าแหน่ง กรรมการประเภทคณาจารยป์ระจ าหรอืกรรมการประเภทผู้บรหิาร มสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทน เบี้ย
ประชุม หรอืสทิธปิระโยชน์อื่นใดในฐานะอื่นทีเ่ป็นอยู่จากสถาบนัอุดมศกึษานัน้ ๆ  
             2) การแต่งตัง้ให้นายกสภาสถาบนัอุดมศกึษาหรอืกรรมการสภาสถาบนัอุดมศกึษาไปท าหน้าที่ใด ๆ ที่
ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารบรหิารของอธกิารบด ีจะท าใหก้ารท าหน้าทีใ่นบทบาทของนายกสภาสถาบนัอุดมศกึษาหรอืกรรมการสภา
สถาบนัอุดมศกึษาขาดความเป็นกลาง เวน้แต่ จะไดร้บัแต่งตัง้จากสภาสถาบนัอุดมศกึษาใหท้ าหน้าทีใ่ด ๆ ทีเ่ป็นภารกจิของ
สภาสถาบนัอุดมศกึษาและอยูใ่นอ านาจของสภาสถาบนัอุดมศกึษาโดยตรง จงึจะสามารถด าเนินการได ้  
             3) ผูท้ีด่ ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบนัอุดมศกึษาจะสามารถไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งอธกิารบด ีหรอื
ผูบ้รหิาร ในสถาบนัอุดมศกึษาอื่น ๆ หรอืในทางกลบักนั ผูท้ีด่ ารงต าแหน่งอธกิารบดหีรอืผูบ้รหิารสถาบนัอุดมศกึษาแห่งหนึ่ง 
จะไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งนายกสภาสถาบนัอุดมศกึษาแห่งอื่นนัน้ ไมส่ามรถท าได ้  
             4) ผูท้ีด่ ารงต าแหน่งประธานกรรมการอุดมศกึษาหรอืกรรมการอุดมศกึษาไม่ควรถูกเสนอแต่งตัง้ใหด้ ารง
ต าแหน่งนายกสภาสถาบนัอุดมศกึษาหรอืกรรมการสภาสถาบนัอุดมศกึษา เพราะอาจส่งผลต่อการขดักนัของอ านาจหน้าที่ 
         2.1.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่งมอบรายงานสรุปรายรบั – รายจ่าย 
โครงการบรกิารวชิาการทดสอบวสัดุก่อสรา้งประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ว่าดว้ยการ
รบัและการจ่ายเงนิการด าเนินการโครงการพเิศษ พ.ศ. 2549 เพื่อเป็นการควบคุมรายรบั – รายจ่าย ที่ถูกต้อง โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้
        2.1.5 เน่ืองจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรยีงศกัดิ ์ ชูสุวรรณ กรรมการสภามหาวทิยาลยั ซึ่งเลอืกจากผู้ด ารง
ต าแหน่งประเภทผูบ้รหิาร ลาออกจากต าแหน่งรองอธกิารบด ีเมื่อวนัที ่1 ตุลาคม 2559 ท าใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการสภา



มหาวิทยาลยั มหาวทิยาลยัจงึเลอืกผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สมคุณา เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลยัจากผู้ด ารง
ต าแหน่งประเภทผูบ้รหิาร ปฏบิตัหิน้าทีถ่งึวนัที ่22 พฤศจกิายน 2560 ซึง่เป็นวาระทีเ่หลอือยู่ของผูซ้ึง่ตนแทน  

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเน่ือง  

        3.1 เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและให้มสี่วนงานภายในหรอื
หน่วยงานในมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์พ.ศ. 2559 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา         
         4.1 อนุมตัใิหป้รญิญามหาบณัฑติ ปีการศกึษา 2559 ครัง้ที ่4 
        4.2 อนุมตัใิหป้รญิญาดุษฎบีณัฑติ ปีการศกึษา 2559 ครัง้ที ่2  
        4.3 เหน็ชอบค าสัง่สภามหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาอธกิารบด ี พ.ศ. 2559  
        4.4  เหน็ชอบแต่งตัง้ใหอ้าจารยจ์ริเดช  ประเสรฐิศร ีประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการท าหน้าทีก่รรมการ
ดา้นกฎหมายหมายแทน รศ.ดร.วาร ีว่องโชตกุิล ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ ทีเ่กษยีณอายรุาชการ 
        4.5 เหน็ชอบใหแ้ต่งตัง้ผู้ช่วยศาสตราจารยว์ไิลรตัน์ ยาทองไชย เป็นกรรมการสภาวชิาการทีค่ณาจารยป์ระจ า
เลือกจากผู้บริหาร หรือคณาจารย์ประจ าคณะ ของคณะวิทยาศาสตร์ แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ เทียนวรรณ              
ทีเ่กษยีณอายรุาชการ  
        4.6 เหน็ชอบ แผนยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 
        4.7 เหน็ชอบขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ว่าดว้ย การประชุมสภามหาวทิยาลยั พ.ศ. 2559 
       4.8kอนุมตัิหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาฟิสกิส์ (5 ปี) หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 และหลกัสูตร    
ครศุาสตรมหาบณัฑติสาขาวชิาหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูห้ลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2559 
       4.9 เหน็ชอบการปรบัปรุงแก้ไขหลกัสูตร (แบบ สมอ. 08) จ านวน 8 หลกัสูตรและการปรบัปรุงแก้ไขหลกัสูตร 
(ปรบัปรงุเลก็น้อย) จ านวน 2 หลกัสตูร 
       4.10 การปรบัปรงุแกไ้ขหลกัสตูร (แบบ สมอ. 08) จ านวน 8 หลกัสตูร ดงันี้    
           1. หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 5 ปี ฉบบัปี พ.ศ. 2554 
          2. หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ 5 ปี ฉบบัปี พ.ศ. 2555 
          3. หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ สาขาวชิานาฏศลิป์ 5 ปี ฉบบัปี พ.ศ. 2555 
          4. หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ สาขาวชิาศลิปศกึษา 5 ปี ฉบบัปี พ.ศ. 2558 
          5. หลกัสตูรศลิปะศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาดนตร ีฉบบัปี พ.ศ. 2553 
          6. หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ ฉบบัที ่พ.ศ. 2555 
          7. หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวชิาชพีคร ูฉบบัปี พ.ศ. 2558 
          8. หลกัสตูรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู ้ฉบบัปี พ.ศ. 2555 
          การปรบัปรงุแกไ้ขหลกัสตูร (ปรบัปรงุเลก็น้อย) จ านวน 2 หลกัสตูร ดงันี้ 

             1. หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 5 ปี ฉบบัปี พ.ศ. 2554 
  2. หลกัสตูรนิตศิาสตรบณัฑติ ฉบบัปี พ.ศ. 2555  

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองอ่ืนๆ 
         5.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์สมยัสามญั ครัง้ที ่11/2559 วนัจนัทรท์ี ่26 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุมเบญจกาญจน์ ชัน้ 5 อาคารนวตัปัญญา มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ 
 



ตารางการฝึกซ้อมกลุม่ยอ่ย 
บณัฑิตรอบท่ี 1 มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรมัย ์ วนัท่ี 19 – 22  มกราคม  2560 

ล าดบัท่ี สาขา กลุ่มท่ี / เลขท่ี สถานท่ีฝึกซ้อมกลุ่มย่อย 
1 ศลิปศาสตรบณัฑติ 

(ศศ.บ.)                 (461 คน) 
กลุ่มที ่1 (001-300) รวม 300 คน 
กลุ่มที ่2 (301-461) รวม 161 คน 

อาคาร 15  ชัน้ 15 
อาคาร 15  ชัน้ 14 

2 วทิยาศาสตรบณัฑติ 
(วท.บ.)               (1,079 คน) 

กลุ่มที ่1 (001-120) รวม 120 คน 
กลุ่มที ่2 (121-275) รวม 155 คน 
กลุ่มที ่3 (276-475) รวม 200 คน 
กลุ่มที ่4 (476-675) รวม 200 คน 
กลุ่มที ่5 (676-875) รวม 200 คน 
กลุ่มที ่6 (876-1,079) รวม 204 คน 

หอ้งประชุมอาคาร  12 (คณะวทิย)์ 
โรงยมิเนเซยีมพลศกึษา 
อาคาร 18 เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
อาคาร 20 ชัน้ 1 
อาคาร 22 ชัน้ 2 
อาคาร 22 ชัน้ 4 

3 บรหิารธรุกจิบณัฑติ 
(บธ.บ.)                 (408 คน) 

กลุ่มที ่1 (001-150) รวม 150 คน 
กลุ่มที ่2 (151-408) รวม 258 คน 

อาคาร 13  
อาคาร 22 ชัน้ 1   

4 นิตศิาสตรบณัฑติ 
(น.บ.)                    (75 คน) 
รฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ  
(รป.บ.)                 (279 คน) 
ศลิปกรรมศาสตรบ์ณัฑติ 
(ศป.บ.)                   (3 คน) 

กลุ่มที ่1 (001-075) รวม 75 คน 
 
กลุ่มที ่2 (001-150) รวม 150 คน 
 
กลุ่มที ่3 (151-279) +(001-003) 
           รวม 131 คน 

อาคาร 6 ชัน้ 2 
 
อาคาร 17 (นวตัปัญญา) ชัน้ 1 
 
อาคาร 17 (นวตัปัญญา) ชัน้ 2 
 

หมายเหตุ  บณัฑติรอบที ่1 จ านวน 2,305 คน 
ตารางการฝึกซ้อมกลุม่ยอ่ย 

บณัฑิตรอบท่ี 2 มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรมัย ์ วนัท่ี 19 – 22  มกราคม  2560 
ล าดบัท่ี สาขา กลุ่มท่ี / เลขท่ี สถานท่ีฝึกซ้อมกลุ่มย่อย 

1 ครศุาสตรบณัฑติ 
(ค.บ.)              (1,848 คน) 

กลุ่มที ่1 (001-150) รวม 150 คน 
กลุ่มที ่2 (151-300) รวม 150 คน 
กลุ่มที ่3 (301-500) รวม 200 คน 
กลุ่มที ่4 (501-700) รวม 200 คน 
กลุ่มที ่5 (701-900) รวม 200 คน 
กลุ่มที ่6 (901-1,100) รวม 200 คน 
กลุ่มที ่7 (1,101-1,400) รวม 300 คน 
กลุ่มที ่8 (1,401-1,500) รวม 100 คน 
กลุ่มที ่9 (1,501-1,700) รวม 200 คน 
กลุ่มที1่0 (1,701-1,848) รวม 148 คน 

หอ้งประชุมศวิาลยั ศูนยว์ฒันธรรมฯ 
อาคาร 10 ชัน้ 2 - 3 
อาคาร 19 ครุศาสตร ์ชัน้ 2 
อาคาร 19 ครุศาสตร ์ชัน้ 4 
อาคาร 19 ครุศาสตร ์โซน B ชัน้ 2 
อาคาร 15 ชัน้ 3 
อาคาร 21  ชัน้ 3 
อาคาร 21  ชัน้ 2 
อาคาร 20 เทคโนโลยกีารเกษตร ชัน้ 2 
อาคาร 20 เทคโนโลยกีารเกษตร ชัน้ 4 

2 บญัชบีณัฑติ   
(บช.บ)                (164 คน) 

กลุ่มที ่1 (001-164) รวม 164 คน 
 

อาคาร 16   (สิง่ทอ) ชัน้ล่าง 

3 นิเทศศาสตรบณัฑติ  
(นศ.บ.)                (48 คน) 
เศรษฐศาสตรบณัฑติ  
(ศ.บ.)                  (67 คน) 

กลุ่มที ่1 (001-048) + (001-067) 
รวม 115 คน 
 

อาคาร 2 ชัน้ 3 

4 ดษุฎบีณัฑติ           (15 คน) 
มหาบณัฑติ          (155 คน) 

กลุ่มที ่1 (001-015) + (001-155) 
รวม 170 คน 

อาคาร 15  ชัน้ 7 , 9 
 

 
หมายเหตุ  บัณฑติรอบที่ 2  จ านวน 2,127 คน 
              มหาบัณฑิต      จ านวน 155 คน 
              ดุษฎีบัณฑิต      จ านวน 15 คน 

                   รวม       จ านวน 2,297 คน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 


