
 

  



 
  



 
 
 
 

            

  นกัศกึษาสาขาวชิาการบรหิารทรพัยากร

มนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย   

ราชภฏับุรรีมัย ์ประกอบไปดว้ย นางสาวรชัฎา 

ประสงค์กลู นางสาวอนุสรา เรืองประโคน 

นางสาวสุจินดา เดือนไธสง นายคุณากร 

เดชบุญ นางสาวธญัลกัษณ์ แพมไธสง และ

ผศ.ดร.รพีพรรณ พงษ์อินวงศ์ อาจารย์ที่

ปรกึษา รบัรางวลัชมเชย ประเภท โปสเตอร ์ 

จากการน าเสนอบทความวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่

ส่งผลต่อการประกอบอาชพีพนักงานบรกิารอาหาร ศตวรรษที ่21 กรณีศกึษารา้นอาหารในเขตพื้นทีเ่ทศบาลเมอืงบุรรีมัย์”   

ในการประชุมวชิาการและน าเสนอผลงานระดบัชาต ินวตักรรมและเทคโนโลยวีชิาการ 2017 วนัท่ี 25-26 ธนัวาคม 2560 ที่

ผ่านมา ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาเขตสุรนิทร ์
 

 

 

 งานประชาสมัพนัธ ์กองกลาง ส านกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์น าโดย ผศ.ดร.วนัทนีย ์นามสวสัด์ิ 
ที่ปรึกษาอธิการบดี อ.จงกล ศิริประภา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เดินทางมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่ส านักงาน
ประชาสมัพนัธ์จงัหวดับุรรีมัย์ ส านักงานประชาสมัพนัธ์ เทศบาลเมอืงบุรรีมัย์ สถานีวทิยุ และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ใน
จงัหวดับุรรีมัย ์ในวนัที ่5 มกราคม 2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น.ศ.บรหิารทรพัยากรมนุษย ์รบัรางวลัชมเชย ประเภทโปสเตอร ์  
การประชมุวิชาการฯ นวตักรรมและเทคโนโลยวิีชาการ 2017 

 

 

มรภ.บรุรีมัย ์มอบกระเชา้สวสัดปีีใหม่ สือ่มวลชน จ.บุรรีมัย ์



 

 

รศ.มาลิณี  จุ โฑปะมา  รักษาร าชการแทน 
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ใหเ้กยีรตเิป็นประธาน
เปิดการฝึกอบรมหลกัสูตร “การป้องกนัและระงบัอคัคภียัใน
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ประจ าปีงบประมาณ 2561 ทีจ่ดั
ขึน้โดยส านักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ ในวนัที่ 17 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพุทธรกัษา 
อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ และบรเิวณหน้าหอพกัหญงิ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์มคีณาจารย ์เจา้หน้าทีเ่ขา้รบัการอบรม
เป็นจ านวนกว่า 100 คน ซึ่งเนื้อหาของการอบรมแบ่งเป็นการบรรยายให้ความรู้ด้านทฤษฎี การฝึกปฏบิตัิการดบัเพลงิ
เบือ้งต้นและการซอ้มปฏบิตัแิผนการระงบัอคัคภียั โดยไดร้บัความความอนุเคราะหจ์าก  ประเสริฐ หกขนุทด นายสมสิทธ์ิ 

ภาคีอิสระ นายวีรนิตย ์กาญจนะ และ นายพิพฒัน์ จิรอนันต ์เจริญฤทธ์ิ เป็นวทิยากรในการอบรม โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
เป็นการใหบุ้คลากรไดท้ราบวธิปีฏบิตัทิีถู่กตอ้งและสามารถช่วยเหลอืตนเองไดเ้มือ่เกดิอคัคภียั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ น าโดย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รกัษาราชการแทน 
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ ผศ.ดร.วนัทนีย ์นามสวสัด์ิ ที่ปรกึษาอธกิารบด ี

และ ดร.ธนิน กรอธิพงศ ์รกัษาราชการแทน ผูอ้ านวยการส านกังานอธกิารบด ีจดัโครงการ
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร ์5 ปี สู่การปฏบิตัอิย่างเป็นรูปธรรมแบบมสี่วนร่วมของบุคลากรทุกระดบัภายในมหาวทิยาลยัราช
ภฏับุรรีมัย ์ครัง้ที ่5 (เดอืนธนัวาคมและเดอืนมกราคม) ในวนัที ่6-7 มกราคม 2561 ณ เดอะวนิเทจ โฮเทล เขาใหญ่ อ.ปาก
ช่อง จ.นครราชสมีา มผีู้บรหิาร คณาจารย ์และเจา้หน้าที่ที่มวีนัคล้ายวนัเกิดในเดอืนธนัวาคมและเดอืนมกราคม เขา้ร่วม
โครงการเป็นจ านวนกว่า 40 คน โดยกจิกรรมเป็นการรว่มกนัแสดงความคดิเหน็ในแนวทางการพฒันามหาวทิยาลยัตามพนัธ
กจิหลกั 
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มรภ.บรุรีมัย ์สรา้งเสรมิความปลอดภยั 

อบรม การป้องกนัและระงบัอคัคภียั 

มรภ.บุรีรมัย ์จดัโครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร ์5 ปี 

สู่การปฏิบติัแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดบั (ธ.ค. และ ม.ค.) 

 



 

รศ.มาลิณี จโุฑปะมา รกัษาราชการแทน อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์
พร้อมด้วยผู้บรหิาร ร่วมกิจกรรมบันทึกภาพรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ร่วมกับ        
นายอนุสรณ์ แก้วกงัวาล ผูว้่าราชการจงัหวดับุรรีมัย ์ในวนัที ่9 มกราคม 2561 ทีผ่่านมา 
ณ บรเิวณอาคารศูนยว์ฒันธรรมอสีานใต้ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อส่งเสรมิวฒันธรรมและรกัษาอตัลกัษณ์อนัดงีาม และเพื่อเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์เชญิ
ชวนส่วนราชการ หน่วยงานรฐัวสิาหกิจ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน ใหพ้รอ้มใจกนัแต่งกายดว้ยชุดผา้ไทยในทุกวนัองัคาร ตลอดปี 2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานต่างประเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ร่วมมอืกบัองคก์ารรฐัมนตรศีกึษาแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
(SEAMEO) จัดโครงการ SEA-TVET (Southeast Asia Technical and Vocational Education) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนา
เครอืข่ายความร่วมมอืด้านการจดัการอาชวีศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชพีที่มมีติร่วมกันให้มกีารแลกเปลี่ยนนักศึกษา
สาขาวชิาที่เกี่ยวขอ้งในภาคอุตสาหกรรมบรกิารและการท่องเที่ยว เพื่อน าร่องในการขบัเคลื่อนและพฒันาร่วมกนัระหว่าง
สถาบนัในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ทัง้นี้งานพฒันาภาษา ส านกังานต่างประเทศ ไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัและสนับสนุน
โครงการดงักล่าว จงึเปิดโอกาสให้นักศกึษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ และคณะวทิยาการจดัการ ได้มโีอกาสฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการต่างประเทศ มวีตัถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พฒันาทกัษะวิชาชีพ  ฝึกฝนการใช้ทกัษะ
ภาษาองักฤษ และเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาเพิม่วสิยัทศัน์ทีก่วา้งขึน้ 
 โดยท าการคดัเลอืกนักศึกษาที่มคีุณสมบตัิตามที่ทาง SEAMEO ก าหนด การคดัเลอืกกระท าโดยการทดสอบวดั
ทกัษะทางภาษาองักฤษ การสอบสมัภาษณ์เป็นภาษาองักฤษ และการสมัภาษณ์ออนไลน์กบั SEAMEO ซึง่มนีกัศกึษาทีผ่่าน
การคดัเลอืกจ านวน 3 คน และนกัศกึษาดงักล่าวจะตอ้งออกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ณ ประเทศฟิลปิปินส ์เป็น
เวลา 1 เดอืน ระหว่างวนัที ่22 มกราคม - 18 กุมภาพนัธ ์2561 

 

 

 

ส ำนักงำนต่ำงประเทศ จัดโครงกำรแลกเปล่ียนนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์

วิชำชีพด้ำนอุตสำกรรมกำรบริกำร SEA-TVET under SEAMEO PROJECTS 

 

มรภ.บรุรีรัมย ์ร่วมบนัทึกภาพรณรงคก์ารแต่งกายดว้ยผา้ไทย 

 



  
 
 
 

 ส านักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ จัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการ
ท่องเทีย่วเพื่อรองรบัการเป็นเจา้บา้นทีด่”ี (Ask Me Project) ระหว่าง
เดือนมกราคม-สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นนโยบายสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวของจงัหวดับุรรีมัย์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ให้จงัหวดับุรีรมัย์
เป็นศูนยก์ลางการท่องเที่ยวแหล่งอารยธรรมขอมและกฬีามาตรฐาน
โลก ส านักงานต่างประเทศจึงได้น านโยบายดังกล่าวมาพัฒนา
บุคลากรเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิโดยมหีน้าทีจ่ดัอบรมทกัษะดา้นการท่องเทีย่ว
ให้กบันักศกึษาที่เกี่ยวขอ้งทัง้ 9 สาขาวชิา คอื พลศกึษา วทิยาศาสตรก์ารกฬีา เทคโนโลยแีละคอมพวิเตอรฯ์ สาธารณสุข
ชุมชน การสื่อสารมวลชน การท่องเทีย่วและการโรงแรม ภาษาองักฤษ (คบ.) ภาษาองักฤษ (ศศ.บ.) และภาษาองักฤษธุรกจิ 
(ศศ.บ.) รวมทัง้หมด 13 รุน่ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วของจงัหวดัใหเ้ป็นทีรู่จ้กัอย่างแพรห่ลาย และ
สรา้งความเชื่อมัน่และมคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิารแก่นกัท่องเทีย่ว 

 

 

 

 
     

 

 

 

 
ส านักงานต่างประเทศ จดัปฐมนิเทศนักศกึษาโครงการ 

SEA-TVET Internship Exchange Program เพื่อเข้ารบัการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการ จ านวน 2 คน     
คอื Mr.Darryll Benedict Bataan และ Miss Mary Ruby Sawit 
สาขาวิชาการบริหารจัดการโรงแรม จากมหาวิทยาลัย 
Pangasinan State University ป ร ะ เ ท ศ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์  โ ด ย มี              
ผศ.ดร.สุพตัรา รกัการศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ

ประกนัคุณภาพการศึกษา รกัษาการอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ กล่าวต้อนรบั พร้อมด้วย ผศ.ดร.นวมินทร ์    
ประชานันท์ รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการต่างประเทศ ได้สรุปตารางกจิกรรมการฝึกประสบการณ์เป็นเวลา 1 เดอืน ระหว่าง
วนัที ่22 มกราคม – 18 กุมภาพนัธ ์2561 และ นายโชคชยั วิเศษศรี ผูอ้ านวยการกองกลาง ไดช้ีแ้จงแนวทางและระเบยีบ
ในการปฏบิตัติลอดระยะเวลาทีฝึ่กประสบการณ์วชิาชพี ณ โรงแรมพนมพมิาน มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์

ส ำนักงำนต่ำงประเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมและประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรท่องเที่ยว 

เพ่ือรองรับกำรเป็นเจ้ำบ้ำนที่ดี (Ask Me Project for BRU Students) 

Ask Me Project for BRU Students 

ส านกังานต่างประเทศ จดัปฐมนเิทศนกัศกึษา 

โครงการ SEA-TVET Internship Exchange Program  



 

 

 

 

 ส านักงานต่างประเทศ มหาวทิยาลยั
ราชภฏับุรรีมัย ์ด าเนินการปฐมนิเทศโครงการ
ส่งเสรมิการเข้าสู่การเป็นนานาชาติ รุ่นที่ 3 
ส าหรบันักศกึษา ในวนัที่ 10 มกราคม 2561 
ณ ห้องประชุมลักษณะงาม อาคารนวัต
ปัญญา ซึง่มนีักศกึษาทีไ่ดร้บัคดัเลอืกเขา้ร่วม
โครงการทัง้สิน้จ านวน 26 คน จากทัง้ 6 คณะ 
ไดแ้ก่ คณะครุศาสตร ์คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์คณะวทิยาการจดัการ คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยกีารเกษตร ในการนี้ 
รศ.มาลิณี จโุฑปะมา รกัษาราชการแทน อธกิารบดฯี ไดใ้หเ้กยีรตมิาเป็นประธานกล่าวเปิดงานและใหโ้อวาทแก่นักศกึษา

เพื่อใหก้ารด าเนินงานครัง้นี้ประสบผลส าเรจ็ดว้ยด ีกจิกรรมส าหรบันกัศกึษา Pioneer รุน่ที ่3 ประกอบดว้ย 

 อบรมเชงิปฏบิตักิารภาษาองักฤษในชวีติประจ าวนัและการใชโ้ปรแกรม English Discoveries Onlines 108 ชัว่โมง 

 อบรมเชงิปฏบิตักิารภาษาจนีในชวีติประจ าวนั 15 ชัว่โมง 
 อบรมเชงิปฏบิตักิารภาษาเวยีดนาม/ลาวในชวีติประจ าวนั 15 ชัว่โมง 

 เพิม่วสิยัทศัน์และเรยีนรูภ้าษาและวฒันธรรมจนี ณ Shangrao Normal University 

 เพิม่วสิยัทศัน์และเรยีนรูภ้าษาและวฒันธรรมเวยีดนาม/ลาว ณ Hue University of Foreign Languages/Savannakhet 
Teacher Training College  

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ น าโดย             
ดร.ทิพวลัย์ แสนค า รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์     

จดักจิกรรมแนะแนวและประชาสมัพนัธห์ลกัสูตรการศกึษา ณ โรงเรยีน
พยคัฆภูมวิทิยาคาร อ าเภอพยคัฆภูมพิสิยั จงัหวดัมหาสารคาม ในวนัที ่
25 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการจัด
นิทรรศการแนะน าหลกัสูตรทัง้ 12 สาขาวชิาในสงักดัคณะวทิยาศาสตร ์
พรอ้มน าเสนอหลกัสตูร แนวทางการศกึษา ส าเรจ็การศกึษาแลว้สามารถ
ประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง 
นอกจากนี้คณะวทิยาศาสตรม์กีจิกรรมใหน้กัเรยีนไดต้อบค าถามและเล่น
เกมสเ์พื่อชงิรางวลัและรบัของทีร่ะลกึเลก็ๆ น้อยๆ จากคณะวทิยาศาสตร ์

 

ส ำนักงำนต่ำงประเทศ จัดปฐมนิเทศโครงกำร 

ส่งเสริมกำรเข้ำสู่กำรเป็นนำนำชำติ รุ่นที่ 3 ส ำหรับนักศึกษำ  

 

วิทยาศาสตร ์ประชาสมัพนัธ์หลกัสตูรการศกึษา  

ณ โรงเรยีนพยคัฆภูมิวิทยาคาร จ.มหาสารคาม 

 



 
 
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์น าโดย        

ดร.กุลธิดา ธรรมรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

การศึกษา และ อ.มณีนุช ให้ศิริกลุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ

วชิาการ พรอ้มดว้ยคณาจารยแ์ละนักศกึษา จดักจิกรรมแนะแนว
และประชาสมัพนัธ์หลกัสูตรการศึกษา ณ โรงเรยีนภทัรบพิตร 
ต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองบุรีรมัย์ จงัหวัดบุรีรมัย์ เมื่อวันที่ 26 
มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ภายในงาน Open House Pb Open 
House 2018 เปิดรัว้เทา-เหลอืง เปิดโลกวชิาการ เปิดบ้านแห่งการเรยีนรู ้สู่มาตรฐานสากล ทัง้นี้คณะวทิยาศาสตรไ์ด้ร่วม  
จดันิทรรศการน าเสนอหลกัสตูรทัง้ 12 สาขาวชิา ในสงักดัคณะวทิยาศาสตร ์แนะแนวทางการศกึษาต่อ การประกอบอาชพีใน
อนาคต ใหก้บันกัเรยีนทีส่นใจเขา้รว่มรบัฟัง พรอ้มเล่นเกมสเ์พื่อชงิรางวลัรบัของทีร่ะลกึเลก็ๆ น้อยๆ จากคณะวทิยาศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ น าโดย           
ดร.ทิพวลัย์ แสนค า รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ 

พนักงานเจา้หน้าที่ และนักศกึษา จดักจิกรรมแนะแนวประชาสมัพนัธ์
หลกัสตูรการศกึษาต่อ ณ โรงเรยีนสตกึ ต าบลนิคม อ าเภอสตกึ จงัหวดั
บุรรีมัย ์เมือ่วนัที ่26 มกราคม 2561 ทีผ่่านมา ทัง้นี้คณะวทิยาศาสตรไ์ด้
น าเสนอหลกัสตูรทัง้ 12 สาขาวชิาในสงักดัคณะวทิยาศาสตร ์มหีลกัสตูร

อะไรบา้ง เรยีนเกีย่วกบัอะไร แนวทางการศกึษาเป็นอยา่งไร ส าเรจ็การศกึษาแลว้สามารถประกอบอาชพีอะไร ใหก้บันกัเรยีน
ทีส่นใจเขา้รว่มรบัฟัง พรอ้มทัง้มกีจิกรรมเลก็น้อยและมอบของทีร่ะลกึใหก้บันกัเรยีนทีเ่ขา้รวมกจิกรรม    

 

 

 

 

 

วิทยาศาสตร ์ร่วมแนะแนวการศกึษาในงาน Pb Open House 2018 

วิทยาศาสตร ์แนะแนวหลกัสตูรการศกึษาต่อ ณ โรงเรยีนสตึก 



  
  

 

คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์เปิดรบัสมคัรนักศกึษา
ทุกสาขาวชิาเพื่อเขา้รบัทุนการศกึษา ประจ าปี 2560 ในวนัที ่12 มกราคม 
2561 ณ หอ้งประชุมชัน้ 2 อาคารสริวิชิญากร คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยั
ราชภฏับุรรีมัย ์และไดแ้ต่งตัง้อาจารยท์ีม่คีวามสามารถคดัเลอืกนักศกึษาที่
มคีุณสมบตัเิหมาะสมที่จะได้รบัทุนการศกึษาของคณะครุศาสตร ์ประกอบ

ไปดว้ย อ.โกวิทย ์ไกยสิทธ์ิ ดร.เทพพร โลมารกัษ์ ดร.สชุาติ หอมจนัทร ์

อ.สุทิศา โขงรมัย ์ดร.นิยม อานไมล ์ และ ดร.เฉลิมกิต  เข่งแก้ว ซึ่งมี

นกัศกึษาสนใจสมคัรรบัทุนเป็นจ านวนมาก ทางคณะจงึไดแ้บ่งทุนการศกึษา 
ออกเป็น 3 ประเภท คอื ประเภทที ่1 ทุนเรยีนด ีประเภทที ่ 2 ทุนกจิกรรม
เด่น และประเภทที ่3 ทุนขาดแคลน  

 
 

 
คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์จดัโครงการอบรมชี้แนะ

แนวทางการสอบครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 ให้กับนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร ์ ชัน้ปีที่ 1-5 ที่สมคัรสอบเขา้ร่วมโครงการผลติครูเพื่อพฒันาท้องถิน่ 
ในวนัที ่21 มกราคม 2561 ทีผ่่านมา ณ หอ้งประชุมโกวทิเชื่อมกลาง อาคารน
วตัปัญญา มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใหน้ักศกึษามี
ความพรอ้มในการสอบขอ้เขยีนวดัสมรรถนะ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นจติวญิญาณ

ความเป็นครู ด้านความสามารถในการใช้ภาษา ด้านการคดิวเิคราะห์และการแก้ปัญหา โดยได้รบัเกียรตจิาก   รศ.มาลิณี  

จุโฑปะมา รกัษาราชการแทน อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์เป็นประธานในพธิ ีและได้รบัความอนุเคราะห์จาก

วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ต่างๆ ดงันี้ 1.การประยุกต์ใช้ทฤษฎ ีและการออกแบบการจดัการเรยีนรู ้โดย      ดร.เบญจพร 

วรรณูปถมัภ์  2.จติวญิญาณความเป็นครูและการเขยีนความเรยีง โดย อ.โกวิทย ์ไกยสิทธ์ิ  3.ความส าเรจ็ในการสอบ

โครงการผลติครเูพื่อพฒันาทอ้งถิน่ บรรยายพเิศษ โดย รศ.มาลิณี จโุฑปะมา  4. การประยกุตใ์ชท้ฤษฎจีติวทิยาพฒันาการ 

และการเรยีนรู้ โดย ผศ.ดร.วินิรณี  ทศันะเทพ  5. การเขยีนโครงการ โดย ดร.เทพพร โลมารกัษ์ และ 6.การเตรยีมตวั

สอบแบบเขม้และการปฏบิตัตินของผูเ้ขา้สอบ โดย ผศ.วิไลวรรณ  ศิริเมฆา ครกูรณุา เหลือถนอม ครโูครงการผลติครเูพื่อ

พฒันา ทอ้งถิน่ปี 2560 
 

 

 
 

 

ครศุาสตร ์สมัภาษณทุ์นการศกึษา ประจ าปี 2560 

ครุศำสตร์ อบรมชี้แนะแนวทำงกำรสอบครูเพื่อพัฒนำท้องถิ่น ปี 61 



 
 
 
 

 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วชิาครู คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ 
น าโดย ดร.ศรีเพญ็ พลเดช รองคณบดฝ่ีายฝึกประสบการณ์วชิาครู คณะครุ

ศาสตร์ จัดประชุมสัมมนาหัวหน้านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ใน
สถานศกึษา ภาคการศกึษาที ่2 ปีการศกึษา 2560 ในวนัศุกรท์ี ่26 มกราคม 2561 ณ หอ้งประชุมหอ้งประชุมสริวิชิญากร ชัน้ 
2 อาคารสริวิชิญากร คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์โดยไดร้บัเกยีรตจิาก ดร.พชันี กลุฑานันฑ์ คณบดคีณะ

ครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์เป็นประธานเปิดในพธิ ีการจดักิจกรรมครัง้นี้เพื่อให้มปีระสทิธภิาพและบรรลุตาม
เป้าหมายในการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครใูนสถานศกึษาไดม้ากยิง่ขึน้  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศ าสต ร์  
มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรมัย์ น าโดย อ.ธนากร เทียมทนั    

อ.วิภารตัน์ อ่ิมรมัย ์ผศ.วิไลวรรณ ศิริเมฆา และ           ดร.

เบญจพร วรรณูปถมัภ์ จัดโครงการศึกษาดูงานให้กับ

นักศกึษาภาคปกต ิชัน้ปีที่ 3 หมู่ 1 และหมู่ 2 จ านวน 49 คน ในวนัที่ 24–26 มกราคม 2561 ณ โรงเรยีนอนุบาลอุดรธานี 
จงัหวดัอุดรธานี โรงเรยีนอนุบาลมณีรตัน์ อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ศูนยว์ฒันธรรมไทย-จนี อุดรธานี ศูนยศ์กึษาและ
ท่องเที่ยวเชงิประวตัศิาสตร(์โฮจมินิห์) ทะเลบวัแดง อ าเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี ป่าค าชะโนด ถนนคนเดินเชยีงคาน 
แก่งคุดคู ้จงัหวดัเลย เพื่อใหน้ักศกึษาและคณาจารยไ์ดร้บัความรูแ้ละประสบการณ์ตรงเกี่ยวกบัการจดักจิกรรมการเรยีนการ
สอนระดบัปฐมวยั การจดักจิกรรมบา้นนกัวทิยาศาสตรน้์อย การจดักจิกรรมสะเตม็ในระดบัปฐมวยั ทีมุ่ง่เน้นทกัษะทางปัญญา 

คุณธรรม  จริยธ รรม  และด า เนิ นตามแนว
พระราชด ารเิศรษฐกิจพอเพยีงทางธรรมชาติและ
วฒันธรรมไทย ศกึษาในสภาพจรงิและการเรยีนรู้
จากแหล่ง เรียนรู้  เพื่ อ ให้นักศึกษาได้พัฒนา
วชิาการดา้นอาชพีครปูฐมวยั สามารถประยุกต์ใช้
ความรูไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

ครศุาสตร ์จดัสมัมนาหวัหนา้นกัศกึษา 

ฝึกประสบการณวิ์ชาชพีคร ูในสถานศกึษา ภาคเรยีนท่ี 2 

การศกึษาปฐมวยั จดัโครงการศกึษาดงูาน 



 

 

 

         
         คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุ รีร ัมย์  น า โดย           
รศ.ดร.สมมาตร ์ผลเกิด รองอธิการบดีฝ่ายบรกิารวิชาการและ
พัฒนาท้องถิ่น ผศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่าย
บรหิารงานบุคคลและเทคโนโลยสีารสนเทศ ลงพืน้ทีศู่นยป์ฏบิตักิาร
อุดมศึกษาหนองขวาง ต.พรส าราญ อ.คูเมือง เพื่อศึกษาความ

เป็นไปได้ในการพฒันาการเกษตรเชิงท่องเที่ยวของพื้นที่ศูนย์ปฏิบตัิการอุดมศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลยัราชภัฏ
บุรรีมัย ์โดยไดเ้ยีย่มชมพืน้ทีจ่ดัท าแปลงเกษตรพอเพยีงบรเิวณหน้าศูนยฯ์ เยีย่มชมฟารม์สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์สาขาวชิา
ประมง และสาขาวชิาสตัวศาสตร ์คณะเทคโนโลยกีารเกษตร ในวนัที ่21 มกราคม 2561 
 

 

 

 สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์คณะเทคโนโลยกีารเกษตร ทีเ่รยีนวชิาการจดัการ
ฟาร์ม โดย อ.อารยา มุสิกา อ.วิณากร ท่ีรกั อาจารย์ประจ ารายวชิาการจดัการ
ฟารม์ นายปรีชา หลวงจ านง นักปฏบิตักิารประจ าสาขาวชิาเกษตรศาสตร ์และ 
นายวีรศกัด์ิ อินทรน์อก นักปฏบิตักิารประจ าศูนยห์นองขวาง ร่วมให้ความรูแ้ละ
ควบคุมพานักศกึษาสาขาวชิาเกษตรศาสตร ์ชัน้ปีที่ 3 ลงพื้นที่ฝึกปฏบิตัวิางระบบ
แปลงและระบบน ้ าหยด บริเวณไร่ K.N.@ BRU ในวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ 
ศูนย์บริการวิชาการหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ ต.พรส าราญ             
อ.คเูมอืง เพื่อเป็นการความรู ้เทคนิคทีไ่ดเ้รยีนในหอ้งเรยีนน ามาประยกุตใ์ชสู้่การใช้
ทฤษฏ ีวางแผนในสถานทีจ่รงิ โดยไดท้ าการวางระบบน ้าหยดในแปลงผกัมาตรฐานทีไ่ดเ้ตรยีมไวส้ าหรบัการปลกูผกัอนิทรยี์
ของไร ่K.N.@ BRU 
 

 
 

 
  สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์และสาขาวชิาประมง คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
น าโดย ผศ.ดร.วนิดา วฒันพายพักลุ หวัหน้าสาขาวิชา อ.วิณากร ท่ีรกั และ
นักศกึษา ร่วมลงพื้นที่พฒันาจดัท าแปลงเกษตรพอเพยีง ในวนัที่ 12-15 มกราคม 
2561 ณ ไร่ NK ศูนยบ์รกิารวชิาการหนองขวาง มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ โดย

นักศกึษาสาขาวชิาเกษตรศาสตรไ์ดเ้ตรยีมพืน้ทีย่กแปลงส าหรบัปลูกผกัขนาดมาตรฐาน เพื่อปลูกผกักนิใบ และมนัเทศชนิด
ต่างๆ แปลงส าหรบัปลูกขา้วโพดหวาน และ ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ ผูอ้ านวยการศูนยป์ฏบิตักิารหนองขวาง น านักศึกษา
วิชาประมงร่วมวิดน ้าเตรยีมท าบ่อเลี้ยงปลาดุกสีทองราชภฏับรเิวณพื้นที่จดัท าไร่ NK ศูนย์บรกิารวิชาการหนองขวาง 
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรมัย์ จ านวน 10 ไร่ ซึ่งจะพฒันาให้เป็นแหล่งในการเรยีนรู้ด้านเกษตรพอเพยีง พฒันาเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วเชงิเกษตร โมเดลส าหรบัการพฒันาของมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัยด์า้นการเกษตรต่อไปในอนาคต 
 

คณะผู้บริหำรลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติกำรหนองขวำง                                                                                                                                         

เพ่ือศึกษำกำรพัฒนำกำรเกษตรเชิงท่องเที่ยว 

สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติวำงระบบแปลงและระบบน้ ำหยด 

สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ร่วมกับสำขำวิชำประมง  

ลงพื้นที่ศูนย์หนองขวำง พัฒนำจัดท ำแปลงเกษตรพอเพียง 



 
 

 สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏั
บุรีรมัย์มีความภาคภูมิใจในผลผลิตข้าวหอมมะลิและข้าวกล้อง  ข้าวเกษตร
อนิทรยี ์ปลอดภยัไรส้ารพษิ เพาะปลูกตามหลกัวชิาการเกษตร ไม่ใชปุ้๋ ยเคมหีรอื
สารเคม ีในแปลงนาทีม่คีวามอุดมสมบรูณ์ ดแูลดว้ยความเอาใจใส่ทุกขัน้ตอน  
          -  ข้าวสารหอมมะลิแพค็บรรจใุนระบบสญุญากาศ ข้าวเกษตรอินทรีย ์
ข้าวดีชาวเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร   จ าหน่ายเพียง
กิโลกรมัละ 30 บาท 
          -  ข้าวกล้องแพ็คบรรจุในระบบสุญญากาศ  ข้าวเกษตรอินทรีย์  ข้าวดีชาวเกษตรศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร จ าหน่ายเพียงกิโลกรมัละ 40 บาท 
          แวะซื้อหาไปทดลองรบัประทาน เป็นของฝากพ่อ แม่ ญาตพิี่น้อง เพื่อนฝงู หรอืคนที่คุณรกั   โดยสามารถสัง่ซื้อได้
ทางหมายเลขโทรศพัท ์ 044 611221 ต่อ 2001 และ 089 6296776 (ผศ.ดร.วนิดา วฒันพายพักุล) 
 
 
 

 
          คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์             
น าโดย ดร.นิจพร ณ พทัลงุ คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร        ดร.
สุชาดา สานุสนัต์  อ.พีรนิ์ธิ ราชวิชา และ อ.เลิศภมิู จนัทรเพญ็กลุ 
รองคณบดฯี เดนิทางเขา้ร่วมการประชุมเตรยีมงานการแข่งขนัทกัษะ
ทางวชิาการและวชิาชพีกลุ่มเครอืข่ายคณะเกษตร ราชภฏัทัว่ประเทศ 
ครัง้ที่ 2/2561 ในวนัที่ 14-15 มกราคม 2561 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏั
จนัทรเกษม โดยเป็นการประชุมเตรยีมงานการจดัแข่งขนัทกัษะทาง
วิชาการและวิชาชีพเครือข่ายคณะเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่

ประเทศ ซึง่มมีหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรเีป็นเจา้ภาพ โดยไดร้่วมก าหนด วางแผนการจดักจิกรรมการแข่งขนั ชีแ้จงเกณฑ์
การแขง่ขนัใหแ้ต่ละมหาวทิยาลยัไดท้ราบโดยมมีหาวทิยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศเขา้รว่มประชุดกว่า 12 มหาวทิยาลยั 
 
 

 
สาขาวชิาสตัวศาสตร ์คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์

น าโดย อ.พีรนิ์ธิ ราชวิชา หวัหน้าสาขาวชิาฯ นายนพดล นุกลูกิจ นักปฏบิตัิการ

ประจ าสาขาวิชาสตัวศาสตร์ น านักศึกษาสาขาสตัวศาสตร์ ชัน้ปีที่ 1,2 และ3 ที่ลง
เตรียมสถานที่และพัฒนาสาขา บริเวณฟาร์มสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ในวันที่ 21 
มกราคม 2561 ณ ศูนยบ์รกิารวชิาการหนองขวาง มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์โดยมี
การเตรยีมพืน้ที่ปลูกแปลงหญ้าเลี้ยงสตัว ์ท าความสะอาดฆ่าเชื้อในคอกปศุสตัว ์เพื่อ
เตรยีมความพรอ้มในการใชเ้ป็นแหล่งฝึกในภาคปฏบิตัขิองนกัศกึษาในสาขาวชิา 

ขา้วสารหอมมะลแิละขา้วกลอ้งอนิทรยี ์ขา้วดขีองชาวเกษตรศาสตร ์

เทคโนโลยีกำรเกษตร ประชุมเตรียมกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร 

กลุ่มเครือข่ำยเกษตรรำชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 

สำขำวิชำสัตวศำสตร์ ลงพื้นที่พัฒนำฟำร์ม ศูนย์บริกำรวิชำกำรหนองขวำง 



 
 

 
 

         สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร น าโดย ผศ.ดร.
วนิดา วฒันพายพักลุ หวัหน้าสาขาวชิา อ.อารยา มสิุกา อ.วิณากร ท่ีรกั และ 
อ.เลิศภมิู จนัทรเพญ็กลุ ร่วมลงพืน้ทีศู่นยป์ฏบิตักิารอุดมศกึษาหนองขวาง ใน

วนัที่ 11 มกราคม 2561 เพื่อร่วมพูดคุยและวางแผนการพฒันาร่วมกบั ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ ผู้อ านวยการศูนยบ์รกิาร
วชิาการหนองขวาง บรเิวณหน้าทางเขา้ศูนยป์ฏบิตักิารอุดมศกึษาหนองขวาง โดยมพีืน้ทีใ่นการพฒันาท าศูนยเ์รยีนรูจ้ านวน 
10 ไร่ ซึง่ไดว้างแผนการจดัท าโดยการบูรณาการศาสตรท์ัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเกษตรศาสตร ์ดา้นการประมง และดา้นสตัว
ศาสตร ์โดยจะมกีารปลูกไมด้อกไมป้ระดบั ผกัปลอดสารพษิ การเลีย้งไก่ในระบบอนิทรยี ์การเลีย้งปลาดุกสทีองราชภฏั การ
ปลูกพืชไร่แบบไล่ระดับและเส้นทางการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขบัเคลื่อนการด าเนินงานของคณะ
เทคโนโลยกีารเกษตรใหเ้ป็นแหล่งการเรยีนรูส้ าหรบับุคคลภายนอกทีส่นใจไดเ้ขา้ศกึษาเรยีนรูต่้อไปในอนาคต  

 

 
          คณะเทคโนโลยีการเกษตร น าโดย ดร.นิจพร ณ พทัลุง 
คณบดฯี คณะผูบ้รหิาร คณาจารย ์เจา้หน้าที ่จดัการประชุมคณาจารย์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สมัยสามัญครัง้ที่ 1/2561 ในวันที่ 10 
มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารสิริวิทยเกษตร คณะ
เทคโนโลยกีารเกษตร เพื่อแจง้ผลการด าเนินการและร่วมวางแผนการ
ปฏบิตังิานรว่มกนั  
 โดยภายหลงัจากการประชุมมกีารจดังานเลีย้งสงัสรรคปี์ใหม่ 
2561 ณ ร้านอาหารอ๊อดปลาเผา เพื่อเป็นการขอบคุณคณาจารย์ บุคลากรทุกส่วนฝ่ายที่ได้ร่วมปฏิบตัิงานพฒันาคณะ
เทคโนโลยกีารเกษตรและมุ่งมัน่ที่จะพฒันาให้ดยีิง่ขึ้นในปีต่อๆ ไป โดยได้รบัเกยีรติจากคณาจารยท์ี่เกษียณอายุราชการ
มารว่มใหพ้รปีใหมแ่ละรบัประทานอาหารกลางวนัรว่มกนั อนัเป็นการสรา้งความสามคัคใีนหมูค่ณะ 
 

 

           สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร น าโดย   
ผศ.ดร.วนิดา วฒันพายพักลุ หวัหน้าสาขาวชิา อ.อารยา มสิุกา        อ.

วิณากร ท่ีรกั อ.เลิศภมิู จนัทรเพญ็กลุ นายปรีชา หลวงจ านง นัก
ปฏบิตักิารเกษตรศาสตร ์และนักศกึษาสาขาวชิาเกษตรศาสตร ์ชัน้ปีที ่4 
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2/2560 ในวนัที่ 4 มกราคม 2561 ณ 

หอ้งประชุมขวญัขา้ว อาคารสริวิทิยเกษตร ซึง่เป็นการกล่าวใหโ้อวาทของคณาจารยใ์นสาขา แนะน าการปรบัตวัและการใช้
ชวีติในการออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพในสถานประกอบการ ข้อควรปฏบิตัิ ข้อควรระวงั กฏระเบยีบที่พงึปฏบิตัิให้แก่
นักศกึษาทีจ่ะออกฝึกประสบการณ์วชิาชพีด้านเกษตรศาสตรใ์นสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ และโอกาสนี้ไดร้่วม
รบัประทานอาหารกลางวนัรว่มกนักบัคณาจารยใ์นสาขาวชิา 

สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ ลงพื้นที่จัดท ำศูนย์กำรเรียนรู้ 

เกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ปฏิบัติกำรอุดมศึกษำหนองขวำง  

เทคโนโลยีกำรเกษตร จัดประชุมคณำจำรย์ และงำนเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์ปฐมนิเทศนกัศกึษาฝึกประสบการณวิ์ชาชพี 



 
 

 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์น าโดย 
ดร.สุว ัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
การศกึษา คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม น าคณาจารยแ์ละนักศกึษา เขา้
รว่มแนะแนวการศกึษา และอาชพี ในวนัที ่29 มกราคม 2561 ณ โรงเรยีน
ธารทองพทิยาคม อ าเภอล าปลายมาศ จงัหวดับุรรีมัย์ ในงาน “โรงเรยีน
และบ้าน ร่วมประสานเพื่อพฒันา Open House & Classroom Meeting” 
แก่นักเรยีนชัน้ปีที่ 6 และผู้ปกครองที่เขา้ร่วมโครงการในครัง้นี้ โดยม ี7 สาขาวชิา ของคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ร่วม
น าเสนอสาขาวชิาของตนเอง อาชพีหลงัส าเรจ็การศกึษา เพื่อแนะน าให้นักเรยีน โรงเรยีนธารทองพทิยาคม และโรงเรยีน
ใกลเ้คยีง ไดเ้ขา้มารบัชมและรบัฟัง จากคณาจารยแ์ละนักศกึษาโดยตรง อกีทัง้ยงัสานสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรยีน ชุมชน ศษิย์
เก่าอกีดว้ย เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธก์ารรบัสมคัรนักศกึษาเขา้ศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีรอบที ่2 การรบัแบบโควตาที่มี
การสอบขอ้เขยีนและภาคปฏบิตั ิประจ าปีการศกึษา 2561 ต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์น าโดย     ดร.
สุวฒัน์ มณีวรรณ รองคณบดฝ่ีายวชิาการและประกนัคุณภาพการศึกษา 
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม น าคณาจารยแ์ละนักศกึษา เขา้ร่วมแนะแนว
การศกึษา และอาชพี แก่นักเรยีนชัน้ปีที ่6 ณ โรงเรยีนล าปลายมาศ อ าเภอ
ล าปลายมาศ จงัหวดับุรรีมัย ์ในวนัที่ 12 มกราคม 2561 โดยม ี7 สาขาวชิา 
ของคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ร่วมน าเสนอสาขาวชิาของตนเอง อาชพี
หลังส าเร็จการศึกษา เพื่อแนะน าให้นักเรียน โรงเรียนล าปลายมาศและ

โรงเรยีนใกล้เคยีง ได้เขา้มารบัชมและรบัฟัง จากคณาจารย์และนักศกึษาโดยตรง อกีทัง้ยงัสานสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรยีน 
ชุมชน ศษิยเ์ก่าอกีดว้ย เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธก์ารรบัสมคัรนกัศกึษาเขา้ศกึษาในระดบัปรญิญาตรี 

 

 

 

 

 

 

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม แนะแนวการศกึษาต่อ ณ โรงเรยีนธารทองพทิยาคม 

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม แนะแนวการศกึษาต่อ ณ โรงเรยีนล าปลายมาศ 



 

 
 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและสาขาวิชาออกแบบ
ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ได้รบัเกยีรตจิาก 
ส านักงานพฒันาชุมชนจงัหวดับุรรีมัย ์ให้บรกิารออกแบบเครื่องหมาย
การคา้ใหก้บัผูป้ระกอบการในโครงการพฒันาสนิคา้และบรกิารดา้นการ
ท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
OTOP/SMEs จ านวน 3 รุ่น รวมประมาณ 300 คน โดยรุ่นที ่1 กลุ่มผา้
และเครื่องแต่งกาย รุ่นที ่2 กลุ่มอาหาร/เครื่องดื่ม/และสมุนไพร ในวนัที ่

13-14 มกราคม 2561  และรุ่นที่ 3 กลุ่มของใช้ของที่ระลกึ ในวนัที่ 16-17มกราคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ ศติา ปริน้เซส 
จงัหวดับุรรีมัย ์ กจิกรรมดงักล่าวทัง้สองสาขาวชิาไดบู้รณาการเขา้กบัการเรยีนการสอนดา้นการออกแบบสญัลกัษณ์และน า
นกัศกึษาปฏบิตักิารดา้นการออกแบบ ท าใหค้ณาจารยแ์ละนกัศกึษาไดร้บัประสบการณ์โดยตรง 
    

    

   

 

 

 
 

 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยเีซรามกิส์ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ ประดษิฐ์ว่าวเข้าประกวดในงานประเพณี
มหกรรมว่าวอสีาน ครัง้ที ่31 "เทศกาลว่าวแห่งอสีาน และว่าวนานาชาต"ิ ซึง่จดัขึน้ในระหว่างวนัที ่19-20 มกราคม 2560 ณ 
อ าเภอห้วยราช จงัหวดับุรรีมัย์ โดยส่งเข้าประกวด 2 ประเภทด้วยกัน คือ 1. ว่าวแอกโบราณ 2. ว่าวแอกพฒันา ซึ่งมี
คณาจารยใ์นสาขาวชิาเทคโนโลยเีซรามกิสร์ว่มเป็นทีป่รกึษา ใหค้ าแนะน าแก่นกัศกึษา ไดแ้ก่ อ.กฤษดากร เช่ือมกลาง    อ.

ปราโมทย ์ป่ินสกลุ อ.วชัระ วชิรภทัรกลุ วตัถุประสงค์ในการร่วมกจิกรรมในครัง้นี้ เพื่อให้นักศกึษาได้ใช้ความรูด้้านการ

ออกแบบ มาออกแบบลวดลายของว่าว และยงัสรา้งความสามคัคใีหเ้กดิในหมูค่ณะอกีดว้ย  
 

 

 

 

 

 

สถาปัตยกรรม และออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

บรูณาการดา้นการออกแบบ พฒันายกระดบัผลติภณัฑช์มุชน 
 

เซรามิกส ์ประดษิฐว่์าวส่งประกวด งานมหกรรมว่าวอสีาน ปี 2561 

 



 

 
 

 สาขาวชิาออกแบบผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์ น าโดย อ.สินีนาฎ  รามฤทธ์ิ อาจารย์ประจ า

สาขาวชิาออกแบบผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม ได้น านักศกึษาสาขาวชิาออกแบบ

ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม เขา้ร่วมโครงการพฒันาสนิค้าและบรกิารด้านการท่องเที่ยว "กจิกรรม ส่งเสริมและพฒันายกระดบั

ผลติภณัฑช์ุมชน OTOP/SME" รุ่นที่ 2 ในระหว่างวนัที่ 13-15 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเดอ ศติา ปริน้เซส อ.

เมอืง จ.บุรรีมัย ์ซึง่จดัโดย ส านักงานพฒันาชุมชนจงัหวดับุรรีมัย ์ในการร่วมโครงการครัง้นี้ เพื่อเป็นการให้นักศกึษาได้น า

ความรูด้า้นการออกแบบผลติภณัฑจ์ากการเรยีนในหอ้งเรยีนไปถ่ายทอดใหก้บัชาวบา้นและชุมชน ชาวบา้นไดร้บัประโยชน์ 

นกัศกึษาไดร้บัประสบการณ์ เพื่อเพิม่พนูศกัยภาพในดา้นการเรยีนการสอนต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภัฏ

บุรรีมัย ์โดย ผศ.เดวิทย ์ศิริพจน์ และคณาจารยส์าขาวชิาอเิลก็ทรอนิกส์สื่อสาร น านักศกึษา

ชัน้ปีที่ 4 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร ไปท าบุญร่วมกันที่ วดัอินทรวนาราม ต.ในเมอืง        

อ.เมอืง จ.บุรรีมัย ์ในวนัที ่3 มกราคม 2561 ทีผ่่านมา ซึง่มกีจิกรรมมกีารฟังเทศน์ ฟังบรรยาย

การฝึกปฏบิตัธิรรม นัง่สมาธ ิเดนิจงกลม โดยคณะวทิยากรจากสถาบนัพลงัจติตานุภาพ สาขาที ่

72 และถวายภตัตาหารเพลพระ พรอ้มปัจจยับ ารงุวดั โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัศกึษามจีติใจ

เมตตาฝึกท าบุญและอุทศิแผ่ส่วนกุศล ใหม้ศีลี ปัญญา สมาธ ิอนัจะน าไปใชใ้นการปฏบิตัตินก่อนออกฝึกประสบการณ์วชิาชพี 

 
 

 

 

 

 

ออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม  ร่วมกิจกรรมส่งเสรมิ 

พฒันายกระดบัผลติภณัฑช์มุชน OTOP/SME" รุ่นท่ี 2 

อเิลก็ทรอนกิสส์ือ่สาร ปฏบิตัิธรรม ก่อนออกฝึกประสบการณวิ์ชาชพี 



 
 
  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ น าโดย              
ดร.ฟ้าประทาน เติมขุนทด หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา พร้อมด้วย

บุคลากรกองพฒันานักศกึษา จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร“เศรษฐกิจ

พอเพยีงตามแนวทางพระราชด าร”ิ ในวนัที่ 26-28 มกราคม 2561      ณ 
ศูนยเ์รยีนรูเ้พื่อพฒันาเศรษฐกจิพอเพยีงบ้านหนองตาเข้ม อ.นางรอง จ.
บุรรีมัย ์และ ศูนยอุ์ดมศกึษาปะค า อ าเภอปะค า จงัหวดับุรรีมัย ์โดยได้รบั

เกยีรตจิาก น.ส.กฤชชฎา กลุทอง ผู้อ านวยการกองพฒันานักศกึษา เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการ โครงการดงักล่าวมี

วตัถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามคีวามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้
นักศกึษาสามารถปฏบิตัติามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไดอ้ย่างถูกต้อง เพื่อใหน้ักศกึษาเป็นผู้มคีุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง เป็นแหล่งเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงให้กบันักศึกษา
ผูเ้ขา้รว่มโครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สาขาวชิาการพฒันาสงัคม คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ น าโดย ดร.ฟ้าประทาน เติมขุนทด 

หัวหน้าสาขาวิชาการพัฒนาสังคม นายสุวรรณ สุกดี พร้อมด้วย

คณะกรรมการด าเนินงานแนะแนวการศกึษาสาขาวชิาการพฒันาสงัคม ปี 
2561-2562 จดัโครงการแนะแนวการศกึษาสาขาวชิาการพฒันาสงัคม 

ในวันที่ 22 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม ในวันที่ 23 
มกราคม 2561 ณ โรงเรยีนสองห้องพทิยาคม และในวนัที่ 23 มกราคม 
2561 ณ โรงเรยีนบวัหลวงวทิยาคม โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลด้าน
การพฒันาชุมชนและสงัคมแก่น ักเร ยีน ประชาสมัพนัธ ์หลกัส ูตร    
ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม แก่นักเรียนระดับชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่6 และการประกอบอาชพีดา้นการพฒันาชุมชนและสงัคม 
 

 

กองพฒันานกัศกึษา จดัอบรมเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวทางพระราชด าร ิ

 

การพฒันาสงัคม จดัโครงการแนะแนวการศกึษา 

 



 
 
 

   ดร.ฟ้าประทาน เติมขุนทด หัวหน้าสาขาวิชาการพัฒนา
สงัคม พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาการพฒันาสงัคม น านักศึกษา
จ านวน 14 คน เขา้ร่วมเสนอบทความวจิยัในงานประชุมวชิาการการ
พฒันาชุมชนทอ้งถิน่และสงัคม (CSD สมัพนัธ)์ ระดบัชาต ิครัง้ที ่17 
และนานาชาต ิครัง้ที ่1 ในวนัที ่28-31 มกราคม 2561 ณ มหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั อ.วงัน้อย จ.พระนครศรอียุธยา โดยมี
บทความวิจยัที่ได้รบัการคดัเลือกจากคณะกรรมการให้เข้าน าเสนอ
ทัง้สิ้น 7 บทความ ได้แก่ 1) บทความวจิยัเรื่อง การท าเกษตรทฤษฎี
ใหม่ของเกษตรกรในชุมชนบ้านจาน หมู่ที่ 7 ต.บา้นจาน อ.พุทไธสง   
จ.บุรรีมัย ์ของ น.ส.ดวงพร แววไว และ น.ส.ประภาพรรณ ชยัไธสง 
2) บทความวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวน
ยางพารา : บ้านหนองกระทุ่ม ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรรีมัย ์ของ 
นายชนัส อุปเท และ น.ส.นภาพร ลีประโคน 3) บทความวจิยัเรื่อง 
การจดัสวสัดกิารสงัคมผู้สูงอายุเทศบาลต.อสิาณ อ.เมอืง จ.บุรรีมัย์ ของ นายเกรียงศกัด์ิ อินทรห์อม และ นายพฤฒิธร    
มีชัน้ช่วง 4) บทความวจิยัเรื่อง การจดัการขยะมูลฝอยในชุมชนบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.อีสาณ อ.เมอืง จ.บุรรีมัย  ์ของ   
น.ส.สวรรยา ศรีใชย และ น.ส.ปณิตตา พุ่มพวง 5) บทความวจิยัเรือ่ง การศกึษาพฤตกิรรมการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์
ของนักเรยีนโรงเรยีนกนกศลิป์พทิยาคม ต.ชุมเหด็ อ.เมอืง จ.บุรรีมัย ์ของ นายศภุวฒัน์ ประประโคน และ นายปิยวิทย ์
มุ่งดี 6) บทความวจิยัเรื่อง ความต้องการสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายุในเขตเทศบาลต าบลสามแวง  อ.ห้วยราช จ.บุรรีมัย์ ของ 
น.ส.วนัวิสา ดีรปู และ น.ส.ขนิษฐา อะโรคา 7) บทความวจิยัเรื่อง แนวทางการพฒันาความเขม้แขง็กลุ่มเลี้ยงโคชุมชน
บา้นแดงใหญ่ หมู ่13 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรรีมัย ์ของ น.ส.สนิุสา ขวญัเกต ุและ น.ส.มกุดาภรณ์ ครผา  
 

 
 

   ดร.ฟ้าประทาน เติมขุนทด หวัหน้างานกิจกรรมนักศึกษา นาย
สุวรรณ สุกดี นายทรรศพล สีหวัโทน พรอ้มด้วยสมาชกิชมรมค่าย
อาสาพฒันาและบ าเพ็ญประโยชน์ จดัโครงการคาราวานวนัเดก็จติ
อาสา ประจ าปี 2561 ระหว่างวนัที ่11-13 มกราคม 2561 ณ โรงเรยีน
บ้านโคกโบสถ์ ต าบลโคกกลาง อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 
โรงเรยีนบา้นมะกอก ต าบลหนองหมื่นถ่าน อ าเภออาจสามารถ จงัหวดั
ร้อยเอ็ด และโรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด ต าบลคูขาด อ าเภอคง 

จงัหวดันครราชสมีา โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเสรมิสรา้งความสมัพนัธ์ระหว่างนักเรยีน นักศกึษาและอาจารยใ์นโรงเรยีนเขต
ชุมชนท้องถิ่น เพื่อเสรมิสร้างทกัษะ การเรยีนรู้ให้กับนักเรยีนผ่านกิจกรรมสนัทนาการ ฝึกทกัษะการท างานเป็นทีม การ
ถ่ายทอดความรู ้เพื่อใหน้ักศกึษาไดใ้ชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ในช่วงวนัหยุด และเพื่อแสดงถงึความส าคญัของเยาวชนผ่าน
กจิกรรมในงานวนัเดก็ กจิกรรมของโครงการประกอบดว้ย กจิกรรมนันทนาการ กจิกรรมตอบค าถามเสรมิความรู ้กจิกรรม
ประกวดทกัษะนกัเรยีนในแต่ละระดบัชัน้ ไดแ้ก่ ประกวดวาดภาพ ประกวดเรยีงความ และประกวดคดัลายมอื (คดัไทย) 

กำรพัฒนำสังคม น ำน.ศ. เข้ำร่วมเสนอบทควำมวิจัย  

งำนประชุมวิชำกำร กำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่นและสังคม (CSD สัมพันธ์)  

กองพัฒนำนักศึกษำ จัดคำรำวำนวันเด็กจิตอำสำ ประจ ำปี 2561 



 
 

  น.ส.กฤชชฎา กลุทอง ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา    
ดร.ฟ้าประทาน เติมขนุทด หวัหน้างานกจิกรรมนักศกึษา นายสุวรรณ 
สุกดี ผู้น านักศกึษา เขา้ร่วมโครงการสมัมนาประชุมวชิาการงานกีฬา
มหาวทิยาลยั “การสรา้งเสรมิสุขภาพในสถาบนัอุดมศกึษา” วนัองัคาร
ที่ 23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมกาสะลอง คณะวศิวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับฟังการบรรยายเรื่อง 
แนวนโยบายการส่งเสรมิกฬีามหาวทิยาลยั การบรรยายเรื่อง กนิอยู่
อย่างสง่า การบรรยาย เรื่อง สภาวการณ์สุขภาพของคนไทย โดยเฉพาะสุขภาพของนิสิตนักศึกษาและบุคลากรใน
มหาวทิยาลยัและวธิกีารสรา้งเสรมิสุขภาพในมหาวทิยาลยั และการบรรยายเรื่อง บทบาทของสถาบนัอุดมศกึษาในการสรา้ง
เสรมิสุขภาพของบุคลากร 
  

 

 
  สาขาวชิาการพฒันาสงัคม น าโดย ดร.คคนางค์ 
ช่อชู และ ดร.ฟ้าประทาน เติมขนุทด หวัหน้าสาขาวชิา
การพัฒนาสังคม จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ
นักศกึษาสาขาวชิาการพฒันาสงัคม ในวนัที่ 15 มกราคม 
2561 ณ หอ้งประชุมชยัคณารกัษ์กูล อาคาร 6 ชัน้ 2 โดย
ได้รบัความอนุเคราะห์วทิยากรจากโครงการพลงัปัญญา 
โดยกจิกรรมดงักล่าวจดัขึน้โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันา

ให้นักศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัเครื่องมอืการตดัสนิใจในการด าเนินชวีติ ตามหลกัการ “ง่าย” “ไว” “ใหม่” “ใหญ่” 
“ยัง่ยนื” และ “มคีวามสุข” ดว้ยการน้อมน าศาสตรพ์ระราชามาสู่การปฏบิตั ิ
 
 
 
  กองพฒันานักศกึษาน าโดย ดร.ฟ้าประทาน เติมขนุทด หวัหน้างานกจิกรรม
นักศึกษา นายสุวรรณ สุกดี ชมรมต่อต้านการทุจริตคอร์ร ัปชัน่ พร้อมด้วย
คณะกรรมการชมรม ได้จดัโครงการ “I Don’t Cheat” รุ ่นที ่1 ระหว่างวนัที ่20-21 
มกราคม 2561 ณ หอ้งประชุมคณะวทิยาศาสตร ์อาคาร 22 ชัน้ 2 มหาวทิยาลยัราช
ภฏับุรรีมัย ์โดยไดร้บัเกยีรตจิาก นางสาวกฤชชฎา กลุทอง ผูอ้ านวยการกองพฒันา

นกัศกึษา เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการ โครงการดงักล่าวมวีตัถุประสงค์เพื่อ
ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสตัยส์ุจรติและต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ เสรมิสร้าง
ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบจากการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ในประเทศไทย เสรมิสรา้งคุณธรรมและจรยิธรรมด้านความซื่อสตัย์
สุจริตให้แก่นักศึกษา ส่งเสริมความมีจิตอาสาและการใช้เวลาว่างเพื่อสร้าง
ประโยชน์เพื่อส่วนรวมและสงัคม 

กองพฒันานกัศกึษา ร่วมการประชมุการสรา้งเสรมิสขุภาพในสถาบนัอดุมศกึษา 

 

การพฒันาสงัคม จดักจิกรรมอบรมพฒันาศกัยภาพนกัศกึษา 

กองพฒันานกัศกึษา จดัโครงการ I Don’t Cheat รุ่นท่ี 1 



 

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ น าโดย             

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรมัย ์คณบดคีณะวทิยาการจดัการ จดัประชุมสมยัสามญั

ครัง้ที ่1/2561 ในวนัที ่9 มกราคม 2561 ทีผ่่านมา ณ หอ้งประชุมไกรรณภมู ิ

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์โดยคณบดไีดม้อบหมาย

นโยบาย เพื่อขบัเคลื่อนการปฏบิตังิานของคณะวทิยาการจดัการ การเตรยีม

ความพรอ้มโครงการงานวนัเดก็ แจง้การด าเนินโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร “การเขยีนต ารา” เพื่อใชเ้ป็นสื่อการสอนและ

ส่งผลงานทางวชิาการ ตลอดจนเปิดโอกาสให้คณะผู้บรหิารและคณาจารย ์ซกัถามเรื่องต่างๆ ก่อนให้เกดิประโยชน์ในการ

พฒันาคณะต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัย    

ราชภฏับุรรีมัย ์น าโดยผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรมัย ์

คณบดีคณะวิทยาการจดัการ และได้รบัเกียรติ
จาก ผศ.ดร.ศิราณี  จุโฑปะมา รองอธิการบดี

ฝ่ายบรหิารงานบุคคลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มอบช่อดอกไม้ เพื่อเป็นแสดงความยินดีและ
ก าลังใจแก่ อ.ผกามาศ  มูลวนัดี คณาจารย์

สาขาวชิาการบญัช ีและคณะ ที่ได้รบัรางวลัรอง
ชนะเลศิอนัดบัหนึ่ง กลุ่มสงัคมและมนุษยศาสตร ์

เรื่อง ศกัยภาพเศรษฐกจิของชุมชนรอบป่าบนพื้นฐานทรพัยากรสิง่แวดล้อม ต าบลโคกกลาง อ าเภอล าปลายมาศ จงัหวดั
บุรรีมัย ์ในการประชุมวชิาการและน าเสนอผลงานระดบัชาต ินวตักรรมและเทคโนโลยวีชิาการ 2017 วจิยัจากองคค์วามรูสู้่
การพฒันาอย่างยัง่ยนื ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตสุรนิทร ์ในวนัที ่9 มกราคม 2561 ณ หอ้งประชุมไกร
รณภมู ิคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์
 

วิทยาการจดัการ จดัประชมุสมยัสามญั คร ัง้ท่ี 1/2561 

 

วิทยำกำรจัดกำร แสดงควำมยินดีกับ อ.ผกำมำศ มูลวันดี  

รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง กำรน ำเสนอบทควำมวิจัย 



 

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ น าโดย     
ผศ.ดร.ปรีชา โนรมัย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้ 

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร แสดงความยินดี กับ รศ.สายใจ         

ทนัการ ที่ได้รบัต าแหน่งทางวชิาการ ในต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ซึ่ง

ไดร้บัเกยีรตจิาก รศ.ดร.คมเพชร  ฉัตรศภุกลุ เป็นผูม้อบช่อดอกไมเ้พื่อ

แสดงความยนิด ีในวนัที ่27 มกราคม 2561 ทีผ่่านมา ณ หอ้งประชุมไกร
รณภมู ิคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์

 

 

 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ น าโดย       

ผศ.ดร.ปรีชา โนรมัย์ คณบดคีณะวทิยาการจดัการ พรอ้มด้วยผู้บรหิาร 

คณาจารย์และบุคลากร แสดงความยนิด ีกบั ดร.กนกเกล้า  แกล้วกล้า 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการ
จดัการ ท่ีส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาดษุฎีบณัฑิต สาขาการจดัการ

ท่องเท่ียว มหาวิทยาลยัพะเยา วนัที่ 9 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม

ไกรรณภมู ิคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์
 

 

 

สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์โดย อ.อนงค ์ทองเรือง อ.วณิชา  
แผลงรกัษา และ อ.ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ คณะวทิยาการจดัการ ส่งนักศกึษา
เขา้ร่วมแข่งขนัเพื่อยกระดบัการขายและออก Invoice โดยใช้ Excel ภายใต้โครงการส่งเสรมิและพฒันาทกัษะทางวชิาการ 
เพื่อส่งเสรมินักศกึษาให้มทีกัษะความรู้และประสบการณ์ในการแข่งขันทกัษะการบนัทกึและออก Invoice ด้วยโปรแกรม 
Excel ในวนัที ่24 มกราคม 2561 ทีผ่่านมา ณ คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยา
เขตสุรนิทร ์ 

 

 

 

 

 

 

วิทยำกำรจัดกำร แสดงควำมยินดีกับ รศ.สำยใจ ทันกำร 

วิทยำกำรจัดกำร แสดงควำมยินดีกับ ดร.กนกเกล้ำ แกล้วกล้ำ 

 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจร่วมแข่งขันเพ่ือยกระดับกำรขำยและออก Invoice โดยใช้ Excel 

 



 

 

 

 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ น าโดย 

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรมัย ์คณบดคีณะวทิยาการ จดัโครงการอบรม

เชงิปฏบิตัิการการเขยีน “ต ารา” เพื่อการสอนและส่งผลการทาง
วิชาการ ระยะที่ 1 ในวนัที่ 9 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้อง

ประชุมไกรรณภูม ิคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรรีมัย์  โดยได้รบั
เกยีรตจิาก รศ.มาลิณี  จโุฑปะมา รกัษาราชการแทน อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏั

บุรรีมัย ์เป็นประธานเปิดการอบรม และ ผศ.ดร.ศิราณี จโุฑปะมา รองอธกิารบดฝ่ีาย

บรหิารงานบุคคลและเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นวทิยากรบรรยาย เรือ่งการเรยีนต ารา
เพื่อการสอนและส่งผลงานทางวชิาการ  

 

 
 
 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ น าโดย    
ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรมัย ์คณบดฯี ผศ.ดร.กลุกนัยา ศรีสขุ รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการเขยีน “ต ารา” เพื่อการ
สอนและส่งผลการทางวชิาการ ระยะที่ 2 ในวนัที่ 16 มกราคม 2561     
ณ ห้องประชุมไกรรณภูม ิคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏั
บุรรีมัย ์โดยได้รบัเกยีรตจิาก ผศ.ดร.ศิราณี จโุฑปะมา รองอธกิารบดี

ฝ่ายบรหิารงานบุคคลและเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นวทิยากรบรรยาย 
เรือ่งการเรยีนต าราเพื่อการสอนและส่งผลงานทางวชิาการ  

 

 

 

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์             
น าโดย ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรมัย ์คณบดฯี ผศ.ดร.กลุกนัยา ศรีสขุ 

รองคณบดฝ่ีายวชิาการ จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการเขยีน 
“ต ารา” เพื่อการสอนและส่งผลการทางวชิาการ ระยะที ่3 ในวนัที ่27 
มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์  โดยได้รบัเกียรติจาก            
รศ.ดร.คมเพชร  ฉัตรศภุกลุ เป็นวทิยากรบรรยาย เรือ่งการเรยีนต าราเพื่อการสอนและส่งผลงานทางวชิาการ  

 

วิทยำกำรจัดกำร อบรมกำรเขียนต ำรำ 

เพ่ือกำรสอนและส่งผลกำรทำงวิชำกำร ระยะที่ 1 

 

วิทยำกำรจัดกำร อบรมกำรเขียนต ำรำ 

เพ่ือกำรสอนและส่งผลกำรทำงวิชำกำร ระยะที่ 2 

 

วิทยำกำรจัดกำร อบรมกำรเขียนต ำรำ 

เพ่ือกำรสอนและส่งผลกำรทำงวิชำกำร ระยะที่ 3 

 



ส่งสำรผ่ำนสื่อวิทยุกระจำยเสียง  
                   โดย งานประชาสมัพนัธ ์มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรมัย ์

 

   รายการวทิยุเพื่อประชาสมัพนัธ์มหาวิทยาลยั โดย อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และ นางสาวกษัมา  เดชวารี 

อาจารยแ์ละนกัศกึษาสาขาวชิาการสื่อสารมวลชน คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์

...วนัอาทติยท์ี ่7,14,21,28 มกราคม 2561 ในรายการ “ ราชภฏัสู่ชุมชน ” ทางสถานีวทิยุ องคก์ารสื่อสารมวลชน

แห่งประเทศไทยจงัหวดับุรรีมัย ์92 MHZ เวลา 16.10 – 17.00 น. ...วนัจนัทรท์ี ่1,8,15,22,29 มกราคม 2561 ในรายการ 

“จนัทร์นี้ที่ราชภฏั” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจงัหวดับุรรีมัย์ 101.75 MHZ  เวลา 11.10 - 12.00 น. 

น ำเสนอข่ำวสำร กำรเปิดรบัสมคัรนักศึกษำเพือ่เข้ำศึกษำต่อในระดบัปริญญำตรี  ภำคปกติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2561 ประชำสมัพนัธ์กำรจดังำนรำชภฏับุรีรมัยม์หกรรมวิชำกำรและวฒันธรรมนำนำชำติ  ครัง้ที ่2  ซ่ึงมีก าหนด 

จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 14 – 16  กุมภาพันธ์  2561  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ The 2nd Buriram Rajabhat 

International Conference and Cultural Festival 2018 (BRICC Festival 2018)  และขอขอบคุณ อาจารย์เลิศภูมิ 

จนัทรเพญ็กลุ  รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและประชาสมัพนัธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ท่ีให้เกียรติร่วมรายการ

โดยประชาสมัพนัธ์โครงการการแข่งขนัทกัษะทางวิชาการ 2 โครงการ ได้แก่ การจดัสวนหย่อมภายใต้แนวคิด 

“สวนวฒันธรรม” และการแข่งขนัการจดัตู้พรรณไม้น ้าเลียนแบบธรรมชาติ ซ่ึงเป็นโครงการรบัผิดชอบของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร ในงำนรำชภัฏบุรีร ัมย์มหกรรมวิชำกำรและ

วฒันธรรมนำนำชำติ  ครัง้ที ่2 (BRICC Festival 2018)   

 
 

 

  สรุปมติส ำคญัในกำรประชุมสภำมหำวทิยำลยั 

ครัง้ที ่13/2560 

วนัพุธ ที ่20 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 

 ณ หอ้งประชุมเบญจกำญจน ์ช ัน้ 5 อำคำรนวตัปัญญำ มหำวทิยำลยัรำชภฏั

บุรรีมัย ์

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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 ์



สรุปมติส ำคญัในกำรประชุมสภำมหำวทิยำลยั 
ครัง้ที ่13/2560 

วนัพุธ ที ่20 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 

 ณ หอ้งประชุมเบญจกำญจน ์ช ัน้ 5 อำคำรนวตัปัญญำ มหำวทิยำลยัรำชภฏับุรรีมัย ์

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

 1. เรื่องสรุปผลการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  นายกสภามหาวิทยาลัยได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 
2560 โดยมีข้อสรุปท่ีเป็นสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องต่อการศึกษาในอนาคต ดังนี้ 
  1) การจัดต้ังกระทรวงอุดมศึกษาจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 โดยได้จัดท าร่างพระราชบัญญัติเรียบร้อยแล้ว 
แต่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะรัฐมนตรีให้เติมชื่อกระทรวงว่า กระทรวงศึกษาธิการและวิจัย 
  2) มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นได้  
  3) ในอนาคตมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวเข้ากับสภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนไป เพราะในอีก 10 ปีข้างหน้า จ านวนนักศึกษาจะลดลง 
หากมหาวิทยาลัยไม่เตรียมความพร้อมอาจจะประสบปัญหาการปิดตัวลงของมหาวิทยาลัยตามความคาดการณ์ของนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา 
  4) การศึกษาจากสื่อโปรแกรมออนไลน์จะมีผู้ให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น เพราะสะดวกส าหรับผู้ท างานและเรียนไปด้วย 
ดังนั้น การเรียนในชั้นเรียนปกติจะไม่ได้รับความสนใจในอนาคต 
  5) มหาวิทยาลัยควรศึกษาการจัดการเรียนการสอน ศาสตร์ผสมผสาน เช่น มหาวิทยาลัยในต่างประเทศท่ีสามารถศึกษา
ทางด้านการแพทย์และวิศวกรควบคู่กันได้  
     2. เรื่องก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและก าหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  
  บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีก าหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันท่ี  18 มีนาคม 2561 ณ หอประชุม       
มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้มีการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมวิชชาอัต
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในระหว่างวันท่ี 12 - 15 มีนาคม 2561    
     3. เรื่องการแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานวิจัย 
       มหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานวิจัย เพื่อให้การด าเนินการพัฒนา
งานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุของมหาวิทยาลัยได้มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ในการ
ทดลอง  
     4. เรื่องรายงานความคืบหน้าการจัดงานมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งท่ี 2 
       ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะจัดงานมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งท่ี 2 ( Buriram Rajabhat 
International Conference and Cultural Festival : BRICC Festival 2018) ระหว่างวันท่ี 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้รับ     
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันทักษะ ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างการแข่งขันทักษะรอบคัดเลือก   
     5. เรื่องการจัดงานสามัคคีสัมพันธ์สังสรรค์ปีใหม่ 
       มหาวิทยาลัยก าหนดจัดงาน “สามัคคีสัมพันธ์สังสรรค์ปีใหม่” ในวันท่ี 26 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์       
     6. เรื่องอนุมัติปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
       สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ครั้งท่ี 4 หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต จ านวน 4 คน          



     7. เรื่องเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร จ านวน 25 หลักสูตร 
       สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 
       (1) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
  (2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
  (3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
  (4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
  (5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
  (6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
  (7) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
  (8) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
  (9) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธรุกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
  (10) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
  (11) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
  (12) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   
  (13) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   
  (14) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
  (15) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
  (16) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
  (17) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
  (18) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
  (19) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
  (20) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
  (21) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
  (22) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
  (23) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
  (24) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
  (25) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
     8. เรื่องเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
       สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
     9. เรื่องเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
       สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
     10. เรื่องเห็นชอบค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
       สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ท่ี 2692/2560 เรื่องแต่งต้ัง อาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 3 ประจ า ภาคการศึกษาที่ 1/2560   

  
 

 



สรปุมติส าคญัในการประชมุสภามหาวิทยาลยั ครัง้ท่ี 1/2561 
วนัเสาร ์ท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2561 

ณ ห้องประชุมเบญจกาญจน์ ชัน้ 5 อาคารนวตัปัญญา มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรมัย ์
..................................... 

    1. เรือ่งการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
      เน่ืองจากผูช้่วยศาสตราจารยว์รีะ  เนตราทพิย ์คณบดคีณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรมจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวนัที ่24 กุมภาพนัธ์ 
2561 มหาวทิยาลยัจงึแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เพือ่ด าเนินการสรรหาผูส้มควรด ารงต าแหน่งคณบดคีณะ
เทคโนโลยอีุตสาหกรรม เสนอสภามหาวทิยาลยัพจิารณาต่อไป  
     2. เรือ่งการรบันกัศกึษาในระบบ T-CAS รอบทีส่อง (รอบโควตา)  
       การรบัสมคัรนักศกึษาในระบบ T-CASสรอบที่สอง (รอบโควตา) ได้เปิดรบัสมคัรแล้วตัง้แต่บดัน้ีไปจนถงึวนัที ่31 มนีาคม 2561 ซึ่ง
ปัจจุบนัมผีูส้นใจสมคัรจ านวน 499 คน โดยมหาวทิยาลยัคาดวา่จะมผีูม้าสมคัรประมาณ 3,000 คน ส าหรบัการรบันกัศกึษารอบแรก (รอบ Portfolilo) 
มผีูย้นืยนัสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ จ านวน 636 คน  
     3. เรือ่งการรบัทราบหลกัสตูร  
       ตามทีม่หาวทิยาลยัไดน้ าเสนอหลกัสตูรต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาเพือ่พจิารณารบัทราบ ซึง่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษาไดพ้จิารณารบัทราบแลว้ทุกหลกัสูตร และขณะน้ีอยู่ระหว่างการน าหลกัสูตรที่ผ่านการพจิารณารบัทราบมาแลว้เป็นเวลา 2 ปี น า
เผยแพร่วา่เป็นหลกัสตูรทีม่คีณุภาพและตรงตามมาตรฐานคณุวฒุ ิ  
     4. เรือ่งก าหนดการซอ้มรบัพระราชทานปรญิญาบตัร 
       มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ก าหนดให้ระหว่างวนัที่ 12 - 15 มนีาคม 2561 เป็นวนัซ้อมรบัพระราชทานปรญิญาบตัร โดยวนัที่ 15 
มนีาคม 2561 ก าหนดใหเ้ป็นวนัซอ้มใหญ่ ณ หอประชุมวชิชาอตัศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ 
     5. เรือ่งการจดังานมหกรรมวชิาการและวฒันธรรมนานาชาต ิครัง้ที ่2 (BRICC Festival 2018) 
  การจดังานมหกรรมวชิาการและวฒันธรรมนานาชาต ิครัง้ที ่2 (Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival : 
BRICC Festival 2018) ระหว่างวนัที่ 14 - 16 กุมภาพนัธ์ 2561 โดยมกีจิกรรมส าคญั ดงัน้ี 1) การประกวดทกัษะทางวชิาการ 2) การประกวด
นวตักรรมชุมชน 3) การน าเสนองานวจิยัระดบัชาตแิละนานาชาต ิ4) การแสดงวฒันธรรมระดบัชาต ิ5) การแสดงวฒันธรรมระดบันานาชาต ิ6) การ
จ าหน่ายผลติภณัฑช์ุมชนทีเ่ป็นการสง่เสรมิสนบัสนุนวสิาหกจิชุมชน 7) การจดัแขง่ขนัมนิิมาราธอน และ 8) การจดังานศษิยเ์ก่าช่อราชพฤกษ์ 
 6. เรือ่งอนุมตัปิรญิญาแก่ผูส้ าเรจ็การศกึษา 
       สภามหาวทิยาลยัมมีต ิดงัน้ี  
       (1) อนุมตัใิหป้รญิญาบณัฑติแก่ผูส้ าเรจ็การศกึษา ปีการศกึษา 2560 ครัง้ที ่2 จ านวน 162 คน แยกตามหลกัสตูร ดงัน้ี หลกัสตูรครุศา
สตรบณัฑติ จ านวน 1 คน หลกัสูตรนิตศิาสตรบณัฑติ จ านวน 3 คน หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑติ จ านวน 1 คน หลกัสูตรบรหิารธุรกจิบณัฑติ 
จ านวน 9 คน หลกัสตูรบญัชบีณัฑติ จ านวน 4 คน หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ จ านวน 3 คน หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ จ านวน 128 
คน หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ จ านวน 5 คน และหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ จ านวน 8 คน 
       (2) อนุมตัใิหป้รญิญามหาบณัฑติ แก่ผูส้ าเรจ็การศกึษา ปีการศกึษา 2560 ครัง้ที ่5 จ านวน 8 คน แยกตามหลกัสตูร ดงัน้ี หลกัสตูร
ครุศาสตรมหาบณัฑติ จ านวน 5 คน และหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ จ านวน 3 คน 
       (3) อนุมตัใิหป้รญิญาดุษฎบีณัฑติ ปีการศกึษา 2560 ครัง้ที ่1 หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ จ านวน 4 คน  
      7. เรือ่งการพจิารณาก าหนดต าแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยั 
       สภามหาวทิยาลยัมมีตอินุมตัใิหก้ าหนดต าแหน่งทางวชิาการ ดงัน้ี  
       (1) ผูช้่วยศาสตราจารยส์ายใจ  ทนัการ เป็น รองศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานิเทศศาสตร์ 
       (2) อาจารยศ์ุภกจิ  ภวูงค ์เป็น ผูช้่วยศาสตราจารย ์ในสาขาวชิาภาษาองักฤษ 
     8. เรือ่งอืน่ๆ ทีส่ภามหาวทิยาลยัมมีตเิหน็ชอบ 
        (1) เหน็ชอบรายงานผลการประเมนิผลงานของมหาวทิยาลยั ผลงานในต าแหน่งอธกิารบด ีคณบด ีผูอ้ านวยการส านักงานอธกิารบด ี
และผูอ้ านวยการสถาบนั/ส านกั 
       (2) เหน็ชอบรายชือ่ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาบทความ (Peer reviewers) ในการประชุมวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิครัง้ที ่2 (BRICC 
Festival 2018) พ.ศ. 2561  
                (3) เหน็ชอบแต่งตัง้คณะกรรมการกองบรรณาธกิารรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิครัง้ที ่2  (BRICC 
Festival 2018) พ.ศ. 2561 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


