
 

  



 

  



 

 
 
 

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รกัษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยั
ราชภฏับุรรีมัย ์ให้เกยีรตเิป็นประธานเปิดโครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคม 
“เตรยีมความพร้อมสู่เส้นทางข้าราชการพลเรอืน ติวสอบภาค ก (ก.พ.)      

ที่จดัขึ้นโดยคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรมัย์ ในวันที ่    
27-28 มถุินายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเฟ่ืองฟ้า อาคารเฉลมิพระ
เกยีรตฯิ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์มบีณัฑติ ศษิยเ์ก่าที่ส าเรจ็การศกึษา
จากมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ตลอดจนประชาชนทัว่ไปเขา้ร่วมการอบรม
เป็นจ านวนกว่า 60 คน ทัง้นี้เพื่อเป็นการบรกิารวชิาการดา้นความรู ้ทบทวน
บทเรยีนให้แก่บณัฑติ ศษิยเ์ก่าและบุคคลทัว่ไป ที่มคีวามประสงค์เขา้สอบ
วดัความรู้ของส านักงาน ก.พ. เพื่อบรรจุในการเข้ารบัราชการพลเรอืนใน

อนาคตและเป็นแนวทางในการเตรยีมสอบที่จะเป็นประโยชน์เพี่อให้การสอบประสบความส าเรจ็ ซึ่งไดร้บัความอนุเคราะห์
จาก นายฐานิศวร ์ผลเจริญ ดร.มนตรี ศิริวฒันาวรากร และ ผศ.ดร.บณุยเ์สนอ ตรีวิเศษ เป็นวทิยากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุร ีน าโดย นายชยัวฒัน์ หาด
รื่น ประธานสภาคณาจารย์ฯ เดนิทางมาศึกษาดูงานและ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในด้านการบรหิารงานและการ
ด าเนินกจิกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการสภาคณาจารยแ์ละ
ข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ ในวันที่  20 
มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ ์
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย ์
พรอ้มทัง้เยีย่มชมศูนย์วฒันธรรมอสีานใต้ ส านักศลิปะและ
วฒันธรรม มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์โดยม ีดร.กระพนั 
ศรีงาน รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิาร และ นางกิติสา วงศค์ า 
ประธานสภาคณาจารยฯ์ ใหก้ารตอ้นรบั 

วิทยาการจดัการ อบรมเตรยีมความพรอ้ม 

สู่เสน้ทางขา้ราชการพลเรอืน ติวสอบ ภาค ก (ก.พ.) 

 

สภาคณาจารย ์มรภ.กาญจนบรุ ี

ศกึษาดงูาน สภาคณาจารย ์มรภ.บรุรีมัย ์

 



 
 

 รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รกัษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏั

บุรรีมัย์ เป็นประธานด าเนินการประชุมอาจารย์และข้าราชการ สมยัสามญัครัง้ที ่
1/2560 ในวนัที ่28 มถุินายน 2560 ทีผ่่านมา ณ หอ้งประชุมพุทธรกัษา อาคารเฉลมิ
พระเกยีรตฯิ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์โดยก่อนเริม่วาระการประชุม มกีารมอบ
ดอกไมแ้สดงความยนิดกีบัอาจารยท์ีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาเอก อาจารยท์ีไ่ดร้บั
ต าแหน่งทางวชิาการในต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์และยนิดตีอ้นรบัอาจารยใ์หม่ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ เป็นประธานด าเนินการประชุม
เจ้าหน้าที่สมยัสามญัครัง้ที่ 1/2560 ในวนัที่ 28 มถุินายน 2560      
ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ โดยก่อนเริม่วาระการประชุมมกีาร
เลอืกตัง้นายกสโมสรพนกังานเจา้หน้าทีแ่ละแนะน าเจา้หน้าทีใ่หม่ 

 
 
 

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรมัย ์คณบดคีณะวทิยาการจดัการ ผูบ้รหิาร คณาจารย ์และพนักงานเจา้หน้าที ่เขา้ร่วมอบรม

เชงิปฏบิตักิารหลกัสูตร “เสน้ทางลดัสู่ความเป็นเลศิทางการวจิยัในยุค 4.0 Plus” ในวนัที ่18-20 มถุินายน 2560 ณ สถาบนั
บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มรภ.บรุรีมัย ์จดัประชมุอาจารยแ์ละขา้ราชการ สมยัสามญั  

มรภ.บรุรีมัย ์จดัประชมุเจา้หนา้ท่ี สมยัสามญั  

วิทยาการจดัการ ร่วมอบรมเสน้ทางลดัสู่ความเป็นเลศิทางการวิจยัยุค 4.0 



 

 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยั   

ราชภฏับุรีรมัย์ โดย ผศ.ดร.กลุกนัยา ศรีสุข 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย  จัด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิต
บณัฑติ (KM) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรยีนรู ้ในวนัท่ี 9 มิถนุายน 2560 ณ ห้อง

ประชุมไกรรณภมู ิชัน้ 2 อาคาร 13 คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ ซึง่ไดร้บัเกยีรตจิาก รศ.มาลิณี จโุฑ

ปะมา รกัษาราชการแทนอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ ผศ.ดร.ปรีชา ปาโน

รมัย ์คณบดคีณะวทิยาการจดัการ เป็นผูก้ล่าวรายงาน โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นการเตมิเตม็ความรูค้วามเขา้ใจวธิกีารหรอื

กระบวนการทวนสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ให้กับคณาจารย์คณะ
วทิยาการจดัการ เพื่อให้การจดัการเรยีนการสอนบรรลุผลส าเรจ็ ในการนี้ 
ฝ่ายวิชาการและงานวิจยั คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรรีมัย ์จงึขออนุมตัโิครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารดา้นการผลติบณัฑติ (KM) 
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้ ซึง่ไดร้บัความอนุเคราะหจ์าก 
อ.สุติมา ฮามค าไพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบรหิารธุรกิจและการ

บญัชี มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด และ  อ.สุนันวดี พละศกัด์ิ ประธาน

สาขาวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็ เป็นวทิยากร 
 

 
 ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรมัย ์คณบดีคณะวิทยาการจดัการ พรอ้ม

ด้วยผู้บรหิารและคณาจารย ์เจา้หน้าที่ คณะวทิยาการจดัการจ านวนกว่า
30 คน ร่วมโครงการเสวนาเพื่อประสทิธภิาพการปฎิบตัิงานและพฒันา
ศกัยภาพบุคคลากร ในวนัที่ 4-6 มถุินายน 2560 ที่ผ่านมา ณ อมัพวา    
บชี รสีอรท์ แอนด ์สปา จงัหวดัสมทุรสงคราม และการบรหิารธุรกจิชายฝัง่
รบัลมรสีอร์ท จงัหวดัเพชรบุร ีเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และระดม
ความคิดเห็นจากบุคลากรของคณะวิทยาการจดัการ  ได้สร้างเสริม

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ แ ล ะ
แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม
คิ ด เ ห็ น  พ ร้ อ ม ทั ้ ง
เรยีนรู้ระบบการท างานในการให้บรกิารในสถาบนัศึกษาทัง้ในและนอก
ประเทศ เพื่อน าความรูท้ีไ่ดม้าปรบัปรงุ  

 
 

วิทยาการจดัการ จดัเสวนาพฒันาศกัยภาพบุคลากร 

วิทยาการจดัการ จดัอบรมเชงิปฏบิตัิการดา้นการผลติบณัฑติ (KM) 



 
 

  ผศ.ดร.พรทิพา ด าเนิน รองอธกิารบดฝ่ีายกิจการนักศึกษา อ.ฟ้าประทาน เติมขุนทด หวัหน้างานกิจกรรม

นักศกึษา พรอ้มดว้ยผูน้ านักศกึษาจ านวน 6 คน เดนิทางเขา้ร่วมการ
ท าบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอื (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจรติ 
ซึ่งจดัขึน้เป็นครัง้ที่ 3 ประจ าปี 2560 ที่จดัขึน้โดยมูลนิธติ่อต้านการ
ทุจรติ กบัมหาวทิยาลยัต่างๆ จ านวน 15 มหาวทิยาลยัและ เขา้ร่วม
รบัฟังการเสวนาทางวชิาการด้านการต่อต้านการทุจรติ ในหวัขอ้ 
“เยาวชนกบับทเรยีนต้านโกง” ในวนัที ่27 มถุินายน 2560 ทีผ่่านมา ณ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น  
 
  
 
 
  

 
 
 

 
 
 

 สาขาวิชาการบริหารทรพัยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์จดัโครงการ “เสรมิทกัษะนักศกึษาเพื่อเขา้สู่
อาชพี”ใหก้บันักศกึษาปีที ่3 ณ หอ้งประชุมศวิาลยั ศูนยว์ฒันธรรมอสิาน
ใต ้โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใหน้ักศกึษาไดเ้ตรยีมความพรอ้มของตนเองใน
ดา้นต่างๆ ก่อนทีจ่ะออกไปประกอบอาชพี โดยไดร้บัความอนุเคราะห์จาก 

คุณนิพนธ ์พนัธเกยีรตไิพศาล ต าแหน่ง กรรมการบรษิทั เอม็จไีฮเทคพแีอนดเ์อน็ จ ากดั เป็นวทิยากรในช่วงเชา้ และคณุทศ

พงษ์ ชะนะชยั  ต าแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารทรพัยากรมนุษย ์บรษิทัสยามแมค็โคร จ ากดัสาขาบุรรีมัย ์เป็นวทิยากรในช่วง

บ่าย โดยการฝึกอบรมในครัง้นี้ไดร้บัความสนใจจากนกัศกึษาเป็นอยา่งด ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กองพฒันานกัศกึษา ร่วมบนัทึกขอ้ตกลง(MOU)การต่อตา้นทุจรติ 

บรหิารทรพัยากรมนุษย ์จดัอบรมทกัษะสู่อาชพี 



 
 

  อ.ฟ้าประทาน เติมขุนทด หวัหน้างานกิจกรรม
นักศกึษา ภาคปกต ิน านักศกึษาซึง่ผ่านการคดัเลอืก ไดแ้ก่ 
น.ส.พนัทิวา ขาวงาม รองประธานชมรมส่งเสรมิสุขภาวะ
เพื่อการพัฒนาที่ย ัง่ยืน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ
ความเป็นผูน้ า “Leadership Development Program” รุ่นที ่
47 ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์อบรมธารา
พารค์ ถนนแจง้วฒันะ กรุงเทพมหานคร จดัโดย ดา้นบรหิาร
เครอืข่ายทางการศกึษา ส านักบรหิารเครอืข่ายทางธุรกจิ 
บรษิทัซพี ีออลล ์จ ากดั(มหาชน) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อสรา้งเสรมิและพฒันาศกัยภาพความเป็นผู้น าให้กบันิสตินักศกึษา 
พฒันาทกัษะการท างานเป็นทมี เสรมิสรา้งแนวคดิด้านการพฒันาคนและการพฒันาองค์กรในด้านต่างๆ เกดิกระบวนการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างผูน้ านิสตินกัศกึษาแต่ละสถาบนั  

 
 
 
 
 
 
 
 

 อ.พิสมยั ประชานันท์ ผู้ช่วยอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัราช
ภัฏบุรีร ัมย์ อ.ภูมิภักด์  พิทักษ์เ ข่ือนขันธ์  รองผู้อ านวยการ
สถาบนัวจิยัเพื่อพฒันาสงัคม มหาวทิยาลยัขอนแก่น อ.คคนางค ์ช่อ
ชู ผู้อ านวยการส านักงานบรกิารทางวชิาการ อ.ฤทยัภทัร ให้ศิริกลุ     
อ.กิตติกวินท์ เอ่ียมวิริยาวฒัน์ อ.ฟ้าประทาน เติมขุนทด และ    
สิบเอกสุธินันท์ สมอ่อน ได้ร ับเชิญจากจังหวัดบุรีร ัมย์ให้เป็น
วทิยากรกระบวนการ โครงการ "พฒันาสมรรถนะหวัหน้าส่วนราชการ 
นายอ าเภอและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จ ังหวัดบุรีร ัมย์เพื่อ
สนับสนุนการขบัเคลื่อนการพฒันาจงัหวดัแบบบูรณาการ" ระหว่าง
วนัที่ 15-16 มถุินายน 2560 ณ เพลาเพลนิ บูตคิรสีอรท์ อ.คูเมอืง     
จ.บุรรีมัย์ โดยม ีนายอนุสรณ์ แก้วกงัวาล ผู้ว่าราชการจงัหวดั
บุรรีมัย ์เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการดงักล่าว ซึง่ทมีวทิยากรไดจ้ดั
กระบวนการระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจดัท าแผน
ยทุธศาสตรจ์งัหวดับุรรีมัย ์20 ปี เพื่อการขบัเคลื่อนการพฒันาจงัหวดั

แบบบรูณาการ 

กองพฒันาฯ น าน.ศ.เขา้ร่วมโครงการพฒันาศกัยภาพความเป็นผูน้ า 

มรภ.บรุรีมัย ์เป็นวิทยากรจดัท าแผนยุทธศาสตรจ์งัหวดับรุรีมัย ์20 ปี 



 

 
  น.ส.กฤชชฎา กุลทอง ผู้อ านวยการกองพัฒนา

นักศึกษา อ.ฟ้าประทาน เติมขุนทด หวัหน้างานกิจกรรม

นักศกึษา ภาคปกต ินายนิติ ฤทธ์ิสุรกาญจน์ นักวชิาการ

การศึกษา น านักศึกษาจ านวน 2 คน ได้แก่ นายปริญญา 

ดินแดง และ น.ส.กรรณิการ ์บูรณ์เจริญ ซึง่เป็นนักศกึษา

ที่มผีลการเรยีนด ีความประพฤตดิ ีแต่ฐานะยากจน เข้ารบั
มอบทุนการศึกษาจาก พระเทพปริยตัยาจารย์ เจ้าคณะ

จงัหวัดบุรีรมัย์ ในโอกาสงานพิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศ 
พระราชาคณะชัน้เทพ และบ าเพญ็กุศลอายวุฒันมงคล 6 รอบ 72 ปี 52 พรรษา ในวนัที ่19 มถุินายน 2560 ทีผ่่านมา ณ วดั
กลาง พระอารามหลวง อ.เมอืง จ.บุรรีมัย ์นักศกึษาทัง้สองคนนอกจากจะมผีลการเรยีนดแีละความประพฤตดิแีลว้ ยงัมจีติ
อาสาช่วยเหลอืกจิกรรมมหาวทิยาลยัมไิดข้าด พรอ้มทัง้ไดบ้ าเพญ็ประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมอยา่งต่อเนื่อง   
 
 

 

 
  อ.ฟ้าประทาน เติมขนุทด หวัหน้างานกจิกรรมนักศกึษา กองพฒันา

นักศกึษา น.ส.วรนารถ มาดไชสง นายทรรศพล สีหวัโทน น.ส.ประกาย

รตัน์ ดาวรมัย์ น.ส.ณกญัญา ดวงสาม พร้อมด้วยคณะ จดัโครงการ BRU 

4.0 BIKE FOR CHANGE (กจิกรรมอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกบัการใช้จกัรยาน
เป็นพาหนะในการเดนิทางภายในมหาวทิยาลยัและในชวีติประจ าวนัแก่นักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์) ระหว่างวนัที ่
28-29 มถุินายน 2560 ณ หอ้งประชุมชยัคณารกัษ์กูล และ หอ้งประชุมพุทธรกัษา ซึง่ไดร้บัการสนับสนุนงบประมาณจากกรม
ส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โดยม ีน.ส.กฤชชฎา กลุทอง ผูอ้ านวยการกองพฒันานักศกึษา เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการ 

และไดร้บัเกยีรตจิาก ผศ.ดร.อโศก ไทยจนัทรารกัษ์ และคณะ คณุศภุฤกษ์ ชยัชนะ ส านักงานพลงังานจงัหวดับุรรีมัย ์เป็น

วทิยากรบรรยายใหค้วามรู ้และ ทมีวทิยากรจดักระบวนการเรยีนรู้เกี่ยวกบัแนวทางการส่งเสรมิและพฒันาการใช้จกัรยาน
เป็นพาหนะในการเดนิทางภายในมหาวทิยาลยั และการสรา้งเครอืข่ายเพื่อส่งเสรมิการใช้จกัรยานภายในมหาวทิยาลยั  
 

 

 

 

 

 

 

 

กองพฒันาฯ น าน.ศ. เขา้รบัทุนการศกึษาจากเจา้คณะจงัหวดับรุรีมัย ์

 

กองพฒันาฯ ร่วมกบัชมรมอนุรกัษพ์ลงังานฯ 

จดักจิกรรมอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการใชจ้กัรยาน 

 



 
 

  น .ส .กฤชชฎา กุลทอง  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา             
อ.ฟ้าประทาน เติมขนุทด หวัหน้างานกจิกรรมนกัศกึษา นายพรพงษ์ ผล
เจริญ นายเกียรติศกัด์ิ ทิศทะษะ น.ส.พนัทิวา ขาวงาม พรอ้มดว้ยคณะ 
ได้รบัเชิญเป็นวทิยากรกระบวนการ โครงการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมและ
พฒันาเครอืข่ายป้องกนัการทุจรติจงัหวดับุรรีมัย ์จดัโดย ส านักงาน ป.ป.ช. 
ประจ าจงัหวดับุรรีมัย ์เมื่อวนัที ่26 มถุินายน 2560 ณ โรงแรมสกายววิ รี
สอรท์ อ าเภอเมอืง จงัหวดับุรรีมัย ์กลุ่มเป้าหมายได้แก่ สมาชกิเครอืข่าย

ป้องกนัการทุจรติจงัหวดับุรรีมัย ์หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และองคก์รเครอืข่ายภาคประชาสงัคมในจงัหวดับุรรีมัย ์ เพื่อ
เผยแพร่ความรูเ้สรมิสรา้งกระบวนการมสี่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆและขยายกลุ่มเครอืข่ายแนวร่วมด าเนินการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติ โดยทมีวทิยากรกระบวนการได้บรรยายเชงิเปลี่ยนเรยีนรู้การป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชนั และจดั
กระบวนการระดมสมองในหวัขอ้ “แนวทางการมสี่วนรว่มในการป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชนั (จากวยัเดก็-วยัผูส้งูอาย)ุ” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

องค์การบรหิารนักศึกษาภาคปกติ โดยกองพฒันานักศึกษา พร้อม
ด้วยคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ เข้าร่วมพิธีมหา
มงคลบ าเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
อานันทมหดิลพระอฐัมรามาธบิดนิทร พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพติร และเจรญิพระพุทธมนต์ถวายพระพรชยัมงคล 
สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิพ์ระบรมราชนีินาถ ในวนัที ่9 มถุินายน 2560 ทีผ่่านมา ณ วดักลางพระอารามหลวง จ.บุรรีมัย ์
 

 

 

 

 

 

 

กองพฒันาน.ศ. ร่วมพธีิมหามงคลบ าเพญ็พระราชกุศล 

 

กองพฒันาฯ น าน.ศ. จดักระบวนการพฒันาเครอืข่ายป้องกนัการทุจรติ 

 



 
 
 
  ผศ.ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์  น .ส .กฤชชฎา กุลทอง 

ผูอ้ านวยการกองพฒันานักศกึษา อ.ฟ้าประทาน เติมขนุทด หวัหน้างาน

กิจกรรมนักศึกษา น.ส.วรนารถ มาดไชสง นายทรรศพล สีหัวโทน 

น.ส.ประกายรตัน์ ดาวรมัย์ น.ส.ณกญัญา ดวงสาม พร้อมด้วยคณะ 

รว่มปัน่จกัรยานในโครงการ BRU 4.0 BIKE FOR CHANGE (กจิกรรมสรา้งเครอืข่ายนักปัน่อนุรกัษ์สิง่แวดล้อม) เมื่อวนัที ่
30 มถุินายน 2560 โดยปัน่เริม่จากมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ถงึ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ระยะทางไปกลบั 14 กโิลเมตร 
โดยมคีณาจารย ์เจา้หน้าที่ และนักศกึษา เขา้ร่วมปัน่ในครัง้นี้จ านวน 40 คน เพื่อส่งเสรมิให้นักศกึษาหนัมาใช้จกัรยานเป็น
พาหนะในการเดนิทางภายในมหาวทิยาลยั ลดการใชพ้ลงังานในมหาวทิยาลยั ลดปัญหาการจราจรตดิขดั ลดอุบตัิเหตุภายใน
มหาวทิยาลยั ลดมลภาวะที่เกดิจากควนัของยานพาหนะและเสยีงของยานพาหนะ  และส่งเสรมิการออกก าลงักายและการ
พฒันาสุขภาพอนามยัแก่นกัศกึษาโดยการปัน่จกัรยาน  
  

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 อ.ฟ้าประทาน เติมขนุทด หวัหน้างานกจิกรรมนักศกึษา ภาคปกต ิ

น าผู้น านักศึกษาจ านวน 2 คน น.ส.สิริกร ไชยสา และ น.ส.ณกญัญา ดวง

สาม เข้าร่วมโครงการค่ายเรยีนรูแ้ละเผยแพร่โครงการพระราชด าร ิ“พอเพยีง 

วนิัย สุจรติ จติอาสา” ซึ่งจดัขึ้นระหว่างวนัที่ 23-29 มถุินายน 2560 ณ ศูนย์
ศึกษาการพฒันาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิจงัหวดัสกลนคร จดัโดย 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและส่งเสรมิให้นักศกึษามสี่วนร่วมสรา้งให้สงัคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมอย่างยัง่ยนื โดยน าหลกั
คุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพยีง วนิัย สุจรติ จติ
อาสา มาสร้างสงัคมแห่งคุณธรรมในรูปแบบค่ายโดย
เรียนรู้จากการสัมผัสหรือปฏิบัติงานจริง (Activity 
Based Learning) ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ
 

กองพฒันาฯ ร่วมกบัชมรมอนุรกัษพ์ลงังานฯ 

จดักจิกรรมสรา้งเครอืข่ายนกัป่ันอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม 

 

กองพฒันาฯน าน.ศ. เขา้ร่วมค่ายเรยีนรูแ้ละเผยแพร่โครงการพระราชด าริ 
 



 
 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “โฮมภูมิ” 
(Wisdom to the Future : ภูมปัิญญาสู่อนาคต) ครัง้ที ่3 ประจ าปี 2560 ความ
ร่วมมอืทางวชิาการระหว่าง 8 สถาบนัเครอืข่าย เมื่อวนัที่ 15-16 มถุินายน 2560    

ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยมกีิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ดา้นการจดัการเรยีนการสอนที่เป็นแนวปฏบิตัทิี่ด ีจากสถาบนัเครอืข่าย 8 สถาบนั โดยสาขาวชิาเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรมน าเสนอด้านสหกจิศกึษาของหลกัสูตรฯ และการน าเสนอบทความทางวชิาการในหวัขอ้สถาปัตยกรรมและ
สภาพแวดล้อมสรรคส์รา้ง สาขาวชิาเทคโนสถาปัตย์น าเสนอบทความแนวทางการจดัการสถาปัตยกรรมพืน้ถิน่ วดัท่าเรยีบ 
อ.นาโพธิ ์จ.บุรรีมัย ์เพื่อการท่องเทีย่วชุมชน และบทความเรื่องการก าหนดขนาดพืน้ทีส่งัฆกรรมตามพุทธบญัญตัิ หวัขอ้การ
ออกแบบอุตสาหกรรมและงานสรา้งสรรค ์สาขาวชิาเทคโนสถาปัตยน์ าเสนอบทความการพฒันาสื่อสารสนเทศชุดความรู้เรื่อง
ภูมปัิญญา ท้องถิน่ในการออกแบบอุโบสถพื้นถิน่ทีส่ร้างสภาวะสบาย:กรณีศกึษาอุโบสถวดัหนองบวัเจา้ป่า จงัหวดับุรรีมัย ์
โดยมหาวิทยาลยัที่รบัการจดัประชุมวิชาการระดับชาติ “โฮมภูมิ” ครัง้ที่ 4 คือคณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรม 
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

 

   

   

   

 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์ น าโดย ดร.ดุสิต อุทิศสุนทร จดัโครงการอบรมเชิง
ปฏิบตัิการ เรื่อง ช่างติดตัง้ไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
แห่งชาต ิใหก้บันักศกึษาชัน้ปีที ่3 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้า จ านวนกว่า 80 
คน ในวนัที ่9 มถุินายน 2560 ทีผ่่านมา ณ หอ้งประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม โดยไดร้บัเกยีรตจิาก คณุวิชิต 
ทองสทุธ์ิ และ คณุโสภี แฉล้มชาติ จากส านักพฒันาฝีมอืแรงงานจงัหวดับุรรีมัย ์จากส านักงานพฒันาฝีมอืแรงงาน จงัหวดั
บุรรีมัย์ เป็นวทิยากรให้ความรู้ในครัง้นี้ ซึ่งมวีตัถุประสงค์ในการจดัโครงการในครัง้นี้ เพื่อให้นักศึกษาได้มคีวามรู้ความ

เชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น ในเรื่องของการ
ติดตัง้ไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อใช้ใน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาต ิต่อไป 

 

 

เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม เสวนาแลกเปลีย่นประสบการณ ์ 

ในงานประชมุวิชาการระดบัชาติ “โฮมภมิู” คร ัง้ที่ 3 

เทคโนฯ วิศวกรรมไฟฟ้า อบรมช่างติดต ัง้ไฟฟ้าภายในอาคาร 

 



 
  

อ.อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา รองผู้อ านวยการสถาบนัวจิยัและ

พฒันา และ อ.พิพฒัน์ ประจญศานต์ อาจารยป์ระจ าสาขาเทคโนโลยี

การจดัการอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  ได้รบัเชญิเป็น
วทิยากรอบรม "การบ่มเพาะเพิม่ศกัยภาพสมาชกิในสถาบนัเกษตรกร 
ครัง้ที่ 3 ภายใต้ โครงการพฒันาศักยภาพการด าเนินธุรกิจข้าวของ
สถาบนัเกษตรกร พร้อมสู่ AEC ปีงบประมาณ พ.ศ.2560" จดัโดย
ส านักงานสหกรณ์จงัหวดับุรรีมัย ์ในวนัที ่14 มถุินายน 2560 ณ โรงแรม
สกายววิรสีอรท์ จ.บุรรีมัย ์เพื่อใหค้วามรูท้างดา้นโลจสิตกิสข์า้ว การขนส่งและการกระจายสนิคา้ ระบบสารสนเทศส าหรบัโซ่
อุปทานและโลจสิตกิส ์พรอ้มสรุปผลการบ่มเพาะเพิม่ศกัยภาพสมาชกิในสถาบนัเกษตรกรครัง้ที ่1-3 เพื่อใหส้มาชกิสหกรณ์
ไดร้บัทราบขอ้มลูและน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกจิขา้วของสหกรณ์ รองรบัการเขา้สู่เศรษฐกจิที่
ขบัเคลื่อนดว้ยนวตักรรม Thailand 4.0 ใหแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ ประมาณ 120 คน โดยม ีนายวีระยุทธ ทุมทอง สหกรณ์

จงัหวดับุรรีมัย ์เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม 
 

   

 

 

 

 
 

 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม จดัโครงการอบรมเชิงปฏบิตัิการ เรื่อง การท า
หลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑติ (ทล.บ.) และการทวนสอบ ขึน้ในวนัที ่26-27 มถุินายน 2560 
ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเล็กคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ให้กับคณาจารย์ในคณะฯ 
จ านวนกว่า 40 คน โดยไดร้บัเกยีรตจิาก ผศ.วีระ เนตราทิพย ์คณบดคีณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม เป็นประธานในพธิเีปิด และ ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ  ดุลสมัพนัธ์ รองอธกิารบดฝ่ีายประกนัคุณภาพการศกึษา 

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม เป็นวทิยากรให้ความรู ้ซึ่งวตัถุประสงค์ในการจดัโครงการในครัง้นี้ เ พื่อเป็นการทบทวน
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยแีละผลการเรยีนรู ้ทบทวนโครงสรา้งหลกัสูตร เพื่อเป็นแนวทางในการ
พฒันาหลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑติ (ทล.บ) ต่อไป 
 

     

 

 

การจดัการอตุฯ เป็นวิทยากรอบรมใหส้หกรณก์ารเกษตร จ.บรุรีมัย์ 

เทคโนฯอตุฯ อบรมการท าหลกัสตูร ทล.บ. และการทวนสอบ 



 

 

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์
จดัโครงการศกึษาดูงานและวางแผนยุทธศาสตร ์พฒันาบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพงานวิจยั ขึ้นในวนัที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 ที่
ผ่านมา ณ จงัหวดัจนัทบุรแีละจงัหวดัระยอง โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ
เป็นการพฒันาศกัยภาพอาจารยแ์ละบุคลากร ในด้านวชิาการ ด้าน
การบรกิารวชิาการ ดา้นงานวจิยั รวมถงึดา้นศลิปวฒันธรรม เพิม่พูน
ทกัษะประสบการณ์และความรูท้างวชิาการในดา้นบรหิารจดัการโดย
ใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม ่ความเปลีย่นแปลงในโลกยคุปัจจบุนั เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารจดัการองคก์ร 

 

     ดร.บรรเจิด สอนสภุาพ ดร.สายรุ้ง สอนสภุาพ 

พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร จดักิจกรรมจิตอาสาช่วยล้างบ่อปลา 

บริเวณหน้าหอประชุมวิชชาอตัศาสตร ์มหาวิทยาลยั

ราชภฏับุรีรมัย ์ในวนัท่ี 28 มิถนุายน 2560 ท่ีผา่นมา 
ทัง้น้ีเพ่ือเป็นการสร้างทศันียภาพท่ีสวยงามเตรียมรอ

รบัการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปี

การศึกษา 2560 
 
 
 

 

 ผศ.ดร.ว นิดา  วัฒนพายัพกุล  อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรมัย ์   
ร่วมเป็นวิทยากรรบัเชิญบรรยายและอบรมเชิงปฏิบตัิการหลกัสูตร PGS 
(Participatory Organic Guarantee System) ขบัเคลื่อนยุทธศาสตรน์ครชยั
บุรนิทร ์ซึง่จดัขึน้ในวนัที ่21-22 มถุินายน 2560 ทีผ่่านมา ณ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จงัหวัดสุรินทร์ โดยมีการ
รบัรองแบบมสี่วนร่วม ทีค่นท าเกษตรอนิทรยีม์ารวมตวักนัก าหนดมาตรฐานรบัรองเกษตรอนิทรยีร์่วมกนั โดยอิงมาตรฐาน 
สากลอื่นๆ ทีเ่หมาะสมและเพิม่เตมิใหเ้ขม้ขน้ใหเ้กดิการยอมรบัของทุกๆ ฝ่าย  

 

เทคโนฯ อตุฯ ประชมุวางแผนยุทธศาสตร ์2561 
 

น.ศ. ประมง จติอาสาลา้งบ่อปลาหนา้หอประชมุวิชชาอตัศาสตร์ 
 

ผศ.ดร.วนิดา วฒันพายพักุล ร่วมเป็นวิทยากรอบรม 

หลกัสตูร PGS ขบัเคลือ่นยุทธศาสตรน์ครชยับรุนิทร ์



 
 
 

 ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ และ อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล  รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศกึษา เป็นตวัแทนคณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยั

ราชภฏับุรรีมัย ์เขา้ร่วมการประชุมเครอืข่ายคณบดคีณะเกษตรศาสตร์

และสาขาทีเ่กี่ยวขอ้งมหาวทิยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศ ครัง้ที ่17 ในวนัที ่

22-23 มถุินายน 2560 ทีผ่่านมา ณ คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยั

ราชภฏัอุบลราชธานี โดยไดร้่วมแลกเปลี่ยนขอ้เสนอแนะในการพฒันากลุ่มเครอืข่ายคณะเทคโนโลยกีารเกษตร จ านวน 17 

มหาวทิยาลยัจากทัว่ประเทศ ท าความร่วมมอืร่วมหาแนวทางการพฒันาดา้นการวจิยั การจดัหารายไดข้องคณะ การประชุม

เตรยีมงานการจดัแข่งขนัทกัษะทางวชิาการด้านการเกษตร ที่มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรเีป็นเจ้าภาพ เพื่อสร้างความ

เขม้แขง็ของเครอืขา่ยคณะเกษตรศาสตรแ์ละสาขาทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ดร .นิจพร ณ พัทลุง  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ พร้อมด้วยทมีผู้บรหิารคณะและหวัหน้า

สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์สาขาวชิาสตัวศาสตร ์และสาขาวชิาประมง เขา้

พบ รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รกัษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยั

ราชภฏับุรรีมัย ์เพื่อน าเสนอแผนพฒันาศูนยบ์รกิารวชิาการหนองขวาง 

ระยะ 5 ปี (2561 -2565) ในวนัที ่12 มถุินายน 2560 ทีผ่่านมา เพื่อเป็น

แนวทางในการขบัเคลื่อนกิจกรรมและการปฏบิตัิงานของศูนย์บรกิาร

วชิาการหนองขวาง 

 

 

เทคโนโลยกีารเกษตร ร่วมการประชมุเครอืข่าย 

คณบดคีณะเกษตรศาสตร ์ณ มรภ.อบุลราชธาน ี

เทคโนโลยกีารเกษตร น าเสนอแผนพฒันา 

ศนูยบ์รกิารวิชาการหนองขวาง ระยะ 5 ปี  
 



 

 
สาขาวชิาสงัคมศกึษา คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์น า

โดย ดร.ประทวน วนันิจ หวัหน้าสาขาวิชาฯ และคณาจารย์ในสาขาฯ จดั
โครงการพฒันานักศึกษาให้มคีุณลกัษณะบณัฑติที่พงึประสงค์ในศตวรรษที ่
21 ใหแ้ก่ นักศกึษาสาขาวชิาสงัคมศกึษา ชัน้ปีที ่4 จ านวน 50 คน ในวนัที ่6 
มถุินายน – 7 กรกฎาคม 2560 ณ หอ้งประชุมคณะครุศาสตร ์อาคารสริิวชิญากร (อาคาร19) มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์
โดยได้รบัเกียรติ จาก ดร.พชันี กลุฑานันท์ คณบดคีณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ เป็นประธานในการเปิด
โครงการ  
 

 

 

 

 

 

 
 

สาขาวชิาพลศกึษา คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์น าโดย 
อ.บาล ชะใบรมัย์ อาจารยใ์นสาขาพลศกึษา คณะครุศาสตร ์ส่งนักศกึษาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “สงขลาเกมส์” ครัง้ที่ 45 ระหว่างวันที่ 20 -30 
มถุินายน 2560 ณ จงัหวดัสงขลา ไดส้่งแขง่ขนัมวยไทยสมคัรเล่น ดงันี้ 

นางสาวปรศันียญ์า  เหลือสืบชาติ เหรยีญรางวลั Silver ประเภท
มวยไทยสมคัรเล่น รุน่เฟเธอรเ์วท – หญงิ (น ้าหนกัเกนิ 54 กก. แต่ไมเ่กนิ 57 กก.) 

นางสาวองัคณา บรรพระตะทิ  เหรยีญรางวลั Bronze ประเภทมวยไทยสมคัรเล่น รุน่พนิเวท – หญงิ (น ้าหนักเกนิ 
42 กก. แต่ไมเ่กนิ 45 กก.) 
  

 
สาขาวชิาดนตรศีกึษา คณะครุศาสตร ์น าโดย อ.วีรยุทธ สุทโธ    

จัดโครงการน าเสนอผลงานทางดนตรีทางวงดุริยางค์เยาวชนไทย           
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวง
นราธวิาสราชนครทิร์ และวงขบัร้องประสานเสยีง จะจดักจิกรรมอบรม
เชงิปฏบิตักิารทางดา้นดนตรสีากลใหก้บันักศกึษาสาขาวชิาดนตรศีกึษา 
คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์และเยาวชนในจงัหวดับุรีรมัย ์ณ อุทยานดอกไมเ้พลาเพลนิ อ.คูเมอืง จ.บุรรีมัย ์
ในวนัที่ 4-9 มถุินายน 2560 และจดัการแสดงคอนเสิร์ต ในวนัที่ 10 มถุินายน 2560 เวลา 18.00 ณ.หอประชุมวิชชา         
อตัศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์

 

สงัคมศกึษา จดัโครงการพฒันานกัศกึษา 

ใหมี้คุณลกัษณะบณัฑติท่ีพงึประสงคใ์นศตวรรษท่ี 21 

มรภ.บรุรีมัย ์ร่วมแข่งขนักีฬา “สงขลาเกมส”์ คร ั้ง้ท่ี 45 

ดนตรศีกึษา จดัโครงการน าเสนอผลงานทางดนตร ี



 

 
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย ์      

ส่งโครงงานนักศกึษาเขา้ร่วมประกวด “สิง่ประดษิฐส์มองกลฝังตวั” ระดบันักศกึษาภายใน
กจิกรรม “Show & Share 2017 : สิง่ประดษิฐส์มองกลฝังตวั” ซึง่ด าเนินงานภายใต้มลูนิธิ
เทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ในวนัที ่17 มถุินายน 2560 ทีผ่่านมา ณ สถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์ จงัหวดันนทบุร ี
และไดร้บัรางวลั เหรยีญเงนิ จากการประกวดในครัง้นี้ โดยโครงงานทีส่่งเขา้ประกวดคอื การพฒันาชุดระบบควบคุมอุปกรณ์

ไร้สายพร้อมติดตัง้โดยใช้สมองผลฝังตัว
พร้อมแอพพลิเคชัน่  โดยมีนักศึกษาคือ    
นายชาญวิทย์ วลัยศรี  นักศึกษาสาขา

วทิยาการคอมพวิเตอร ์อ.สกรณ์ บุษบง และ 

อ.ชลทั รงัสิมาเทวญั เป็นอาจารยท์ี่ปรกึษา

โครงงาน 
 

 

 
 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย ์    
จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง การท าผลงานวชิาการและเขยีน
บทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ ให้กับคณาจารย์ในคณะ

เทคโนโลยอุีตสาหกรรม จ านวนกว่า 40 คน ในวนัที่ 29-30 มถุินายน 2560 ทผี่านมา ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม โดยไดร้บัเกยีรตจิาก ผศ.ดร.ศิราณี จโุฑปะมา รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิารงานบุคคลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การท าผลงานและการอ้างอิงวารสาร อ.สนิท พาราษฎร์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบ

ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม บรรยายใหค้วามรู ้เรื่องเทคนิคการท าจดัท าเอกสาร และ รศ.ดร.วิชยั แหวนเพชร บรรยายและให้

ความรู ้เทคนิคการเขยีนบทความเพื่อการตพีมิพเ์ผยแพร ่และตดิตาม ใหค้ าแนะน าการท าผลงานวชิาการของคณาจารยเ์ป็น
รายบุคคล ซึ่งวตัถุประสงค์ในการจดัโครงการในครัง้นี้ เพื่อให้คณาจารย์ได้พฒันาความรู้ของตนเองในการจดัท าผลงาน
วชิาการ เทคนิคต่างๆ จากวทิยากรผูท้รงคุณวุฒ ิเพื่อปรบัใชใ้นการขอผลงานทางวชิาการต่อไป 
 

 

 

 

 

วิทยาการคอมพวิเตอร ์ร่วมประกวดสิง่ประดษิฐ ์ระดบันกัศกึษา 

ภายในกจิกรรม Show & Share 2017 : สิง่ประดษิฐส์มองกลฝังตวั 

เทคโนฯ อตุฯ จดัอบรมการท าผลงานวิชาการ 

และบทความวิชาการเพือ่การตีพมิพเ์ผยแพร่ 

 



 

 
 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ จดัโครงการอบรมเชิง

ปฏบิตักิาร เรือ่ง “ภาวะผูน้ าและทกัษะการประสานงานนกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร ์ 
ประจ าปีการศกึษา 2560” ระหว่างวนัที ่12-14 มถุินายน 2560  ทีผ่่านมา ณ หอ้ง

ประชุมใหญ่ศูนยว์ทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ และหาดทรายทองรสีอรท์ อ าเภอท่า
ใหม่ จงัหวดัจนัทบุร ี โดยมวีตัถุประสงค์ เพื่อพฒันาภาวะผู้น าให้แก่ตวัแทนนักศกึษาคณะวทิยาศาสตร์ พฒันาทกัษะการ
ประสานงานให้แก่ตวัแทนนักศกึษาคณะวทิยาศาสตร์ เสรมิสร้างความรกัและความสามคัคใีนหมู่ตวัแทนนักศึกษาคณะ
วทิยาศาสตร ์และปฏบิตัตินตามอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของคณะวทิยาศาสตร์  

ในการนี้ได้ร ับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภาพร ช่ืนชูจิตร คณบดีคณะ

วทิยาศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดอมรม และได้รบัความอนุเคราะห์จาก      
อ.สุทธิพงษ์ ประดบัวิทย ์อาจารยพ์เิศษสาขาวชิาสถติปิระยุกต์ เป็นวทิยากร

บรรยายเรือ่ง ผูน้ านกัศกึษากบักจิกรรมเพื่อพฒันานักศกึษา การเขยีนโครงการ
และการจดัท ารายงานประเมนิโครงการ ผศ.กิตติศกัด์ิ นามวิชา รองคณบดี

ฝ่ายบรหิารและวางแผนเป็นวทิยากรบรรยายเรื่อง การจดัท าเอกสารการเงนิ การเบกิจ่าย และการจดัเกบ็หลกัฐานการเงนิ 
ดร.ภทัรนันท์ ทวดอาจ หวัหน้าส านักงานคณบดคีณะวทิยาศาสตร์เป็นวทิยากรบรรยายเรื่อง ระบบงานสารบรรณ การ

จดัท าหนังสอืภายในและหนังสอืภายนอกและ อ.นฤมล จิตต์หาญ หวัหน้าสาขาวชิานาฏศลิป์เป็นวทิยากรบรรยายเรื่อง 

“การประกนัคุณภาพการศกึษา  
 

 

 

 
 

 
 ผศ.ดร.สุภาพร  ช่ืนชูจิตร คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ ประธานการสรรหา

หวัหน้าสาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารอาหาร จดั
ให้มกีารหยัง่เสยีงสรรหาผู้ที่ได้คะแนนนิยม
สูงสุด เพื่อด ารงต าแหน่งหวัหน้าสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหารขึ้น ณ ส านักงาน
คณบด ีคณะวทิยาศาสตร์ ในวนัที ่7 มถุินายน 2560 ทีผ่่านมา โดยผูท้ีไ่ดร้บัคะแนน
สงูสุด คอื ดร.จิตตะวนั กโุบลา 

 

วิทยาศาสตร ์จดัอบรมภาวะผูน้ าและทกัษะการประสานงาน 

นกัศกึษาคณะวิทยาศาสตร ์ ประจ าปีการศกึษา 2560” 

วิทยาศาสตร ์สรรหาหวัหนา้สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารอาหาร 



ส่งสารผ่านสือ่วิทยุกระจายเสยีง  
             โดย งานประชาสมัพนัธ ์มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรมัย ์

   รายการวทิยเุพื่อประชาสมัพนัธม์หาวทิยาลยั โดย คุณกติตญิา กมึรมัย ์ 
...วนัอาทติยท์ี ่4,11,18,25 มถุินายน 2560 ในรายการ “ ราชภฏัสู่ชุมชน ”  

ทางสถานีวทิยุ องคก์ารสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจงัหวดับุรรีมัย ์92 MHZ เวลา 
16.10 – 17.00 น. ...วนัจนัทรท์ี ่5,12,19,26 มถุินายน 2560 ในรายการ “จนัทรน์ี้
ทีร่าชภฏั” ทางสถานีวทิยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทยจงัหวดับุรรีมัย ์101.75 MHZ  

เวลา 11.10-12.00 น. น าเสนอขา่วสาร การปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปี
การศึกษา 2560  การรบัสมคัรนักศึกษาในระดบัปริญญาเอก และระดบัปริญญาโท ประจ าภาคการศึกษาที ่1 /2560 
ประชาสมัพนัธ์โครงการบริการวิชาการแก่สงัคม “เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางข้าราชการพลเรือน” การติวสอบ 
ภาค ก.(ก.พ.) ประชาสมัพนัธ์การรบัสมคัรและสอบคดัเลือกเข้าศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตสาขา
วิชาชีพคร ูรุ่นที ่3 ภาคพิเศษ ประจ าภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2560 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 ผศ.ดร.ศิราณี จโุฑปะมา รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิารงานบุคคลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่องานวิชาการของ
มหาวทิยาลยัเพื่อรองรบัการจดัอนัดบัของมหาวทิยาลยั ซึง่จดัขึน้โดยส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ในวนัที ่12 
มถุินายน 2560 ณ หอ้งประชุมวนิิตปัญญา 2 อาคารนวตัปัญญา มผีูอ้ านวยการและรองผูอ้ านวยการ ส านักวทิยบรกิารและ
เทคโนโลยี พร้อมทัง้คณะผู้ดูแลเว็บไซต์ระดบัคณะและหน่วยงานเข้าร่วมประชุมโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อทราบถึงปัญหา
ปัจจบุนัของการด าเนินงานระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศงานวชิาการของมหาวทิยาลยัและเป็นแนวทางใหส้ านักวทิยบรกิารและ

เทคโนโลยสีารสนเทศได้ด าเนินการพฒันา
ระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศงานวชิาการของ
มหาวทิยาลยัเพื่อการรองรบัการจดัอนัดบั 
โดยได้รบัเกียรติจาก ดร.จิระพงษ์ พนา
วงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
แ ล ะ  อ .ดุ ล ด นั ย  วั น ธ ง ชั ย  จ า ก
มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ในครัง้นี้ 

 

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 ์

ส านกัวิทยบรกิารฯ ประชมุพฒันาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศ 

เพือ่รองรบัการจดัอนัดบัของมหาวิทยาลยั 



 

 

 

 On the 6th June 2017, Asst. Prof. Dr. Akkarapon Nuemaihom, the HUSOC 
Dean, together with administrators, lecturers and supporting staff paid an official 
visit to the HUSOC faculty of Uttaradit Rajabhat University. They were warmly 
welcomed by Dr. Chitchaya Changrian, Vice-president, Asst. Prof. Dr. Sombat 
Wetchakama, Dean, administrators and supporting staff. On this occasion, the two parties signed a mutual 
agreement using an MoU covering some crucial points. They are as follows: 1) to be co-hosts in organizing both 

national and international conferences, 2) disseminate 
research papers and publicize academic articles of students 
and lecturers in journals from the two parties, 3) transfer 
credits for courses with the same or similar course 
descriptions, and 4) co-organize sport activities,etc. The 
faculty of HUSOC at Uttaradit Rajabhat University consists 
of 119 lecturers, 15 support staff, and about 2,500 students. 
There are 13 programs under this faculty, which are as 

follows: Tourism, Community Development, Social Sciences for Local Development, Thai, English, Japanese, Fine 
Arts, Music, Thai Music, Information and Library Science, Law, Public Administration, and Cultural Management. 
 

 
 
Between the 11th and 16th of June 2017, Asst. 

Prof. Dr. Akkarapon Nuemaihom, Dean of HUSOC, 
together with BRU administrators went to Shangrao 
Normal University in China. The aims of this trip were: 
(1) to sign MoU both for Dual Degrees, and (2) to have 
mutually agreed exchange students. At the same time, 

a party of BRU students from HUSOC were being accompanied on a trip to learn the Chinese language and 
exchange experiences in different cultures under the supervision of Ajarn Yada Ramrit, Head of the Business 
English Program. Shangrao Normal University is one of the 
largest public universities with around 17,000 students, 1000 or 
more lecturers, and more than 70 programs. Going to Shangrao 
Normal University was extremely useful, as both universities 
have the dual-degree curriculum of the English Program which 
will be operating in the near future between HUSOC, Buriram 
Rajabhat University and the Faculty of Foreign Languages, 
Shangrao Normal University. There will also be academic cooperation and various activities such as 
lecturers/students’ exchanges, co-research, and co-hosting of international conferences, etc. 
 

Faculty of Humanities and Social Sciences MoU Signing 

with HUSOC Faculty of Uttaradit Rajabhat University 

 

HUSOC Dean Signing MoU in China 

 



 
 
 

On the 8th of June 2017, a meeting of the 
“Faculty’s Committee” was held. This committee consists 
of 11 people, namely the Dean of HUSOC, Associate 
Deans, Head of the Dean’s Office, Heads of the 

Department, and 
four outside 
experts from various fields: Mr. Kamdueng Pasee, Pol. Col. Prayut 
Phokaewkul, Assoc. Prof. Dr. Sarapee  Wannatrong, and Mr. Karl Kunz. 
The major responsibility of this committee is to give advice and 
recommendations for the further development of HUSOC. 

 
 

 
 

 During the period from the 4th to the16th of June 
2017, seven HUSOC lecturers joined in the project 
“Developing Instructors towards Internationalization” in 
Malaysia. They were: 1) Asst. Prof. Dr. Weerachai  
Yossothorn, 2) Dr. Manoon  Sonphonngam, 3) Ajarn Sujin 
Sangwanmaneenet, 4) Ajarn Ittikorn  Camacho, 5) Ajarn 
Chariyaporn Pitathasang, 6) Ajarn Chaowarite  Sophakdee 
and 7) Ajarn Chalalai  Vongaree. These lecturers had the 
opportunity to attend a course in “Teaching English as a 
Foreign Language”, organized by the Centre for the 
Advancement of Language Competence (CALC), Universiti 
Putra Malaysia (UPM). The course provided various topics 
such as sentence types and structures, lesson planning, 
communication strategies, technology in the classroom, 
and designing, constructing and analyzing language tests. 
Moreover, 
during the 

study in Malaysia, the lecturers spent some time visiting the 
Malaysian tourist attractions i.e. museums, Putra Mosque, 
Petronas Twin Towers, Buta cave, etc. 

 
 

  HUSOC Faculty’s Committee Meeting 

 

HUSOC Lecturers Attend EFL Course in Malaysia 

 



สรปุมติส าคญัของการประชมุสภามหาวิทยาลยั 

ครัง้ท่ี 6/2560 

วนัศกุร ์ท่ี 23 มิถนุายน พ.ศ. 2560 

ณ โรงแรมธารามนัตรา ชะอ า รีสอรท์ ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี 

..................................... 

ดร.สุชาต ิ เมอืงแกว้ เป็นประธานการประชุมสภามหาวทิยาลยั 

     1. เรือ่งการปรบัเพิม่ค่าเบีย้ประชุมแก่ผูท้รงคุณวุฒ ิ

       คณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยัมมีตใิห้แก้ไขเพิม่เติมหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการเบกิจ่ายค่าตอบแทน การจ่าย

เบี้ยประชุมให้สอดคล้องและเหมาะสม โดยปรบัเพิ่มค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒ ิและ

กรรมการกลัน่กรองบทความวจิยัระดบัปรญิญาเอก 

     2. เรือ่งการคดัเลอืกบุคคลเขา้ศกึษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยั (ระบบ TCAS) 

       ในปีการศกึษา 2561 มหาวทิยาลยัทัว่ประเทศจะใชร้ะบบ TCAS (Thai University Central Admission System) 

ในการคดัเลอืกบุคคลเขา้ศกึษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยั แบ่งเป็น 5 รอบ ดงันี้   

       รอบท่ี 1 รอบใชแ้ฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  

       รอบท่ี 2 รอบรบัแบบโควตา  

       รอบท่ี 3 รอบรบัตรงรว่มกนั  

       รอบท่ี 4 รอบแอดมชิชัน่  

       รอบท่ี 5 รอบรบัตรงอสิระ 

     3. เรือ่งอนุมตัปิรญิญาแก่ผูส้ าเรจ็การศกึษา 

       สภามหาวทิยาลยัมมีต ิดงันี้  

       (1) อนุมตัใิหป้รญิญาบณัฑติแก่ผูส้ าเรจ็การศกึษา ปีการศกึษา 2559 ครัง้ที ่6 จ านวน 358 คน แยกตามหลกัสูตร 

ดงันี้ หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑติ จ านวน 5 คน หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑติ จ านวน 21 คน หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑติ 

จ านวน 3 คน หลกัสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑติ จ านวน 30 คน หลกัสูตรบญัชบีณัฑติ จ านวน 3 คน หลกัสูตรรฐั

ประศาสนศาสตรบณัฑติ จ านวน 11 คน หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ จ านวน 244 คน หลกัสูตรศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ 

จ านวน 6 คน หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ จ านวน 29 คน และหลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ จ านวน 6 คน 

       (2) อนุมตัใิห้ปรญิญามหาบณัฑติ แก่ผู้ส าเรจ็การศกึษา ปีการศกึษา 2559 ครัง้ที่ 11 จ านวน 21 คน แยกตาม

หลกัสตูร ไดด้งันี้ หลกัสตูรครศุาสตรมหาบณัฑติ จ านวน 20 คนและหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ จ านวน 1 คน  

       (3) อนุมตัใิหป้รญิญาดุษฎบีณัฑติ แก่ผูส้ าเรจ็การศกึษา ปีการศกึษา 2559 ครัง้ที ่4 หลกัสูตรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ 

จ านวน 2 คน 

 

 

 



     4. เรือ่งรา่งค าสัง่สภามหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์

       สภามหาวทิยาลยัมมีตเิหน็ชอบค าสัง่สภามหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการและมอบหมาย

ใหค้ณะกรรมการปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อพจิารณาและเสนอความเหน็ต่อสภามหาวทิยาลยั 

       5. เรือ่งการปรบัปรงุพฒันาหลกัสตูร 

       สภามหาวทิยาลยัมมีตเิหน็ชอบหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 ดงันี้ 
  (1) หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ   สาขาวชิาสถติปิระยุกต ์

  (2) หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ   สาขาวชิาเคม ี

  (3) หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ   สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารอาหาร 

   (4) หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ   สาขาวชิาชวีวทิยา 

  (5) หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ   สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 

  (6) หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ   สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ิง่ทอ 

  (7) หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์

  (8) หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาศลิปะดจิทิลั 

  (9) หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์

     6. เรือ่งการปรบัปรงุแกไ้ขเปลีย่นแปลงอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรและอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

       สภามหาวทิยาลยัมมีตเิหน็ชอบการปรบัปรุงแก้ไขเปลีย่นแปลงอาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจ า

หลกัสตูร ดงันี้ 

        (1) หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป 5 ปี หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2559  
   (2) หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาพลศกึษา 5 ปี หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2559  

   (3) หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสงัคมศกึษา 5 ปี หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2558  

   (4) หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 

   (5) หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาชวีวทิยา หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2554 

        (6) หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาดนตร ีหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2559 

     7. เรือ่งการวางแผนการด าเนินงานพฒันาคุณภาพการศกึษา 

       สภามหาวทิยาลยัมมีตเิหน็ชอบแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาปี 2559 ตามขอ้มูลเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมนิคุณภาพการศกึษา ปี 2559 
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