
 
  



 
  



 
 
 
 รศ.มาลิณี จโุฑปะมา  อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
ราชภฏับุรรีมัย์ให้เกยีรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม
หลกัสตูร “การป้องกนัและระงบัอคัคภียัในมหาวทิยาลยั
ราชภฏับุรรีมัย์ ซึ่งจดัขึน้โดยส านักงานอธกิารบด ีใน
วนัที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม  

พุทธรกัษา อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ และบรเิวณหน้าหอพกัหญงิ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์มคีณาจารย ์เจา้หน้าทีเ่ขา้รบั
การอบรมเป็นจ านวนกว่า 60 คน ซึ่งเนื้อหาของการอบรมแบ่งเป็นการบรรยายให้ความรู้ด้านทฤษฎี การฝึกปฏบิตัิการ
ดบัเพลงิเบื้องต้นและการซ้อมปฏบิตัแิผนการระงบัอคัคภียั โดยได้รบัความความอนุเคราะห์จาก  นายชนะพล กาญจนะ 
นายสุริยงค์ แก่นทอง นายศกัรินทร ์เจียมรมัย์ นายเชิดชยั ทินปราณี นายสุรศกัด์ิ โสพิศวง และทมีเจ้าหน้าที่งาน
เทศบาลเมอืง จ.บุรรีมัย ์เป็นวทิยากรในการอบรม 

ดา้น ดร.ธนิน กรอธิพงศ์ ผูอ้ านวยการส านักงานอธกิารบด ีกล่าวว่า การฝึกอบรมหลกัสูตร “การป้องกนัและระงบั
อคัคภียั” ในครัง้นี้ เป็นการจดัขึน้ตามแผนปฏบิตังิานประจ าปี 2560 และแผนปฏบิตักิารรองรบัภาวะฉุกเฉิน กรณีเกดิอคัคภียั
ของมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการใหบุ้คลากรไดท้ราบวธิปีฏบิตัทิีถู่กต้องและสามารถช่วยเหลอื
ตนเองไดเ้มือ่เกดิอคัคภียั 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ด าเนินการเป็นประธานคณะอนุกรรมการพจิารณา
คดัเลอืกนกัศกึษาเพื่อรบัรางวลัพระราชทาน ระดบัอุดมศกึษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2560 ทีผ่่าน
มา ณ หอ้งประชุมเบญจกาญจน์ อาคารนวตัปัญญา มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์
 
 
 
 
 
 
 
 

มรภ.บรุรีมัย ์สรา้งเสรมิความปลอดภยั 

อบรม การป้องกนัและระงบัอคัคภียั 

มรภ.บรุรีมัย ์ร่วมคดัเลอืกนกัศกึษา รางวลัพระราชทาน 

ระดบัอดุมศกึษา ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 

 



 

 

 

 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ น าโดย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีฯ 
ด าเนินการจดัคูหาเพื่อเสนอรายชื่อผูท้ี่สมควรไดร้บัการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะครศุาสตร ์คณบดคีณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์คณบดคีณะวทิยาการจดัการ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้อ านวยการ
สถาบนัวจิยัและพฒันา และเลอืกตัง้ประธานสภาคณาจารยแ์ละคณะกรรมการสภาคณาจารย ์ในวนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2560 ที่
ผ่านมา ณ ห้องประชุมพุทธรกัษา อาคารเฉลมิพระเกียรติฯ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ โดยมคีณาจารย์และเจ้าหน้าที่
มารว่มใชส้ทิธเิสนอชื่อและเลอืกตัง้เป็นจ านวนมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

รศ.สมมาตร ์ผลเกิด รองอธกิารบดฝ่ีายวจิยั
และบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์พรอ้ม
ด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชน
ทัว่ไป จ านวนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมเวียน
เทียนในโครงการ “สืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย   
ใฝ่คุณธรรม น าจติใจ เวยีนเทยีนเนื่องในวนัมาฆบูชา” 
ที่จดัขึ้นโดยส านักศิลปะและวฒันธรรม มหาวทิยาลยั
ราชภฏับุรรีมัย ์ในวนัที่ 11 กุมภาพนัธ ์2560 ทีผ่่านมา 
ณ บรเิวณองค์พระพุทธสพัพญัญูสุคโต มหาวทิยาลยั
ราชภัฏบุรรีมัย์ โดยกิจกรรมในโครงการประกอบไป
ดว้ย การรบัฟังปาฐกถาธรรม และเวยีนเทยีนรอบองค์
พระพุทธสพัพญัญสูุคโต 

โดยการจดัโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค ์ 
เพื่ อ เ ป็นการส่ ง เ ส ริม ให้มีก ารอ นุ รักษ์  สืบสาน

พระพุทธศาสนา ประเพณี วฒันธรรมไทย พร้อมทัง้ปลูกจติส านึก ด้านคุณธรรม จรยิธรรม ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที ่
นกัศกึษาและประชาชนทัว่ไป อนัเป็นสิง่ทีด่งีาม 

มรภ.บรุรีมัย ์จดัคูหาเสนอรายชือ่ผูไ้ดร้บัการสรรหา 

ต าแหน่งคณบดี ผูอ้ านวยการส านกั และเลอืกต ัง้สภาคณาจารย ์

 

มรภ.บรุรีมัย ์สบืสานวฒันธรรมไทย 

จดักจิกรรมเวียนเทียน วนัมาฆบชูา 

 



 
 

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏ

บุรรีมัย ์ใหเ้กยีรตเิป็นประธานเปิดกจิกรรมงาน ASEAN Festival 
2017 ที่จดัขึ้นโดยศูนย์อาเซียนศึกษา ส านักงานต่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ น าโดย ผศ.ดร.นวมินทร์ ประ

ชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ในวันที่ 8 

กุมภาพนัธ ์2560 ทีผ่่านมา ณ บรเิวณหน้าอาคาร 1 โดยงานดงักล่าวจดัขึน้เพื่อประชาสมัพนัธก์จิกรรมอบรมภาษาอาเซยีน
ต่างๆ ที่จะจดัขึน้ภายในปีนี้ ซึ่งภายในงานมกีารแสดงศลิปวฒันธรรมของประเทศในภูมภิาคอาเซยีน และซุ้มอาหารจาก
ประเทศต่างๆ อาท ิจนี กมัพชูา ลาว เวยีดนาม และไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ จดังาน

กจิกรรมวนัคลา้ยวนัเกดิใหแ้ก่บุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัยท์ีม่วีนัคลา้ยวนั
เกิดในเดอืนกุมภาพนัธ์ ในวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ บ้านบุรรีมัย ์
(บา้นพกัผูส้งูอาย ุจงัหวดับุรรีมัย)์ ซึง่มผีูบ้รหิาร คณาจารย ์เจา้หน้าที ่ทีม่วีนัคลา้ย
วนัเกดิในเดอืนกุมภาพนัธ ์เขา้ร่วมกจิกรรมเป็นจ านวนกว่า 10 คน โดยกจิกรรม 
เป็นการเลี้ยงอาหารกลางวนัแก่ผู้สูงอายุ กิจกรรมนันทนาการ ปิดท้ายด้วยการกล่าวอวยพรวนัเกิด มอบของขวญั และ
รบัประทานอาหารรว่มกนั 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ศนูยอ์าเซยีนศกึษา จดังาน ASEAN Festival 

มรภ.บรุรีมัย ์จดักจิกรรมวนัเกดิบคุลากรเดือนกุมภาพนัธ์ 
 



 
 

 

สาขาวชิาเทคโนโลยเีซรามกิส์ คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม จดัโครงการจดัตัง้
ศูนยก์ารเรยีนรูเ้พื่อพฒันาศกัยภาพการผลติในอุตสาหกรรมแบบครบวงจร และมกีจิกรรม
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตในอุตสาหกรรมเซรามกิส์ขึ้น ในระหว่างวนัที่ 24-26 
กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ โดยมผีู้เข้าร่วมประกอบไปด้วยกลุ่มอาชีพ
เครื่องปั้นดินเผาอ าเภอบ้านกรวด นักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาในพื้นที่อ าเภอบ้านกรวด 
นักศกึษาทุนชาวกมัพูชา ศษิยเ์ก่า และนักศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยเีซรามกิส ์กว่า 150 คน และได้รบัเกยีรตจิาก รศ.ดร.
สมมาตร ์ผลเกิด รองอธกิารบดฝ่ีายวจิยัและบรกิารวชิาการ เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการ ซึง่การจดัฝึกอบรมครัง้นี้มทีมี
วทิยากรทีม่คีวามรู ้และประสบการณ์ในการผลติเครื่องปั้นดนิเผาไดแ้ก่คณาจารยน์ักวจิยั และนักศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยี
เซรามกิส ์มาใหค้วามรู ้ความเขา้ใจในการท าเครือ่งปัน้ดนิเผาตัง้แต่ขัน้ตอนแรก จนไดช้ิน้งาน เครือ่งปัน้ดนิเผาทีส่มบรูณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
สาขาวชิาสถติปิระยุกต์ สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดล้อม สาขาวชิา
เทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวชิาวิทยาการคอมพวิเตอร์ สาขาวิชา
ฟิสกิส์ และสาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารกฬีา จดัโครงการโรงเรยีนบา้น
โคกสะอาดวทิยาคารเข้มแขง็เพื่อชุมชนเขม้แขง็ ปี 4 ในวนัที่ 8-9 
กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรยีนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร บ้านโคก
สะอาด หมู่ 6 ต.อิสาณ อ.เมอืง จ.บุรรีมัย์ เพื่อส่งเสรมิการพฒันา

ความรูแ้ละทกัษะให้กบัครผูู้สอนและทกัษะการเรยีนรูผ้่านกิจกรรมนอกห้องเรยีน ได้แก่ 1.กจิกรรมธนาคารขยะในโรงเรยีน 
โดย อ.มณีนุช ให้ศิริกลุ ดร.กลุธิดา ธรรมรตัน์ อ.เสกสิทธ์ิ ดวงค า อ.เขมิกา อารมณ์ 2.กจิกรรมผลติน ้าหมกัชวีภาพ
เพื่อการเกษตร โดย ผศ.สุธีรา สุนทรารกัษ์ อ.คณิตตา ธรรมจริยวงศา อ.สถิตรตัน์ รอดอารี 3.กจิกรรมดวงดาวและ
อวกาศ โดย อ.ภทัรพงศ์ ข าคม อ.สุพตัรา วงศ์ศรียา อ .วรุตม์ คุณสุทธ์ิ          
4.กจิกรรมการเสรมิสรา้งสมรรถภาพและพฒันาทกัษะทางการกฬีา โดย อ.วิศรตุ 
ศรีแก้ว ดร.ปรชัญา ชุมแวงวาปี อ.เชิดศกัด์ิ แก้วแกมดา 5.กจิกรรมการพฒันา
ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ โดย อ.ชรทั รงัสิมาเทวญั อ.สกรณ์ บุษบง           
6.กิจกรรมเรยีนรู้ด้วยสื่อการ์ตูนสามมติิและท าสื่อ Stop Motion โดย อ.ปุริม      
ชฎารตันฐิติ อ.ชลิตา เจริญเนตร อ.แสงดาว นพพิทกัษ์ อ.กิตติคณุ บญุเกต ุ

เทคโนโลยเีซรามิกส ์จดัอบรมการผลติในอตุสาหกรรมเซรามิกส ์
 

วิทยฯ จดัโครงการโรงเรยีนบา้นโคกสะอาดฯ เขม้แขง็เพือ่ชมุชนเขม้แขง็ ปี 4 
 



 
 

 สาขาวชิาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยั
ราชภัฏบุรีร ัมย์ น าโดย รศ.สมบัติ ประจญศานต์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยี

สถาปัตยกรรม ไดจ้ดันิทรรศการ “กจิกรรม วาดลวดอวดลาย ปีที ่2” ใหก้บันักศกึษาชัน้ปีที ่
1 สาขาวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ไดแ้สดงผลงานการออกแบบลวดลาย โดยใชเ้ทคนิคสี
น ้า พรอ้มกบัน าเสนอผลงานของตนเอง ในวนัที ่8 กุมภาพนัธ์ 2560 ที่ผ่านมา โดยได้รบั

เกยีรตจิาก อ.สุจิน สงัวาลยม์ณีเนตร และ ผศ.ดร.อุษณีย ์มาลี ใหท้ศันวจิารณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาผลงาน แก่

นกัศกึษา ซึง่วตัถุประสงคใ์นการจดันิทรรศการในครัง้นี้ เพื่อใหน้ักศกึษาชัน้ปีที ่1 ไดแ้สดงผลงานของตนเอง และมทีกัษะใน
การน าเสนอมากขึน้ พรอ้มทัง้น าค าแนะน าจากอาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒไิปปรบัใชใ้นการเรยีนต่อไป   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ โดย อ.สินีนาฏ รามฤทธ์ิ ด าเนินการประสานงานกับ 

Sunghee Kim Full Professor, Incheon National University เพื่อจดันิทรรศการ
น าเสนอผลงานการออกแบบผลติภณัฑ์หตัถกรรมธรรมชาติจากเส้นกก ซึ่งเป็นวจิยั
พฒันาหตัถกรรมกกสู่งานออกแบบเครื่องประดบั และสนิคา้ตกแต่งบ้าน ดว้ยทุนวจิยั 4 ลา้นบาทจากรฐับาลเกาหล ีโดยน า
ภมูปัิญญาทอ้งถิน่มาพฒันาการออกและสแีละลวดลายใหร้ว่มสมยั รฐับาลผลกัดนัใหว้างสนิคา้ที่ duty free สรา้งงานใหชุ้มชน
และรกัษาภูมปัิญญาการสานกกไว้ ซึ่งจดัแสดง ระหว่างวนัที ่6-13 กุมภาพนัธ์ ที่ผ่านมา ณ บรเิวณ ชัน้ 1 อาคาร 18 คณะ
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

น.ศ. เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม น าเสนอผลงานออกแบบลวดลาย  
 

ออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม จดันิทรรศการแสดงผลงาน 

การออกแบบผลติภณัฑห์ตัถกรรมธรรมชาตจิากเสน้กก 



 
 

 
 

 สาขาวชิาเทคโนโลยก่ีอสรา้ง คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยั
ราชภฏับุรีรมัย์ น าโดย อ.ณรงค์เดช ยงัสุขเกษม อาจารย์ประจ าสาขาวิชา

เทคโนโลยก่ีอสร้าง น านักศึกษาจ านวน 6 คน เข้าร่วมการแข่งขนัการแข่งขนั
ทกัษะทางด้านเทคโนโลยใีนงานวนัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมวชิาการครัง้ที่ 4 ใน
วนัที ่16-17 กุมภาพนัธ ์2560 ทีผ่่านมา ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี ซึง่
วตัถุประสงค์ในการน านักศกึษาไปร่วมแข่งขนัทกัษะในครัง้นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้
นักศกึษาไดน้ าความรูจ้ากการเรยีน ในชัน้เรยีนมาประยุกต์ใช้ในการท างานหรอื
ใช้ภูมปัิญญา ทกัษะ ความช านาญของตนเอง ผ่านแบบจ าลองโครงสร้างอย่างง่าย  โดยเข้าร่วมการแข่งขนัการออกแบบ
โครงสรา้งสรา้งไมไ้อศกรมี ประกอบดว้ยนกัศกึษา ชัน้ปีที ่3 จ านวน 6 คน และอาจารยผ์ูค้วบคุมจ านวน 2 ท่าน 

 
 

 

 

คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ ประกอบดว้ย อ.วชัระ วชิรภทัรกลุ อ.ปราโมทย ์     ป่ิน

สกุล อ.กฤษดากร เช่ือมกลาง และ อ.พนิช สมสะอาด เข้าร่วมแสดงผลงานใน

เทศกาลโคราชศลิปะและวฒันธรรมนานาชาต ิ2560 (Korat International Art Culture 
Festival 2017 ) ภายใตโ้ครงการสรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืในการผลติบณัฑติกบัภาค

ส่วนต่างๆ การแสดงศิลปะและวฒันธรรมเทศกาลโคราช “เครื่องปั้นดนิเผาด่านเกวยีน ครัง้ที่ 1” ในวนัที่ 30 มกราคม - 2 
กุมภาพนัธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อ
แลกเปลี่ยนศิลปะและวฒันธรรมด้านเครื่องปั้นดินเผาระหว่าง
มหาวทิยาลยัเครอืขา่ย ในการบูรณาการกบัการเรยีนการสอน เน้น
ส่งเสรมิการเรยีนรูด้า้นท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ใหส้ามารถ
ผลติบณัฑติทีม่คีวามส านึกรกัในศลิปะและวฒันธรรมต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทคโนโลยก่ีอสรา้ง ร่วมแข่งขนัทกัษะทางดา้นเทคโนโลยี 

ในงานวนัเทคโนโลยอีตุสาหกรรมวิชาการคร ัง้ท่ี 4 
 

เซรามิกส ์ร่วมเทศกาลโคราชศลิปะและวฒันธรรมนานาชาติ 
 



 
 
 
    อ.ฟ้าประทาน เติมขุนทด ฝ่ายกิจกรรมกอง
พฒันานักศกึษา ไดร้บัเชญิเขา้ร่วมการประชุมระดบัชาต ิ
เรื่อง สุขภาวะทางเพศครัง้ที ่2 หวัขอ้ เซก็สเ์ปิดในวยัรุ่น 
: เปิดพื้นที่เพิม่ความฉลาดรูเ้รื่องเพศ จดัโดยส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ

หน่วยงานหลกัตาม พ.ร.บ.การป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภใ์นวยัรุ่น รวมทัง้
ภาคเีครอืข่ายภาคประชาสงัคม ระหว่างวนัที ่8-10 กุมภาพนัธ ์2560 ณ โรงแรมมริา
เคลิ แกรนด ์คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ เพื่อสรา้งเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจที่ถูกต้อง
เกีย่วกบัการสรา้งสุขภาวะทางเพศ เพื่อเป็นเวทใีนการแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์
การด าเนินงานขององค์กรเครือข่ายที่ด าเนินงานด้านการสร้างสุขภาวะทางเพศ 
เพื่อให้เยาวชนได้มสี่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เกี่ยวกบัการสรา้งสุขภาวะทาง
เพศ เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัสุขภาวะทางเพศที่ถูกต้องให้แก่เยาวชน
และพฒันาใหเ้ยาวชนมภีมูคิุม้กนัทีด่เีกี่ยวกบัการสรา้งสุขภาวะทางเพศ 
 
ฃ 
 
 อ.คคนางค์ ช่อชู หวัหน้าสาขาวิชาการพัฒนาสังคม  อ.สุจิตรา ยางนอก     
อ.ศิริพร โคตะวินนท์ อ.ธิดารตัน์ คีมกระโทก และ อ.ฟ้าประทาน เติมขนุทด น า
นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม จ านวน 45 คน เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ
ระดบัชาติเครอืข่ายนิสติ นักศึกษา คณาจารย์การพฒันาชุมชน สงัคม และท้องถิ่น 
CSD สมัพนัธ ์ครัง้ที ่16 เรื่อง “ลดความเหลื่อมล ้า สรา้งความเป็นธรรมในสงัคมดว้ย
พลงัชุมชน” ระหว่างวนัที ่6 - 9 กุมภาพนัธ ์2560 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุร ีอ าเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบุร ี จดัโดย
สาขาวชิาการพฒันาชุมชน มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุร ีรวมกบั สมาคมพฒันาชุมชนท้องถิน่และสงัคม และเครอืข่าย
สาขาวชิาการพฒันาชุมชนและสงัคมทัว่ประเทศ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นเวทแีลกเปลี่ยนเรยีนรูท้ ัง้ในด้านกจิกรรม การ
พฒันาพื้นที่และงานวชิาการส าหรบันักศกึษา-อาจารยส์าขาพฒันาชุมชน/สงัคมและสาขาวชิาที่เกี่ยวข้องทัว่ประเทศ และ
ประสานความสมัพนัธซ์ึง่จะก่อใหเ้กดิการยกระดบัความรูเ้พื่อพฒันานักศกึษาและอาจารยส์าขาวชิาดา้นพฒันาชุมชน /สงัคม
และสาขาทีเ่กีย่วขอ้งทัว่ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองพฒันาฯ ส่งบคุลากรเขา้ร่วมประชมุ

วิชาการสขุภาวะทางเพศคร ัง้ท่ี 2 

 การพฒันาสงัคม ร่วมสมัมนาวิชาการ CSD สมัพนัธ์ คร ัง้ท่ี 16 



 

 

 

 
  

 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ น าโดย อ.ภริูชญ์ งามคง 

หวัหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้า น านักศกึษาเข้าร่วมการ
แข่งขนัในงาน “มหกรรมเทคโนโลยอุีตสาหกรรมวชิาการ 4.0” ซึ่งจดัขึน้ในวนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ คณะ

เทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทร ์โดยไดส้่งตวัแทน
นักศกึษาชัน้ปีที ่3 จ านวน 3 คน เขา้ร่วมการแข่งขนั ประกอบไปด้วย 
นายบณัฑิต ศิริสุข นายณธายุ ธระชาติมงคล และ นายสุรศกัด์ิ 

ลางไชย เขา้รว่มการแขง่ขนัทกัษะการควบคุมอตัโนมตั ิดว้ย PLC โดย

ทางสาขาวิชาฯ สามารถคว้ารางวลัระดบัเหรียญเงิน การแข่งขนั

ทกัษะการควบคุมอตัโนมตัดิว้ย PLC  
 

 
 
 
 

 
 สาขาวิช าอิ เ ล็กทรอนิ กส์สื่ อสาร  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีมัย์ น าโดย ดร.สุวฒัน์ 

มณีวรรณ รองคณบดฝ่ีายวชิาการ คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

น านักศกึษาสาขาวชิาอเิลก็ทรอนิกส์เขา้ร่วมชมและร่วมแข่งขนัใน
งาน “มหกรรมเทคโนโลยอุีตสาหกรรมวชิาการ 4.0” ซึ่งจดัขึ้นใน
วันที่  14 กุมภาพันธ์  2560 ที่ผ่ านมา ณ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยได้ส่งตัวแทน
นักศกึษาชัน้ปีที่ 3 จ านวน 3 คน เขา้ร่วมการแข่งขนั ประกอบไป
ด้วย นายพรมศร เกาประโคน นายประณต ภูดวงดาด และ 

นายศุภเสฏฐ์ วงษ์สถิต์ เข้าร่วมการแข่งขนัทักษะการควบคุม

อตัโนมตัิ ด้วย PLC และส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ รถเข็นคนพกิารควบคุมด้วยจอยสติ๊ก เข้าร่วมประกวดในการแข่งขนั
สิง่ประดษิฐ ์ระดบัอุดมศกึษา/ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู  
 โดยทางสาขาวชิาฯ สามารถควา้รางวลั รองชนะเลิศอนัดบั 2 การแข่งขนัการประกวดสิง่ประดษิฐร์ะดบัอุดมศกึษา/

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (อ.วิสิทธ์ิ ลุมชะเนาว ์อาจารยท์ี่ปรกึษา) และ รางวลัระดบัเหรียญเงิน การแข่งขนั

ทกัษะการควบคุมอตัโนมตัดิว้ย PLC (ดร.สวุฒัน์ มณีวรรณ) อาจารยผ์ูค้วบคุมทมี 

 
 

เทคโนฯ วิศวกรรมไฟฟ้า ควา้รางวลัการแข่งขนั 

“มหกรรมเทคโนโลยอีตุสาหกรรมวิชาการ 4.0” 
 

อเิลก็ทรอนกิส ์ควา้รางวลัในการแข่งขนั 

มหกรรมเทคโนโลยอีตุสาหกรรมวิชาการ 4.0 
 



 
 
   อ.ฟ้าประทาน เติมขุนทด ฝ่ายกิจกรรมกอง
พฒันานักศึกษา นายสหรฐั ดินแดง ประธานชมรม
ค่ายอาสาพฒันาและบ าเพญ็ประโยชน์ น.ส.กสุุมา งาม
รมัย์ นายณัฐพงษ์ ใสแก้ว น.ส.สิริรตัน์ หนองม่วง 
นายธานินทร ์แก้วยก นายสุวรรณ สุกดี นายณรงค์
เดช ธรรมนิยม พร้อมด้วยสมาชิกชมรมค่ายอาสา
พัฒนาและบ าเพ็ญประโยชน์ จ านวน 74 คน จัด
โครงการค่ายอาสาพฒันาบวร รุ่นที ่1 ในวนัที่ 4 กุมภาพนัธ์ 2560 ณ ชุมชนบ้านหนองไผ่ใหญ่ วดับ้านหนองไผ่ใหญ่ และ
โรงเรยีนบา้นหนองไผ่ใหญ่ ต.ชุมเหด็ อ.เมอืง จ.บุรรีมัย ์โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหน้ักศกึษาไดม้สี่วนร่วมกบัประชาชนในการ
พฒันาหมูบ่า้น วดั และโรงเรยีน ตระหนึกถงึความส าคญัของหมู่บา้น วดั และโรงเรยีนซึง่เป็นหน่วยพฒันาคุณภาพชวีติของ
ประชาชนในชุมชนทอ้งถิน่ และเพื่อเสรมิสรา้งจติส านึกและจติสาธารณะใหแ้ก่นกัศกึษาด้วยการลงมอืปฏบิตั ิ

 
 
 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ น า โดย          
ดร.สุชาติ หอมจนัทร ์ผู้ช่วยคณบด ีคณะครุศาสตร์ จดัโครงการ
อบรมทักษะการจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ศูนย์ศึกษาพัฒนาคร ู   
ในวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2560 ณ 
หอ้งประชุมบณัฑติวทิยาลยั ชัน้ 9 

อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ ทัง้นี้เพื่อเป็นการใหค้ณะครอูาจารย์
ในเขตจงัหวดับุรรีมัยแ์ละจงัหวดัใกล้เคยีงมอีงค์ความรู้เกี่ยวกบัสะเต็มศึกษา ซึ่งการจดั
โครงการในครัง้นี้ ได้รบัเกียรติจาก ดร.เทพพร โลมารกัษ์  อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
วทิยาศาสตร ์คณะครศุาสตร ์เป็นวทิยากร  
 

 

 
    อ.ฟ้าประทาน เติมขุนทด ฝ่ายกิจกรรมกองพัฒนา
นักศกึษา น.ส.กสุุมา งามรมัย ์ประธานชมรม BRU Volunteer 
นายพิพฒั จนัทรเ์จริญ นายสหรฐั ดินแดง นายณัฐพงษ์ ใส
แก้ว นายสุวรรณ สุกดี นายณรงค์เดช ธรรมนิยม น.ส.วนั
เพญ็ พลาหาญ พรอ้มด้วยนักศกึษาจติอาสา จดัโครงการวยัใส 
ใส่ใจเรื่องเพศ ในวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2560 ณ โรงเรยีนบ้าน
หนองไผ่ใหญ่ ต.ชุมเหด็ อ.เมอืง จ.บุรรีมัย ์ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้เดก็และเยาวชนมคีวามรูเ้รื่องเพศหญงิชายทีถู่กต้อง 
เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนมคีวามรูเ้กี่ยวกบัการป้องกนัการตัง้ครรภ์ทีย่งัไม่พรอ้ม เพื่อเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมใหแ้ก่เดก็
และเยาวชนเรือ่งเพศศกึษา และเพื่อสนบัสนุนนโยบายของภาครฐัในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตัง้ครรภ์ทีย่งัไม่พรอ้มใน
วยัรุน่ โดยการสนบัสนุนงบประมาณจากมลูนิธขิวญัชุมชน 
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กองพฒันาฯ น าน.ศ. จดัโครงการวยัใส ใส่ใจเรือ่งเพศ 

ครศุาสตร ์อบรมการจดัการเรยีนรูส้ะเต็มศกึษา   



 
 
 
     นายปริญญา ดินแดง ประธานชมรมรากแก้ว นาย
พิพฒั จนัทรเ์จริญ น.ส.สิริรตัน์ หนองม่วง นายณัฐพงษ์ 
ใสแก้ว นายสหรฐั ดินแดง นายสุวรรณ สุกดี พร้อมด้วย
นักศึกษา เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงดว้ยพลงันักศกึษา ระหว่างวนัที่ 9 – 13 กุมภาพนัธ ์
2560 ณ บ้านโนนสะอาด ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรตัน์ จ.ขอนแก่น 
จดัโดยมูลนิธิรากแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
แนวคดิและทกัษะในการศึกษาปัญหาและหาความต้องการ
ของชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิดและหลักการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถ
แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่าง
แทจ้รงิ เสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างนักศกึษาต่างสถาบนั 
เพื่อใหเ้กดิเครอืขา่ยในการท างาน กจิกรรมของโครงการประกอบดว้ย 1. การอบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัเครื่องมอืส ารวจชุมชน 
2. การฝึกปฏบิตัสิ ารวจขอ้มลูของชุมชนโดยใชเ้ครื่องมอืส ารวจชุมชนและสอบถามแบบส ารวจคุณภาพชวีติของประชากรใน
ชุมชน 3. กิจกรรมเรยีนรู้การวดัน ้าและการจดัการฝาย 4. กิจกรรมสนัทนาการสร้างความสมัพนัธ์ของสถาบนัต่างๆ 5. 
กจิกรรมการน าเสนอโครงการ การด าเนินงานของแต่ละมหาวทิยาลยั 

 
 

 
   อ.ฟ้าประทาน เติมขุนทด ฝ่ายกิจกรรมกองพฒันา
นักศกึษา นายสหรฐั ดินแดง ประธานชมรมค่ายอาสาพฒันา
และบ าเพญ็ประโยชน์ น.ส.กสุุมา งามรมัย ์นายณัฐพงษ์ ใส
แก้ว นายพิพฒั จนัทรเ์จริญ นายสุวรรณ สุกดี นายณรงค์
เดช ธรรมนิยม พรอ้มดว้ยสมาชกิชมรมค่ายอาสาพฒันาและ
บ าเพญ็ประโยชน์ จ านวน 82 คน จดัโครงการค่ายอาสาพฒันา
บวร รุ่นที่ 2 ในวนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2560 ณ โรงเรยีนบ้าน
ดอนใหญ่ ต าบลบ้านบวั อ าเภอเมอืง จงัหวดับุรรีมัย์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรยีนซึง่เป็นสาธารณะประโยชน์ของส่วนรวมและพฒันาให้
นักศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เพื่อ
เสรมิสรา้งกระบวนการมจีติสาธารณะของนักศกึษาดว้ยการลง
มอืปฏบิตัิกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เพื่อให้นักศึกษาและ
ประชาชนในชุมชนได้ตระหนึกถงึความส าคญัของโรงเรยีนซึ่ง

เป็นหน่วยพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนในชุมชนทอ้งถิน่ และเพื่อใหน้กัศกึษาไดใ้ชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์  

กองพฒันาฯ ส่งน.ศ. เขา้ร่วมโครงการ 

ขบัเคลือ่นปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
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 รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์
เป็นประธานเปิดโครงการพฒันาศกัยภาพนักศกึษาและเสรมิสรา้งทกัษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 “กิจกรรมอบรมหลกัสูตรและการเขยีน
แผนการจดัประสบการณ์ระดบัปฐมวยั” ซึง่จดัขึน้โดยสาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวยั คณะครุศาสตร ์น าโดย ผศ.ดร.นิตยา บรรณประสิทธ์ิ หวัหน้า

สาขาฯ และคณาจารยใ์นสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั ใหก้บันักศกึษาภาคปกต ิระดบั คบ.5 ปี ชัน้ปีที ่3-4 รวมทัง้สิ้นจ านวน 
107 คน ในวนัที ่3-4 กุมภาพนัธ ์2560 ณ หอ้งประชุมพุทธรกัษา ชัน้ 3 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ50 พรรษาฯ มหาวทิยาลยั
ราชภฏับุรรีมัย์ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยัมคีวามรู้ความสามารถเกี่ยวกับหลกัสูตร
การศกึษาปฐมวยัและการเขยีนแผนการจดัประสบการณ์ระดบัปฐมวยั สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใชใ้น
การจดัการเรยีนการสอนเดก็ปฐมวยัได ้ซึง่ไดร้บัความอนุเคราะหจ์าก ดร.กรวิภา สรรพกิจจ านง อาจารยป์ระจ าภาควชิา
การศกึษาปฐมวยั มหาวทิยาลยัรามค าแหง เป็นวทิยากร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภฏับุรรีมัย์ น าโดย ผศ.ดร.ชูเกียรติ จารตัน์ ผู้รบัผดิชอบ
โครงการ อ.ปัญญา  แร่เพชร อาจารย์สาขาวิชาภาษาองักฤษ 
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีคร ูและไดร้บัเกยีรตจิาก ดร.เสาวรจ เรือง
ไพศาล และ อ.วงจนัทร ์พูลเพ่ิม อาจารยส์าขาวชิาภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ในการก ากบัดูแล

นักศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการฯ  โครงการครัง้ นี้ มีนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร ์ชัน้ปีที่ 4 เขา้ร่วม จ านวน 56 คน โดยจดัให้มี
การศึกษาดูงาน ณ โรงเรยีนนารนุีกูล และเขื่อนสรินิธร จงัหวดัอุบลราชธานี 
ระหว่างวนัที่ 15-17 กุมภาพนัธ์ 2560 โดยมวีตัถุประสงค์คอืเพื่อส่งเสรมิให้
นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษและเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่ง
โครงการครัง้นี้ไดบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ุกประการ 

การศกึษาปฐมวยั จดัอบรมหลกัสตูร 

และการเขยีนแผนการจดัประสบการณร์ะดบัปฐมวยั 

ภาษาองักฤษ คบ. จดัโครงการเตรยีมพรอ้ม 

ก่อนออกฝึกประสบการณวิ์ชาชพีคร ู



 

 

 

 คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ ร่วมมอื
กบั โรงเรยีนสตึก จดัอบรมเชงิปฏบิตัิการเสรมิสร้างทกัษะการ
ปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร์ ส าหรบันักเรยีนวิทยาศาสตร ์
คณิตศาสตร ์(คู่ขนาน) โรงเรยีนสตกึ โดยไดร้บัเกยีรตจิาก ผศ.

ดร.สุภาพร ช่ืนชูจิตร คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ราชภัฏบุรีร ัมย์ กล่าวเปิดงานต้อนรับคณะครูอาจารย์และ
นกัเรยีนทีเ่ขา้รบัการอบรม ทัง้นี้เพื่อใหน้กัเรยีนไดม้คีวามเชื่อมัน่
ในการใช้เครื่องมอืทาง วทิยาศาสตรแ์ละระบบเครอืข่ายทางคอมพวิเตอร ์อนัเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรยีนต่อไปใน
อนาคตและเป็นการสรา้ง ความเชีย่วชาญ ผลติก าลงัคนทางดา้นวทิยาศาสตรท์ีม่คีุณภาพ สามารถพฒันาประเทศชาตไิด้
ต่อไปในอนาคตโดยการอบรมดงักล่าวจดัขึน้ในระหว่างวนัที ่18-19 กุมภาพนัธ ์2560 ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 
จ านวน 29 คน และนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 จ านวน 23 คนซึง่มคีณาจารยค์ณะวทิยาศาสตรเ์ป็นวทิยากรอบรมเนื้อหา
เกีย่วกบัความรูค้วามเขา้ใจและประสบการณ์ในการท าปฏบิตักิารดา้นเคม ีชวีวทิยา ฟิสกิส ์ไดอ้ยา่งครบถว้นและสมบรูณ์ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 ผศ.ดร.สภุาพร ช่ืนชูจิตร คณบดคีณะ

วิทยาศาสตร์ เ ป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานการก าจดัขยะอนิทรยี์
โดยใช้ระบบผลิตแก๊สชีวภาพ (Bio Gas) 
รว่มกบัเทศบาลเมอืงบุรรีมัย ์ณ หอ้งประชุมเลก็ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
อาคาร 12 ในวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2560 โดย
จะ เ ริ่มด า เนิ นงานจัดส่ งขยะอินทรีย์  ให้

มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัยด์ าเนินการก าจดัผ่านระบบผลติแก๊สชวีภาพ (Bio Gas) ต่อไป 
 

วิทยาศาสตร ์อบรมเสรมิสรา้งทกัษะการปฏบิตัิการทางวิทยาศาสตร์ 

ส าหรบันกัเรยีนวิทยาศาสตร ์คณติศาสตร ์(คู่ขนาน) โรงเรยีนสตึก 
 

วิทยาศาสตร ์ประชมุคณะกรรมการด าเนินงานการก าจดัขยะอนิทรยี ์

โดยใชร้ะบบผลติแกส๊ชวีภาพ (Bio Gas) ร่วมกบัเทศบาลเมืองบรุรีมัย ์
 



 

 
   
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ 
ร่วมมือกับ โรงเรียนพยัคภูมิวิทยาคาร  จัดอบรมเชิง
ปฏบิตักิารเสรมิสรา้งทกัษะการปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร์ 
ส าหรบันักเรยีนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (คู่ขนาน) โรง
เรยีนพยคัภูมวิทิยาคาร โดยได้รบัเกยีรตจิาก ผศ.ดร.สุภา
พร ช่ืนชูจิตร คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัราช
ภัฏบุรีร ัมย์ กล่าวเปิดงานต้อนรับคณะครูอาจารย์และ

นกัเรยีนทีเ่ขา้รบัการอบรม ทัง้นี้เพื่อใหน้กัเรยีนไดม้คีวามเชื่อมัน่ในการใชเ้ครื่องมอืทาง วทิยาศาสตรแ์ละระบบเครอืข่ายทาง
คอมพวิเตอร ์อนัเป็นประโยชน์พืน้ฐานในการเรยีนต่อไปในอนาคตและเป็นการสรา้ง  ความเชีย่วชาญ ผลติก าลงัคนทางดา้น
วทิยาศาสตร์ที่มคีุณภาพ สามารถพฒันาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคตโดยการอบรมดงักล่าวจดัขึน้ในระหว่างวนัที่ 15 
กุมภาพนัธ ์2560 ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที1่ จ านวน 38 คน และนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที4่ จ านวน 37 คนซึง่มี
คณาจารยค์ณะวทิยาศาสตรเ์ป็นวทิยากรอบรมเนื้อหาเกี่ยวกบัความรูค้วามเข้าใจและประสบการณ์ในการท าปฏบิตักิารดา้น
เคม ีชวีวทิยา เทคโนโลยสีารสนเทศ และสาธารณสุข ไดอ้ยา่งครบถว้นและสมบรูณ์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ผศ.ดร.สุภาพร ช่ืนชูจิตร คณบดคีณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์

เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการพฒันาบุคลากรดา้นการออกแบบและสรา้งแบบตดั เพื่อเพิม่
มูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ซึ่งจัดขึ้นโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ในวนัที ่16-18 กุมภาพนัธ ์2560 ที่ผ่านมา ณ หอ้งประชุมศูนย์

วิทย์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ ให้แก่กลุ่ม
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้าน จังหวัดบุรีร ัมย์ และนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ จ านวน 40 คน ซึ่งได้เชิญ อ.ธีระ 

ฉันทสวสัด์ิ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบเสือ้ผา้และผลติภณัฑไ์ลฟ์

สไตล ์มาเป็นวทิยากรใหค้วามรูใ้นครัง้นี้ 
 

วิทยาศาสตร ์อบรมเสรมิสรา้งทกัษะการปฏบิตัิการทางวิทยาศาสตร์ 

ส าหรบันกัเรยีนวิทยาศาสตร ์คณติศาสตร ์(คู่ขนาน) รร.พยคัภมิูวิทยาคาร 
 

วิทยาศาสตรส์ิง่ทอ จดัโครงการพฒันาบคุลากรดา้นการออกแบบ 

และสรา้งแบบการตดั เพือ่เพิม่มูลค่าผลติภณัฑส์ิง่ทอ 



 
 
 
 สถาบนัภาษา ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยั  
ราชภฏับุรรีมัย ์ได้จดัพธิมีอบรางวลัและเกยีรตบิตัรแก่นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลายทเีข้าร่วมโครงการ “โครงการทดสอบความสามารถทางด้านไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษส าหรบันักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายประจ าปีการศึกษา 
2559” และได้รบัรางวลัตามที่เกณฑ์ที่ประกาศไว้ เมื่อวนัที่ 4 กุมภาพนัธ์ 2560 ณ 
หอ้งประชุมลกัษณะงาม อาคารนวตัปัญญา ซึง่การด าเนินโครงการไดด้ าเนินงานเป็น 3 ช่วงระยะเวลา กล่าวคอื 
- การอบรมความรูก่้อนสอบ เมือ่วนัเสารท์ี ่24 ธนัวาคม 2559 
- การทดสอบความสามารถทางดา้นไวยากรณ์ภาษาองักฤษ เมือ่วนัอาทติยท์ี ่8 มกราคม 2560 
- การอบรมความรูห้ลงัสอบและการมอบรางวลั เมือ่วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์2560 

ซึ่งจากการส ารวจและการพบปะพูดคุยกบันักเรยีน ครูและผู้ปกครองต่างก็เห็นพ้องต้องกนัว่าการจดัสอบที่มกีาร
อบรมความรูใ้หด้ว้ยน้ีเป็นประโยชน์อยา่งมากทัง้กบัตวันกัเรยีนเองและครผููส้อนทีส่ามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปขยายต่อทัง้กบั
การเรยีน การสอน และการสอบ และขอใหม้กีารจดัสอบและอบรมในลกัษณะน้ีในช่วงเดอืนมถุินายนหรอืกรกฎาคมของทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จดัการอบรมเชงิปฏบิตักิาร การพฒันา e-learning ด้วยระบบจดัการ
เรยีนการสอนผ่านระบบเครอืขา่ย Moodle ในระหว่างวนัที ่28 กุมภาพนัธ์-1 มนีาคม 
2560 ณ ห้องปฏบิตัิการคอมพิวเตอร์หงส์พนัธ์ อาคารนวตัปัญญา มตีัวแทนจาก
บุคลากรสายผูส้อนภายในมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์จ านวน กว่า 50 คน โดยการ

จดัอบรมมวีัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์สามารถจดัท า
เนื้อหาประกอบการสอนบทเรยีนออนไลน์ ทีม่โีครงสรา้ง 
เนื้อหา และวธิกีารทีเ่หมาะสมกบัการศกึษา รวมทัง้เป็น
เครื่องมอืสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถมแีหล่งค้นคว้า
ข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอนโดยตรง สามารถเข้าถึง
เนื้อหาวชิา ไดอ้ยา่งเตม็ที ่และสามารถเผยแพร่ขอ้มลูให้
เป็นประโยชน์ต่อสงัคม ผูเ้รยีน และผูส้นใจใหส้ามารถเขา้มาศกึษาและเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เป็นการกระตุน้การศกึษาตลอดชวีติ  

สถาบนัภาษามอบรางวลั การทดสอบความสามารถ 

ดา้นไวยากรณภ์าษาองักฤษ นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย  

ส านกัวิทยบรกิารฯ อบรมการพฒันา e-learning  

ดว้ยระบบจดัการเรยีนการสอนผ่านระบบเครอืข่าย Moodle 



 

 

 สาขาวิขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์น าโดย อ.จงกล ศิริประภา หวัหน้า
สาขาวชิาฯ ร่วมกบัชมรมรกัการถ่ายภาพจงัหวดับุรรีมัย ์และบรษิทั
แคนนอนมาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จ ากดั จดัโครงการอบรมเชงิ

ปฏิบัติการการถ่ายภาพภาคสนามเส้นทางสู่มือ
อาชพี : การถ่ายภาพบุคคลด้วยกล้อง DSLR ใน
วนัที ่11 กุมภาพนัธ ์2560 ทีผ่่านมา ณ หอ้งประชุม
พุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยได้ร ับ
เกียรติจาก  รศ .ดร .สมมาตร์  ผลเ กิด  รอ ง
อธกิารบดฝ่ีายวจิยัและบรกิารวชิาการ เป็นประธาน
เปิดการอบ ทัง้นี้เพื่อเป็นการส่งเสรมิและกระตุ้นใหผู้เ้ขา้รบัการอบรม ผลติผลงานดา้นการถ่ายภาพทีม่คีุณภาพ ใหน้ักศกึษา
ได้มสี่วนร่วมในการเป็นผู้ช่วยวทิยากรในการบรกิารวิชาการ รวมทัง้มกีารบูรณาการการจดัการเรียนการสอน มาใช้ใน
กจิกรรมการเรยีนการสอนในวชิาทีศ่กึษา  
 
 
  

 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ น า
โดย ผศ.ดร.สภุาพร ช่ืนชูจิตร คณบดคีณะวทิยาศาสตร ์และ
คณาจารย์ในสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เข้าร่วมงาน
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัด ซึ่งการแสดงที่
นักศกึษาน าไปแลกเปลี่ยนกบัมหาวทิยาลยัอื่นๆ ชุดนี้มชีื่อว่า 
“ร าเรือมอัปสรา” ในกิจกรรมสาธารสุขสัมพันธ์กีฬาและ
วิชาการครัง้ที่  5 ซึ่งจัดโดยเครือข่ายความร่วมมือทาง
วทิยาศาสตรส์ุขภาพและสาธารณสุข มหาวทิยาลยักลุ่มภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ในวนัที ่12 กุมภาพนัธ ์2560 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์(พืน้ทีน่ามน)  
 

 

 
 

คณะวทิยาศาสตร ์จดัการอบรมเชงิปฎบิตักิารเกีย่วกบัการพฒันาเนื้อหา
ของเวบ็ไซตห์น่วยงาน/สาขาวชิาภายใตส้งักดัคณะวทิยาศาสตร์ โดยไดร้บัเกยีรติ
จาก ดร.ทิพวลัย ์แสนค า รองคณบดฝ่ีายวชิาการ เป็นประธานในการอบรมฯ 
ในวนัที ่15 กมุภาพนัธ ์2560 ทีผ่า่นมา ณ หอ้งหงสพ์นัธ์ อาคารนวตัปัญญา โดย
ทางคณะวิทยาศาสตร์ได้ประสานขอวิทยากรจากส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ เนื้อหาสาระทีส่ าคญัในการจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารในครัง้นี้
เพือ่ใหม้กีารอพัเดทเนื้อหาของเวบ็ไซตใ์หเ้ป็นปัจจุบนั 
 

สาขาวิชาการสือ่สารมวลชน บรกิารวิชาการ  

จดัอบรมถ่ายภาพภาคสนามเสน้ทางสู่มืออาชพี 
 

สาธารณสขุชมุชน ร่วมกจิกรรมสาธารสขุสมัพนัธ์กฬีาและวิชาการคร ัง้ท่ี 5  
 

วิทยาศาสตร ์จดัอบรมการพฒันาเนื้อหาของเว็บไซต์ 

หน่วยงาน/สาขาวิชาภายใตส้งักดัคณะวิทยาศาสตร ์
 



 

 
 

ดร.ผดุงชาติ ยงัดี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ไดร้บัรางวลั “ครูด ี
คดิด ีสงัคมดี” จาก นายอนุสรณ์ แก้วกงัวาล ผู้ว่าราชการ
จงัหวดับุรรีมัย ์เมื่อวนัที ่16 มกราคม 2560 ทีผ่่านมา (วนัคร)ู 
ณ หอประชุมวชิชาอตัศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ 

 
 

 
ดร.ผดุงชาติ ยงัดี คณบดคีณะมนุษยศาสตร์สงัคมศาสตร์ พร้อมด้วยทีม

ผู้บรหิาร จดัประชุมคณาจารย์สมยัสามญั ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 1 มนีาคม 2560 
ณ หอ้งประชุมชยัคณารกัษ์กูล อาคาร 6 คณะมนุษยศาสตรฯ์ โดยภายในงานมกีาร

แสดงความยนิดกีบัคณาจารยท์ี่ได้รบัผลงานทางวชิาการและผู้ที่ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกแล้วและบุคลากรสาย
สนบัสนุนทีส่ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท 2 ท่าน ทัง้นี้ภายในงาน คณบดไีดก้ล่าวแสดงความยนิดใีหก้บัผูท้ีไ่ดร้บัต าแหน่ง
คณบด ีคนใหม ่คอื ผศ.ดร.อคัรพนท ์เน้ือไม้หอม เพื่อทีจ่ะไดบ้รหิารงานคณะต่อไป 
 

 
 

 
งานออกแบบและก่อสรา้ง มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ไดน้ าส่งแบบรปูรายการ

และรายการประมาณราคางานก่อสรา้งพระบรมราชานุสาวรยี ์พระบาทสมเดจ็พระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ให้กับรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 ในวันที่ 6 
กุมภาพนัธ ์2560 ณ ค่ายมณฑลทหารบกที ่26   
         โดยตามค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการจดัสรา้งโครงการงานก่อสรา้ง พระบรมราชา     
นุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้มอบหมายให้งาน

ออกแบบและ ก่ อส ร้ า ง 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
บุรรีมัย์ ด าเนินการออกแบบและจดัท าแบบก่อสร้างส่วนของ
แท่นฐานและบรเิวณโดยรอบของโครงการงานก่อสรา้งพระบรม
ราชานุสาวรยีพ์ระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
โดยม ีผศ.สุปรีชา นามประเสริฐ และนายนพรตัน์ สมบติั
ใหม่ เป็นวศิวกร นายจกัรกริช  พรหมราษฎร ์เป็นสถาปนิก 
และ นายอานันท ์สรปุพล เป็นผูเ้ขยีนแบบ โครงการดงักล่าว 
 

 

คณบดคีณะมนุษยศาสตรฯ์ รบัรางวลั  

“ครดู ีคิดด ีสงัคมดี” เนือ่งในวนัคร ู

มนุษยศาสตรฯ์ จดัประชมุสมยัสามญัคร ัง้ท่ี 1/2560  

พรอ้มแสดงความยนิดกีบัผูด้ ารงต าแหน่งคณบดคีนใหม่ 

งานออกแบบและก่อสรา้ง ออกแบบและจดัท าแบบก่อสรา้ง 
พระบรมราชานุสาวรยีพ์ระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 



ข่าวศนูยวิ์ทยบรกิาร 

 
       แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล 

Icon Title Trial URL 
 Gale Virtual Reference Library 

       - ฐานขอ้มลูหนังสอื eBook ทีม่พีรอ้มกบั
เครือ่งมอือนัทนัสมยัทีส่ดุแหง่ปี 2017 

http://infotrac.galegroup.com/itwe
b/gvrlasia26?db=GVRL&id=thbru 
 

 Academic OneFile 
       - ฐานข้อมูลวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง     
สหสาขาวชิา ทีไ่ด้รวบรวมมาไว้ใหบ้รกิารในที่
เดยีว พรอ้มเครือ่งมอือนัทนัสมยั 

http://infotrac.galegroup.com/itwe
b/gvrlasia26?db=AONE&id=thbru 

 Testing and Education Reference Center 
       - ฐานขอ้มูลส าหรบัการท าแบบทดสอบ 
ซึง่มมีากมาย ไดแ้ก่ TOEFL, TOEIC, GRE, 
GMAT, SAT, AP เป็นตน้ 

http://infotrac.galegroup.com/itwe
b/gvrlasia26?db=TERC&id=thbru 

 Gale Lingo 
       - ฐานขอ้มูลฝึกฝนทกัษะภาษาองักฤษ 
แบ่งออกเป็น Level  พรอ้มเมนูการฝึกฝนการ
อา่นออกเสยีง แบบทีไ่มเ่คยมมีากอ่น 

http://infotrac.galegroup.com/itwe
b/gvrlasia26?db=LNGO&id=thbru 

 Gale Interactive: Chemistry 
        - ฐานขอ้มูลส าหรบัการเรยีนรู ้เคม ีใน
รปูแบบ Interactive เพื่อใหผู้ใ้ชเ้หน็ภาพ และมี
ความเขา้ใจทีม่ากยิง่ขึน้ 

http://infotrac.galegroup.com/itwe
b/gvrlasia26?db=ichem&id=thbru 

 
 
 
 

สาขาวชิาภาษาองักฤษและสาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกจิ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ ส่ง
นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดเล่านิทานพื้นบ้านนานาชาติใน
ระดับอุดมศึกษา ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทร ์ผลปรากฎว่า  
           นายอภิวฒัน์ สะเทือนรมัย ์และ นางสาวศิริขวญั ภนุูภา  

ได้รบัรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1  

          นางสาวปฐมาวดี มีทา และ นางสาวจีเนีย เอ กิลเลียน

โน ได้รบัรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2  

 
 

ภาษาองักฤษและภาษาองักฤษธุรกิจ รว่มประกวด 

การเลา่นิทานพ้ืนบา้นนานาชาต ิระดบัอุดมศึกษา  



 

 

 
 สถาบนัวิจยัและพฒันา จดัเวทีน าเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจยั
โครงการวจิยัทีไ่ดร้บัทุนประจ าปีงบประมาณ 2560 ในวนัองัคารที ่21 กุมภาพนัธ ์
2560 ณ หอ้งประชุมบณัฑติวทิยาลยั ชัน้ 7 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ50 พรรษา 

มหาวชริาลงกรณ ทีผ่่านมา ซึง่โครงการวจิยัทัง้หมดไดด้ าเนินการมาระยะหนึ่งแลว้ โดยเพื่อเป็นเวทใีนการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ระหว่างนกัวจิยัและผูท้รงคุณวุฒใินแต่ละสาขา ไดแ้ก่ กลุ่มวทิยาศาสตร ์และกลุ่มสงัคม เพื่อใหผ้ลงานวจิยัของมหาวทิยาลยัมี
คุณภาพเป็นทีย่อมรบัในเวทวีชิาการ สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม 
 
 
 
 
 
 

 

ส่งสารผ่านสือ่วิทยุกระจายเสยีง  
             โดย งานประชาสมัพนัธ ์มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรมัย ์

   รายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย โดย คุณกิตติญา กึมรมัย ์ 
...วนัอาทติยท์ี่ 19,26 กุมภาพนัธ์ 2560 ในรายการ “ ราชภฏัสู่ชุมชน ” ทางสถานี
วทิยุ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจงัหวดับุรรีมัย์ 92 MHZ เวลา 16.10 – 
17.00 น. ...วนัจนัทรท์ี่ 20,27 กุมภาพนัธ์ 2560 ในรายการ “จนัทรน้ี์ท่ีราชภฏั”  
ทางสถานีวทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทยจงัหวดับุรรีมัย ์101.75 MHZ  เวลา 11.10 - 
12.00 น. น าเสนอขา่วสาร รายละเอียดสอบคดัเลือกนักศึกษา ภาคปกติ รอบทัว่ไป เพือ่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั
ราชภฏับุรีรมัย ์ประจ าปีการศึกษา 2560 ประชาสมัพนัธ์ผลการจดัอนัดบัเวบ็ไซต์มหาวิทยาลยั เชิญชวนผู้สนใจเข้า
ทดสอบความสามารถทางภาษาองักฤษ(TOEIC) โครงการเผยแพร่การบรรยายกฎหมายจากส านักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา และข่าวสารการรบัสมคัรเพือ่เข้าฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรสุภา 9 
มาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
 

 

 

 

  

 
 
 
 

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 ์

สถาบนัวิจยัฯ จดัเวทีน าเสนอรายงานความกา้วหนา้ 

งานวิจยัโครงการวิจยัท่ีไดร้บัทุนประจ าปีงบประมาณ 2560 



สรปุผลการประชมุสภามหาวิทยาลยั 

 สมยัสามญั คร ัง้ท่ี 1/2560 

วนัจนัทร ์ท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2560  

                                          โดย ผศ.พงศ์เพชร  สังข์ศักดา  
                                                                     เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองแจ้งท่ีประชุมทราบ  
     1.1 ประธานแจง้เพือ่ทราบ  
        ไมม่ ี
     2.1 อธกิารบดแีจง้เพือ่ทราบ 
         2.1.1 สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณบดนิทรเทพยวรางกรู เสดจ็พระราชด าเนินไปพระราชทานปรญิญาบตัรแก่
บณัฑติของมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์เมื่อวนัที ่27 มกราคม 2560 ณ หอประชุมมหาวชริาลงกรณ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 
และขอขอบคุณกรรมการสภามหาวทิยาลยัทีร่่วมเป็นเกยีรตแิละใหก้ าลงัใจบณัฑติในพธิดีงักล่าว โดยการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูบ้รหิาร 
คณาจารย ์และเจา้หน้าทีม่หาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ทกุสว่นฝ่ายในภาพรวมถอืว่าการด าเนินงานส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี  
         2.1.2 มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรรีมัย์ ได้เปิดรบันักศกึษารอบแรกเรยีบร้อยแล้ว มีผู้มารายงานตัวและจ่ายค่าบ ารุง
การศกึษา จ านวน 1,597 คน และขณะนี้ก าลงัเปิดรบัสมคัรรอบบุคคลทัว่ไปถงึวนัที ่30 มกราคม 2560 
         2.1.3 เนื่องจากอาจารย ์ดร.กระพนั ศรงีาน คณบดคีณะครศุาสตร ์อาจารยด์ร.ผดุงชาต ิยงัด ีคณบดคีณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.เอมอร แสวงวโรตม์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และรศ.ประยงค์  ธรรมสุภา คณบดีคณะ
เทคโนโลยกีารเกษตร ด ารงต าแหน่งครบตามวาระ จงึตอ้งพน้จากต าแหน่ง ในวนัที ่๙ มนีาคม ๒๕๖๐ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัยจ์งึ
มคี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบด ีเพื่อใหก้ารด าเนินการสรรหาคณบดเีป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ว่า
ดว้ยคณุสมบตัแิละวธิกีารสรรหาคณบด ีพ.ศ. 2551 
         2.1.4 เนื่องจากอาจารย ์ดร.ธติ ิปัญญาอนิทร์ ผูอ้ านวยการส านักส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน ผศ.ดร.สมศกัดิ ์ จี
วฒันา ผูอ้ านวยการส านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ และอาจารยพ์สิมยั ประชานันท ์ผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 
ด ารงต าแหน่งครบตามวาระ จึงต้องพ้นจากต าแหน่งในวันที่ 9 มีนาคม 2560มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์จึงมีค าสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาผูอ้ านวยการสถาบนั ส านัก เพื่อใหก้ารด าเนินการสรรหาผูอ้ านวยการสถาบนั ส านัก เป็นไปตามขอ้บงัคบั
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ ว่าด้วยคุณสมบตัิและวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบนั ส านัก หวัหน้าส่วนราชการ และหวัหน้า
หน่วยงานทีเ่รยีกชือ่อยา่งอืน่ ทีม่ฐีานะเทยีบเทา่คณะ พ.ศ. 2551 
         2.1.5 ความกา้วหน้าการด าเนินงานของคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ฯ ขณะนี้ไดม้กีารเชญิหน่วยงานประชุมเพื่อ
รบัทราบขอ้ชี้แจงและก าหนดปฏิทนิเรยีบร้อยแล้ว โดยจะเริม่ด าเนินการติดตามตรวจสอบและประเมนิผลงานของมหาวทิยาลยั 
ระหว่างวนัที ่ 28 กุมภาพนัธ์ 2560 ถงึวนัที ่3 มนีาคม 2560 โดยจะสรุปผลการตดิตามตรวจสอบเพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั
พจิารณาต่อไป 
ระเบยีบวาระที ่3 เรือ่งสบืเนื่อง 
  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองน าเสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1 อนุมตัใิหป้รญิญาบณัฑติ ปีการศกึษา 2559 ครัง้ที ่2 
        4.2 อนุมตัใิหป้รญิญามหาบณัฑติ ปีการศกึษา 2559 ครัง้ที ่6 
        4.3 เหน็ชอบขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ว่าดว้ยคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. 2560 
        4.4 เหน็ชอบขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าสถาบนั ส านัก ศนูย ์หรอืส่วนราชการ 
หรอืหน่วยงานทีเ่รยีกชือ่อยา่งอืน่ทีม่ฐีานะเทยีบเทา่คณะ พ.ศ. 2560  
ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองอ่ืนๆ 
         5.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ สมยัสามญั ครัง้ที ่2/2560 วนัจนัทร์ที ่27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 
2560 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชมุเบญจกาญจน์ ชัน้ 5 อาคารนวตัปัญญา มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ 



สรปุผลการประชมุสภามหาวิทยาลยั 

 สมยัสามญั คร ัง้ท่ี 2/2560 

                            วนัจนัทร ์ท่ี 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560     
  ระเบียบวาระท่ี 1 เรือ่งแจ้งท่ีประชุมทราบ  
  1.1 ประธานแจง้เพื่อทราบ  
     ไม่ม ี
  2.1 อธกิารบดแีจง้เพื่อทราบ 
     2.1.1 ผลการเลอืกตัง้ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการและกรรมการสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ ประกอบดว้ย 
       1. ประธานสภาคณาจารย ์และขา้ราชการ ไดแ้ก่ นางกติสิา วงศค์ า 

    2. กรรมการสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ ประเภทคณาจารยป์ระจ า  ไดแ้ก่ 
1) อาจารยช์มพ ู  อสิรยิาวฒัน์ 6) อาจารยม์นูญ  สอนโพนงาม  11) อาจารยส์มยงค ์ โสมอนิทร ์  
2) อาจารยจ์งกล  ศริปิระภา  7) อาจารยอ์ุกฤษฎ ์ นาจ าปา  12) อาจารยณ์รงคเ์ดช  ยงัสขุเกษม 
3) อาจารย ์ดร.ดุสติ   อุทศิสนุทร 8) อาจารยว์ราวุธ  จอสงูเนิน  13) อาจารยน์ิธโิรจน์  ศุภกฤษสวุรรณกุล 
4) อาจารยจ์ริเดช  ประเสรฐิศร ี 9) อาจารยศ์ภุกจิ  ภูวงค ์   14) อาจารยฟ้์าประทาน  เตมิขนุทด 
5) ผูช้่วยศาสตราจารยท์ศพร  แกว้ขวญัไกร 10) อาจารยธ์งชยั  สโีสภณ 

                   3. กรรมการสภาคณาจารย ์และขา้ราชการ ประเภทขา้ราชการ ไดแ้ก่ นางธนกร  จรญูรกัษ์ 
ทัง้นี้การเป็นประธานหรอืกรรมการสภาคณาจารย ์และขา้ราชการ มผีลสมบรูณ์สมบรูณ์ตัง้แต่วนัประกาศ โดยมวีาระการด ารง

ต าแหน่งคราวละ 2 ปี 
      2.1.2 มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ได้เปิดรบันักศกึษารอบแรกมผีูม้ารายงานตวัและจ่ายค่าบ ารุงการศกึษา เรยีบรอ้ยแลว้ จ านวน 
1,597 คน และเมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2560 มกีารจดัสอบรอบบุคคลทัว่ไป โดยมผีูส้นใจสมคัรสอบแข่งขนั จ านวน 4,989 คน มผีู้มาสอบ 
จ านวน 3,908 คน ซึง่จะประกาศผลการสอบคดัเลอืกในวนัที ่10 มนีาคม 2560 
      2.1.3 มหาวทิยาลยัไดจ้ดัพธิอีุปสมบทหมู่ พระสงฆ ์จ านวน 67 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรภูมพิล  
อดุลยเดช โดยมกีารท าขวญันาคในวนัที ่13 กุมภาพนัธ์ 2560 ณ หอประชุมวชิชาอตัศาสตร์ พธิอีุปสมบทวนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2560 ณ วดั
กลางพระอารามหลวง และในวนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ 2560 พระสงฆท์ัง้ 67 รปู เดนิทางไปยงัพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม เพื่อร่วมพธิสีวดพระ
พุทธมนตแ์ละเจรญิจติภาวนาร่วมกบัพระสงฆ ์จ านวน 999 รปู จากมหาวทิยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศ ส าหรบัพธิลีาสกิขาบทนัน้มขีึน้ในวนัที ่22 
กุมภาพนัธ ์2560 ณ วดักลางพระอารามหลวง  
ระเบยีบวาระที ่3 เรื่องสบืเนื่อง  
     ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรือ่งน าเสนอเพื่อพิจารณา 
     4.1 อนุมตัใิหป้รญิญาบณัฑติ ปีการศกึษา 2559 ครัง้ที ่3 
     4.2 อนุมตัใิหป้รญิญามหาบณัฑติ ปีการศกึษา 2559 ครัง้ที ่7  
     4.3 อนุมตัใิหป้ระกาศนียบตัรบณัฑติ ปีการศกึษา 2559 ครัง้ที ่1  
   4.4 อนุมตักิารเบกิเงนิอุดหนุน เพื่อสมทบกองทุนพนกังานมหาวทิยาลยัประจ าปีงบประมาณ 2560 
  4.5 เหน็ชอบใหแ้ต่งตัง้ อาจารย ์ดร.พชันี กุลฑานนัท ์ด ารงต าแหน่งคณบดคีณะครุศาสตร ์
   4.6 เหน็ชอบใหแ้ต่งตัง้ อาจารย ์ดร.นิจพร ณ พทัลุง ด ารงต าแหน่งคณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
   4.7 เหน็ชอบใหแ้ต่งตัง้ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อคัรพนท ์เน้ือไมห้อม ด ารงต าแหน่งคณบดคีณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
   4.8 เหน็ชอบแต่งตัง้ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ปรชีา ปาโนรมัยส์ด ารงต าแหน่งคณบดคีณะวทิยาการจดัการ 
   4.9 เห็นชอบแต่งตัง้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศกัดิ ์จีวัฒนา ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  4.10 เหน็ชอบแต่งตัง้ อาจารย ์ดร.ธติ ิปัญญาอนิทร ์ด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการส านกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 
  4.11 เหน็ชอบแต่งตัง้ อาจารย ์ดร.เชาวลติ สมิสวย ด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 
  4.12 เหน็ชอบแต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อพจิารณาก าหนดจ านวนและตวับุคคลของคณาจารยท์ีจ่ะเกษยีณอายุราชการ และจะใหป้ฏบิตังิาน  
ระเบียบวาระท่ี 5  เรือ่งอ่ืนๆ 
      

     โดย ผศ.พงศเ์พชร  สงัขศ์กัดา                                                      
เลขานุการสภามหาวทิยาลยั 

 

     5.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์สมยัสามญั ครัง้ที ่3/2560 วนัเสารท์ี ่18 มนีาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. 
ณ หอ้งประชุมเบญจกาญจน์ ชัน้ 5 อาคารนวตัปัญญา มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


