
 
  



 
  



 

 
รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ ให้

เกยีรตเิป็นประธานเปิดงานกจิกรรมวนัคร ูประจ าปี 2560 ทีจ่ดัขึน้โดยคณะ
ครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ในวนัที ่16 มกราคม 2560 ทีผ่่านมา 
ณ หอประชุมวชิชาอตัศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์มคีรจูากโรงเรยีน
ภายนอก ผู้บรหิาร คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์
รว่มงานเป็นจ านวนกว่า 1,000 คน 

ด้าน  ดร.กระพัน ศรีงาน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่ าวถึง
วตัถุประสงคข์องการจดังานในครัง้นี้ว่า เพื่อเป็นการเชดิชูเกยีรตคิุณครแูละ
ระลึกถึงพระคุณครู ปลูกฝังให้นักศึกษาได้ตระหนักในความส าคัญของ
วชิาชพีคร ูมคีวามภาคภมูใิจในวชิาชพี ประพฤตปิฏบิตัตินใหเ้หมาะสมกบัที่
ไดร้บัการยกยอ่งว่าเป็นปชูนียบุคคล  

โดยกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในงานประกอบไปดว้ย การท าบุญตกับาตรพระสงฆ ์9 รปู พธิมีอบเกยีรตบิตัรแด่คร ู(ครพูีเ่ลีย้ง
นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครดูเีด่น) พธิมีอบเกยีรตบิตัรแก่นักศกึษาทีม่คีุณลกัษณะดา้นความเป็นครดูเีด่น (นักศกึษา
ฝึกประสบการณ์วชิาชพีครูดเีด่น) กิจกรรมการมอบทุนการศึกษา การแสดงและการขบัร้องประสานเสียงจากนักศึกษา
สาขาวชิานาฏศลิป์และสาขาวชิาดนตรศีกึษา คณะครศุาสตร ์และการจดันิทรรศการจากโรงเรยีนต่างๆ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รศ.มาลิณี จโุฑปะมา อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์พรอ้มดว้ย
ผู้บรหิาร และคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ร่วมกิจกรรมงานวนัครู จงัหวดับุรรีมัย ์
ประจ าปี 2560 ในวนัที ่16 มกราคม 2560 ทีผ่่านมา ณ หอประชุมวชิชาอตัศาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ ซึ่งมผีู้บรหิารและครูจากโรงเรยีนต่างๆ ในจงัหวดั

บุรรีมัยร์่วมงานเป็นจ านวนกว่า 2,000 คน ซึง่ไดร้บัเกียรตจิาก นายอนุสรณ์ แก้วกงัวาล ผู้ว่าราชการจงัหวดับุรรีมัย ์เป็น
ประธานเปิดงาน  

 
 
 
 
 
 
 

มรภ.บรุรีมัย ์จดักจิกรรมงานวนัคร ูประจ าปี 2560 

มรภ.บรุรีมัย ์ร่วมกจิกรรมงานวนัคร ูจ.บุรรีมัย ์ประจ าปี 60 



 

 

 
 

 งานประชาสมัพนัธ ์กองกลาง ส านักงานอธกิารบด ี
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์น าโดย รศ.มาลิณี จโุฑปะมา 
อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ ผศ.ดร.วนัทนีย ์
นามสวัสด์ิ ที่ปรึกษาอธิการบดี อ.จงกล ศิริประภา 
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมงาน “สื่อ...สาน
สมัพนัธ”์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ในวนัที ่17 มกราคม 
2560 ทีผ่่านมา ณ หอ้งประชุมพุทธรกัษา อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ โดยมผีูบ้รหิารมหาวทิยาลยั ตวัแทนสื่อมวลชนต่างๆ ทุก
แขนงทัง้ภาครฐัและเอกชนภายในจงัหวัดบุรรีมัย์ จ านวนกว่า 40 คน ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น ให้
ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัแนวทางการด าเนินงานด้านการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารของมหาวทิยาลยัในอนาคตและเพื่อเป็นการ
ขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงในจงัหวดับุรรีมัย ์ที่ใหค้วามอนุเคราะห์ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารของมหาวทิยาลยัอย่างสม ่าเสมอ
ตลอดปีทีผ่่านมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์ น าโดย รศ.มาลิณี 
จุโฑปะมา อธิการบดีฯ จัดกิจกรรมรับบริจาคสิ่งของ 
ช่วยเหลอืผู้ประสบอุทกภยัภาคใต้ โดยตัง้ศูนย์รบับรจิาค
สิง่ของบรเิวณงานประชาสมัพนัธ์ อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ 
ซึ่งมบีุคลากร ประชาชนชาวจงัหวดับุรรีมัย์ มาร่วมบรจิาค
เงินสด อาหารแห้ง และสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภยัภาคใตเ้ป็นจ านวนมาก  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มรภ.บรุรีมัย ์จดังาน สือ่...สานสมัพนัธ์ 

มรภ.บรุรีมัย ์รบับรจิาคสิง่ของ ช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยัภาคใต ้



 
 
  ขอแสดงความยนิดกีบันักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ ซึง่
ได้รบัการคดัเลอืกจากกระทรวงศกึษาธกิารให้เป็นเดก็และเยาวชนดเีด่น 
จ านวน 2 คน ได้แก่ นายสุวรรณ สุกดี นักศกึษาสาขาวชิาการพฒันา
สงัคม และ นายณรงค์เดช ธรรมนิยม นักศึกษาสาขาวิชาการพฒันา
สงัคม ซึง่ไดร้บัมอบเกยีรตบิตัรเดก็และเยาวชนดเีด่น พรอ้มโล่ยกย่องเชดิ
ชูเกยีรตเิด็กและเยาวชนดเีด่น จาก นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธกิาร ในวนัที่ 11 มกราคม 2560 ณ ตึก
สนัติไมตร ีท าเนียบรฐับาล กรุงเทพมหานคร โดย นายสุวรรณ สุกดี 
ปัจจุบนัเป็นประธานชมรมต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนั และ นายณรงค์
เดช ธรรมนิยม ปัจจบุนัเป็นรองประธานชมรมรากแกว้ ท ากจิกรรมจติอาสาเพื่อสงัคมและส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 

 
   ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.สวรรยา ศรีใชย กรรมการชมรม
ต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั นักศึกษาสาขาวชิาการพฒันาสงัคม ได้รบัการ
คดัเลอืกจากส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) ใหเ้ขา้รว่มโครงการแกนน าเยาวชนต่อตา้นการทุจรติ รุ่นที ่
2 ระหว่างวนัที่ 29 มกราคม - 8 กุมภาพนัธ์ 2560 ณ สาธารณรฐัอนิเดยี 
และสหพนัธ์สาธารณรฐัประชาธปิไตยเนปาล ซึ่งน.ส.สวรรยา ศรใีชย เป็น
นักศึกษาที่มีผลงานด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนัเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี  

 
 
 
  อ.ฟ้าประทาน เติมขุนทด อาจารย์ที่ปรกึษาชมรมราก
แก้ว นายปริญญา ดินแดง ประธานชมรมรากแก้ว น.ส.กสุุมา 
งามรมัย์ นายธานินทร์ แก้วยก น.ส.วนัเพ็ญ พลาหาญ น า
นักศึกษาจดัโครงการวนัเด็ก ประจ าปี 2560 ในวนัที่ 13 มกราคม 
2560 ณ โรงเรยีนบ้านหนองกวางทอง ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.
บุรีรมัย์ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจดักิจกรรมวนัเด็ก
ให้กบัเดก็ๆในเขตพื้นที่ชนบทของจงัหวดับุรรีมัย์ ให้นักศกึษาได้
เรยีนรูว้ถิชีุมชนทอ้งถิน่ นักศกึษาเกดิความส านึกรกัชุมชนท้องถิน่ และสรา้งความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างนักศกึษากบัชุมชน
ท้องถิน่ ซึ่งมนีักเรยีนเขา้ร่วมกจิกรรม จ านวน 252 คน และมนีักศกึษาเขา้ร่วมจดักจิกรรม จ านวน 42 คน กจิกรรมของ
โครงการเป็นกิจกรรมเสรมิทกัษะทางวชิาการให้กบัเด็กๆ และกิจกรรมนันทนาการเชงิสร้างสรรค์ โดยได้รบัการบรจิาค
งบประมาณ ขนม ของเล่นเดก็ อุปกรณ์การศกึษา จากนกัศกึษา อาจารย ์ประชาชนทัว่ไป และศษิยเ์ก่า 

มรภ.บรุรีมัย ์ขอแสดงความยนิดกีบันกัศกึษาเยาวชนดเีด่น 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏับรุรีมัย ์ขอแสดงความยนิด ี

น.ศ. รบัการคดัเลอืกเขา้ร่วมโครงการ ณ ต่างประเทศ 
 

ชมรมรากแกว้ จดัโครงการวนัเดก็ ประจ าปี 60 
 



 

 
รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์จดังาน

กจิกรรมวนัคลา้ยวนัเกดิใหแ้ก่บุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัยท์ีม่วีนัคลา้ย
วนัเกดิในเดอืนมกราคม ในวนัที่ 31 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ณ บ้านบุรรีมัย ์
(บ้านพกัผู้สูงอายุ จงัหวดับุรรีมัย์) ซึ่งมผีู้บรหิาร คณาจารย์ เจา้หน้าที่ ที่มวีนั
คล้ายวนัเกิดในเดือนมกราคม เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนกว่า 20 คน โดย

กจิกรรม เป็นการเลีย้งอาหารกลางวนัแก่ผูสู้งอายุ กจิกรรมนันทนาการ ปิดท้ายด้วยการกล่าวอวยพรวนัเกดิ มอบของขวญั 
และรบัประทานอาหารรว่มกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ ร่วมกบั ชมรม TO BE 
NUMBER ONE และหลายภาคส่วนราชการใน จ.บุรรีมัย ์
จดัการประกวด เยาวชนต้นแบบเก่งและด ีTO BE NUMBER 
ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดบัจงัหวดั ประจ าปี 
2560 ในวนัที่ 14 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ณ เวทีราชภฏั
ภริมย(์เวทกีลางแจง้) มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์มเียาวชน 
นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดบุรีร ัมย์ ให้ความสนใจ ร่วม
ประกวดเป็นจ านวนมาก โดยไดร้บัเกยีรตจิาก นายอนุสรณ์ แก้วกงัวาล ผูว้่าราชการจงัหวดับุรรีมัย ์เป็นผูม้อบรางวลั ซึง่ผู้

ทีผ่่านเขา้รอบจะท าการประกวดในรอบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและระดบัประเทศต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มรภ.บรุรีมัย ์จดักจิกรรมวนัเกดิบคุลากรเดอืนมกราคม 
 

มรภ.บรุรีมัย ์ร่วมกบัชมรม TO BE NUMBER ONE จ.บรุรีมัย ์

จดัประกวด เยาวชนตน้แบบเก่งและด ีTO BE NUMBER ONE IDOL 

 



 

 
  อ.ฟ้าประทาน เติมขุนทด ฝ่ายกจิกรรม กองพฒันานักศึกษา น าผู้น า
นักศึกษา 5 คน คือ นายสหรฐั ดินแดง นายสุวรรณ สุกดี นายณรงค์เดช 
ธรรมนิยม น.ส.จริยาภรณ์ แก้วปุม น.ส.หทยัทิพย์ เรืองส าราญ เข้าอบรม
โครงการค่ายเรยีนรูแ้ละเผยแพร่โครงการพระราชด าร ิสถาบนัเครอืข่ายเพื่อการ
พฒันาอุดมศกึษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในวนัที ่8-15 มกราคม 2560 
ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่ องมาจากพระราชด าร ิ          
จ.ฉะเชิงเทรา โดยเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิเขา้กจิกรรมฐานเรยีนรูแ้ละลงมอืปฏบิตัิการแปรรปูอาหาร การเลีย้ง
สตัว ์การผสมพนัธุส์ตัวแ์ละการรกัษาสตัว ์การท าสบู่และการแปรรปูสมุนไพร การ
ปลูกพชื การขยายพนัธุ์พชืด้วยวธิกีารต่างๆ และการบ ารุงรกัษา การปรบัปรุง

บ ารงุดนิและการปลกูพชืบ ารุงดนิ นอกจากนี้ยงัมกีารน านักศกึษาลงพืน้ทีศ่กึษาดูงานจากเกษตรกรทีน่ าองคค์วามรูจ้ากศูนย์
ศกึษาการพฒันาเขาหนิซอ้นอนัเน่ืองมาจากพระราชด ารไิปใชใ้นการประกอบอาชพีและพฒันาการด าเนินชวีติ 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  น.ส.กฤชชฎา กลุทอง ผู้อ านวยการกองพฒันานักศกึษา และ อ.ฟ้า
ประทาน เติมขุนทด ฝ่ายกิจกรรมกองพฒันานักศึกษา นายพิพฒั จนัทร์
เจริญ นายปริญญา ดินแดง น าคณะท างานพฒันาความเขม้แขง็ของชมรม
นักศกึษา และคณะกรรมการชมรมนักศกึษา จ านวน 55 คน เขา้ศกึษาดูงาน
ชมรมนักศกึษามหาวทิยาลยัขอนแก่น วนัจนัทรท์ี่ 16 มกราคม 2560 ณ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น ในการศกึษาดูงานครัง้นี้

มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหช้มรมนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัยไ์ด้
ศึกษ า เ รียน รู้ ก ร ะบวนก า รท า กิ จ ก ร รมขอ งชมรมนั กศึกษ า
มหาวทิยาลยัขอนแก่น และได้มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้ารท ากจิกรรม
ของชมรมนกัศกึษาทัง้สองสถาบนั พรอ้มทัง้สามารถน าองคค์วามรูท้ีไ่ด้
จากการศึกษาดูงานมาปรบัปรุงและพฒันาศักยภาพชมรมนักศึกษา
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัยใ์หด้ยีิง่ขึน้ ซึง่จะส่งผลดต่ีอการจดักจิกรรม
พฒันาคุณภาพนกัศกึษาของชมรมนกัศกึษาต่อไป 

กองพฒันาฯ น าน.ศ. เขา้ค่ายเรยีนรูโ้ครงการพระราชด าริ 
 

กองพฒันาน.ศ. น าคณะกรรมการชมรมนกัศกึษาดงูาน 
 



 
 
 
 

  อ.ฟ้าประทาน เติมขุนทด ฝ่ายกิจกรรมกอง
พฒันานักศกึษา นายปริญญา ดินแดง ประธานชมรม
รากแก้ว นายธนาธิป คนโทฉิมพลี นายณัฐพงษ์     
ใสแก้ว  พร้อมด้วยนักศึกษา เครือข่ายสิงห์อาสา 
จ านวน 43 คน เข้าร่วมกิจกรรมรับซื้อข้าวสารจาก
ชาวนาและบรรจุขา้วสาร เพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบอุทกภยัภาคใต้ ในวนัที่ 11 มกราคม 2560 ณ ศาลากลางจงัหวดับุรรีมัย ์
โดยมกีจิกรรมการรบัซือ้ขา้วสารจากชาวนา จ านวน 3 ตนั ซึง่ชาวนาเป็นผูก้ าหนดราคาเอง และบรรจุขา้วสารลงใส่ถุง ถุงละ 
5 กโิลกรมั เพื่อน าไปช่วยเหลอืผูป้ระสบอุทกภยัทางภาคใต ้จดัโดยบรษิทั สงิห ์คอรเ์ปอเรชัน่ จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  น.ส .กฤชชฎา กุลทอง ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา     
นายพิพฒั จนัทรเ์จริญ  น.ส.พนัทิวา ขาวงาม นายณัฐพงษ์ ใสแก้ว 
น.ส.สิริรตัน์ หนองม่วง น.ส.ขวญัจิรา แซ่เจง็ พรอ้มดว้ยสมาชกิชมรม
ค่ายอาสาพัฒนาและบ าเพ็ญประโยชน์ จ านวน 45 คน เข้าร่วมจัด
โครงการวนัเดก็ ประจ าปี 2560 ในวนัที่ 13 มกราคม 2560 ณ โรงเรยีน
บ้านหนองโคลน ต าบลสระทอง อ าเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรรีมัย ์

โครงการดงักล่าวมวีตัถุประสงคเ์พื่อจดักจิกรรมวนัเดก็ใหก้บัเดก็ๆในเขตพืน้ทีช่นบทของจงัหวดับุรรีมัย์ ใหน้ักศกึษาไดเ้รยีนรู้
วิถีชุมชนท้องถิ่น นักศึกษาเกิดความส านึกรักชุมชน
ทอ้งถิน่ และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างนักศกึษากบั
ชุมชนทอ้งถิน่ ซึง่มนีกัเรยีนเขา้รว่มกจิกรรม จ านวน 153 
คน กิจกรรมของโครงการเป็นกิจกรรมเสรมิทกัษะทาง
วิชาการให้กับเด็กๆและกิจกรรมนันทนาการเชิง
สรา้งสรรค์ โดยได้รบัการบรจิาคงบประมาณ ขนม ของ
เล่นเด็ก อุปกรณ์การศึกษา จากนักศึกษา อาจารย ์
ประชาชนทัว่ไป และศษิยเ์ก่า 
 

กองพฒันาฯ น า น.ศ. ร่วมกจิกรรม 

รบัซื้อขา้วจากชาวนาและบรรจุขา้วสาร 
 

ชมรมค่ายอาสาพฒันาฯ จดัโครงการวนัเดก็ ปี 60 



 
 

 
สาขาวชิาสงัคมศกึษา คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยั

ราชภัฏบุรีร ัมย์ น าโดย ดร .ประทวน วันนิจ หัวหน้า

สาขาวชิาสงัคมศกึษา จดัโครงการพฒันาบุคลากรเพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพในการท างาน ในวนัที ่13-15 มกราคม 2560 ที่

ผ่านมา ณ หอ้งประชุม โรงแรมอารยา รสีอรท์ โขงเจยีมรเิวอรไ์ซค์ อ าเภอโขงเจยีม จงัหวดัอุบลราชธานี โดยในการสมัมนา
ครัง้นี้มคีณาจารยผ์ู้สอนในสาขาสงัคมศกึษา อาจารยท์ี่ปรกึษา และผูท้รงคุณวุฒ ิร่วมกนัสมัมนา  ซึ่งมวีตัถุประสงค์เพื่อเป็น
การพฒันาการเรยีนการสอนตามหลกัสูตรสาขาวชิาสงัคมศกึษาและปรบัปรุงการเรยีนการสอนใหอ้าจารยผ์ูส้อนสงัคมศกึษา
ไดม้โีอกาสพฒันาการเรยีนการสอนในรปูแบบต่างๆ และเพื่อใหม้กีารแลกเปลีย่นแนวความคดิระหว่างอาจารยใ์นสาขาสงัคม
ศกึษากบัผูท้รงคุณวุฒ ิอนัก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการเรยีนการสอนมากยิง่ขึน้  

      
 
 
 
  
 
 
 
 

 
สาขาวิชาการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ คณะวทิยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ พานักศึกษาเข้าร่วม

โครงการประกวดรอ้งเพลงไทยลูกทุ่ง “วจก. ลูกทุ่งไทยครัง้ที ่1” เมื่อวนัที ่21 ธนัวาคม 2559 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพ
สตร ีโดยสาขาวชิาการบรหิารทรพัยากรมนุษยไ์ด้ส่งนักศึกษาชัน้ปีที่ 2 เขา้ร่วมประกวด คอื นายคุณากร  เดชบุญ และ            

นางสาวพรพิมล  ค ามงคล ซึง่การประกวดครัง้นี้มเีขา้ร่วมประกวดทัง้หมด 24 คน และนักศกึษาสาขาวชิาฯ ไดร้บัรางวลั

ชมเชยทัง้ 2 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงัคมศกึษา สมัมนาการพฒันาบคุลากร 

เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการท างาน 

บรหิารทรพัยฯ์ ร่วมประกวดรอ้งเพลงลูกทุ่ง “วจก. ลกูทุ่งไทยคร ัง้ท่ี  1” 



 
 
 

 สถาบนัวจิยัและพฒันา ได้จดัโครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการ
งานวจิยัส าหรบับุคลากร (R to R : ครัง้ที่ 5)  Project entitled "The 
Development of Research Management System for Personnel" (5th 
Routine to Research) โดยระยะแรก ใชเ้วลาการอบรม 1 วนั คอื วนัที ่
13 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมบณัฑติวทิยาลยั อาคารเฉลมิพระเกียรติฯ มตีวัแทนจากหน่วยงานในสงักดั
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ทัง้ระดบัคณะ ส านัก/สถาบนัฯ เขา้รบัการอบรมจ านวนกว่า 50 คน โดยการจดัโครงการครัง้นี้มี
วตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบการบรหิารจดัการงานวจิยัใหม้ปีระสทิธภิาพและคุณภาพเป็นทีย่อมรบั คน้หาแนวทางส่งเสรมิ
และอ านวยความสะดวกใหน้ักวจิยัท างานวจิยัไดอ้ย่างมคีุณภาพ และสามารถจดัท าเครื่องมอืเผยแพร่ผลงานการวจิยัทีแ่ล้ว
เสรจ็ไปสู่เวทสีาธารณะ ซึ่งได้รบัเกยีรตจิาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ บรรยายพเิศษ 
“สถานการณ์และผลกระทบของมหาวทิยาลยัจากปัจจยัภายนอก ” และได้รบัความอนุเคราะห์จากทมีนักวจิยัผู้เชี่ยวชาญ 
ประกอบไปด้วย ผศ.จารินี ม้าแก้ว สงักดัคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ดร.สุขสรรค์ ชูบุญ สงักดัคณะวทิยาศาสตร ์และ 
ดร.เชาวลิต สิมสวย รองผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัฯ สงักดัคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม เป็นวทิยากร 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

รศ.มาลิณี จโุฑปะมา อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
ราชภฏับุรรีมัย ์ผศ.ดร.สุภาพร ช่ืนชูจิตร คณบดคีณะ
วิท ย า ศ า ส ต ร์  น าย ส ร า ยุ ท ธ  ท ร ง ป ร ะ โ ค น 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนสตึก และ นางรุ่งจิต  สุวรรณ
ธาดา  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
โรงเรยีนสตึก นายประชัย พรสง่ากลุ ผู้อ านวยการ
โรงเรียนพุทไธสง และ นายชาญ ส่ิวไธสง  รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายบรหิารงานงบประมาณ โรงเรยีนพุท

ไธสง ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงภาคีเครอืข่ายการพฒันาทกัษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ระหว่าง
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ กบัโรงเรยีนสตึก อ.สตึก จ.บุรรีมัย์ และโรงเรยีนพุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรรีมัย์ ในวนัที่ 18 
มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ณ หอ้งประชุมสุพรรณิการ ์อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์โดยเนื้อหาใน
บนัทกึข้อตกลงเป็นการร่วมภาคเีครอืข่ายโครงการพฒันาทกัษะวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ และร่วม
สนบัสนุนในดา้นบุคคลากร สถานที ่งบประมาณ ทรพัยส์นิ ก าลงัคน และอื่นๆ 

สถาบนัวิจยัฯ อบรมพฒันาระบบบรหิารจดัการ 

งานวิจยัส าหรบับุคลากร (R to R : คร ัง้ท่ี 5) 

คณะวิทยาศาสตร ์มรภ.บุรรีมัย ์จบัมือ โรงเรยีนสตึกและโรงเรยีนพทุไธสง 

ลงนามบนัทึกขอ้ตกลงพฒันาทกัษะวิทยาศาสตรแ์ละคณติศาสตรส์ู่ความเป็นเลศิ 

 



 
  

คณะวทิยาศาสตร์ น าโดย ผศ.ดร.สุภาพร ช่ืนชูจิตร 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม
บุคลากรใหม่ใน หวัขอ้เรื่อง การพฒันาศกัยภาพการจดัการ
เรยีนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากรใหม่ในสังกัด
คณะวทิยาศาสตร ์วนัที ่11 มกราคม 2560 ทีผ่่านมา ณ หอ้ง

ประชุมเลก็ ศูนยว์ทิยาศาสตรแ์ละ วทิยาศาสตรป์ระยุกต์  ในการอบรมในครัง้นี้จดัอบรมใหพ้นักงานมหาวทิยาลยั บุคคลากร
สายวชิาการและบุคลากรสายสนับสนุนสงักัดคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อพฒันา
ศักยภาพในด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่ท าการสอน ให้บรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของหลกัสูตร ซึง่มุ่งเน้นผูเ้รยีนเป็น ส าคญั ประกอบ
กบัเพื่อให้เขา้ใจในบทบาทของอาจารย์ผู้สอนในสถาบนัอุดมศึกษา ตลอดจน
เขา้ใจระเบยีบ ประกาศและแนวปฏบิตัขิองระบบราชการ และของมหาวทิยาลยั
ได้อย่างถูกต้องตรงกัน ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของงานที่ท าอยู่ในระดับ 
มาตรฐานของสถาบนัอุดมศกึษา 

 
 
 

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏ

บุรรีมัย ์เป็นประธานพธิเีปิดโครงการอบรมการเพิม่ศกัยภาพการ
ผลิตและการแปรรูปผลิตภณัฑ์ผ้าทอพื้นบ้านให้ได้คุณภาพและ
มาตรฐาน  ซึ่งจัดขึ้นโดยสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งทอ คณะ
วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ในระหว่างวนัที่ 11-13 
มกราคม 2560 ทีผ่่านมา ณ โรงแรมพนมพมิาน มหาวทิยาลยัราช
ภฏับุรรีมัย ์ให้แก่กลุ่มผู้ผลติผ้าพื้นบ้านในจงัหวดับุรรีมัย์ จ านวน 
50 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คน ซึ่งได้เรียนเชิญ อ.สนัน่ บุญลา ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าทอ จากสถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิ่งทอ       

น.ส.เจษฎาภรณ์  รินไธสง นักวิชาการมาตรฐานและ น.ส.พิมลมาศ เตียสกลุ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ส านัก

อุตสาหกรรมจงัหวดับุรรีมัย ์มาเป็นวทิยากรใหค้วามรูใ้นครัง้นี้  
 

 
 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย ์    

น าโดย ผศ.ดร.สุภาพร ช่ืนชูจิตร คณบดคีณะวทิยาศาสตร์
พร้อมด้วย คณะผู้บรหิาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร ์     
ณ ห้องอธกิารบดฯี อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิขอพรปีใหม่จาก    
รศ.มาลิณี จโุฑปะมา อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์
ในวนัที ่29 ธนัวาคม 2559 ทีผ่่านมา  

คณะวิทยาศาสตร ์จดัอบรมบุคลากรใหม่ 

 

 วิทยาศาสตร ์อบรมการผลติและแปรรปูผลติภณัฑผ์า้ทอพื้นบา้น 

คณะวิทยาศาสตร ์สวสัดปีีใหม่ อธิการบดี       

 



ส่งสารผ่านสือ่วิทยุกระจายเสยีง 

โดย งานประชาสมัพนัธ ์มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรมัย ์
   รายการวิทยุ เพื่ อประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย  โดย คุณกิตติญา  กึมรัมย ์ 
...วนัอาทติยท์ี ่15,22 มกราคม 2560 ในรายการ “ ราชภฏัสู่ชุมชน ” ทางสถานีวทิย ุองคก์าร
สือ่สารมวลชนแหง่ประเทศไทยจงัหวดับุรรีมัย ์92 MHZ เวลา 16.10 – 17.00 น. ...วนัจนัทรท์ี ่
16,23 มกราคม 2560 ในรายการ “จนัทรน้ี์ท่ีราชภฏั” ทางสถานีวทิยุกระจายเสยีงแห่งประเทศ
ไทยจงัหวดับุรรีมัย ์101.75 MHZ  เวลา 11.10 - 12.00 น. น าเสนอขา่วสาร รายละเอียดงานรบั
พระราชทานปริญญาบตัรส าหรบับณัฑิตทีส่ าเรจ็การศึกษา ปีการศึกษา 2557 – 2558 รายละเอียดสอบคดัเลือกนักศึกษา 
ภาคปกติ รอบทัว่ไป เพือ่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรมัย์ ประจ าปีการศึกษา 2560 ข่าวสารการรบัสมคัร
นักเรียนใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรมัย ์ประจ าปีการศึกษา 2560 และประชาสมัพนัธ์เชิญชวนบริจาคเงิน
และสิง่ของเพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภยัภาคใต้ 

 
 

 

 

 

 

ข่าวศนูยวิ์ทยบรกิาร 
 การบอกรบัสมาชกิฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสเ์พือ่การสบืคน้ (วารสารออนไลน์) ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 ส าหรบัปีงบประมาณ 2560 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ไดด้ าเนินการบอกรบัสมาชกิฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส์
เพือ่การสบืคน้ (วารสารออนไลน์) ซึง่มฐีานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสใ์นสาขาวชิาต่างๆ รวมถงึฐานขอ้มลูเพื่อการอา้งองิ (Citation 
Database) เพื่อใหบ้รกิารกบันิสติ นักศกึษา คณาจารย์ นักวจิยั และบุคลากรภายในหน่วยงานของท่านใชป้ระโยชน์ดา้นการศกึษา
และวจิยั จ านวนทัง้สิน้ 13 ฐานขอ้มลู เป็นระยะเวลา 12 เดอืน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

ช่ือฐานข้อมูล ช่วงเวลาให้บริการ 
1) AB/INFORM Collection 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560 
2) ACM Digital Library 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560 
3) ProQuest Dissertations & Theses Fulltext 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560 
4) SpringerLink - Journal 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560 
5) Web of Science 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560 
6) American Chemical Society Journal 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560 
7) Academic Search Complete 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560 
8) Communication & Mass Media Complete 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560 
9) Computer & Applied Sciences Complete 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560 
10) Education Research Complete 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560 
11) Emerald Management 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560 
12) H.W. Wlison 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560 
13) ScienceDirect 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค. 2560 

 

มหาวทิยาลยั/สถาบนัสามารถตรวจสอบสถติกิารใชง้าน รายละเอยีดฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสพ์รอ้ม URL คูม่อืการใชง้าน ได้
ที ่http://www.uni.net.th/UniNet/referenceDB/   

ขอเชญิตดิตามรบัฟังรายการวิทยุเพือ่ประชาสมัพนัธ์มหาวิทยาลยั 
 

           ...รายการ “ ราชภฏัสู่ชุมชน ” ออกอากาศทุกวนัอาทิตย์ เวลา 16.10–17.00 น. ทางสถานีวิทยุองค์การ
สือ่สารมวลชนแหง่ประเทศไทยจงัหวดับุรรีมัย ์(92 MHZ ) อ.ส.ม.ท.บุรรีมัย ์
        ...รายการ “จนัทรน้ี์ท่ีราชภฏั” ออกอากาศทุกวนัจนัทร ์เวลา 11.10 - 12.00 น. ทางสถานีวทิยุกระจายเสยีงแห่ง
ประเทศไทยจงัหวดับุรรีมัย ์(101.75 MHZ )  สวท.บุรรีมัย ์



  สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 สมัยสามัญ คร้ังท่ี 12/2559 

วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

                                          โดย ผศ.พงศ์เพชร  สังข์ศักดา  
                                                                      เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งท่ีประชุมทราบ  
     1.1 ประธานแจ้งเพ่ือทราบ  
        1.1.1 ขอขอบคุณคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่บริจาคเงินจ านวน 36,000 บาท เพื่อร่วมท าบุญในพิธี
อุปสมบทหมู่ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่พระสงฆ์ จ านวน 89 รูป เมื่ออุปสมบท
เรียบร้อยแล้วจะเดินทางไปยังพุทธมนฑล เพื่อร่วมกับพระสงฆ์ที่อุปสมบทหมู่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ รวมจ านวนทั้งสิ้น 999 รูป ซึ่งเป็น
โครงการที่จัดท าขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช 
        1.1.2 ดร.สุชาติ  เมืองแก้ว ได้เดินทางไปประชุม ณ ประเทศมาเลเซีย เรื่องภาวะผู้น าในระดับอุดมศึกษาของประเทศต่างๆ มีสมาชิก
จ านวน 27 ประเทศที่เข้าร่วม โดยได้รับฟังกรณีตัวอย่างจากประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อผู้บริหารได้รับการแต่งตั้งแล้วจะต้องเข้าอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น ซึ่งประเทศมาเลเซียก็ได้มีการน าแนวคิดดังกล่าวมาใช้ โดยมีการ ตั้ง
สถาบันพัฒนาผู้น าอุดมศึกษาของประเทศ เพ่ือให้ผู้บริหารก้าวทันโลกยุคใหม่ท่ีต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้บริหารจึงต้องมีความคิดที่เป็นระบบ 
มีวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนเข้มแข็ง ไม่ท าเพื่อตนเองแต่ท าเพื่อมหาวิทยาลัย ส่วนรวม และประเทศชาติเป็นหลัก พร้อมทั้งต้องมีการพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ให้
เป็นต้นแบบของผู้บริหารที่ดีต่อไป ซึ่ง เป็นแนวคิดที่ดีที่มหาวิทยาลัยควรน ามาเป็นต้นแบบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
        1.1.3 ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  ในวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
        1.1.4 บทบาทของมหาวิทยาลัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยจะต้องมีวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
หรือโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล บนวิสัยทัศน์ “มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน” โดยศึกษาจากเอกสารประกอบการประชุม 

     2.1 อธิการบดีแจ้งเพื่อทราบ 
         2.1.1 ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวุฒิ  ตั้งสอนบุญ สังกัดคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับโอน
ให้เข้ารับราชการในสังกัดคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์  มาลี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับโอนให้เข้ารับราชการในสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
         2.1.2 ด้วยฝ่ายการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าประเทศไทยได้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
ไทย โดยเฉพาะหลักสูตรนานาชาติ โดยมีนักศึกษาชาวจีนเข้ามาศึกษาหลักสูตรดังกล่าวเป็นจ านวนมาก 
         ในการนี้  คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 10/2559  เมื่อวันที่ 12  ตุลาคม  2559  ได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า ประเด็นดังกล่าวมีความส าคัญและกระทบต่อความเช่ือมั่นที่มีต่อคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย จึงใคร่ขอให้
สภาสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ  หรือหลักสูตรสองภาษา  หรือหลักสูตรที่มีนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา ตระหนัก
และให้ความส าคัญการด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมทั้งการบริหารจัดการใน
หลักสูตรต่าง ๆ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ใช้บัณฑิตและสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ต่อการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย โดย 
     1. ด าเนินการจดัการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับ
ปริญญาตรี  พ.ศ.  2558  เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ.2558  และแนวทางการบริหารเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2558 

    2. ในการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร  ต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง  เพื่อให้เป็นหลักประกันของ
คุณภาพบัณฑิตทุกระดับและทุกสาขาวิชา          
    3. จัดระบบบริหารจัดการที่มีความโปร่งใสและจัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่เท่าเทียมกับนักศึกษาในหลักสูตรอื่น ๆ  อาทิ  การ



ช าระค่าลงทะเบียนซึ่งอาจช าระเป็นรายภาคการศึกษา  หรือรายปี  มิใช่การช าระครั้งเดียวต่อรายหลักสูตร  โดยรับช าระค่าลงทะเบียนจากนักศึกษา
โดยตรง  การก าหนดคืนเงินค่าลงทะเบียนในกรณีต่าง ๆ 
         2.1.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เตรียมจัดโครงการอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลย
เดช ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 จ านวน 89 รูป เมื่ออุปสมบทเรียบร้อยแล้วจะเดินทางไปยังพุทธมนฑล เพื่อร่วมกับพระสงฆ์ที่อุปสมบทหมู่จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ รวมจ านวนทั้งสิ้น 999 รูป      
         2.1.4 ด้วยส านักพระราชวังได้แจ้งหมายก าหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีขึ้น
ระหว่างวันท่ี  26 – 31 มกราคม 2560 ส าหรับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 27 มกราคม 2560 
ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชด าเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง  
        ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา          
         4.1 อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑติ ปีการศึกษา 2559 ครั้งท่ี 5 
        4.2 ผลการประเมินตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยภาพรวม ตามเกณฑ์ของ สกอ.  คะแนนเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดับดี 
        4.3 เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอ่ืนๆ 
         5.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 
09.00 น. ณ ห้องประชุมเบญจกาญจน์ ช้ัน 5 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
         5.2 ก าหนดการและกระบวนการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดังนี้ 
           วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559  
            - สภามหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี (ช่วงเช้า) จากนั้นเวลา 14.00 น. คณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีประชุม ครั้งท่ี 1 เพื่อพิจารณาก าหนดกระบวนการสรรหาฯ ดังนี้ 
           1) ก าหนดการและกระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
           2) หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติของอธิการบดี การรับสมัครและการเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
             3) รายชื่อบุคลากร และกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ท่ีมีสิทธ์ิเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
           4) แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ด าเนินการสรรหาอธิการบดี 
           วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559  
           - ประกาศก าหนดการและกระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
           - ประกาศรายช่ือบุคลากร และกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่มีสิทธิ์เสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี 
           - จัดส่ง เรื่องการด าเนินการสรรหาอธิการบดีให้คณะ ส านัก/สถาบัน เพื่อทราบและด าเนินการแจ้งบุคลากรในสังกัด 
            วันอังคารที่ 2 ธันวาคม ถึง วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559  
            - ประชาสัมพันธ์การด าเนินการสรรหา อธิการบดี ให้หน่วยงานภายนอกและบุคคลทั่วไปทราบโดยทั่วกัน และประชาสัมพันธ์
ผ่านเว็บไซต์ http://www.bru.ac.th 
           วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 ถึง วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ 
           - รับสมัครและรับเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
           วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น.  
            - ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ครั้งที่ 2 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร และผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชชภัฏบุรีรัมย์ 
            วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560  

http://www.bru.ac.th/


            - ด าเนินการทาบทาม ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อยืนยันและตอบรับเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งกรอกประวัติ ข้อมูล
รายละเอียด ท่ีใช้ประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งเสนอแนวปฏิบัติที่สนองตอบต่อนโยบายของสภามหาวิทยาลัย จ านวน 10 ชุด และน าเอกสารพร้อม
ใบตอบรับเป็นลายลักษณ์อักษรมายื่นด้วยตนเอง ท่ีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ส านักงานอธิการบดี  ช้ัน 2 อาคาร 15 ในวันจันทร์ที่ 9 
มกราคม 2560 เวลา 16.30 น. 
           วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 ภายในเวลา 16.30 น.  
           - ผู้ตอบรับการสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่งอธิการบดี ด าเนินการน าส่งเอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายเลขานุการด้วยตนเอง หาก
ไม่ด าเนินการ/ด าเนินการล่าช้ากว่าก าหนดเวลา ถือว่าสละสิทธ์ิเข้ารับการสรรหาบุคคลที่สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
           วันอังคารที ่10 มกราคม 2560 ภายในเวลา 12.00 น.  
           - ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหา รวบรวมเอกสารประวัติ ข้อมูลรายละเอียด ที่ใช้ประกอบการพิจารณาพร้อมข้อเสนอแนว
ปฏิบัติที่สนองตอบต่อนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและความคิดเห็นของผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ที่ตอบรับเข้าสู่ กระบวนการสรรหาฯ ให้
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเพื่อพิจารณา 
          วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. 
           - ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ครั้งท่ี 3 
           - คณะกรรมการสรรหาท าการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกบุคคลที่สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีที่ตอบรับเข้าสู่กระบวนการสรร
หาฯ กรณีที่มีผู้ตอบรับไม่เกิน 3 คน ให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการ ดังนี้ 
            1. ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ผ่านการสรรหาบุคคลที่สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี เรียงตามล าดับตัวอักษร ในวันพุธที่ 11 มกราคม 
2560 
            2. ท าหนังสือแจ้งไปยังผู้ผ่านการสรรหาบุคคลที่สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี เพื่อด าเนินการ ดังนี้ 
              2.1 จัดท าและส่งเอกสาร ประวัติ พร้อมข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณา จ านวน 35 ชุด เพื่อน าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ส านักงานอธิการรบดี ช้ัน 3 อาคาร 15 ในวัน
พุธที่ 25 มกราคม 2560 ภายในเวลา 16.30 น. 
               2.2 แสดงวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
           กรณีมีผู้ตอบรับเกิน 3 คน ให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการ ดังนี้ 
             1. แจ้งผู้ตอบรับ ให้ด าเนินการเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหา ท่านละไม่เกิน 20 นาที ในวันอังคารที่ 17 
มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป โดยเรียงล าดับรายชื่อตามตัวอักษร ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ 
             2. คณะกรรมการสรรหาท าการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกบุคคลที่สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ไม่เกิน 3 คน ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาบุคคลที่สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรียงตามล าดับตัวอักษร 
ในวันพุธท่ี 18 มกราคม 2560  
             3. ท าหนังสือแจ้งไปยังผู้ผ่านการสรรหาบุคคลที่สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อด าเนินการ 
ดังนี ้
               3.1 จัดท าและส่งเอกสารประวัติ พร้อมข้อมูลรายละเอียดที่จะใช้ประกอบการพิจารณา จ านวน 35 ชุด เพื่อน าเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ส านักงานอธิการบดี ช้ัน 2 อาคาร 15 ใน
วันพุธท่ี 25 มกราคม 2560 ภายในเวลา 16.30 น. 
               3.2 แสดงวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

           วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  
           - ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี น าบัญชีรายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรี รัมย์ เรียง
ตามล าดับตัวอักษร พร้อมประวัติ ข้อมูลรายละเอียด ท่ีใช้ประกอบการพิจารณาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
           - สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกบุคคลที่สมควรให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตามบัญชีรายช่ือ จ านวน 
1 คน และน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต่อไป 
 
 
 



ก าหนดการ 
โครงการเวยีนเทยีนเน่ืองในวนัมาฆบูชา 

วนัเสาร ์๑๑ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ บริเวณลานวฒันธรรม องคพ์ระพุทธสพัพญัญูสุคโต มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรมัย ์

**************************** 
เวลา ๑๘.๐๐ น.  -  สาธุชนพรอ้มเพรยีงกนั ณ บรเิวณลานวฒันธรรม   

         องคพ์ระพุทธสพัพญัญสูุคโต มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ 
เวลา  ๑๙.๐๐ น. -  รว่มกนัสวดมนต ์เจรญิภาวนา สมาธ ิและรบัฟังพระธรรมเทศนา 

       เนื่องในวนัมาฆบูชา  
    -  พธิเีวยีนเทยีน 

เวลา ๒๑.๐๐ น.  -  เสรจ็พธิ ี และรว่มบนัทกึภาพ 
**************************** 

หมายเหตุ : เชญิชวนแต่งกายดว้ยชุดขาว  เสือ้ขาว 
  : ทางส านกัศลิปะและวฒันธรรมไดจ้ดัเตรยีม ดอกไม ้ธปู เทยีน ใหท้่านบรจิาคตามก าลงัศรทัธา 
 
 

การแข่งขนัว่ิง 14 กุมภาพนัธ์ มินมิาราธอน คร ัง้ท่ี 3 
 

มรภ.บรีุรมัย ์ จดัแข่งขนั มินิมาราธอน ครัง้ท่ี 3  เน่ืองในวนัราชภฏั  รายละเอียดดงัน้ี 

ประเภทการแข่งขนั   
- ประชาชนทัว่ไป 
- บุคลากร ชาย , หญงิ 
- นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ ชาย , หญงิ 

ระยะทางทีใ่ชใ้นการแขง่ขนั 
มนิิมาราธอน  ระยะทางประมาณ  10 กโิลเมตร 
FUN  RUN  (เดนิวิง่เพื่อสุขภาพ) ระยะทาง  5 กโิลเมตร 

รางวลัส าหรบัประเภท มนิิมาราธอน  ของแต่ละประเภท 
อนัดบัที ่1 ถว้ยรางวลั  พรอ้มเงนิรางวลั 500  บาท 
อนัดบัที ่2 ถว้ยรางวลั  พรอ้มเงนิรางวลั 400  บาท 
อนัดบัที ่3 ถว้ยรางวลั  พรอ้มเงนิรางวลั 300  บาท 
อนัดบัที ่4 เงนิรางวลั 200  บาท 
อนัดบัที ่5 เงนิรางวลั 100  บาท 

หมายเหตุ  ผูเ้ขา้แขง่ขนั ทีเ่ขา้เสน้ชยัจะไดร้บัเหรยีญรางวลัทีร่ะลกึ 
ปล่อยตวั  มนิิมาราธอน  เวลา 04.30  น. 
ปล่อยตวั FUN  RUN  (เดนิวิง่เพื่อสุขภาพ)  เวลา  05.50  น.  
พธิมีอบรางวลั  เวลา  07.00  น. เป็นตน้ไป 



ก าหนดการ 

พิธอีุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล  

แดพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจ านวน  ๘๙  รูป 

ณ  วดักลางพระอารามหลวง  อ าเภอเมือง  จงัหวดับุรรีมัย ์

ระหวา่งวนัที ่ ๑๔ – ๒๒  กุมภาพนัธ ์  ๒๕๖๐ 

วันจันทร์ที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
เวลา  ๑๓.๐๐  น.  - ผู้อุปสมบทรายงานตัว และพร้อมกันบริเวณพิธี 
เวลา  ๑๔.๐๐  น.  - พิธีปลงผมนาค โดยคณะสงฆ์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง คณะเจ้าภาพ  
เวลา  ๑๖.๐๐  น.  - ผู้อุปสมบท พร้อมกันบริเวณพิธี 
เวลา  ๑๖.๓๐  น.  - ประธานในพิธี เดินทางมาถึงพิธี 

    - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ  
  และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
- ประธานกล่าวค าถวายราชสดุดี วงดนตรีไทยบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 

เวลา  ๑๗.๐๐  น.  - พิธีท าขวัญนาค 
   - เจ้าหน้าท่ีนิมนต์ พระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ แสดงพระธรรมเทศนาขึ้นสู่ธรรมาสน์ 

- เจ้าหน้าท่ีอาราธนาศีล 
- พระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ศีล 
– พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑  
- ประธานในพิธี ถวายเครื่องไทยธรรม กัณฑ์เทศน์ แด่พระเทพปริยัตยาจารย์เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ 
- พระสงฆ์อนุโมทนา 
- ประธานในพิธี กรวดน้ า รับพร 

 เวลา  ๑๘.๓๐  น.  -  เสร็จพิธี 
หมายเหตุ การแต่งกาย -  แต่งกายด้วยชุดสุภาพสีด า  ก าหนดการนี้อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
วันอังคารที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

เวลา ๐๖.๐๐ น.  -  ท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๔๗ รูปเนื่องในวันราชภัฏ 
      ณ หน้าหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  
เวลา ๐๘.๐๐ น.  -  พิธีสดุดีน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันราชภัฏ 
   -  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เดินทางมาถึงพิธี 
   -  วงดุริยางค์ บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 
   -  ประธานในพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ 
   -  ประธานน่ังประจ าท่ีรับรอง 
   -  พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร (โดยองค์การนักศึกษา) 
   -  ประธานถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน – พุ่มทอง) และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย  
   -  ประธานกล่าวค าถวายราชสดุดี    
      (เมื่อประธานกล่าวจบ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) 
   -  ประธานถวายความเคารพ  จากนั้นเดินทางเพื่อเข้าร่วมขบวนแห่นาค 
เวลา ๐๙.๐๐ น.  -  ตั้งขบวนแห่นาค ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ 

    -  วงโยธวาทิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา บรรเลงเพลงน าขบวน 
   สาขาวิชานาฏศิลป์ร าหน้าขบวน แห่นาครอบพระอุโบสถวัดกลางพระอารามหลวง  ๓ รอบ 
-  นาคตั้งแถวด้านหน้าพระอุโบสถ กล่าวค าวันทาเสมาหน้าพระอุโบสถ 

เวลา ๑๐.๐๐ น.  -  พระอุปัชฌาย์ พระอันดับ พร้อมกัน ณ พระอุโบสถ 
-  นาค กราบพระรัตนตรัย กล่าวค าขอบรรพชา 
-  พระอุปัชฌาย์ ให้การบรรพชา (สามเณร) 
-  นาค เปลี่ยนผ้าครอง (ผ้าไตร)  
-  ประธานในพิธีถวายบาตรแก่สามเณรใหม่ 
-  สามเณรใหม่ กล่าวค าขออุปสมบท 



- พระอุปัชฌาย์ ให้การอุปสมบท เสร็จแล้ว 
- ผู้บังคับบัญชา บิดามารดา และผู้ปกครองถวายจตุปัจจัยแด่พระอุปัชฌาย์และพระอันดับ 
- พระสงฆ์อนุโมทนา 
- ประธานในพิธี กรวดน้ า รับพร 
- ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 

หมายเหตุ การแต่งกาย - ข้าราชการแต่งกายด้วยชุดปกติขาว ไว้ทุกข์ 
   - ประชาชนแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีด า      ก าหนดการนี้อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
 เวลา  ๐๗.๐๐  น.  - ท าบุญตักบาตร ถวายปิ่นโตพระสงฆ์  โดยคณะครุศาสตร์ 
 เวลา  ๐๙.๐๐  น.  - ศึกษาธรรมะ 
 เวลา  ๑๑.๐๐  น.  - ฉันท์เพล 
 เวลา  ๑๓.๐๐  น.  - ศึกษาธรรมะ 
 เวลา  ๑๗.๐๐  น.  - ท าวตัร 
วันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

เวลา  ๐๗.๐๐  น.  - ท าบุญตักบาตร ถวายปิ่นโตพระสงฆ์  โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 เวลา  ๐๙.๐๐  น.  - ศึกษาธรรมะ 
 เวลา  ๑๑.๐๐  น.  - ฉันท์เพล 
 เวลา  ๑๓.๐๐  น.  - ศึกษาธรรมะ 
 เวลา  ๑๗.๐๐  น.  - ท าวัตร 
วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

เวลา  ๐๗.๐๐  น.  - ท าบุญตักบาตร ถวายปิ่นโตพระสงฆ์  โดยคณะวิทยาศาสตร์ 
 เวลา  ๐๙.๐๐  น.  - ศึกษาธรรมะ 
 เวลา  ๑๑.๐๐  น.  - ฉันท์เพล 
 เวลา  ๑๓.๐๐  น.  - ศึกษาธรรมะ 
 เวลา  ๑๗.๐๐  น.  - ท าวัตร 
วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

เวลา  ๐๗.๐๐  น. - ท าบุญตักบาตร ถวายปิ่นโต จตุปัจจัยพระสงฆ์  โดยคณะ เทคโนโลยีการเกษตรและ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 เวลา  ๐๙.๐๐  น.  - ศึกษาธรรมะ 
 เวลา  ๑๑.๐๐  น.  - ฉันท์เพล 
 เวลา  ๑๓.๐๐  น.  - เดินทางไปพุทธมณฑล 
 เวลา  ๒๐.๐๐  น.  - จ าวัด 
วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
    - ด าเนินการตามก าหนดการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ 
วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
 เวลา  ๐๗.๐๐  น.  - ฉันท์เช้า 
 เวลา  ๑๑.๐๐  น.  - ฉันท์เพล 
 เวลา  ๑๓.๐๐  น.  - เดินทางกลับบุรีรัมย์ 
 เวลา  ๒๐.๐๐  น.  - จ าวัด 
วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

เวลา  ๐๗.๐๐  น. - ท าบุญตักบาตร ถวายปิ่นโตจตุปัจจัยพระสงฆ์  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 เวลา  ๐๙.๐๐  น.  - ศึกษาธรรมะ 
 เวลา  ๑๑.๐๐  น.  - ฉันท์เพล 
 เวลา  ๑๓.๐๐  น.  - ศึกษาธรรมะ 
 เวลา  ๑๗.๐๐  น.  - ท าวัตร 
วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
    -ลาอุปสมบท 



 
  



 


