
 

  



 

  



 

 

 
 

 มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์รบัการตรวจสอบและประเมนิผล
งานของมหาวิทยาลัย ผลงานในต าแหน่งอธิการบดี คณบดีและ
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ 2560 ซึ่งคณะ 

กรรมการตรวจสอบและประเมินผลงานในครัง้นี้  ประกอบไปด้วย รศ.ประสิทธ์ิ สุวรรณรกัษ์ รศ.ดร.บังอร โสฬส              
รศ.ดร.ก่ิงฟ้า สินธุวงษ์ ผศ.ดร.พันธ์ศักด์ิ พลสารมัย์ พลต ารวจตรีชัยเดช ปานรกัษา ผศ.นพดล เชนะโยธิน              
ผศ.ดร.กรณุา เชิดจิระพงษ์ และ นายพลกฤต เนาวป์ระโคน  
 โดยได้ด าเนินการตรวจสอบและประเมนิผลงาน ในวนัที่ 18-22 ธนัวาคม 2560 ณ ห้องประชุมพุทธรกัษา อาคาร
เฉลมิพระเกยีรตฯิ ตามหน่วยงานระดบัคณะ ส านกัต่างๆ แบ่งเป็น 

-     วนัที่ 18 ธนัวาคม 2560 ประชุม Focus Group ผู้เกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บณัฑติ ศิษยเ์ก่านักศึกษา) ตรวจสอบและ
ประเมนิผลงาน คณะครศุาสตร ์และสถาบนัวจิยัและพฒันา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-     วนัที่ 19 ธนัวาคม 2560 ตรวจสอบและประเมนิผลงานคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์อธกิารบด ีรองอธกิารบด ีและผูช้่วยอธกิารบด ีคณบดแีละผูอ้ านวยการ 

-     วนัที ่20 ธนัวาคม 2560 ตรวจสอบและประเมนิผลงาน ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  และส านัก
ส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-     วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ตรวจสอบและประเมินผลงาน  ส านักศิลปะวฒันธรรม ส านักงานอธิการดี คณะ
วทิยาการจดัการ และคณะวทิยาศาสตร ์

-     วนัที ่22 ธนัวาคม 2560 ตรวจสอบและประเมนิผลงาน บณัฑติวทิยาลยัและคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
 
 

 

 

 

 

มรภ.บรุรีมัย ์รบัการตรวจสอบและประเมินผลงาน 

อธิการบด ีคณบดแีละผูอ้ านวยการสถาบนั/ส านกั 



  

 

 

 คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ น าโดย ผศ.ดร.ปรีชา 

ปาโนรมัย ์คณบดคีณะวทิยาการจดัการ และ อ.รุ่งรตัน์  หตัถกรรม รองคณบดี

ฝ่ายกจิการนักศกึษาและฝึกประสบการณ์ จดัโครงการปฐมนิเทศนักศกึษาออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจภาคเรยีนที่ 2/2560 ส าหรบันักศึกษาภาคปกต ิ
จ านวนกว่า 800 คน วนัที่ 18 ธนัวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมวชิชาอตั
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์โดยไดร้บัเกยีรตจิาก รศ.มาลิณี  จโุฑปะมา 

รกัษาราชการแทน อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์เป็นประธานกล่าวเปิด
โครงการและให้โอวาทแก่นักศกึษา โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรยีมความ
พร้อมด้านทกัษะ ความรู้ ชี้แจงกฎ ระเบียบ ข้อบงัคับ และเงื่อนไขการเข้าฝึก
ประสบการณ์วชิาชพี การปฏบิตัตินในหน่วยงานและสถานทีฝึ่กประสบการณ์ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเหมาะสมเพื่อใหเ้กดิ
ภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอคณะและมหาวทิยาลยั และนักศกึษาสามารถน าความรู ้ทกัษะและหลกัความรูต่้างๆ ทีไ่ดจ้ากการเรยีนรูใ้น
หอ้งเรยีนตลอดระยะเวลาการศกึษาในภารทฤษฎ ีนกัศกึษาสามารถน าไปปรบัใชก้บัสถานการณ์จรงิไดอ้ย่างเหมาะสม 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 นกัศกึษาสาขาการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ ชัน้
ปีที่ 3 คณะวทิยาการจดัการ ส่งบทความวจิยัและเข้า
ร่วมน าเสนอบทความวจิยั ประเภทโปสเตอร ์บทความ
วจิยัเรื่อง “ปัจจยัทีส่่งผลต่อการประกอบอาชพีพนักงาน
บรกิารอาหาร ศตวรรษที่ 21 กรณีศกึษารา้นอาหารใน
เขตพืน้ทีเ่ทศบาลเมอืงบุรรีมัย”์  และไดร้บัรางวลัชมเชย 
ประเภท โปสเตอร ์ ในการประชุมวชิาการและน าเสนอ
ผลงานระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 
2017 วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยัง่ยืน  

ระหว่างวนัที ่25-26 ธนัวาคม 2560 ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาเขตสุรนิทร ์
 

นกัศกึษาสาขาวิชาบรหิารทรพัยากรมนุษย ์

รบัรางวลัชมเชย การน าเสนอบทความวิจยั ประเภทโปสเตอร ์
 

วิทยาการจัดการ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 

ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจภาคเรียนที่ 2/2560 



 

 

 สาขาวชิาการบญัช ีคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์น าโดย 
อ.ฐิติพร วรฤทธ์ิ หัวหน้าสาขาวิชาการบญัชี จดัโครงการเตรยีมฝึกประสบการณ์
วชิาชพีบญัชขีองนักศกึษาสาขาวชิาวชิาการบญัช ีปีการศกึษา 2560 ในระหว่างวนัที ่
16-17 ธนัวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์อาคารนวตัปัญญา 
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิใหน้ักศกึษาไดม้กีารเตรยีม
ความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วชิาชพีบญัช ีซึ่งจะเป็นแนวทางให้สามารถพฒันา
ตนเองให้เหมาะสมที่จะไปฝึกประสบการณ์วชิาชพีในสถานประกอบการต่างๆ  ได้ดี
ยิง่ขึ้น ซึ่งได้รบัความอนุเคราะห์จาก คุณพรพิมล ระตาภรณ์ และ คุณพรพรรณ 
แสงแก้ว  บุคลากรประจ าคณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรในโครงการตลอด
ระยะเวลาทัง้ 2 วนั 
 

 
 
 

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรรีมัย์ น าโดย ผศ.ดร.ปรีชา  ปาโนรมัย์ หัวหน้าสาขาวิชาฯ ด าเนินการจดั
โครงการบรกิารวชิาการ “การประยุกต์ใชป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในชุมชน
บ้านสองห้อง อ าเภอเมอืง จงัหวดับุรรีมัย์” ในวนัที่ 18 ธนัวาคม 2560 ณ ศาลา

กลางหมู่บ้านสองห้อง ต าบลสอง
ห้อง อ าเภอเมืองบุรรีมัย์ จงัหวัด
บุรรีมัย ์เพื่อบรกิารวชิาการดา้นการประยุกต์ใช้ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
เกษตรกรได้มีการประยุกต์ใช้ปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ และเพื่อประเมนิผลความรูท้ีเ่กษตรกรมต่ีอการอบรม 
 

 

 
      สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏั
บุรรีมัย์ น าโดย อ.ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง และ อ.อนงค์ ทองเรือง จดัโครงการ
บูรณาการการเรยีนการสอนและบรกิารวชิาการเรื่อง การใชง้านโปรแกรม Microsoft 
Office เพื่อเพิม่ศกัยภาพใน
การท างาน ในระหว่างวนัที ่
21 -22 ธันวาคม 2560 ที่

ผ่านมา ซึ่งได้รบัเกียรติจาก นายประเสริฐ ม่วงการ ครูฝึกฝีมอื
แรงงานระดบัภาค จากส านักงานพฒันาฝีมอืแรงงานจงัหวดับุรรีมัย ์
เป็นวทิยากรในการอบรม 
 
 

เศรษฐศาสตร ์จดัโครงการ การประยุกตใ์ชป้รชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ จดัอบรมการใชง้านโปรแกรม Microsoft Office  

สาขาวิชาการบญัช ีจดัโครงการเตรยีมฝึกประสบการณวิ์ชาชพีบญัชี 



 
 

 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์จดัโครงการ
อบรมพฒันาผลงานวชิาการ เพื่อขอต าแหน่งทางวชิาการ ในหวัขอ้ "ศกัยภาพ
การจดัการศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย"์ โดยได้รบัเกียรติ รศ.ดร.วิชยั 

แหวนเพชร ที่ปรกึษาสภาคณบดคีณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย เป็นวทิยากรให้ความรู้และให้ค าปรกึษา ให้กบัคณาจารยค์ณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จ านวนกว่า 40 คน ในวนัที่ 25 ธนัวาคม 2560 ณ ห้องประชุม
เล็กอาคารคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ซึ่งในการจดัอบรมในครัง้นี้ เป็นการ
ตดิตามการจดัท าผลงานของคณาจารยค์ณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ในระยะที ่2 จากทีเ่คยอบรมไปแลว้ในวนัที ่29 มถุินายน 
2560 ทีผ่่านมา และจะมกีารตดิตาม ใหค้ าแนะน าเพื่อใหค้ณาจารยท์ุกท่านไดร้บัต าแหน่งทางวชิาการต่อไป 
 

 

 

 

 
 

 
  

 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ขอขอบคุณธนาคารไทยพาณิชยเ์ป็นอย่างสูง ที่ได้มอบ
ทุนการศกึษา ส าหรบันักศกึษาที่ขาดแคลนทุนทรพัย ์มผีลการเรยีนดแีละมคีวามประพฤตดิ ีให้กบันักศกึษา น.ส.อทิตยา     

ภบูุญคง นักศกึษาชัน้ปีที่ 3 สาขาวชิาเทคโนโลยเีซรามกิส์ คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ เป็น

จ านวนเงินทัง้สิ้น 10,000บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยได้รบัเกียรติจาก คุณชูชัย เหลือสัมฤทธ์ิ เป็นตัวแทนมอบ

ทุนการศกึษาในครัง้นี้ และ อ.ธนกร ดจุเพญ็ รองคณบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม รว่มรบัมอบและ

ด าเนินการโครงการทุนเรยีนด ีของคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม และทัง้นี้ทางธนาคารไทยพาณิชย ์ยงัไดม้อบทุนการศกึษา
แก่นกัศกึษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์อกีดว้ย 
 

 

 

 

 

 

 

 

เทคโนฯอุตฯ อบรมพัฒนาผลงานวิชาการ เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 

ธ.ไทยพาณชิย ์มอบทุนการศกึษา แก่น.ศ. สาขาวิชาเทคโนโลยเีซรามิกส ์

 



 

 

 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์
น าโดย  ดร.สุวฒัน์ มณีวรรณ รองคณบดฝ่ีายวชิาการและประกนั

คุณภาพการศกึษา ไดน้ าคณาจารยแ์ละนักศกึษา เขา้ร่วมงาน Open 
House ป.พ. วชิาการ ครัง้ที ่2 ณ โรงเรยีนประโคนชยัพทิยาคม ใน

วนัที ่28 ธนัวาคม 2560 โดยม ี7 สาขาวชิา ของคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ร่วมจดันิทรรศการแนะน าสาขาวชิาของตนเอง 
อาชพีหลงัส าเรจ็การศกึษา เพื่อแนะน าใหน้ักเรยีนโรงเรยีนประโคนชยัพทิยาคมและโรงเรยีนใกลเ้คยีง ไดเ้ขา้มารบัชมและรบั
ฟัง จากคณาจารย์และนักศึกษาโดยตรง อีกทัง้ยงัสานสมัพันธ์ระหว่างโรงเรยีน ชุมชน ศิษย์เก่าอีกด้วย เพื่อเป็นการ
ประชาสมัพนัธ์การรบัสมคัรนักศึกษาเข้าศึกษาในระดบัปรญิญาตร ีรอบที่ 2 การรบัแบบโควตาที่มกีารสอบข้อเขยีนและ
ภาคปฏบิตั ิประจ าปีการศกึษา 2561 ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สาขาวชิาเทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ จดัโครงการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา มุทติาจติ 
แด่ รศ.ณฐปกรณ์ จนัทะปิดตา เนื่องในโอกาสเกษยีณอายุราชการ ในวนัที่ 16 
ธนัวาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ซึ่งมนีักศกึษา และศษิยเ์ก่าเขา้ร่วมกจิกรรมมากกว่า 200 คน ทัง้นี้เพื่อให้
นกัศกึษา ศษิยเ์ก่าไดต้ระหนกัถงึการเอือ้เฟ้ือ เผื่อแผ่ มจีติใจด ีใฝ่คุณธรรม ไดเ้ขา้ถงึธรรมะ เคารพครบูารอ์าจารยผ์ูส้อนสัง่  
 โดยรายละเอยีดของกจิกรรมในงานประกอบไปดว้ย การร่วมขบวนแห่ผ้าป่าจากบรเิวณโรงแรมพนมพมิาน มาทอด
ยงัคณะเทคโนโลยอุีตาสหกรรม ถวายผา้ป่าการศกึษา และภตัตาหารเพล พรอ้มทัง้มพีธิบีายศรสีู่ขวญัแด่ รศ.ณฐปกรณ์ จนั
ทะปิดตา และในช่วงบ่ายเป็นกจิกรรม ฟุตบอลสานสมัพนัธร์ะหว่างศษิยเ์ก่าและศษิยปั์จจบุนั 

 

เทคโนฯ วิศวกรรมไฟฟ้า ทอดผ้าป่าศิษย์เก่า 

เพ่ือการศึกษา มฑิุตาจิต รศ.ณฐปกรณ์ จันทะปิดตา 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แนะแนวการศึกษาต่อ 

ในงาน OPEN HOUSE ป.พ.วิชาการ ครั้งที่ 2 

 



  
 

 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์จดังานเลีย้ง
ปีใหม่ขึ้น ภายใต้โครงการส่งเสริมขวัญ ก าลังใจบุคลากรคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ร้านอาหาร Rinma@U23 
ใหก้บัคณาจารย ์พนักงาน เจา้หน้าที ่คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม จ านวนกว่า 
50 คน โดยได้ร ับเกียรติจาก รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา รักษาราชการแทน
อธกิารบดีมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ เป็นประธานในพิธเีปิด พร้อมทัง้มอบ
รางวลั จ านวน 3 รางวลั และให้เกยีรตจิบัและมอบรางวลัอกีดว้ย นอกจากนี้ยงั
ได้รบัเกยีรตจิาก รศ.ดร.สมมาตร ์ผลเกิด รองอธกิารบดฝ่ีายวจิยัและบรกิารวชิาการและพฒันาท้องถิน่  ผศ.ดร.สุพตัรา       
รกัการศิลป์ รองอธิการบดี ฝ่ายวชิาการและประกนัคุณภาพการศึกษา อ.วินัย มณีวรรณ อ.ส าราญ มณีวรรณ และ 
รศ.ณฐปกรณ์ จนัทะปิดตา อาจารยผ์ูเ้กษยีณ ไดก้ล่าวค าอวยพรปีใหม ่และมอบรางวลั บรรยากาศในงานเป็นไปดว้ยความ
อบอุ่น และสนุกสนาน ทีม่ที ัง้ครอบครวัของชาวเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ทีอ่ยูก่นัแบบพี ่แบบน้อง รกัใครสามคัคี  
 

 

 

 

 

 

          อ.อดุมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา และ อ.พนูธนะ ศรีสระค ู
อาจารย์ประจ าสาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ เขา้
ร่วมน าเสนอบทความวจิยั ภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
ในงานประชุมวิชาการวิจยัร าไพพรรณี ครัง้ที่ 11 เนื่ องใน
วโรกาสคล้ ายวันพ ระราชสมภพสม เด็ จพ ระนางเจ้า          
ร าไพพรรณีครบ 113 ปี และงานประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครัง้ที่ 8 “การพัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่ อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 
ระหว่างวันที่  19-20 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระ

เกียรติฯ (36) มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณี โดย อ .อุดมพงษ์ เกศศรพีงศ์ศา บรรยายในหัวข้อเรื่อง “รูปแบบการ
หมุนเวียนน ้าใช้ในครวัเรือนแบบคลสัเตอรเ์พ่ือการพฒันาธุรกิจชุมชน ฐานรากต าบลโคกกลาง อ าเภอล าปลาย

มาศ จงัหวดับุรีรมัย์ สาขาด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและอ.พูนธนะ ศรสีระคู บรรยายในหวัขอ้ ”การปรบัปรงุการ

เข้ารบับริการและผงับริการ ของศูนยบ์ริการทางการแพทย์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม (เขตพื้นท่ีขามเรียง) สาขา
ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

เทคโนฯ อตุสาหกรรม จดักจิกรรมเสรมิสรา้งก าลงัใจ งานปีใหม่ บคุลากร 

อาจารยส์าขาวิชาเทคโนฯ อตุสาหกรรม น าเสนอบทความวิจยั ภาคบรรยาย 

 



 
 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์ น าโดย    
ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดคีณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม น าคณาจารย์และ
นักศึกษาเข้าบริการวิชาการแก่สังคม ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์
อุดมศกึษาเฉลมิพระเกียรติพระนางเจา้สริกิติิ ์ปะค า อ.ปะค า จ.บุรรีมัย ์ภายใต้
โครงการเทคโนโลยอุีตสาหกรรมอาสาพฒันาศูนย์อุดมศึกษาเฉลมิพระเกียรติ
พระนางเจา้สริกิิติ ์ปะค า โดยได้รบัเกียรติจาก รศ.ดร.สมมาตร ์ผลเกิด รอง

อธกิารบดฝ่ีายวจิยัและบรกิารวชิาการและพฒันาทอ้งถิน่ เป็นประธานในพธิเีปิด ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อถ่ายทอดเทคโนโลยสีูู่
ชุมชน ใหเ้กดิการสรา้งองคค์วามรูแ้ละสามารถน าไปใชใ้นการประกอบอาชพีได ้เป็นการบรูณาการงานวจิยัสู่การจดัการเรยีน
การสอนและการบรกิารวชิาการแก่สงัคม ท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม โดยรายละเอยีดของกจิกรรมในการบรกิารวชิาการ
ในครัง้นี้ ประกอบไปด้วย การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยกีารออกแบบพฒันาผลติภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ โดย อ.อษัฎางค ์
รอไธสง การถ่ายทอดเทคโนโลยอีิเล็กทรอนิกส์ เพื่อวถิีชวีติและชุมชน "การบรหิารจดัการน ้าด้วยระบบโซล่าเซลล์ โดย   
ดร.สุวฒัน์ มณีวรรณ และการถ่ายทอดเทคโนโลยดี้านวศิวกรรมไฟฟ้า "นวตักรรมการเพาะเหด็นางฟ้าด้วยระบบอจัรยิะ 
โดย อ.ธนกร ดจุเพญ็ และหลงัการมกีารอบรมในภาคบรรยายเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ทางคณะผูจ้ดั ไดม้กีารสาธติใหก้บัเขา้รว่ม
โครงการได้ชมถึงนวตักรรมและวธิกีารใช้ต่างๆ รวมทัง้ตอบข้อค าถาม บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานที่
วทิยากรมอบใหก้บัผูเ้ขา้รว่มอบรม ไดท้ัง้ความรูแ้ละประโยชน์เพื่อน าไปปรบัใชป้รบัชวีติประจ าวนัต่อไป 

 

 

 

 
 

 
 

 ดร.ฟ้าประทาน เติมขนุทด อาจารยท์ี่ปรกึษาชมรม น.ส.สุจิตรา รมุพรสระ
น้อย ประธานชมรมส่งเสรมิสุขภาวะเพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยนื พรอ้มด้วยคณะกรรมการ
ชมรม จดัโครงการเวทเียาวชนเสวนา “เหลา้ บุหรี ่เราเลกิได”้ วนัที ่16 ธนัวาคม 2560 ณ 
ห้องประชุมคณะวทิยาศาสตร ์อาคาร 12 มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ โดยได้รบัเกียรติ
จาก ดร.คคนางค์ ช่อชู ผู้อ านวยการส านักงานบรกิารทางวชิาการ เป็นประธานในพธิี
เปิดโครงการ โครงการดงักล่าวจดัขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิให้นักศกึษาเรยีนรู ้เขา้ใจเรื่องโทษของเหล้าบุหรีอ่ย่าง

ถูกต้องและเหมาะสมกบัวยั ส่งเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมทีด่งีามใหก้บั
นักศึกษา และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรูข้องนักศึกษาเกี่ยวกับ
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเหล้าและบุหรี่ ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วยนักศึกษาจากคณะต่างๆจ านวน 118 คน กิจกรรมของ
โครงการประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้และเวทีเสวนาของผู้น า
นกัศกึษา  

ชมรมส่งเสรมิสขุภาวะฯ จดัเวทีเยาวชนเสวนา “เหลา้ บุหร่ี เราเลกิได”้ 

 เทคโนฯอตุฯ บรกิารวิชาการแก่ชมุชน ศนูยอ์ดุมศกึษา ปะค า 

 



 
 

 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์ เป็นเจ้าภาพจัด
โครงการค่ายราชภฏัอสีานอาสาพฒันาทอ้งถิน่ ครัง้ที ่18 “ผูน้ านักศกึษาส านึกด ี
มคีวามรู ้คู่คุณธรรม น าทอ้งถิน่พฒันา” ระหว่างวนัที ่23-26 พฤศจกิายน 2560 
ณ ศูนยอุ์ดมศกึษาปะค า และ โรงเรยีนบา้นโคกไมแ้ดงหวักระสงั อ.ปะค า จงัหวดั
บุรรีมัย ์โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อปลูกจติส านึกให้ผู้น านักศกึษาจากมหาวทิยาลยั
ราชภฏัในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือให้มจีติสาธารณะ จติอาสา มสี่วนร่วม
ในการพฒันาตนเองและท้องถิ่น รูจ้กัการท างานร่วมกนัเป็นทมี แลกเปลี่ยน
เรยีนรูก้ารท างาน น าไปสู่การเป็นผู้น าที่ดแีละเป็นบณัฑติที่มคีุณภาพสู่การพฒันาทอ้งถิน่และประเทศชาต ิโดยไดร้บัเกยีรติ
จาก นายอนุรฐั ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจงัหวดับุรรีมัย์ ประธานในพิธี มสีถาบนัการศึกษาเข้าร่วมจ านวน 10 สถาบนั 
กจิกรรมของโครงการประกอบด้วยการบรรยายพเิศษ เรื่อง “กจิกรรมนักศึกษา : การพฒันาเยาวชนยุค Thailand 4.0” โดย 
นายอนุรฐั ไทยตรง รองผูว้่าราชการจงัหวดับุรรีมัย ์บรรยาย เรือ่ง “บทบาทนิสตินกัศกึษา : จติอาสาพฒันาชุมชนและสงัคม” 
โดย รศ.มาลิณี จโุฑปะมา รกัษาราชการแทน อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ บรรยาย เรื่อง “การเสรมิสรา้งคุณธรรม
และจรยิธรรมในความซื่อสตัยส์ุจรติ Thailand 4.0” โดย ส านักงาน ป.ป.ช. จงัหวดับุรรีมัย์ กจิกรรมกลุ่มสมัพนัธ ์“พฒันาทกัษะ
การท างานเป็นทมี” ลงพื้นที่โรงเรยีนบ้านโคกไม้แดงหวักระสงั จดักระบวนการกลุ่มวางแผนปฏบิตักิาร น าเสนอแผนปฏบิตัิ
การ และลงพืน้ทีป่ฏบิตักิจิกรรมอาสาพฒันาโรงเรยีน และกจิกรรม “กฬีาราชภฏัอสีานสานสมัพนัธช์ุมชน” 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 ดร.ฟ้าประทาน เติมขุนทด  หัวหน้างานกิจกรรม
นักศึกษา ภาคปกติ ซึ่งได้ร ับค าสัง่แต่งตัง้จากกรมส่งเสริม
คุณภาพสิง่แวดล้อม ให้เป็นกรรมการตรวจประเมนิโครงการการ
ด าเนินกจิกรรมด้านสิง่แวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวทิยาลยั 
(Green Youth) ประจ าปี 2560 ได้เขา้ตรวจประเมนิโครงการการ
ด าเนินกจิกรรมด้านสิง่แวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวทิยาลยั 
ระหว่างวันที่  13-15 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย จงัหวดัเลย และ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 
ประเดน็การตรวจประเมนิประกอบด้วย ด้านนโยบายการด าเนินกจิกรรมด้านสิง่แวดล้อม ด้านการวางแผนการด าเนินงาน 
การด าเนินงานตามแผน การตดิตามและประเมนิผล ผลสมัฤทธิ ์ดา้นการมสี่วนร่วม ดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม ดา้นการ
ขยายผลการด าเนินงาน เป้าหมายของการตรวจประเมนิเพื่อการพฒันาความเขม้แขง็ด้านการด าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้มของ
เยาวชนภายในมหาวทิยาลยัและการมอบรางวลัเชดิชเูกยีรตต่ิอไป 

กองพัฒนา น.ศ. ร่วมเป็นกรรมการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม 

กองพัฒนา น.ศ. จัดค่ายราชภัฏอีสานอาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 18 



 
 
  กองพฒันานักศึกษาน าโดย ผศ.ดร.พรทิพา ด าเนิน รองอธกิารบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา น.ส.กฤชชฎา กุลทอง  ผู้อ านวยการกองพัฒนา
นกัศกึษา ดร.ฟ้าประทาน เติมขนุทด หวัหน้างานกจิกรรมนักศกึษา พรอ้มดว้ย
บุคลากรกองพฒันานักศึกษา น านักศึกษาเขา้ร่วมโครงการวนัต่อต้านคอรร์ปั
ชนัสากล (ประเทศไทย) จดัโดย ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจงัหวดับุรรีมัย ์เมื่อ
วนัที่ 9 ธนัวาคม 2560 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภัฏ
บุรรีมัย ์โดยม ีนายประภาส รกัษาทรพัย์ รองผู้ว่าราชการจงัหวดับุรรีมัยเ์ป็นประธานในพธิ ีทัง้นี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเตอืน 
ปลุกจติส านึกที่ดรี่วมกนัสร้างสงัคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ น าไปสู่ความมัน่คงและเจรญิรุ่งเรอืงของประเทศสบืไป ภายใต้
แนวคดิ “Zero Tolerance ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ชาตติ้านทุจรติ" สบืเนื่องจากปัญหาการทุจรติคอรร์ปัชนัที่รุนแรง
มากขึน้ในประเทศไทยโดยดูจากผลที่มูลนิธอิงค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย (Transparency Thailand) ได้เปิดเผย
ผลการจดัอนัดบัดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ พ.ศ. 2559 พบว่าประเทศไทยได้คะแนน 35 คะแนน จาก 100 คะแนน อยู่อนัดบัที ่
101 จากการจดัอนัดบัทัง้หมด 176 ประเทศทัว่โลก และเป็นอนัดบัที ่6 จาก 10 ประเทศในภมูภิาคอาเซยีน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  กองพฒันานักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ ขอแสดงความยนิดกีบั นายสุวรรณ สุกดี นายณรงคเ์ดช ธรรม
นิยม นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ และ น.ส.ประกายรตัน์ ดาวรมัย์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้รบั
คดัเลอืกใหไ้ดร้บัเกยีรตบิตัร “ยกย่องเชดิชูเกยีรตแิละคุณความดใีหเ้ป็นที่ประจกัษ์ อนัเป็นการเสรมิสรา้งค่านิยมอนัเป็นการ
เสรมิสร้างค่านิยมเกี่ยวกบัความซื่อสตัย์สุจรติให้ปรากฏแก่สงัคม ” จากส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจงัหวดับุรรีมัย ์ในงานวนั
ต่อต้านคอรปัชัน่สากล (ประเทศไทย) จงัหวดับุรรีมัย์ “International Anti-Corruption Day” โดยมี นายประภาส รกัษา
ทรพัย ์รองผู้ว่าราชการจงัหวดับุรรีมัย์ เป็นผูม้อบเกยีรตบิตัรยกย่องเชดิชูเกยีรต ิเมื่อวนัที่ 9 ธนัวาคม 2560 ณ หอประชุม
วชิชาอตัศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ส าหรบั นายสวุรรณ สุกดี เป็นอดตีประธานชมรมต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
และเป็นวทิยากรกระบวนการต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ นายณรงคเ์ดช ธรรมนิยม เป็นวทิยากรกระบวนการต้านการทุจรติ

คอร์รปัชัน่และผู้รบัผิดชอบกิจกรรม
ด้านการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
น.ส.ประกายรตัน์ ดาวรมัย ์ปัจจุบนั
เป็นประธานชมรมต่อต้านการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ และเป็นวทิยากรกระบวน 
การตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่  

กองพัฒนาฯ ขอแสดงความยินดีกับน.ศ. ที่ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ 

กองพฒันาฯ น าน.ศ. ร่วมโครงการวนัต่อตา้นคอรร์ปัชนัสากล  



 
 
 น.ส.กฤชชฎา กลุทอง ผู้อ านวยการกองพฒันานักศกึษา นายนิติ ฤทธ์ิสุรกาญจน์       

นายสิรวิชญ์  ตัง้วงศ์ และ สิบเอกสุธินันท์  สมอ่อน  บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา 

มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์เดนิทางเขา้ร่วมประชุมเชงิปฏบิตักิารการพฒันาเครอืขา่ยกจิการ
นักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัและมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลทัว่ประเทศ ครัง้ที่ 9 ใน
ระหว่างวนัที่ 13-15 ธนัวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาศกัยภาพการปฏบิตังิานของบุคลากร
ด้านกิจการนักศึกษา เสรมิสร้างความเข้มแขง็เครอืข่ายบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา และ

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้บูรณาการการท างานด้านกจิการนักศกึษาของทุกมหาวทิยาลยั อนัจะเป็นผลไปสู่การพฒันางานกจิการ
นกัศกึษาใหม้ศีกัยภาพต่อไป  
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 กองพฒันานักศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ น า
โดย น.ส.กฤชชฎา กลุทอง ผูอ้ านวยการกองพฒันานักศกึษา 

และ นายนิติ ฤทธ์ิสุรกาญจน์   น านกัศกึษาจ านวน 6 คน เขา้

ร่วมรบัมอบหมวกนิรภัย ตามโครงการขับขี่ปลอดภัย สวม
หมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ของสถานีต ารวจภูธรจงัหวัด
บุรรีมัย ์เมื่อวนัที่ 19 ธนัวาคม 2560 เพื่อสนับสนุนให้นักเรยีน 
นักศกึษาและประชาชนสวมหมวกนิรภยัขณะขบัขีห่รอืโดยสาร
รถจกัรยานยนตเ์พิม่มากขึน้  
 

 

 

 

 

 

กองพัฒนา น.ศ. ร่วมประชุมเครือข่ายกิจการนักศึกษา ทั่วประเทศ 

กองพัฒนาฯ น าน.ศ. ร่วมโครงการขับข่ีปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 



 
 
 

  กองพฒันานักศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์น าโดย น.ส.กฤชชฎา 
กลุทอง ผูอ้ านวยการกองพฒันานักศกึษา ดร.ฟ้าประทาน เติมขนุทด หวัหน้างาน
กิจกรรมนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการพัฒนา      

อตัลกัษณ์เอกลกัษณ์และคุณธรรมจรยิธรรมแก่นกัศกึษายคุ Thailand 4.0 สู่การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ระหว่างวนัที ่19 - 21 
ธนัวาคม 2560 ณ ศูนยอุ์ดมศึกษาหนองขวาง มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาให้นักศกึษามคีวามรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั พฒันาใหน้ักศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการศกึษายุค 
Thailand 4.0 สู่การเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 พฒันาให้นักศึกษามคีวามรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกบัคุณธรรมจรยิธรรม และมคีวาม
เขา้ใจแนวทางการน าหลกัคุณธรรมจรยิธรรมไปประยุกต์ใช ้และพฒันาใหน้ักศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัจติสาธารณะ
และการมสี่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสงัคมตามบทบาทของนักศึกษา โดยได้รบัเกียรติจาก ผศ.ดร.พรทิพา ด าเนิน          
รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนักศกึษา เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการ และบรรยายเรื่อง “อตัลกัษณ์เอกลกัษณ์ของนักศกึษา
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ 
  กจิกรรมของโครงการประกอบดว้ย การบรรยายใหค้วามรู ้การจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบมสี่วนร่วม และการเขา้ฐาน
การเรยีนรู ้โดยได้รบัความอนุเคราะห์วทิยากรจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบไปด้วย นางสุชาดา มีสงฆ์ พฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดับุรรีมัย ์อ.โกวิทย ์ไกยสิทธ์ิ และ อ.เฉลิมชยั โสสุทธ์ิ กลุ่มวชิาหลกัสูตรและการสอน คณะ   
ครศุาสตร ์นายวรรณะ เจือจนัทรพิ์พฒัน์ เจา้พนกังานป้องกนัการทุจรติปฏบิตักิาร ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจงัหวดับุรรีมัย ์
ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ดร.ฟ้าประทาน          
เติมขุนทด น.ส.ภคัพิศุทธ์ิ คลงักลู ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสรมิศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม นางเทียนลดา ประยงค ์
หวัหน้างานการมสี่วนร่วม ส านักงาน กกต. ประจ าจงัหวดับุรรีมัย ์นายสายฟ้า หาสีสุข ครูผู้ช่วยโรงเรยีนบ้านเมอืงแก และ 
น.ส.ปริญชภสัร ์ทิศทา ครวูทิยาลยัเทคนิคบุรรีมัย ์และ นายสวุรรณ สกุดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการท่ีมีสินค้า/บริการ ร่วมออกบูธจ าหน่าย

สินค้า/บริการ ในงานราชภฏับุรีรัมย์ มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2  

 ในวันท่ี 14-16 กุมภาพันธ์  2561  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 

แจ้งความประสงค์ได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

081-8798071 , 080-8566617 , 099-4694562 
 

หรือท าการสมัครออนไลน์ได้ที 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkDtJ9zFQr9zVmYKj0XCliSrFaS2r2nbsMBjmwbEgcv-
0m5g/viewform?c=0&w=1 

 

กองพัฒนา น.ศ. จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

แก่นักศึกษายุค Thailand 4.0 สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 



 
 

 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรรีมัย์ น าโดย          
ดร.อุดม ชยัสุวรรณ หวัหน้าสาขาวชิาฯ และคณาจารย์ ในสาขาวชิาฯ จดัโครงการ

สัมมนาโครงการวิจยัและสื่อนวัตกรรมทางสังคมศึกษา  ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560        
ณ หอ้งประชุมศวิาลยั ส านกัศลิปะและวฒันธรรม มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ โดยไดร้บัเกยีรตจิาก ดร.กระพนั ศรีงาน รอง

อธกิารบดฝ่ีายบรหิาร เป็นประธานเปิดงานครัง้นี้ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นการการเผยแพร่ผลงานวจิยัทางสงัคมศกึษา 
เพื่อน าเสนอแลกเปลี่ยนเรยีนรูโ้ครงงานวจิยั และสื่อนวตักรรมทางสงัคมศกึษาและเพื่อเป็นแนวทางน าไปสู่การพฒันาทาง
วชิาการ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 ฝ่ายพฒันาวชิาชพีคร ูคณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์น าโดย   
ดร.ศรีเพ็ญ พลเดช  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารคณะ และ

คณาจารย ์คณะครศุาสตร ์จดัโครงการการสมัมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วชิาชพี
ครูในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 15 
ธนัวาคม 2560 ณ หอประชุมวชิชาอตัศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏบุรรีมัย์ โดย
ได้รบัเกยีรตจิาก ดร.พชันี กลุฑานันท์ คณบดคีณะครุศาสตรม์หาวทิยาลยัราช

ภฏับุรรีมัย ์เป็นประธานในพธิแีละเป็นเกยีรตเิปิดงาน ให้แก่นักศกึษาหลกัสูตรครุศาสตรบ์ณัฑติชัน้ปีที่ 5 จ านวน 863 คนที่
ไดไ้ปปฏบิตักิารสอนในภาคการศกึษาที ่2 ปีการศกึษา 2560 ในสถานศกึษาทีม่คีุณภาพและเป็นทีย่อมรบัของสงัคมในเรื่อง
การจดัการศึกษาในระดบัก่อนประถมศึกษา ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย การจดัการ
สมัมนาครัง้นี้เพื่อให้นักศกึษา น าผลการสมัมนาไปเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในการปฏบิตักิารสอนและปฏบิตัิตนได้ถูกต้อง 
และได้รบัประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู ้ที่ได้รบัระหว่างการปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา และเพื่อให้นักศกึษาสรุป
องคค์วามรู ้ไดด้ าเนินการจดักจิกรรม  

 

 

 

 

 

 

 

ครศุาสตร ์จดัสมัมนาระหว่างฝึกประสบการณวิ์ชาชพีครใูนสถานศกึษา 

สังคมศึกษา จัดสัมมนาวิจัยและสื่อนวัตกรรมทางสังคมศึกษา 



 

 
 

 สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์น าโดย       
ผศ.ดร.วราลี โกศยั หวัหน้าสาขาวชิาฯ และคณาจารย์ในสาขาฯ จดัโครงการบรกิาร

วชิาการ “สะเต็มกบัการจดักิจกรรมเสรมิประสบการณ์ส าหรบัเดก็ปฐมวยั ” ในวนัที่ 16 
ธนัวาคม 2560 ณ ห้องประชุมศวิาลยั ศูนยว์ฒันธรรมอสีานใต้ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์โดยไดร้บัเกยีรตจิาก ดร.พชันี       

กลุฑานันท์ คณบดคีณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์เป็นประธานเปิดโครงการบรกิารวชิาการเรื่อง “สะเต็มกบั

การจดักจิกรรมเสรมิประสบการณ์ส าหรบัเดก็ปฐมวยั” ให้กบัครูปฐมวยั ศษิยเ์ก่า ผู้ที่เกี่ยวขอ้งและผู้ที่สนใจด้านการศกึษา
ปฐมวยั จ านวน 50 คน โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใหค้ณาจารยส์าขาวชิาการศกึษาปฐมวยั ไดน้ าความรูจ้ากการอบรมและการ
จดัการเรยีนการสอนมาใหค้วามรูแ้ก่ศษิยเ์ก่า คร ูและบุคลากรทางการศกึษาปฐมวยั ผูเ้ขา้รบัการอบรมสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ไปประยุกต์ใชใ้นการพฒันาเดก็ปฐมวยัต่อไปในอนาคต ซึ่งการจดัโครงการในครัง้นี้ได้รบัเกยีรตจิากคณาจารย์
ในสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยัทุกท่านเป็นวทิยากร ใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้ขา้อบรม  
 
 

 

 

 

 

 

 

 ส า ข า วิ ช า พ ล ศึ ก ษ า  ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร ์
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ โดย อ.สุพนัธ์ ชะใบรมัย ์

(อาจารย์พิเศษ) ครูมวยโบราณระดับโลก ด าเนินการ
ฝึกสอนศิลป ะมวยไทยโบ ราณ  ให้ แ ก่นั กศึกษ า
แลกเปลีย่นจากประเทศจนีทีส่นใจเรยีนรู ้จ านวน 30 คน 
ในวนัที ่1 ธนัวาคม 2560 ณ เวทมีวย โรงยมิมวินีเซยีม และสนามกฬีา มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

นกัศกึษาจนี กบัศลิปะมวยไทยโบราณ 

สาขาวิชาการศกึษาปฐมวยั จดัโครงการบรกิารวิชาการ 

สะเต็มกบัการจดักจิกรรมเสรมิประสบการณส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั 



 

 

 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ น าโดย ดร.อุดม       

ชยัสุวรรณ หวัหน้าสาขาวชิา และคณาจารย์ในสาขาฯ จดัโครงการ 

“อบรมเตรยีมความพรอ้มสู่วชิาชพีคร ูนักศกึษาสาขาวชิาสงัคมศกึษา” 
โดยได้รบัเกียรติจาก ดร.พัชนี กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร ์

มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์เป็นประธานเปิดโครงการ ในวนัที ่16-17 
ธนัวาคม 2560 ณ หอ้งประชุมขวญัขา้ว คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ โดยมนีักศกึษาสงัคมศกึษา 
และนกัศกึษาต่างสาขาวชิา รว่มเขา้อบรมจ านวน 250 คน โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการรบัฟังประสบการณ์จากรุ่นพีสู่่รุน่น้องใน
การสอบบรรจุครูผู้ช่วย การรบัฟังการบรรยายจากวทิยาการ เรื่อง จรรยาบรรณวชิาชีพครู และการเตรยีมความพร้อมสู่
วชิาชพีคร ู
 
 

   

 

 
 

 
 

 ฝ่ายพฒันาวชิาชพีครู คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏั
บุรรีมัย ์น าโดย ดร.ศรีเพญ็ พลเดช รองคณบด ีและคณาจารยค์ณะ    

ครุศาสตร ์จดัโครงการ “เรยีนรู ้บูรณาการ สานชุมชน ฝึกฝนคนสู่ครู” 
โดยได้รบัเกยีรตจิาก อ.ค าจนัทร ์ร่มเยน็ รองคณบดคีณะครุศาสตร ์

เป็นประธานในพธิ ีในวนัที่ 17 ธนัวาคม 2560 ณ อาคารสริวิชิญากร 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีมัย์  มีนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย  หมู่  1 และหมู่  2 และนักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ หมู่ที่ 1 จ านวน 72 คน ที่เรยีนรายวิชาการจดัการใน
ห้องเรยีน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จดัขึ้นเพื่อจดั
นิทรรศการด าเนินงานโครงการของนักศกึษา เพื่อฝึกการปฏบิตังิาน
ตามกระบวนการของโครงการในภาระหน้าที่ครู เพื่อส่งเสรมิการ
ท างานของนักศกึษา เพื่อให้นักศกึมปีระสบการณ์ และไดค้วามรู้จาก
การปฏิบตัิจรงิ และเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักศึกษา
ตามมาตรฐานวชิาชพีคร ู 
 

 

สงัคมศกึษา อบรมเตรยีมความพรอ้มสู่วิชาชพีคร ู 

 

ครศุาสตร ์จดัโครงการเรยีนรู ้บูรณาการ สานชมุชน ฝึกฝนคนสู่ครู 

 



 

 
 

 ฝ่ายบรหิารและแผนงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีมัย ์    
น าโดย ดร.เบญจพร วรรณูปถมัภ์ รองคณบด ีและคณาจารยค์ณะครุศาสตร ์จดั

โครงการเสรมิสร้างขวญัและก าลงัใจแก่ครอบครวัครุศาสตร ์ครัง้ที่ 4 โดยได้รบั
เกียรติ จาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รกัษาราชการแทน อธกิารบดมีหาวทิยาลยั   

ราชภฏับุรรีมัย ์ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ในวนัที่ 25 ธนัวาคม 2560 ที่ผ่าน
มา ณ หอ้งประชุมศวิาลยั ส านักศลิปะและวฒันธรรม มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ 

โครงการครัง้นี้จดัขึ้นเพื่อให้บรหิารจดัการภายในคณะครุศาสตร์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตลอดจนเพื่อเป็นการสร้าง
วฒันธรรมในองค์กรที่ดมีคีวามรกัใคร่ผูกพนัและก่อให้เกิดความสามคัคใีนหมู่คณะ และเพื่ อสรา้งขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏบิตังิานรว่มกนัแก่คณาจารย ์และบุคลากรสายสนบัสนุน  
  

 

 

 

 

 
 

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์จดังานเลีย้งสงัสรรคส์่ง
ท้ายปีเก่า 2560 ต้อนรบัปี 2561 โดย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รกัษาราชการ

แทน อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ ประธานกล่าวเปิดงานสงัสรรคส์่ง
ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และได้กล่าวอวยพร ให้กับคณาจารย์ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร ์ที่ได้ท างานร่วมกันมาตลอดปี 2560 และมอบ
ของขวญัปีใหม่ส าหรบัผู้โชคด ีณ ห้องประชุมพุดน ้าบุศย ์อาคารวทิยาศาสตร์
สุขภาพ เมื่อวนัที่ 25 ธนัวาคม 2560 ภายในงานได้มกีิจกรรมจบัฉลากของรางวลัและแลกเปลี่ยนของขวญั รบัประทาน
อาหาร รว่มรอ้งเพลง ซึง่เป็นการสรา้งขวญัและก าลงัใจใหก้บับุคลากรคณะวทิยาศาสตร ์
 

 

 

 

 

 

 

 

ครุศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ครอบครัว คร้ังที่ 4 

 

วิทยาศาสตร ์จดังานสงัสรรคส์่งทา้ยปีเก่า 2560 ตอ้นรบัปีใหม่ 2561 

 



 

 
 

ผศ.ดร.สุภาพร ช่ืนชูจิตร คณบดคีณะวทิยาศาสตร ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะ สมยัสามญั
ครัง้ที ่7/2560 คณะวทิยาศาสตรม์ขีอ้ราชการทีจ่ะแจง้และหารอืในเรือ่งต่าง ๆ เกี่ยวกบัการด าเนินงานของคณะและตลอดทัง้
อนุมตัผิลการเรยีนของนักศกึษาประจ าภาคการศกึษาที ่1/2560 ณ หอ้งประชุมดาวเรอืง ศูนยว์ทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร์
ประยกุต ์คณะวทิยาศาสตร ์เมือ่วนัที ่22 ธนัวาคม 2560  
 

 

 

 

 

 

 

 ดร.นิจพร ณ พทัลุง คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร เป็นประธาน
การตรวจสอบพสัดุ คณะวทิยาศาสตรป์ระจ าปี 2560 พรอ้มดว้ย ผศ.ดร.สุภาพร 
ช่ืนชูจิตร ผศ.ดร.นฤมล สมคณุา ดร.เชาวลิต สิมสวย ดร.ธิติ ปัญญาอินทร ์
เป็นกรรมการตรวจพัสดุ ณ ห้องประชุมดาวเรือง  ศูนย์วิทยาศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวนัที่ 30 พฤศจกิายน 
2560 ประกอบไปด้วย พสัดุคณะวทิยาศาสตร ์ศูนยว์ทิยาศาสตรแ์ละ
วทิยาศาสตร์ประยุกต์ และสาขาวิชาในสงักัดคณะวทิยาศาสตร์ ซึ่ง
หวัหน้าสาขาวชิาหรอืตวัแทนผูร้บัผดิชอบเขา้รบัฟังคณะกรรมการการ
ตรวจสอบพสัดุในครัง้นี้ 
 

 
 

 

ผศ.ดร.สุภาพร ช่ืนชูจิตร คณบดคีณะ
วทิยาศาสตร ์พรอ้มด้วย ผศ.กิติศกัด์ิ นามวิชา 
รองคณบดฝ่ีายบรหิารและวางแผน ดร.ทิพวลัย ์
แสนค า รองคณบดฝ่ีายวชิาการ และ ดร.สราวธุ 
แก้วศรี รองคณบดฝ่ีายวจิยัและพฒันา เข้าร่วม
การประชุมสภาคณบดีคณะวิทยาสาสตร์และ
เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัแห่งประเทศไทย 
(สควท.) ครัง้ที่  2/2560 วันที่  14-15 ธันวาคม 
2560 ณ หอ้งประชุมชัน้ 3 อาคารรอ้ยปีการฝึกหดัครไูทย มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม จงัหวดันครปฐม 
 

 

วิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ สมัยสามัญครั้งที่ 7/2560 

 

คณะวิทยาศาสตร ์รบัการตรวจสอบพสัดปุระจ าปี 2560 

 

มรภ.บรุรีมัย ์ร่วมประชมุสภาคณบดคีณะวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัแห่งประเทศไทย (สควท.) 

 



 
 
 

ดร.ทิพวลัย ์แสนค า รองคณบดฝ่ีายวชิาการ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์น าคณาจารย ์บุคลากร 
และนักศึกษา ร่วมแสดงนิทรรศการ Open House ประจ าปีการศกึษา 2560 ณ โรงเรยีนประโคนชยัพทิยาคม ในวนัที่ 28 
ธนัวาคม 2560 เนื่องด้วยโรงเรยีนประโคนชยัพิทยาคม มวีตัถุประสงค์จดักิจกรรม Open House เพื่อเป็นการแนะแนว
การศกึษาและอาชพี ให้กบันักเรยีน คณะวทิยาศาสตรไ์ด ้จดักจิกรรมน าเสนอ หลกัสูตรทีส่งักดัคณะวทิยาศาสตร ์ประกอบ
ไปดว้ย หลกัสตูร วทิยาศาสตรบณัฑติ (วท.บ. 4ปี) 12 สาขาวชิา 1.สาขาวชิาคณติศาสตร ์2.สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์
3.สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 4.สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 5.สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารอาหาร 6.สาขาวชิาสถติิ
ประยุกต์ 7.สาขาวชิาชวีวทิยา 8.สาขาวชิาเคม ี9.สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ิง่ทอ 10.สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน 11.สาขาวชิา
เทคโนโลยสีารสนเทศ 12.สาขาวชิาภูมศิาสตรแ์ละภูมสิารสนเทศ โดยมคีณะผูบ้รหิาร คณาจารย ์นักเรยีน โรงเรยีนประโคน
ชยัพทิยาคมใหค้วามสนใจเป็นอย่างมาก ในการจดักจิกรรมประกอบไปดว้ย การแจกเอกสารแนะน าคณะวทิยาศาสตร ์และ
เล่นเกมสต์อบค าถามต่างๆ พรอ้มมอบของทีร่ะลกึ 
 
 

 

 

 

 

 
 

ผศ.ดร.สภุาพร ช่ืนชูจิตร คณบดคีณะวทิยาศาสตร ์เป็นประธานเปิดการ

อบรมบุคลากรใหม่และการพฒันาเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการและแนวปฏบิตักิารท า
ผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ โดยได้รบัเกยีรตจิาก ผศ.ดร.ศิราณี 

จุโฑปะมา รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิารงานบุคคลและเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็น

วทิยากรบรรยาย เรือ่ง การพฒันาเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการและแนวปฏบิตักิารท า
ผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และอาจารย์สมพร กระออมแก้ว 

หวัหน้าภาควชิาวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ เป็นวทิยากร บรรยาย เรื่องระเบยีบและแนวปฏบิตัตินในมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ  ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะ
วทิยาศาสตร ์
 

 

 

 

 

 

วิทยาศาสตร ์จดันทิรรศการงาน Open House ณ โรงเรยีนประโคนชยัพทิยาคม 

 

วิทยาศาสตร ์อบบรมบคุลากรใหม่และการพฒันาเขา้สู่ต าแหน่งวิชาการ 

 



 
 
 
 ผศ.ดร.สุภาพร ช่ืนชูจิตร คณบดคีณะวทิยาศาสตร ์พรอ้มด้วยคณะ
ผู้บริหารคณะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์ และ ผศ .ดร.พิเศษ ตู้กลาง 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะฯ 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา ร่วมบนัทกึขอ้ตกลง (MEMORANDUM OF 

UNDERSTANDING) ความร่วมมอืดา้นวชิาการ วชิาชพี วจิยั และบรกิารวชิาการ ระหว่าง คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ราชภฏับุรรีมัย ์กบั คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา ในวนัที่ 20 ธนัวาคม 2560 ณ หอ้ง
ประชุมวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา 
 โดยบนัทกึขอ้ตกลงฉบบันี้จดัท าขึน้เพื่อใหเ้กดิความรว่มมอืในดา้นวชิาการ การวจิยั การบรกิารวชิาการสู่ชุมชนและ
การพัฒนาวารสารวชิาการด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีอนัน าไปสู่ความเป็นเลิศทางวชิาการด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีและนวตักรรม สามารถน าผลการวิจยัและพฒันามาใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิน่ สงัคม เพื่อประโยชน์
ของมหาวทิยาลยัสบืไป  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ จดัโครงการ
เตรยีมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วชิาชพีของนักศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 16 ธนัวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม
โกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีมัย ์   
โดยรบัเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภาพร ช่ืนชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรบั         

ผศ.ดร.วนัทนีย ์นามสวสัด์ิ ทีป่รกึษาอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัราช
ภัฏบุรีร ัมย์ ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง
เทคนิคการสมัครงาน การปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ 
ตลอดจนวางตวั และมารยาทในการปฏบิตังิาน การจดัโครงการใน
ครัง้นี้  คณะวิทยาศาสตร์มีว ัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีการ
เตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้สู่การฝึกประการณ์ในสถานประกอบการ 
โดยมนีักศกึษาในสงักดัคณะวทิยาศาสตรเ์ขา้ร่วมอบรมทัง้สิ้นกว่า 
600 คน 

วิทยาศาสตร ์มรภ.บรุรีมัย ์จบัมือ มรภ.นครราชสมีา 

ลงนามความร่วมมือ (MOU) ดา้นวิชาการ วิชาชพี วิจยั 
 

วิทยาศาสตร ์จดัโครงการเตรยีมความพรอ้ม 

ก่อนฝึกประสบการณวิ์ชาชพีของนกัศกึษา 
 



ขอเชญิติดตามรบัฟังรายการวิทยุเพือ่ประชาสมัพนัธ์มหาวิทยาลยั 
 

        ...รายการ “ ราชภฏัสู่ชุมชน ” ออกอากาศทุกวนัอาทิตย์ 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 ์

 
 
 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรรีมัย ์โดย ผศ.ดร.อคัรพนท์ เน้ือไม้หอม คณบดคีณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และ ผศ.ดร.ค าภีรภาพ  อินทะนู รองคณบดีฝ่าย

วชิาการและประกนัคุณภาพการศกึษา จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร หวัขอ้ “การท าผลงานวชิาการและการเขยีนบทความ
เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร” ในวนัที่ 20 ธนัวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชยัคณารกัษ์กูล โดยได้รบัเกียรติจาก ผศ.ดร.พรทิพา 
ด าเนิน รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา เป็นประธานเปิดพธิ ีโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิและสนบัสนุนใหค้ณาจารยใ์น
คณะเขา้ใจกระบวนการและขัน้ตอนการขอต าแหน่งทางวชิาการตามเกณฑ์ใหม่ รวมทัง้เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ความคดิเหน็เกี่ยวกบัการสรา้งผลงานทางวชิาการและการเขยีนบทความเพื่อตพีมิพ์ในวารสารให้แก่คณาจารย ์โดยได้รบั
เกียรติจาก รศ.ดร.กลุธิดา ท้วมสุข คณบดคีณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น  ผศ.ดร.รตันา 
จนัทรเ์ทาว์ รองคณบด ีและ คุณอมัพร รกัหนองแซง ฝ่ายวจิยัและบรกิารวชิาการ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นวทิยากร 

 
 

              
              
              

               

 

ส่งสารผา่นสื่อวทิยุกระจายเสียง  
                        โดย งานประชาสมัพนัธ ์มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรมัย ์

   ร า ย ก า ร วิ ท ยุ เ พื ่ อ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย  โ ด ย  
คณุกิตติญา กึมรมัย ์...วนัอาทิตยที์ ่3,10,17,24,31 ธนัวาคม 2560 ในรายการ “ 
ราชภฏัสู่ชุมชน ” ทางสถานีวิทยุ องค์การสือ่สารมวลชนแห่งประเทศไทยจงัหวดั
บรุีรมัย ์92 MHZ เวลา 16.10 – 17.00 น. ...วนัจนัทรที์ ่4,11,18,25 ธนัวาคม 2560 ใน
รายการ “จนัทรน้ี์ทีร่าชภฏั” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจงัหวดั

บรุีรมัย ์101.75 MHZ  เวลา 11.10 - 12.00 น. น าเสนอข่าวสาร การรบัสมคัรนักศึกษาเพือ่เข้าศึกษาต่อในระดบัปริญญา
ตรี  ประเภทรบัตรง  รอบที ่1  การรบัด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (ครัง้ที ่1/1) ประจ าปีการศึกษา   ประชาสมัพนัธ์
โครงการทดสอบความรู้ทางภาษาไทย ครัง้ที ่15 (ทกัษะอ่าน คิด วิเคราะห์) การสมคัรสอบแข่งขนัคณิตศาสตร ์
ประจ าปี 2560  การรบัสมคัรนักเรียนใหม่  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรมัย ์  
 

 

 

 

 

 

 

 

มนุษยศาสตรฯ์ จดัอบรมการท าผลงานวิชาการ 

และการเขยีนบทความเพือ่ตีพมิพใ์นวารสาร 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


