
 

  



  



 

 

รศ.มาลิณี จโุฑปะมา อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์จดังาน

กิจกรรมวนัคล้ายวนัเกิดให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลยัราชภัฏบุรรีมัย์ที่มวีนั

คลา้ยวนัเกดิในเดอืนมนีาคม ในวนัที ่17 มนีาคม 2560 ทีผ่่านมา ณ โรงเรยีน

บ้านโคกเก่า ต.หลักเขต อ.เมือง จ.บุรีร ัมย์ ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย ์

เจ้าหน้าที่ ที่มวีนัคล้ายวนัเกิดในเดอืนมนีาคม เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวน

กว่า 30 คน โดยกจิกรรมเป็นการมอบทุนการศกึษา อุปกรณ์การเรยีน เลีย้งอาหารกลางวนัและมอบของขวญัแก่นักเรยีนทุก

ระดบัชัน้ ปิดทา้ยดว้ยการกล่าวอวยพรวนัเกดิ มอบของขวญั และรบัประทานอาหารรว่มกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ดร.กระพนั ศรีงาน รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิาร มหาวทิยาลยัราช

ภฏับุรรีมัย์ พร้อมด้วย อ.พนาสินธุ์ ศรีวิเศษ และอ.เอกชัย ธีรภคัสิริ 

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมมอเตอร์โชว์ ภายใต้ชื่องาน  “HITECH Sexy auto 

show” ซึง่จดัขึน้ในวนัที ่31 มนีาคม 2560 ทีผ่่านมา ณ หา้งสรรพสนิคา้ บิก๊

ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์สาขาบุรรีมัย ์โดยม ีนายอนุสรณ์ แก้วกงัวาล ผูว้่าราชการจงัหวดับุรรีมัย ์เป็นประธานเปิดงาน  

โดยการจดังานในครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสรมิการขายรถยนต์ในส่วนภูมภิาค ทัง้หวงัดงึกลุ่ม
ลูกคา้จากต่างจงัหวดัเขา้มาซื้อรถในจงัหวดับุรรีมัยใ์ห้มากขึน้  เพื่อดงึเมด็เงนิเขา้มาสะพดัในจงัหวดั และรองรบัการเตบิโต
ดา้นเศรษฐกจิของจงัหวดับุรรีมัย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มรภ.บรุรีมัย ์จดักจิกรรมวนัเกดิบคุลากรเดอืนมีนาคม 

 

มรภ.บรุรีมัย ์ร่วมงาน HITECH Sexy auto show 

 



 
 

คณะวิทยาการจดัการ น าโดย ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรมัย์ คณบดีฯ ใน
วนัที่ 19 มีนาคม 2560 จดัโครงการจติอาสา พัฒนาภูมิทัศน์คณะวิทยาการ
จดัการ ในวนัที ่19 มนีาคม 2560 ณ บรเิวณอาคาร 13 คณะวทิยาการจดัการ มี
ผู้เข้าโครงการ เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการจดัการ จ านวนกว่า 40 คน ซึ่งมี
วตัถุประสงค ์เพื่อพฒันาภมูทิศัน์ ปรบัเปลีย่น และท าความสะอาดโดยรอบอาคาร 13 คณะวทิยาการจดัการ  
 

 
. 
  ผศ.สายใจ ทนัการ สาขาวชิาการสื่อสารมวลชน 
คณะวิทยาการจดัการ ได้รบัเชิญจาก “กองอ านวยการ
รกัษาความมัน่คงภายในจงัหวดับุรรีมัย์” ให้เป็นผู้ด าเนิน
รายการรบัฟังการแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความ
ปรองดองจงัหวดับุรรีมัย ์ในวนัที่ 8,9,15 และ16 มนีาคม 

2560 ซึง่ภายในงานมผีูแ้ทนกลุ่มองคก์รต่างๆ มาร่วมแสดงความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการสรา้งความสามคัคี
ปรองดองเพื่อใหค้นไทยทุกหมู่เหล่าไดร้่วมมอืร่วมใจและเป็นพลงัขบัเคลื่อนเพื่อพฒันาประเทศไทยให้เจรญิก้าวหน้าอย่างมี
เกยีรตแิละมศีกัดิศ์ร ีโดยมนีายปรญิญา โพธสิตัย ์รองผูว้่าราชการจงัหวดับุรรีมัย์ เป็นประธาน ม ีพ.ต.อ.รุทธพล เนาวรตัน์ 
รอง ผบก.ภ.จว.บุรรีมัย์ พล.ต.อุดมเดช นิชรตัน์ ผูบ้ญัชาการมณฑลทหารบกที ่26 และหวัหน้าส่วนราชการต่างๆ เป็นผูร้่วม
รบัฟังความคดิเหน็ ณ หอ้งฝ้ายค า ศาลากลางจงัหวดับุรรีมัย ์
 
 

 

 
  กรมการคา้ภายใน และส านักงานพาณชิย์
จงัหวดับุรรีมัย ์ไดเ้ชญิ อ.อจัฉรา หลาวทอง      
อ.ฤทยัภทัร ให้ศิริกลุ สาขาวชิาการจดัการ      
ดร.ขตัติยา  ชชัวาลพาณิชย ์อ.ปัญจมาพร     
ผลเกิด สาขาวชิาการตลาด และ ดร.รพีพรรณ  
พงษ์อินทรว์งค ์สาขาวชิาการบรหิารทรพัยากร
มนุษย ์ใหเ้ป็นวทิยากรแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เรือ่ง “การสร้างภาพลกัษณ์ทางการตลาดและการเพ่ิมมลูค่าผลิตภณัฑ”์ 
ใหก้บั ผูป้ระกอบการในตลาดตอ้งชม กลุ่มจงัหวดันครชยับุรนิทร ์ในวนัที ่23-24 มนีาคม 2560 ทีผ่่านมา ณ โรงแรมบุรเีทล 
จงัหวดับุรรีมัย ์
 
 

 
 
 
 

วิทยาการจดัการ  จดัโครงการจติอาสา พฒันาภมิูทศัน์ 
 

วิทยาการจดัการ  บรกิารวิชาการสู่สงัคม 
 

กรมการคา้ภายใน ส านกังานพาณชิยจ์.บรุรีมัย ์เชญิคณาจารยวิ์ทยาการฯ 

เป็นวิทยากร การสรา้งภาพลกัษณท์างการตลาดและการเพิม่มูลค่าผลติภณัฑ ์

วิทยาการจดัการ จดันโยบายการเผยแพร่ข่าวสาร บรกิารวิชาการผ่านสือ่ 
 

 ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรมัย ์คณบดคีณะวทิยาการจดัการ มนีโยบายในการเผยแพรข่า่วสารจากคณะวทิยาการจดัการสู่
ชมุชน โดยผา่นสถานีวทิยกุระจายเสยีงแหง่ประเทศไทยจงัหวดับุรรีมัย ์ความถี ่101.75 Mhz. ออกอากาศทกุวนัพฤหสับด ีเวลา 
17.00-18.00 น. เริ่มต้นวันที่ 30 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป  และ ผลิตวารสารวิชาการและงานวิจัย ภายใต้ชื่อ “วารสาร 
สหวิทยาการจดัการ”จะเผยแพรใ่นเรว็ ๆ นี้ 
 



 
 
 

        ผศ .ดร.ปรีชา ปาโนรมัย์ คณบดีคณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์  น าคณาจารย์และบุคลากรคณะ
วทิยาการจดัการ ประกาศเจตจ านงสุจรติในการปฏบิตัริาชการ ใน
วนัที ่22 มนีาคม 2560 ทีผ่่านมา ณ หอ้งประชุมไกรรณภูม ิอาคาร 

13 คณะวทิยาการจดัการ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อแสดงความสุจรติในการท างานและบรหิารของคณาจารยแ์ละบุคลากรสาย
สนับสนุน ดงัค าขวญัว่า “มีวิสยัทศัน์ ซ่ือสตัย์สุจริต จิตอาสา พฒันาสงัคม” ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการเป็นคณาจารย์จาก
สาขาวชิาการจดัการ การตลาด การบญัช ีเศรษฐศาสตร ์บรหิารทรพัยากรมนุษย ์การสื่อสารมวลชน การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ การเงนิและการธนาคาร รวมถงึบุคลากรสายสนบัสนุน  
 

 

   
 

 รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธกิารบดีมหาวทิยาลยัราช
ภฏับุรรีมัย์ เป็นประธานเปิดโครงการสมัมนาวชิาการ “เรื่อง 
การพัฒนาบุคลิกภาพ การมีวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ
บญัช”ี ซึง่จดัขึน้โดยสาขาวชิาการบญัช ีคณะวทิยาการจดัการ 
น าโดย อ.ฐิติพร วรฤทธ์ิ หวัหน้าสาขาวชิาการบญัช ีโดยม ีรศ.มลัลวีร ์ อดุลวฒันศิริ เป็นวทิยากรบรรยาย ในวนัที่ 19 
มนีาคม 2560 ณ ห้องประชุมพุทธรกัษา อาคารเฉลมิพระเกยีรติฯ มผีูเ้ขา้ร่วมโครงการเป็นคณาจารยแ์ละนักศกึษา จ านวน
กว่า 100 คน ซึ่งวตัถุประสงค์ในการจดัโครงการอบรมในครัง้นี้ เพื่อเป็นการพฒันาบุคลิกภาพ การสรา้งความมวีินัยและ
จรรยาบรรณวชิาชพีบญัชขีองนกัศกึษาสาขาวชิาการบญัช ี 
 

 
 

สาขาวชิาการสื่อสารมวลชน คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยั
ราชภฏับุรรีมัย์ โดย อ.จงกล ศิริประภา หวัหน้าสาขาวชิา อ.ปัทมาวดี 
วงษ์เกิด และอ.ภคัณิษา อภิศุภกรกลุ อาจารย์ประจ าสาขาวชิาฯ  น า
นักศึกษา ชัน้ปีที่ 3 และชัน้ปีที่ 2 จ านวน 43 คน เดนิทางไปศกึษาดูงาน
กระบวนการผลติรายการวทิยุโทรทศัน์ ณ บรษิทัทรโูฟรย์ ูสเตชัน่ ในวนัที ่
21-22 มีนาคม 2560 เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพหรอืสถานการณ์จรงิ

เพื่อให้เกดิแรงบนัดาลใจ ใฝ่เรยีนรูน้อกเหนือจากการศกึษาในห้องเรยีน และเพื่อให้นักศกึษามองเหน็แนวทางการประกอบ
อาชพีอยา่งเป็นรปูธรรมมากยิง่ขึน้ ในการนี้ไดร้บัการตอ้นรบัเป็นอยา่งดจีากทางบรษิทั  

 

 

 

วิทยาการจดัการ ประกาศเจตจ านงสจุรติ 

มีวิสยัทศัน ์ซือ่สตัยส์จุรติ จติอาสา พฒันาสงัคม 
 

การบญัช ีจดัสมัมนา การพฒันาบคุลกิภาพ 

การมีวินยัและจรรยาบรรณวิชาชพีบญัชี 

การสือ่สารมวลชน ศึกษาดงูานการผลติรายการวิทยุโทรทศัน ์



 

 
สาขาวชิาการจดัการ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์

น าโดย ผศ.ดร.นงลกัษณ์ ทองศรี หวัหน้าสาขาวชิา และคณาจารยใ์นสาขาวชิา

ฯ จดัโครงการ “พัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอน” ให้กับนักศึกษาชัน้ปีที่ 3 
จ านวนกว่า 100 คน ในวนัที่ 22 มนีาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม โดยมศีิษย์เก่าของสาขาวชิาการจดัการ (ภาค กศ.บป.) คุณเอกวฒัน์  แก้วทอง เจ้าของ

กิจการรา้นเนื้อย่างขัน้เทพ ประกอบธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัย์ และเป็นเจา้ของฟารม์หมู 
เจา้ของสวนผกั เป็นวทิยากรให้ความรู ้ซึ่ง
วตัถุประสงค์ในการจดัโครงการอบรมใน
ครัง้นี้ เพื่อให้ความรูเ้พิ่มเติมนอกต ารากบั
นกัศกึษา  
 

 

 
 

 
 สาขาวิชาการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ คณะวิทยาการ
จดัการ น าโดย อ.กิตติกวินท์ เอ่ียมวิริยาวฒัน์ และ อ.กิตติกร 
ฮวดศรี น านักศกึษาสาขาวชิาการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ชัน้ปี
ที ่1-3 ทีส่มคัรใจ จ านวน 134 คน จดัโครงการ “ค่ายอาสาพฒันา
โรงเรยีนชนบท ประจ าปี 2560” ในวนัที่ 18-19 มนีาคม 2560 ที่
ผ่านมา ณ โรงเรยีนบ้านทุ่งไผ่ ต.ปะค า อ.ปะค า จ.บุรรีมัย ์โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อช่วยเหลอืและขยายโอกาสให้แก่โรงเรยีนขนาด
เล็กที่มคีวามขาดแคลนเงนิทุนและสิง่ปลูกสร้างที่จ าเป็นต่อการ

พฒันาการศึกษา เชื่อมความสมัพนัธ์อนัดต่ีอกนัระหว่างมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัยก์บัชุมชนในจงัหวดั และเพื่อปลูกฝัง่
จติส านึก ให้นักศกึษารูจ้กัมจีติอาสา จะไดเ้ตบิโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มคีุณภาพ โดยกจิกรรมประกอบไปด้วย การสรา้งโรงเรอืน
เลีย้งไก่พืน้บา้น ทาสอีาคาร ทาสฐีานองคพ์ระ ทาสป้ีายหน้าโรงเรยีน ท าบ่อปุ๋ ยหมกั มงุสแลนบงัแดดรอบอาคารเรียน บรจิาค
พนัธุป์ลานิลจ านวน 800 ตวัพรอ้มอาหารเลีย้ง บรจิาคพนัธุไ์ก่พืน้บา้น จ านวน 300 ตวั พรอ้มอาหารเลีย้ง และวสัดุอุปกรณ์
การเรยีนต่างๆ รวมถงึเสือ้ผา้และรองเทา้จากการรบับรจิาคมา รวมเป็นงบประมาณทีใ่ชไ้ปทัง้หมด 108,000 บาท  
 

 
 
 
 
 
 
 

การจดัการ จดัโครงการพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอน 
 

บรหิารทรพัยากรมนุษย ์จดัโครงการค่ายอาสาพฒันาโรงเรยีนชนบท 
 



 
 
 

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรมัย์ คณบดคีณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราช

ภฏับุรรีมัย ์ร่วมกบัผูบ้รหิาร คณาจารย ์และนักศกึษา จดักจิกรรม “โครงการส่งเสรมิ 
สบืสาน อนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมไทยท าบุญตกับาตร ถวายภตัตาหารเพลแด่พระสงฆ์” 
ในวนัที่ 22 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ บรเิวณอาคาร 13 คณะวทิยาการจดัการ 
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ มผีู้เข้าร่วมโครงการ เป็นคณาจารย์และนักศึกษาทุก
สาขาวชิา จ านวนกว่า 250 คน โดยไดร้บัเกยีรตจิาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รกัษาราชการแทนอธกิารบดฯี เป็นประธานใน

พธิเีปิดงาน ซึง่มวีตัถุประสงคใ์นการเพื่อเป็นการส่งเสรมิการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมและรกัษาสิง่แวดลอ้ม สรา้งคุณค่าทาง
สงัคมและเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิกบันกัศกึษาและคณาจารย ์และเสรมิสรา้งขวญัก าลงัใจและเสรมิสรา้งความเป็นศริมิงคลกบั
คณาจารยแ์ละนกัศกึษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 ชมรมพุทธศาสตร์ ทางก้าวหน้า ได้จดัโครงการตักบาตรประจ าเดือน
มนีาคม ขึ้น ในวนัที่ 28 มีนาคม 2560 ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุค โต โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ท าบุญตักบาตรประจ าเดือนมีนาคม เพื่อให้
นักศึกษาได้ท ากิจกรรมสร้างสรรค์ศีลธรรมในมหาวิทยาลัย เป็นการปลูกฝัง
นักศึกษาให้รู้จกัเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปันซึ่งกนัและกัน และเพื่อสบืสานประเพณี

ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา สร้างสรรค์กิจกรรมศีลธรรมให้เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษา โดยมี น.ส.กฤชชฎา กุลทอง 

ผูอ้ านวยการกองพฒันานกัศกึษา เป็นประธานเปิดโครงการดงักล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

ชมรมพทุธศาสตรจ์ดัโครงการตกับาตรประจ าเดอืนมีนาคม 

ชมรมพทุธศาสตร ์จดัโครงการตกับาตรประจ าเดอืนมีนาคม 



 

 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม มาเยี่ยมชม
ศึกษาดูงาน ประกอบด้วยนักศึกษาจ านวน 45 คน และ
อาจารย์ผู้ควบคุม 6 คน รวม 51 คน ได้มาศึกษาดูงาน 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏ บุ รีร ัม ย์  โด ย ได้ ร ับ เกี ย รติ จ าก  ด ร .พั ช นี               

กลุฑานันท ์คณบดคีณะครุศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์กล่าวตอ้นรบัคณะผูม้าศกึษาดงูาน ในวนัที ่21 มนีาคม 2560 

ณ ห้องประชุมศิวาลัย ส านักศิลปะและวัฒนธรรม การมาศึกษาดูงานครัง้นี้  เพื่อให้ศึกษาทักษะทางดนตรีเพิ่มขึ้น
นอกเหนือจากการเรยีนในหอ้งเรยีน และไดร้บัประสบการณ์ตรงทางดนตรปีฏบิตั ิในแก่นกัศกึษา 

 
 
 
 
 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ อ.ค าจันทร ์ 

ร่มเยน็ รองคณบดฝ่ีายพฒันานักศกึษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ และ

คณาจารย์คณะครุศาสตร์ จดัโครงการอบรมเตรยีมความพร้อมเข้าสู่
วชิาชพีคร ูโดยไดร้บัเกยีรตจิาก ดร.กระพนั ศรีงาน รองอธกิารบดฝ่ีาย

บรหิาร มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์เป็นประธานเปิดโครงการในครัง้นี้
โดยมผีูส้นใจเขา้ร่วมอบรมทัง้หมด 60 คน เป็นนักศกึษา 50 คน และบุคคลทัว่ไป 10 คน จดัขึน้ระหว่างวนัที ่24 -25 และ27 
มนีาคม 2560 ณ หอ้งประชุม ชัน้ 2 อาคารสริวิชิญากร (อาคาร 19) คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์

 
 

 
 
 

สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ น าโดย ดร.สถาพร วิชัยรมัย ์

หวัหน้าสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์จดัโครงการ “สมัมนาเกี่ยวกบัการ
บรหิารราชการไทย” ขึน้ ระหว่างวนัที ่20-21 มนีาคม 2560 ณ สถาบนั
พฒันาการเมอืงและการเลอืกตัง้ ศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ อาคาร
รฐัประศาสนศาสตร ์กรุงเทพมหานคร และการปกครองรูปแบบพเิศษ

เมอืงพทัยา จงัหวดัชลบุร ีส าหรบันักศกึษาสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์ชัน้
ปีที่ 3 จ านวน 170 คน ซึ่งกิจกรรมนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อเสรมิสร้างความ
เขา้ใจเกี่ยวกบัการบรหิารภาครฐั โครงสรา้งการบรหิารงาน และกระบวนการ
ประชาธปิไตยเป็นพืน้ฐาน 

 
 
 

ดนตรศีกึษา มรภ.นครปฐม ศกึษาดงูาน 

ครศุาสตร ์อบรมเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่วิชาชพีครู 

รปศ. จดัสมัมนาเกีย่วกบัการบรหิารราชการไทย 



 
 
 
 

เมื่อวนัที่ 13 มีนาคม 2560 ชมรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีมัย์ น าโดย 
นายศุภรถ ไกรสุข ประธานชมรมเกษตรและคณะกรรมการชมรมร่วมออกรบับรจิาคเพื่อ
สมทบทุนในโครงการออกค่ายเกษตรอาสาร่วมใจพฒันาชนบท ประจ าปี 2560 ณ ตลาด
นัดไทยประกนัชวีติ อ าเภอเมอืงบุรรีมัย ์รบับรจิาคจากพ่อค้า ประชาชน ในการสมทบทุน
ในการจดักจิกรรมช่วยพฒันาปรบัปรุง โรงเรยีนบา้นแท่นทพัไทย ต าบลหนองแวง อ าเภอ
ละหานทราย จงัหวดับุรรีมัย ์ในระหว่างวนัที ่17-19 มนีาคม 2560  

 

 

 

สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร ์น าโดย ดร.สถาพร วิชยัรมัย ์หวัหน้าสาขาวชิาฯ 
จัดโครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “การศึกษาไทยใน
อนาคต” โดยได้รบัเกียรติจาก นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ อดีต
นายกรฐัมนตร ีปาฐกถาเพื่อเป็นวทิยาทาน มุมมองการศึกษา
ไทยในปัจจุบนัและอนาคต โดยมนีกัศกึษาสาขาวชิารฐัประศาสน
ศาสตร ์และบุคคลนอกสาขาที่ให้ความสนใจร่วมรบัฟัง จ านวน 
500 คน ในวนัที่ 31 มนีาคม 2560 ณ ห้องประชุมโกวทิเชื่อม
กลาง มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์

 

 
 

 

กลุ่มวชิาหลกัสูตรและการสอน คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ราชภัฏบุรรีมัย์ น าโดย อ.โกวิทย์ ไกยสิทธ์ิ หัวหน้ากลุ่มวชิาฯ จดั
โครงการการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับ

นักศกึษาคณะครุศาสตร ์ชัน้ปีที่ 2 ในวนัที ่30 มนีาคม 2560 ณ หอ้งประชุม
โกวทิเชื่อมกลาง อาคารอาคารนวตัปัญญา มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์โดย
ไดร้บัเกยีรตจิาก ดร.พชันี กลุฑานันท์ คณบดคีณะครุศาสตร ์เป็นประธาน
เปิดโครงการในครัง้นี้ โครงการนี้จดัขึ้นเพื่อส่งเสรมิสรา้งความเป็นครู และ
การเตรยีมความพร้อมของการพัฒนาตนเองในวิชาชีพครู สอดคล้องกับ
นโยบาย วสิยัทศัน์ของคณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์

 

นกัศกึษาชมรมเกษตรออกรบับรจิาคสมทบทุนในโครงการ 

ออกค่ายเกษตรอาสาร่วมใจพฒันาบทโรงเรยีนบา้นแท่นทพัไทย 
 

รฐัประศาสนศาสตร ์จดัการบรรยายวิชาการ “การศกึษาไทยในอนาคต” 

กลุ่มวิชาหลกัสตูรและการสอน จดัโครงการ 

การออกแบบการจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 



 
 

  สาขาวชิาดนตรศีกึษา คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์จดั
โครงการ “ค่ายราชพฤกษ์อาสา” ในวนัที่ 17-18 มนีาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ 
โรงเรยีนไทยรฐัวทิยา 26 (บา้นหนองหนิ) ต าบลถาวร อ าเภอเฉลมิพระเกยีรต ิ
จงัหวดับุรรีมัย์  โดยได้รบัเกียรติจาก ดร.พชันี กลุฑานันท์ คณบดีคณะครุ

ศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์เป็นประธานเปิดโครงการ ทงันี้เพื่อเป็น
การพฒันาและเสรมิสรา้งคุณลกัษณะของนักศึกษาให้บรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของการเรยีนสาขาวชิาดนตรศีกึษาจงึได้จดัโครงการบรกิารวชิาการ 
โครงการราชพฤกษ์อาสา เพื่อบรกิารทางวชิาการด้านดนตรทีัง้การปฏบิตัแิละ
ทฤษฎดีนตรไีทยและดนตรตีะวนัตก พรอ้มทัง้พฒันาคุณลกัษณะความเป็นครู
ใหแ้ก่นักศกึษาและส่งเสรมิใหน้ักศกึษาไดรู้จ้กัการท างานรว่มกนัปลกูฝังความมี
จติสาธารณะ ซึง่น าไปสู่การเกดิความรกัสามคัคใีนกลุ่ม รูจ้กัหลกัประชาธปิไตย เขา้ใจและยอมรบัเหตุผลของเสยีงส่วนใหญ่
ใหอ้ภยั สมานฉนัท ์
 

 
 
 

 รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รกัษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏ

บุรรีมัย ์เป็นประธานเปิดโครงการพฒันาศกัยภาพนักศกึษาและเสรมิสรา้งทกัษะการ
เรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 “กจิกรรมอบรมเพลงส าหรบัเดก็ปฐมวยัในศตวรรษที่ 21” ซึ่ง
จดัขึน้โดยสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั คณะครุศาสตร ์น าโดย ผศ.ดร.นิตยา บรรณ

ประสิทธ์ิ หวัหน้าสาขาฯ และคณาจารยใ์นสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั ใหก้บันกัศกึษา

ภาคปกติ ระดบั ค.บ.5 ปี  ชัน้ปีที่ 1-2 จ านวน 114 คน และครูปฐมวยัในเครอืข่าย 
ศษิยเ์ก่าผูท้ีส่นใจ จ านวน 34 คน รวมทัง้สิน้ 148 คน ในวนัที ่25-26 มนีาคม 2560 ณ 

หอ้งประชุมพุทธรกัษา อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ50 พรรษาฯ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัศกึษา
สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยัมคีวามรูค้วามสามารถเกี่ยวกบัเพลงส าหรบัเดก็ปฐมวยั  สามารถน าความรูแ้ละประสบการณ์ไป
ประยุกต์ใช้ในการจดัการเรยีนการสอนเด็กปฐมวยัได้ ซึ่งได้รบัความอนุเคราะห์จาก ดร.สุพาพร บลาว และ ดร.แพง        

ชินพงศ ์ ผูส้รา้งสรรคด์นตรสี าหรบัเดก็ปฐมวยั เป็นวทิยากร  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

สาขาวิชาดนตรศีกึษา จดัโครงการ ค่ายราชพฤกษอ์าสา 

การศกึษาปฐมวยั อบรม เพลงส าหรบัเด็กปฐมวยัในศตวรรษท่ี 21 



 
 

 อ.ณรงค์เดช ยงัสุขเกษม อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาเทคโนโลยกี่อสรา้ง 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้ร ับ เชิญจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชมงคลสุวรรณภูม ิศูนย์สุพรรณบุร ีเป็น
วิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ ” การวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน (Slope 
Stability Analysis)” ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
อบรมโครงการได้รบัความรูท้างวชิาการและวชิาชพีก่อนจบการศกึษา ตลอดจน
สามารถน าไปประยกุตใ์ชง้านในการด าเนินงานต่อไปได้ 

 

 
 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม น าโดย อ.ณัฐ ประสีระเตสงั หวัหน้าสาขาวชิาฯ ร่วมด้วย 
ผศ.จกัรกฤษณ์ รกัพาณิชย ์อ.พิพฒัน์ ประจญศานต ์อ.ณัฐนันท์ ประสี
ระเตสงั อ.อุดมพงษ์ เกษศรีพงษ์ศา และ อ.พูนธนะ ศรีสระคู เดนิทางไปนิเทศนักศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีชัน้ปีที ่4 ของ
สาขาวชิา ณ สถานประกอบการณ์ ในวนัที ่13-17 มนีาคม 2560 เพื่อเป็นการออกตดิตามนิเทศและประเมนิผลการฝึกประสบการณ์
วชิาชพีของนักศกึษา รวมทัง้รบัทราบปัญหาและขอ้เสนอแนะต่างๆ จากสถานประกอบการเพือ่น ามาปรบัปรงุในการจดัการเรยีนการ

สอนต่อไป 
สถานประกอบการณ์ที่เขา้ไปนิเทศนักศกึษาในครัง้นี้ได้แก่ บรษิัท 

แอดเดอรานสไทย จ ากดั (บุรรีมัย)์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดัเรอืงแสงไทย (บุรรีมัย์) 
บรษิัท โรงงานน ้าตาลบุรรีมัย์ จ ากดั , บรษิทัศูนย์สทีรพัย์ทว ี(บุรรีมัย์) หจก.
บุรรีมัย ์เครื่องช่าง รา้นเมอืงโพธิ ์วสัดุก่อสรา้ง (บุรรีมัย์) บรษิทั พรประเสรฐิ
อาหารสตัว์ (บุรรีมัย์) โรงงานน ้าตาลสุรนิทร ์บรษิทัทมี พรซีิชัน่ (ปราจนีบุร)ี 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (ระยอง) บรษิทั Denso ประเทศไทย จ ากดั (ชลบุร)ี บรษิทั ซ ีพ ีออลล์ จ ากดั (มหาชน) (กรุงเทพฯ) บรษิทั
เอสพแีอลพลาสตกิ โปรดกั (สมุทรปราการ) บรษิทั ศรไีทซุปเปอรแ์วร ์จ ากดัมหาชน (กรุงเทพฯ)  บรษิทั มรูาโมโต ้(กรุงเทพฯ) และ
บรษิทั เกรท ดสิทรบิวิเทอร ์(กรงุเทพฯ) 

 
 
 
 ดร.ผดุงชาติ ยงัดี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ พร้อมคณะ

ผูบ้รหิาร ซึง่ประกอบดว้ยรองคณบดแีละหวัหน้าส านักงานคณะ ไดจ้ดัประชุมเพื่อส่งมอบ
งานและใหค้ าแนะน าแกค่ณะผูบ้รหิารคณะมนุษยศาสตรฯ์ชดุใหมซ่ึง่ประกอบดว้ย ผศ.ดร.
อคัรพนท์ เน้ือไม้หอม ว่าทีค่ณบดคีณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ว่าทีร่องคณบด ี
ว่าทีผู่ช้่วยคณบด ีและว่าทีห่วัหน้าส านักงาน โดยการประชุมเพื่อส่งและรบัมอบงานนี้จดั
ขึน้ในวนัที ่8 มนีาคม 2560 ทีผ่่านมา ณ หอ้งประชุมชยัคณารกัษ์กูล อาคาร 6 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์การส่งและรบั
มอบงานครัง้นี้จดัขึ้นเพื่อให้การบรหิารคณะมนุษยศาสตร์ฯด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและมปีระสทิธิภาพสูงสุด คณะผู้บรหิารคณะ
มนุษยศาสตรฯ์ชุดเดมิจะหมดวาระในวันที ่8 มนีาคม 2560 และคณะผูบ้รหิารชุดใหม่จะเขา้ปฏบิตัหิน้าทีต่ ัง้แต่วนัที ่9 มนีาคม 2560 
เป็นตน้ไป 

การวิเคราะหเ์สถยีรภาพของลาดดนิ (SLOPE STABILITY ANALYSIS) 

 

การจดัการอตุสาหกรรม นิเทศนกัศกึษา 

ฝึกประสบการณวิ์ชาชพี ปีการศกึษา 2559 
 

ผูบ้รหิารคณะมนุษยศาสตรฯ์ จดัประชมุส่งและรบัมอบงาน 

 



 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยเีซรามกิส์ คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
น าโดย อ.วชัระ วชิรภทัรกุล อ.ปราโมทย์ ป่ินสกุล อ.กฤษดากร 

เช่ือมกลาง และ อ.พนิช สมสะอาด  อาจารย์ประจ าสาขาวิชา

เทคโนโลยเีซรามกิส์ ได้เดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วชิาชพีชัน้ปีที่ 4 ของสาขาวชิา ในเขตจงัหวดัสระบุร ีจงัหวดัสงิห์บุร ี
และจงัหวดัสมุทรสาคร ในวนัที่ 14-15 มนีาคม 2560 ที่ผ่านมา ทัง้นี้
เพื่อเป็นการประเมนินกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีและพบปะพูดคุย 
รับทราบข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการเกี่ยวกับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา รวมถึงรายวิชาในหลกัสูตรเพื่อ
น ามาเป็นแนวทางในการเตรยีมปรบัปรุงหลกัสตูรของสาขาวชิาในรอบ
ถดัไป และเป็นการปรกึษาหารอืกบัสถานประกอบการเพื่อการเตรยีม
ความพร้อมในการท าความร่วมมอืในการรบันักศึกษาประสบการณ์
วิชาชีพ อาทิ บรษิัท รอยลัปอร์ซเลน จ ากัด โรงงาน 2 จ.สระบุร ีบรษิัท โคห์เลอร์ ประเทศไทย จ ากัด สาขาแก่งคอย          
จ.สระบุร ีบรษิทั คอมพาวด์เคลย ์จ ากดั อ.พรหมบุร ีจ.สงิหบ์ุร ีบรษิทัไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดนิเผา จ ากดั จ.สมุทรสาคร 
เป็นตน้ รวมถงึการท าสหกจิศกึษาของสาขาวชิาในหลกัสตูร TQF ต่อไป 
 

 

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม น าโดย อ.ภูริชญ์  งามคง หัวหน้าสาขาวิชา
เทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้า รว่มดว้ย รศ.ณฐปกรณ์ จนัทะปิดตา 
ผศ.พิพฒัน์ สมใจ ผศ.จารินี ม้าแก้ว อ.ธนกร ดุจเพญ็ อ.ณัฐ
วุฒิ พจน์ปริญญา และ อ.ก่ิงกาญจน์ สระบวั  ได้เดินทางไป
นิเทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีชัน้ปีที ่4 ของสาขาวชิา ณ 
สถานประกอบการณ์ ในวนัที ่13-17 มนีาคม 2560 ทีผ่่านมา เพื่อ
เป็นการออกติดตามนิเทศและประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา รวมทัง้รบัทราบปัญหาและข้อเสนอแนะ
ต่างๆ จากสถานประกอบการเพื่อน ามาปรบัปรุงในการจดัการ
เรยีนการสอนต่อไป 

สถานประกอบการณ์ที่เขา้ไปนิเทศครัง้นี้ไดแ้ก่ บรษิทัซพีี
เอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด ,บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จ.
นครราชสีมา , บรษิัท มหานคร คอนสตรคัชัน่ เอนเตอร์ไพรซ ์

จ ากดั, บรษิัท ตะวนัอิเลค็ทรคิ จ ากดั, บรษิัท ซ ีเอส โอโตพาร์ต จ ากดั, บรษิัทสกอรโ์ซลูชัน่ จ ากดั , บรษิัท มาสเตอรค์ลู
อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั ศรพีพิฒัน์เอน็จเินียริง่ จ ากดั 

 

เซรามิกส ์นิเทศนกัศึกษาฝึกประสบการณวิ์ชาชพี ปีการศกึษา 2559 

 เทคโนโลยวิีศวกรรมไฟฟ้า นิเทศนกัศกึษาฝึกประสบการณวิ์ชาชพี  



 
 

 สาขาวชิาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
โดย อ.วิสาข์ แฝงเวียง อาจารย์ประจ าสาขาวิชา ได้เดินทางไปนิเทศ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพชัน้ปีที่ 4 ของสาขาวิชา ในวนัที่ 24-26 
มนีาคม 2560 ณ สถานประกอบการ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ บรษิทั 
PRE-BUILD อาคารแอสตนั จุฬา-สลีม, บรษิทั คร-ีฟูล จ ากดั, หจก.นรนิทร์

โฮมเดกคอร,์ บรษิัท นิวเทคโนโลย ีแอนจเินียริง่ คอนสตรคัชัน่ จ ากดั และ บรษิัท PROPERTY PERFECT เพื่อเป็นการ
ออกตดิตามนิเทศและประเมนิผลการฝึกประสบการณ์วชิาชพีของนักศกึษา รวมทัง้รบัทราบปัญหาและขอ้เสนอแนะต่างๆ 
จากสถานประกอบการเพื่อน ามาปรบัปรงุในการจดัการเรยีนการสอนต่อไป  

  

 

 

 

 
 

 
อ .อุด ม พ งษ์  เกศ ศ รีพ งษ์ ศ า  รองผู้อ านวยการ

สถาบันวิจ ัยและพัฒนา มรภ .บุรีร ัมย์ และ อาจารย์ประจ า
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ไดร้บัเชญิเป็นวทิยากรใหค้วามรู ้"โครงการอบรม
เชงิปฏบิตักิารเพื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นการวจิยั" ส าหรบัครู
วทิยาลยัการอาชพีสตกึ อ.สตกึ จ.บุรรีมัย ์ในวนัที่ 21 มนีาคม 
2560 โดยรบัเกยีรตจิาก นายวริชั สุวรรณทา รองผูอ้ านวยการ
วิทยาลัยการอาชีพสตึกให้เกียรติต้อนรบัและกล่าวเปิดงาน 
โครงการน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหค้รอูาจารยไ์ดพ้ฒันาการเขยีนรายงานวจิยัในชัน้เรยีน การเขยีนบทคดัยอ่ ระเบยีบวธิกีารวจิยั
ส าหรบัอาชวีศกึษา นอกจากนี้ทางวทิยาลยัการอาชพีสตกึไดห้ารอืแนวทางในการขอท าความร่วมมอืทางวชิาการทีต่้องการ
ให้ครูอาจารย์ในวิทยาลัย ได้มีโอกาสร่วมน าเสนองานวิจัยในระดับอุดมศึกษาเพื่ อเป็นการท าความร่วมมือกับ

สถาบนัอุดมศึกษาและเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ความรู้ทางวิชาการรวมทัง้พัฒนา
ศักยภาพของครูอาจารย์วิทยาลัยการ
อาชพีสตึกซึ่งทางสถาบนัวจิยัและพฒันาจะ
ได้มีการประสานงานและชี้แจงเงื่อนไขใน
การน าไปสู่การท าความร่วมมอืทางวชิาการ
ต่อไป 

เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม นิเทศนกัศกึษาสหกจิศกึษา 

อ.อดุมพงษ ์เป็นวิทยากร อบรมเชงิปฏบิติัการเพือ่เสรมิสรา้งสมรรถนะ

ดา้นการวิจยั 

วิจยั 

 



 

 

 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์ น าโดย ดร.สุว ัฒน์ 

มณีวรรณ รองคณบดฝ่ีายวชิาการ คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม จดัโครงการเสรมิสรา้งความรู้
ดา้นเครือ่งมอืวดัและควบคุมในงานอุตสาหกรรม เรื่อง การเรยีนรูเ้ครือ่งมอืวดัและระบบควบคุม
อตัโนมตัิที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อน าไปใช้ในยุคติจติอล 4.0 ในวนัที่ 1 มนีาคม 2560 ณ 

ห้องประชุมใหญ่ 2 มผีู้เข้าอบรมเป็นนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและสาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า 
จ านวนกว่า 100 คน โดยไดร้บัเกยีรตจิาก ผศ.วีระ เนตราทิพย ์คณบดคีณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม เป็นประธานในพธิเีปิด
ในครัง้นี้ และคุณมนัส หมดิหวงั จาก บรษิทั พทีเีอส คอมบเินชัน่ จ ากดั , คุณกุศล มัน่ยืน จาก บรษิทัโยโกกาวา (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เป็นวทิยากรให้ความรู ้ซึ่งวตัถุประสงค์ในการจดัโครงการอบรมในครัง้นี้ เพื่อให้ความรูเ้พิม่เติมกบันักศึกษา 
รวมทัง้อาจารย ์ใหม้ทีกัษะเกีย่วกบัเครือ่งมอืวดัต่างๆ ก่อนทีจ่ะเขา้สู่ภาคอุตสาหกรรม 

 
 

 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมร่วมแสดงความยินดีกับชุมชนใน
โครงการบูรณาการการเรยีนการสอน ในโอกาสที่อาคารกรณีศกึษาได้รบัรางวลั
อาคารอนุรกัษ์ศลิปะสถาปัตยกรรมดเีด่น ประจ าปี 2558-2559 ดงัต่อไปนี้  

1. บ้านพกับุญราศี นิโคลสั บุญเกิด กฤษบ ารุง วดันักบุญเทเรซา บ้าน
โนนแกว้ อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสมีา (รางวลัปี 2558)  

2. อุโบสถวดับรมคงคา บา้นแวง อ าเภอพุทไธสง จงัหวดับุรรีมัย ์(รางวลั
ปี 2558) 

3. อุโบสถวดัหลกัศิลา บ้านหลกัศิลา (หนิตัง้) จงัหวดับุรรีมัย์ (รางวลัปี 
2559) 

โดยตัวแทนเจ้าของอาคารได้รบัเชิญให้เข้าเฝ้าฯ รบั
พระราชทานรางวลัจากสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ณ  ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา จังหวัด
กรงุเทพมหานคร  ในวนัศุกรท์ี ่24 มนีาคม 2560  

  
 

เทคโนฯอตุฯ อบรมเสรมิความรูด้า้นเครือ่งมือวดัและระบบควบคุม 

งานอตุสาหกรรมสู่การประยุกตใ์ชง้านในยุคดจิติอล 4.0 
 

เทคโนฯ สถาปัตยกรรม ร่วมยนิดกีบัชมุชนท่ีไดร้บัรางวลั 

อาคารอนุรกัษศ์ลิปะสถาปัตยกรรมดเีด่น ประจ าปี 58-59 

 



 
 
 

อ.เลิศภมิู จนัทรเพ็ญกลุ อาจารย์ท่ีปรึกษาชมรม
เกษตร นายศุภรถ ไกรสุข  ประธานชมรมเกษตร 
คณ ะกรรมการ และสมาชิกชมรมเกษตร ก ว่า 70 
คน ร่วมกนัจดักิจกรรมออกค่ายเกษตรอาสาร่วมใจพฒันา
ชนบท ในวนัที่ 17-19 มนีาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรมัย์ โดยเป็น
กจิกรรมการด าเนินโครงการพฒันา ปรบัปรุงและถ่ายทอดความรูด้้านการเกษตร มุ่งเน้นการใช้จติอาสา น าความรู ้ทกัษะ 
ก าลงักายและก าลงัใจ ในกจิกรรมช่วยการพฒันาด้านการเกษตร อาทิ สร้างแปลงฝึกให้นักเรียนเรียนรู้ในการปลูกผกั 
การจดัสวนภมิูทศัน์ การจดัท าคอกส าหรบัปุ๋ ยหมกัอินทรีย ์การจดักิจกรรมนันทนาการ ให้ความรู้ฝึกทกัษะด้านการ
ขยายพนัธุ์พืชแก่นักเรียน กิจกรรมการนันทนาการกีฬาสานสมัพนัธ์ และกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม พิธี
บายศรีสู่ขวญั โดยคณะผูบ้ริหาร คร ูเจ้าหน้าท่ีและคณะกรรมการชุมชนบ้านแท่นทพัไทย รว่มใหก้ารดูแลและต้อนรบั
เป็นอยา่งดโีดยเป็นการใชค้วามมจีติอาสาความรู ้ความสามารถและพละก าลงัทีม่อียู่เป็นส่วนเตมิเตม็ใหก้บัสงัคม 
 

 

 

 

 

 

 
 

ดร.นิจพร  ณ พัทลุง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร        
ดร.สุชาดา สานุสันต์ ดร.บรรเจิดสอนสุภาพ อ.พีร์นิธิ ราชวิชา     
อ.เลิศภูมิ จนัทรเพ็ญกลุ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และ คุณเด่น
ละออง บัวค าโคตร หัวหน้าส านักงานคณบดี  ร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะสมยัสามญัครัง้ท่ี 1/2560 เพื่อเป็นการ
เตรยีมวางแผนการปฏบิตังิานเพื่อร่วมกนัขบัเคลื่อนการพฒันาของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร ในวนัที่ 20 มนีาคม 2560 ณ ห้องประชุมเล็ก 
อาคารสริวิทิยเกษตร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร เวลา 13.30 น. และ
ในเวลา 17.00 น. คณะกรรมการบรหิารคณะเทคโนโลยกีารเกษตรร่วม
มอบแจกนัดอกไม้เพื่อเป็นการขอบคุณและสร้างขวญัก าลงัใจในการ
ปฏบิตังิานแด่ รศ.มาลิณี จโุฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏั
บรุีรมัย ์ในโอกาสน้ีดว้ย 
  

เทคโนโลยกีารเกษตร ประชมุคณะกรรมการบรหิารสมยัสามญั 

ชมรมเกษตร มรภ.บรุรีมัย ์จดักจิกรรม 

ออกค่ายเกษตรอาสาร่วมใจพฒันาชนบท 



 
 

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์จดัโครงการปัจฉิมนิเทศนักศกึษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ สาขาวิชาการพัฒนาสังคมภาคปกติ รุ่นที่ 18 ในวันที่ 11 มีนาคม 
2560 ณ หอประชุมศิวาลัย ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรรีมัย์ โดยได้รบัเกียรติจาก ผศ.ดร.อัครพนท์ เน้ือไม้หอม คณบดีคณะ

มนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน รวมถึงวทิยากรจากหน่วยงานภายนอกและคณาจารย์ในสาขาได้ร่วม
บรรยายหวัข้อที่เกี่ยวข้องกบัการฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ ประเดน็การมงีานท าหลงัจบการศึกษาแก่นักศกึษาที่เข้าร่วม
โครงการ และการรายงานผลการฝึกงานของนักศกึษาในแต่ละหน่วยงาน ทัง้นี้เพื่อให้นักศกึษาไดม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้น
องคค์วามรูจ้ากการฝึกประสบการณ์วชิาชพีในหน่วยงานของแต่ละหน่วย เพื่อเป็นพืน้ฐานของความเตบิโตทางดา้นสตปัิญญา 

การมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมหรอืโครงการ
ต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อเป็นการแนะน าและน า
ประสบการณ์ที่ได้รบัมาน าเสนอเพื่อให้เกิดการ
พฒันาต่อไป และเป็นการเสรมิสรา้งคุณลกัษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อผู้ใช้บัณฑิต ด้วย
บัณฑิตส านึกดี มีความรู้คู่คุณธรรม น าชุมชน
พฒันา ดว้ยจติสาธารณะและมนุษยสมัพนัธ ์

 

 
 

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ จดัโครงการ Goodbye Senior  ร่วมแรงใจส่ง

บณัฑิตสู่สังคม สาขาวิชาการพัฒนาสงัคมภาคปกติ รุ่นที่ 18 ในวันที่ 12 

มนีาคม 2560 ณ หอประชุมวชิชาอตัศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรกัความสามคัคี มีส่วนร่วมในการจดั
กจิกรรม  และเพื่อแสดงความยนิดกีบัรุ่นพี่ที่ก าลงัจะส าเรจ็การศึกษาออกไป

ประกอบอาชพีและเป็นคนดขีองสงัคม ซึ่งทางสาขาวชิาได้นิมนต์
พระสงฆ์จ านวน 9 รูป จากวดัปลื้มพฒันา(สาขาวดัหนองป่าพงที่
29) เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ในสาขาได้ท าบุญใส่บาตร
อาหารแห้งและถวายภตัราหารเช้า หลงัจากนัน้ได้จดัพิธบีายศรสีู่
ขวญัตามประเพณี รุ่นน้องผูกแขนอวยพรรุ่นพี่  รุ่นพี่ขอพรจาก
คณาจารยเ์พื่อเป็นสริมิงคลแก่ตนเอง และเกดิความรกัความสามคัคี
ต่อกนัในสาขา 
 

 

พฒันาสงัคม ปัจฉมินิเทศน.ศ. ฝึกประสบการณวิ์ชาชพี 
 

พฒันาสงัคม ปัจฉมินิเทศน.ศ. ฝึกประสบการณวิ์ชาชพี 
 



 

 

  อ.ฟ้าประทาน  เติมขุนทด อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาสงัคม 
น าเสนอบทความวจิยัเรื่อง “สทิธขิองคนเดนิเทา้บนทางสญัจรในเขตเมอืง” 
ในงานประชุมวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานใน
ชวีติประจ าวนั ครัง้ที่ 5 “ชุมชนที่เป็นมติรต่อการเดินและการใช้จกัรยาน ” 
โดยม ีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม เป็น
ประธานในพธิีเปิดงาน และศาสตราจารย์ (กิตติคุณ) ดร.ธงชยั พรรณ
สวสัด์ิ ประธานกรรมการมูลนิธสิถาบนัการเดนิและการจกัรยานไทย เป็นผูม้อบเกยีรตบิตัรใหก้บัผูน้ าเสนอผลงานวจิยั ในวนัที ่3 
มนีาคม 2560       ณ อาคารเฉลมิราชกุมาร ี60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร จดัโดย ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) และ มูลนิธสิถาบนัการเดนิและการจกัรยานไทย ร่วมกบัองค์กรเครอืขา่ย ซึ่ง งานวจิยัเรื่อง 

“สิทธิของคนเดิน เท้าบนทางสัญจรในเขตเมือง ” 
อาจารย์ฟ้าประทาน เติมขุนทด ได้ร ับงบประมาณ
สนับสนุนการวจิยัจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธสิถาบันการเดิน
และการจกัรยานไทย มีพื้นที่ด าเนินการวิจยั 3 พื้นที ่
ได้แก่ เขตเทศบาลเมืองบุรีร ัมย์ เขตเทศบาลเมือง
สรุนิทร ์และเขตเทศบาลเมอืงศรสีะเกษ       
 
 

 

 

อ.ฟ้าประทาน  เติมขนุทด ฝ่ายกจิกรรมกองพฒันานกัศกึษา 
ไดร้บัการแต่งตัง้จากกรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ใหเ้ป็น
คณะกรรมการประเมนิโครงการการด าเนินกจิกรรมดา้น
สิง่แวดลอ้มของเยาวชนภายในมหาวทิยาลยั (Green Youth) 
และเขา้รว่มประชมุเชงิปฏบิตักิาร ระหว่างวนัที ่16-17 มนีาคม 
2560 ณ บา้นไมช้ายเลนรสีอรท์ จงัหวดัสมทุรสงคราม โดยมี
วตัถุประสงคเ์พือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวทางการ
ประเมนิกจิกรรมดา้นสิง่แวดลอ้มของเยาวชนภายใน
มหาวทิยาลยั (Green Youth) และเพือ่พจิารณาปรบัปรงุและ
แกไ้ขเกณฑก์ารประเมนิกจิกรรมดา้นสิง่แวดลอ้มของเยาวชน
ภายในมหาวทิยาลยั (Green Youth) พรอ้มทัง้จดัท า
รายละเอยีดประกอบเกณฑก์ารประเมนิในแต่ละดา้น ซึง่มี
ทัง้หมด 6 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นนโยบาย ดา้นแผนงานและ
เป้าหมาย ดา้นโครงการ ดา้นการมสีว่นรว่ม ดา้นเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม และดา้นการขยายผล 
 

การพฒันาสงัคม น าเสนอบทความวิจยั 

“สทิธิของคนเดนิเทา้บนทางสญัจรในเขตเมือง” 
 

กองพฒันาฯ ส่งบคุลากรร่วมประชมุเชงิปฏบิตัิการดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 



 

   น.ส.กฤชชฎา กุลทอง ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา       

อ.ฟ้าประทาน เติมขนุทด ฝ่ายกจิกรรมกองพฒันานักศกึษา พรอ้ม

ด้วยสมาชิกชมรมรากแก้ว จ านวน 16 คน โครงการผู้น าเยาวชน
พอเพยีงรุ่นที่ 2 ระหว่างวนัที่ 10-12 มนีาคม 2560 ณ บ้านโคกละกอ 
ต าบลประทดับุ และ บ้านบวั ต าบลจระเขม้าก อ าเภอประโคนชยั 
จงัหวดับุรรีมัย ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ผู้น านักศึกษาได้
เรยีนรูห้ลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงจากการปฏิบตัิในพื้นที่จรงิ ให้
ผู้น านักศกึษาได้แลกเปลี่ยนความรูแ้ละความคดิกบัชาวบ้านที่ด าเนิน
ชีวิตตามหลักความพอเพียง ให้ผู้น านักศึกษาได้ฝึกทักษะการท า
เกษตรอนิทรยีแ์ละการท าไร่นาสวนผสม ใหผู้น้ านกัศึกษาไดฝึ้กการอยู่
ร่วมกบัชุมชนท้องถิน่ตามแบบความพอเพยีง และใหผู้้น านักศกึษาได้
ใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ในการพฒันาตนเอง 

 
 

 
 สภานักศึกษาภาคปกติ กองพฒันานักศึกษา จดัโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการผู้น านักศึกษาสู่การรบัน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ม่วง -
เหลอืง ในวนัที ่25 มนีาคม 2560 ณ หอ้งประชุมเฟ่ืองฟ้า อาคารเฉลมิพระ
เกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อสรา้งบทบาทความรูด้้านการจดักิจกรรมต้อนรบัน้องใหม่ สรา้งความเขา้ใจเรื่องระเบยีบ แนวปฏบิตัแิละ
ธรรมเนียมปฏบิตัขิองแต่ละสาขาวชิา รวมทัง้แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละสรา้งทศันคตทิีด่ใีนการท าความรูจ้กักบัรุ่นพี่ คณาจารย ์
โดยไดร้บัเกยีรตจิาก นายธนบูรณ์ วงศแ์จ่ม ครโูรงเรยีนเทศบาล 1 อดตีประธานสภานักศกึษาภาคปกต ิปีการศกึษา 2558 

เป็นวทิยากรใหค้วามรู ้และ นางสาวกฤชชฎา กลุทอง ผูอ้ านวยการกองพฒันานกัศกึษา เป็นประธานเปิดโครงการดงักล่าว 

 

 

 

 

 

 

กองพฒันาฯ น านกัศกึษาจดัโครงการผูน้ าเยาวชนพอเพยีง รุ่นท่ี 2 

 

สภานกัศกึษา อบรมผูน้ าน.ศ.สู่การรบันอ้งสรา้งสรรค์ 

 



ส่งสารผ่านสือ่วิทยุกระจายเสยีง  

             โดย งานประชาสมัพนัธ ์มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรมัย ์

   รายการวิทยุ เพื่ อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย  โดย         
คุณกติตญิา กึมรมัย ์...วนัอาทติยท์ี่ 5,12,19,26 มีนาคม 2560 
ใน รายก าร “ ราชภัฏ สู่ ชุ ม ชน  ” ท างสถ านี วิท ยุ  อ งค์ ก าร
สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจงัหวดับุรรีมัย ์92 MHZ เวลา 16.10 
– 17.00 น. ...วนัจนัทรท์ี ่6,13,20,27 มีนาคม 2560 ในรายการ 

“จนัทร์นี้ที่ราชภัฏ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจงัหวดับุรรีมัย์ 101.75 MHZ  เวลา 11.10 - 12.00 น. 
น าเสนอข่าวสาร รายละเอียดสอบสมัภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ รอบทัว่ไป เพือ่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏั
บุรีรมัย์ ประจ าปีการศึกษา 2560 ประชาสมัพนัธ์การ สมคัรเข้ารบัการทดสอบ Test of English for International 
Communication (TOEIC) ประชาสมัพนัธ์โครงการน าเสนอผลงานทางดนตรี(โดยนายพิทยา  นิลสุข) ภายใต้ชือ่
โครงการ “ฮกัเดย์ วนัน้ี me รกั” ประจ าปีการศึกษา 2559  และประชาสัมพนัธ์การจดัละครเวทีของนักศึกษา
สาขาวิชาการสือ่สารมวลชน คณะวิทยาการจดัการ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธกิารบดีมหาวทิยาลยัราช

ภฏับุรรีมัย ์เป็นประธานพธิเีปิดโครงการอบรมเชงิปฏบิตัิการ
การติดตามเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ซึ่ งจัดขึ้น โดยศูนย์
คอมพิว เตอร์และอิน เทอร์เน็ต  ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ในระหว่างวนัที่ 9-10 มนีาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏบิตักิารคอมพวิเตอรห์งส์พนัธุ์  อาคารนวตั
ปัญญา มตีวัแทนจากหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์จ านวน กว่า 50 คน การจดัอบรมในครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ 
เพื่อตดิตามการพฒันาเวบ็ไซต์ในระดบัหน่วยงานใหม้รีายละเอยีดเนื้อหาครบถว้นสมบรูณ์รองรบัเกณฑก์ารประเมนิสนับสนุน
การจดัอนัดบัมหาวทิยาลยั และเพื่อใหผู้ด้แูลเวบ็ไซตข์องหน่วยงานสามารถพฒันาและดแูลเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
 

 

 

  

ขอเชญิติดตามรบัฟังรายการวิทยุเพือ่ประชาสมัพนัธ์มหาวิทยาลยั 
 

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

ส านกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

อบรมการติดตามเว็บไซต์ของหน่วยงาน 



ข่าวศนูยวิ์ทยบรกิาร 
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center และ Entrepreneurial Studies Source 

ด้วยบรษิัท EBSCO จะท าการเปิดให้มหาวทิยาลยั/สถาบนัจ านวน 78 แห่งภายใต้ก ากบั/สงักดัของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา เขา้ทดลองใชง้านฐานขอ้มูล Science Reference Center และ Entrepreneurial Studies Source ซึง่จะเป็นประโยชน์กบัอาจารย ์
นกัศกึษาและนกัวจิยัในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวทิยาลยั/สถาบนั นัน้ 
           ในการนี้ ส านกังานบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาการศกึษา ใคร่ขอแจง้ใหท้ราบว่าหน่วยงานของท่านสามารถเขา้ทดลองใช้
งานฐานข้อมูล Science Reference Center และ Entrepreneurial Studies Source ได้ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2560 รวมระยะเวลา 9 เดอืน โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
 
 
 
               1.  ฐานขอ้มลู Science Reference Center 
                รายละเอยีด : ประกอบไปด้วยบทความฉบบัเต็มจ านวนหลายร้อยบทความ จากสารานุกรมทางวทิยาศาสตร์ หนังสอือ้างอิง 
วารสารและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้อื่น ๆ นอกจากนี้ฐานข้อมูลยงัประกอบไปด้วยคอลเลกชนัภาพขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูงมากกว่า 
275,000 ภาพ จากแหล่งต่าง ๆ เช่น UPI, Getty, NASA, Nature Picture Library 

URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=sch  
 
 
 
               2.  ฐานขอ้มลู Entrepreneurial Studies Source 
               รายละเอยีด : แหล่งขอ้มูลอนัยอดเยี่ยมส าหรบันักวจิยัทางธุรกจิและการตลาด ฐานขอ้มูลนี้เป็นเครื่องมอืส าคญัส าหรบันักศกึษา
และนักวิจยัทางธุรกิจที่ ให้ข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกบัผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็ก ข้อมูลฉบับเต็มทางธุรกิจจากวารสา ร 
นิตยสาร หนังสอือา้งองิ กรณีศกึษาและขอ้มูล บรษิทั วารสารทางวชิาการที่ไดร้บัการยอมรบั(peer-reviewed) ยงัรวมถึงวดิโีอจาก Harvard 
Faculty Seminar Seriesและ Vator.TV (เวบ็ไซตเ์ครอืขา่ยสงัคมส าหรบัผูป้ระกอบการมอืทีใ่หญ่ทีส่ดุหนึ่งของโลก) 

URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ent 
หากมขีอ้สงสยัประการใดกรุณาตดิต่อคุณวงศท์พิา ธญัยนพพร Tel: 081 258 3333 หรอื e-mail: vongthipar@ebsco.com 

 

แนะน าคณะผูบ้รหิารคณะวิทยาการจดัการ 

 
 
 
 
 

 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ปรชีา  ปาโนรมัย ์ คณบดคีณะวทิยาการจดัการ 
ผูช้่วยศาสตราจารยจ์นัทริาพร  ศรินินท ์  รองคณบดฝ่ีายบรหิารและประกนัคุณภาพ 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กุลกนัยา  ศรสีุข   รองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั 
อาจารยร์ุง่รตัน์  หตัถกรรม     รองคณบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษาและฝึกประสบการณ์วชิาชพี 
ผูช้่วยศาสตราจารยส์ายใจ  ทนัการ   ผูช้่วยคณบดฝ่ีายสื่อสารองคก์รและแนะแนวการศกึษา 
อาจารยน์ิธโิรจน์  ศุภกฤษสุวรรณกุล   ผูช้่วยคณบดฝ่ีายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

mailto:vongthipar@ebsco.com


  สรปุผลการประชมุสภามหาวิทยาลยั 
 สมยัสามญั คร ัง้ท่ี 3/2560 

วนัเสาร ์ท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2560  

                                          โดย อาจารยอ์ญัญา  มธรุเมธา  
                                                                      เลขานุการสภามหาวิทยาลยั 

ระเบยีบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งท่ีประชมุทราบ  
     1.1 ประธานแจง้เพือ่ทราบ 
        - ไมม่ ี-         
     2.1 อธกิารบดแีจง้เพือ่ทราบ 
        2.1.1 ตามค าสัง่มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ ที ่526/2560 เรือ่ง คณะกรรมการเพือ่พจิารณา ก าหนดจ านวนและตวั
บุคคลของคณาจารย์ทีจ่ะเกษยีณอายุราชการและจะขอใหป้ฏบิตัหิน้าทีต่่อ ลงวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2560 นัน้ คณะกรรมการ ฯ ได้
ด าเนินการประชุมในวนัที ่11 มนีาคม 2560 แลว้มมีตไิมเ่หน็ชอบใหต้่อเวลาราชการ 
        2.1.2 ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรมัย์ ได้รบัการสรรหาเป็น คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยั จึงขอลาออกจากการเป็นผู้แทนคณาจารย์ในสภา
มหาวทิยาลยั ทัง้นี้ใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่5 มนีาคม 2560 เป็นตน้ไป  
        2.1.3 เน่ืองจากอาจารย์ ดร.กระพนั ศรงีาน คณบดคีณะครุศาสตร ์และอาจารย์ ดร.ธติ ิปัญญาอนิทร ์ผูอ้ านวยการ
ส านักส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน ครบวาระการด ารงต าแหน่ง จงึท าใหพ้น้จากการเป็นกรรมการสภามหาวทิยาลยั จากผู้
ด ารงต าแหน่งผู้บรหิาร ประเภทต าแหน่งคณบดแีละผู้อ านวยการสถาบนั/ส านัก คณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัจึงเลือก
กรรมการสภามหาวทิยาลยั จากผูด้ ารงต าแหน่งผูบ้รหิาร ประเภทต าแหน่งคณบดแีละผูอ้ านวยการสถาบนั/ส านกั ใหมด่งันี้ 
     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อคัรพนท์  เน้ือไม้หอม เป็นกรรมการจากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี 
            2. อาจารย ์ดร.ธิติ  ปัญญาอินทร ์เป็นกรรมการจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบนั/ส านัก 
        ทัง้น้ีใหม้ผีลตัง้แต่วนัประกาศ เป็นตน้ไป และมวีาระการด ารงต าแหน่งเท่าวาระทีเ่หลอือยู่ของ  ผูซ้ึ่งตนแทนถงึวนัที ่
22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560   
ระเบยีบวาระที ่3 เรือ่งสบืเน่ือง  
        3.1 อนุมติัเบิกเงินงบอดุหนุนเพ่ือสมทบกองทุนพนักงานมหาวิทยาลยั ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ระเบยีบวาระท่ี 4 เรื่องน าเสนอเพ่ือพิจารณา 
        4.1  อนุมตัใิหป้รญิญาบณัฑติ ปีการศกึษา 2559 ครัง้ที ่4 
        4.2 อนุมตัใิหป้รญิญามหาบณัฑติ ปีการศกึษา 2559  ครัง้ที ่8 
        4.3 เหน็ชอบแต่งตัง้ รองศาสตราจารยม์าลณิี  จุโฑปะมา ด ารงต าแหน่งรกัษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยั
ราชภฏับุรรีมัย ์
        4.4 เหน็ชอบแต่งตัง้รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัยต์ามรายชื่อ ดงันี้ 
           1. อาจารย ์ดร.กระพนั  ศรงีาน  
           2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สุพตัรา  รกัการศลิป์   
           3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ ดร.ศริาณี  จุโฑปะมา   
           4. รองศาสตราจารย ์ดร.สมมาตร ์ ผลเกดิ 
           5. อาจารยอ์ญัญา  มธุรเมธา 
           6. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พรทพิา  ด าเนิน      
ระเบยีบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
         5.1 ก าหนดการประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภฏับุรรีมัย์ สมยัสามญั ครัง้ที ่4/2560 วนัจนัทร์ที ่24 เมษายน พ.ศ. 
2560 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุมเบญจกาญจน์ ชัน้ 5 อาคารนวตัปัญญา มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ 



 

 

 

 มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ น าโดย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธกิารบด ีพร้อม

ด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ รบัการตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวทิยาลยั ผลงานในต าแหน่งอธกิารบด ีคณบด ีและผูอ้ านวยการส านักงานอธกิารบด ี

ผูอ้ านวยการสถาบนั/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ 2559 ในวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ - 3 มนีาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม
พุทธรกัษา อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์
ซึ่งคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลงาน ประกอบ
ไปด้วย รศ.ประสิทธ์ิ สุวรรณรกัษ์ ประธานกรรมการ รศ.ก่ิงฟ้า 

สินธุวงษ์ ผศ.ดร.กรุณา เชิดจิระพงษ์ ผศ.นพดล เชนะโยธิน 

ผศ.ดร.พนัธ์ศกัด์ิ พลสารมัย์ พลต ารวจตรีชยัเดช ปานรกัษา 

นายพลกฤต เนาวป์ระโคน โดยคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ

และประเมนิผลงานแยกตามหน่วยงานต่างๆ ดงันี้ 
 -  วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุม Focus Group 
ผูเ้กีย่วขอ้ง (ผูใ้ชบ้ณัฑติ ศษิยเ์ก่า นกัศกึษา ฯลฯ) 
 -  วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2560  คณะครุศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
 -  วนัที ่1 มนีาคม 2560 คณะวทิยาการจดัการ คณะวทิยาศาสตร ์บณัฑติวทิยาลยัและสถาบนัวจิยัและพฒันา 
 
 
 
 
 

 
 -  วนัที่ 2 มนีาคม 2560 ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ส านักงานส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 
ส านกัศลิปะและวฒันธรรมและส านกังานอธกิารบด ี
 -  วนัที ่3 มนีาคม 2560 อธกิารบด ีรองอธกิารบด ีผูช้่วยอธกิารบด ีคณบดแีละผูอ้ านวยการ 
 

 

 
 
 

มรภ.บรุรีมัย ์รบัการตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลยั 

ต าแหน่งอธิการบด ีคณบด ีผูอ้ านวยการสถาบนั/ส านกั 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


