
 
  



  



 
 
 
         รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รกัษาราชการแทน อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
ราชภฏับุรรีมัย ์น าทมีคณะผู้บรหิาร คณาจารย ์พนักงานเจา้หน้าที ่ร่วมการ
แข่งขันกีฬาคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครัง้ที่ 49 ในชื่อ “ผีตาโขนเกมส์” ซึ่งจัดขึ้นโดย

มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย ในวนัที ่11-12 กุมภาพนัธ ์2561 ทีผ่่านมา ณ มหาวทิยาลยั
ราชภัฏเลย จ.เลย มีคณาจารย์และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือทัง้ 12 แห่ง เขา้รว่มการแข่งขนัเป็นจ านวนกว่า 1,000 คน โดย
ผลงานของเหล่าคณาจารยแ์ละบุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์สามารถคว้า
ถว้ยรางวลัและท าผลงานในการแขง่ขนักฬีาประเภทต่างๆ ซึง่ประกอบไปดว้ย  

-  รางวลัชนะเลิศ ไดแ้ก่ แบดมนิตนั ประเภททัว่ไป ชายคู่ ลลีาศ Beginner 
Cha Cha Cha ลลีาศ Latin America Cha Cha Cha 

-  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 ไดแ้ก่ ลลีาศ Latin America Rumba 
-  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 ไดแ้ก่ แบดมนิตนั คู่ผสมทัว่ไป แบดมนิตนั 

หญิงคู่ทัว่ไป เทเบลิเทนนิส หญิงเดี่ยวทัว่ไป เทเบลิเทนนิส หญิงคู่ทัว่ไป เทเบิล
เทนนิส ชายเดีย่วทัว่ไป 
 
 
 
 

 
 รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ น าคณะ
นั ก ศึ ก ษ า เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร แ ข่ ง ขัน กีฬ านั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครัง้ที่ 40 ในชื่อ “ผีตาโขนเกมส์” ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันที่ 4 -9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา                   
ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย จ.เลย มนีักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทัง้ 12 แห่ง เขา้ร่วมการ
แข่งขนัเป็นจ านวนกว่า 2,000 คน โดยนักกีฬาตวัแทนมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ สามารถคว้า เหรยีญรางวลัมาได้ 14 
เหรยีญทอง 14 เหรยีญเงนิ และ 22 เหรยีญทองแดง รวม 50 เหรยีญ คว้าอนัดบัที่ 3 ของการแข่งขนั และมหาวทิยาลยั      
ราชภฏับุรรีมัยจ์ะเป็นเจา้ภาพในการจดัการแขง่ขนัในครัง้ต่อไปภายใตช้ื่อ “พนมรุง้เกมส”์  
 
 
 
 
 
 

มรภ.บรุรีมัย ์ร่วมชงิชยัการแข่งขนั 

กฬีานกัศกึษาราชภฏัฯ ผตีาโขนเกมส ์

มรภ.บรุรีมัย ์ร่วมชงิชยั ในกฬีาอาจารยแ์ละบคุลากร 

มรภ. กลุ่มภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ “ผตีาโขนเกมส”์ 



 

 
 

 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรมัย์ น าโดย     
ผศ.ดร.วราลี โกศยั หวัหน้าสาขาวชิา และคณาจารยใ์นสาขาวชิาฯ จดัโครงการอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร เรื่อง “การจดัประสบการณ์แบบสะเต็มศกึษาที่ส่งเสรมิทกัษะการเรยีนรู้ของเด็ก
ปฐมวยัในศตวรรษที ่21” โดยไดร้บัเกยีรตจิาก ดร.พชันี กลุฑานันท์ คณบดคีณะครุศาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในวนัที ่4-5 กุมภาพนัธ ์2561       ณ 
ห้องประชุมศิวาลยั ศูนย์วฒันธรรมอีสานใต้ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ มคีรูปฐมวยัจาก
โรงเรยีนต่างๆ เขา้ร่วมโครงการเป็นจ านวน 21 คน และไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากคณาจารยใ์นสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 
คณะครศุาสตร ์เป็นวทิยากร 
 โดยสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั คณะครุศาสตร ์ได้รบัทุนอุดหนุนในการท าวจิยัจากส านักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาต ิ(วช.) เรื่อง รปูแบบการพฒันาครปูฐมวยัโดยใชก้ารจดัประสบการณ์แบบสะเตม็ทีส่่งเสรมิทกัษะการเรยีนรูข้องเดก็
ปฐมวยัในศตวรรษที ่21 ซึง่สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยัไดด้ าเนินการสรา้งรปูแบบและคู่มอืการพฒันาครปูฐมวยัโดยใชก้ารจดั
ประสบการณ์แบบสะเตม็ทีส่่งเสรมิทกัษะการเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยัในศตวรรษที ่21 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์        
น าโดย ดร.โกวิท วชัรินทรางกูร ประธานหลักสูตรฯ จัดประชุมสัมมนาการฝึก

ประสบการณ์วชิาชพีการบรหิารการศกึษา หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑติ โดยได้รบั
เกยีรตจิาก ดร.พชันี กลุฑานันท์ คณบดคีณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์

เป็นประธานเปิดพธิ ีซึง่จดัขึน้ในวนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2561 ณ หอ้งประชุม ชัน้ 2 อาคาร
สริวิชิญากร คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ 
 

 
 
 
 
 
 

 

การศกึษาปฐมวยั จดัอบรมการจดัประสบการณแ์บบสะเต็มศกึษา 

บรหิารการศกึษา ประชมุสมัมนาการฝึกประสบการณวิ์ชาชพี 



 
 
 

 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ จดัโครงการแข่งขนักีฬาสี

ภายในคณะครุศาสตร ์“ช่อกลว้ยไมเ้กมส์” ครัง้ที ่1” ใหแ้ก่นักศกึษาคณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์ โดยได้รบั เกียรติจาก ดร.กระพนั  ศรีงาน รอง

อธกิารบดฝ่ีายบรหิาร มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์เป็นประธานเปิดพธิกีารแข่งขนั

กฬีา ในวนัที ่18 กุมภาพนัธ ์2561 ณ สนามกฬีากลาง มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์

โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งเสรมิพลานามยั และสรา้งเสรมิสุขภาพทีด่ใีหแ้ก่นกัศกึษาและผูท้ีอ่อกก าลงักาย  

     

 

 

 

 

 
 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์      

น าโดย ดร.นิจพร ณ พทัลุง คณบดฯี ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ รอง

คณบดฯี และคณาจารยส์าขาวชิาเกษตรศาสตร ์สาขาวชิาประมงและ

สาขาวชิาสตัวศาสตร ์จ านวนกว่า 12 คน ร่วมอบรมเชงิปฏบิตักิารใช้

สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศช่วยสอนในศตวรรษที ่21 ในวนัที ่24-25 กุมภาพนัธ ์2561 ณ หอ้งประชุมเลก็ อาคารสริวิทิยเกษตร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้รบัเกียรติจาก ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อ านวยการส านักจดัการศึกษาออนไลน์ 

มหาวทิยาลยัศรปีทุม กรุงเทพมหานคร มาเป็นวทิยากรในการฝึกอบรมเชงิปฏบิตัิการในครัง้นี้ โดยได้รบัความรู้เพื่อไป

พฒันาในการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ google site ,Apower Mirror,Vidyard (Viewedit) ฯลฯ อนัเป็นประโยชน์สงูสุดใน

การพฒันาการจดัการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัศตวรรษที ่21 

 

 
 
 
 
 

ครศุาสตร ์จดัการแข่งขนักีฬาสภีายใน “ช่อกลว้ยไมเ้กมส”์ 
 

เทคโนโลยีการเกษตร อบรมการใช้ส่ือเทคโนโลยี 

สารสนเทศช่วยสอนในศตวรรษที่ 21 



 
 

 สโมสรนักศกึษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร เปิดบูธจ าหน่ายผล
ผลติภณัฑ์น ้านมโพ๊ด เสด-สาด น ้านมข้าวโพดเพื่อสุขภาพผลงานการ
ผลติของนกัศกึษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร ในตลาดแสดงวฒันธรรมใน
งานราชภฏับุรรีมัยม์หากรรมวชิาการและวฒันธรรมนานาชาตคิรัง้ที ่2 ใน
วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยจ าหน่ายนมโพ๊ด ขวดละ 10 บาท 
ณ ข้างอเมซอนมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ ซึ่งได้รบัความสนใจของผู้
เที่ยวชมงานมาเลือกซื้อรับประทานเป็นจ านวนมาก เป็นการช่วย
ประชาสมัพนัธค์ณะเทคโนโลยกีารเกษตรใหเ้ป็นทีรู่จ้กัในวงกวา้งอกีดว้ย 
 
 
          

 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ น าโดย 
ดร.สุชาดา สานุสนัต์ รองคณบดฝ่ีายแผนและวชิาการ คุณเด่นละออง 

บวัค าโคตร หัวหน้าส านักงาน อ.ไพรชั  ช่ืนศรี ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ

ประจ าคณะเทคโนโลยกีารเกษตร และคณาจารยใ์นคณะ ร่วมกนัคดัเลอืก
กรรมการสภาวชิาการประจ าคณะเทคโนโลยกีารเกษตร ณ ห้องประชุม
เล็ก อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีก ารเกษตร ในวันที่  7 

กุมภาพนัธ์ 2561 โดยทางคณะเทคโนโลยกีารเกษตรขอแสดงความยนิดกีบั ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา ผู้ได้รบัการคดัเลอืก

เป็นกรรมการสภาวชิาการประจ าคณะเทคโนโลยกีารเกษตร เพื่อเป็นตวัแทนในการปฏบิตัหิน้าที่ด้านสภาวชิาการตวัแทน
ของคณะในระดบัมหาวทิยาลยัต่อไป 
 

 

         สโมสรนักศกึษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏั
บุรรีมัย ์จดักจิกรรมการแข่งขนักฬีาฟุตซอลคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
ครัง้ที่  1 เพื่ อสานสัมพันธ์พี่ น้องที่ดี ประจ า ปี  2561 ในวันที่  1-3 
กุมภาพนัธ์ 2561 ณ สนามฟุตซอลขา้งสนามมวย มหาวทิยาลยัราชภฏั
บุรรีมัย ์โดยจากการคดัเลอืกทมีจากสาขาวชิาเกษตรศาสตร ์สาขาวชิา
สตัวศาสตร ์และสาขาวชิาประมง และจดัพธิมีอบรางวลัแก่ผู้ชนะเลศิใน
การแข่งขนั โดยได้รบัเกียรติจาก ดร.นิจพร ณ พทัลุง คณบดีคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร  เป็นประธานในการมอบรางวัล  ในวันที่ 5 
กุมภาพนัธ์ 2561 ณ ห้องประชุมขวญัข้าว อาคารสริวิทิยเกษตร คณะ
เทคโนโลยกีารเกษตร 

เทคโนโลยกีารเกษตร จ าหน่ายผลผลติภณัฑน์ า้นมโพด๊ เสด-สาด 

เทคโนโลยกีารเกษตร คดัเลอืกกรรมการสภาวิชาการประจ าคณะ 

เทคโนโลยกีารเกษตร จดัพธีิมอบรางวลัการแข่งขนักีฬาฟตุซอล 

http://agri.bru.ac.th/index.php/k2/697-bricc
http://agri.bru.ac.th/index.php/k2/697-bricc


 
 
 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีร ัมย์ น าโดย  อ.เลิศภูมิ จนัทรเพ็ญกุล รองคณบดีฝ่าย

สารสนเทศและประชาสมัพนัธ์ น านักศึกษาทัง้สามสาขาวิชา 
ไดแ้ก่ สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์สาขาวชิาประมง และสาขาวชิา
สตัวศาสตร ์จ านวน 30 คน ร่วมฟังบรรยายพเิศษ หวัขอ้ การ
ด าเนินชวีติแบบเศรษฐกิจพอเพยีง ตามแนวเศรษฐกิจทฤษฏี
ใหม่ โดยได้รบัเกียรติจาก ดร.พงษ์ ล้ิมวงษ์สกลุ ประธาน

คณะกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ในวนัที่ 3 กุมภาพนัธ์ 2561 ณ ห้องเรยีน 20304 อาคารสริวิทิย
เกษตร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร โดยได้บูรณาการศาสตรข์องพระราชาจากภาคทฤษฏสีู่การลงพื้นที่วดัขนาดเตรยีมท า
โมเดลต้นแบบเกษตรทฤษฏใีหม่ ขนาดจ าลอง8 X 8 เมตร ที่จะเป็นแปลงจ าลองการจดัการพื้นที่ตามศาสตรเ์กษตรทฤษฏี
ใหม่ (10: 30:30:30) ณ สนามขา้งอาคารสริวิทิยเกษตร โดยในภาคปฏบิตั ิผูท้ีร่่วมฟังบรรยายพเิศษ จะร่วมสรา้งโมเดลการ
เรยีนรูร้่วมกนัโอกาสนี้ ดร.นิจพร ณ พทัลุง คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร และตวัแทนนักศกึษาร่วมมอบของที่ระลกึ

ใหก้บัวทิยากร 
  

 

 

 

 

 

 
 

อาจารย์ประจ าหลักสู ตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏั
บุรรีมัย์ประกอบด้วย ดร.สุภาพร  ปาโมกข ์ ดร.สุขสรรค์  

ชูบญุ ดร.สนัธยา บญุรุ่ง ดร.ศรณัย ์จ ารสัธนสาร และ ดร.

สราวธุ  แก้วศร ีร่วมน าเสนอผลงานวชิาการจ านวน 4 เรือ่ง 

ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ  “The 
35th International Conference on the Microscopy Society 
of Thailand” ในวันที่ 29 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561  

ณ โรงแรมดอิมิพเีรยีลแมปิ่ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 

เทคโนโลยกีารเกษตร รบัฟังการบรรยายพเิศษ การด าเนินชวิีต 
แบบเศรษฐกจิพอเพยีง ตามแนวเศรษฐกิจทฤษฏใีหม่ 

คณาจารยค์ณะวิทยาศาสตร ์ร่วมน าเสนอผลงานวิชาการ 

การประชมุวิชาการระดบันานาชาติ จ.เชยีงใหม่ 



 

 
 
 

ผศ.ดร.สภุาพร ช่ืนชูจิตร คณบดคีณะวทิยาศาสตร ์เป็นประธานเปิด

โครงการค่ายวชิาการการงานอาชพีและเทคโนโลย ี “กลุ่มสาระการเรยีนรูก้าร
งานอาชพีและเทคโนโลย ีโรงเรยีนเมอืงตลุงพทิยาสรรพ์” และกล่าวต้อนรบั
คณะครูและนักเรยีนโรงเรยีนเมอืงตลุงพทิยาสรรพ์ ในวนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 
2561 ณ หอ้งประชุม 222 อาคาร 2 มนีักเรยีนเขา้ร่วมโครงการทัง้หมด 176 คน ไดร้บัความอนุเคราะหจ์าก อ.ชลทั รงัสิมา

เทวญั อ.สกรณ์ บุษบง อาจารย์ประจ าสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์เป็นวทิยากรให้ความรู้ในหวัข้อเรื่อง Internet of 

thinks Raspberry Pi และ อ.วรินทร์พิพชัร วชัรพงษ์เกษม อ.พิชิต วนัดี และ อ.ชลิตา เจริญเนตร อาจารย์ประจ า

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นวทิยากรใหค้วามรูใ้นหวัขอ้เรื่อง การออกแบบภาพ Infographic ซึง่การอบรมในครัง้นี้มี
วตัถุประสงค ์พฒันาและกระตุ้นใหน้ักเรยีนเกดิการเรยีนรูต้ลอดเวลา สามารถสรา้งองคค์วามรูใ้นการใชค้อมพวิเตอร ์พฒันา
ใหน้กัเรยีนมคีวามเป็นเลศิทางทกัษะคอมพวิเตอร ์

 

 

 

 

 

 

สาขาวชิาภูมศิาสตรแ์ละภูมสิารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร ์จดัโครงการบรกิาร
วชิาการแก่นักเรยีนโรงเรยีนสามคัคพีทิยาคม อ าเภอโนนสุวรรณ จงัหวดับุรรีมัย์ โดย 
ผศ.ดร.สุภาพร ช่ืนชูจิตร คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ เป็นประธานเปิด กล่าวต้อนรบั
คณะครูและนักเรยีนโรงเรยีนสามคัคพีทิยาคม เมื่อวนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2561 ณ ห้อง
ประชุมทานตะวนั คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์  มนีักเรยีนเข้าร่วม
โครงการทัง้หมด 50 คน ไดร้บัเกยีรตจิาก อ.ณัฐพล วงษ์รมัย ์อ.ณัฐวฒิุ ทะนันไธสง 
และ อ.ชลาวลั วรรณทอง อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาภูมศิาสตรแ์ละภูมสิารสนเทศเป็น
วทิยากรให้ความรู้ในหวัข้อเรื่อง เทคโนโลยภีูมสิารสนเทศ ระบบพกิดัในการระบุต าแหน่งและการสร้างแผนที่จากเครื่อง
ก าหนดต าแหน่งบนพืน้โลกดว้ยดาวเทยีม  

 

 

 

 

วิทยาศาสตร ์ร่วมกบัโรงเรยีนเมืองตลงุพทิยาสรรพ ์

จดัค่ายวิชาการงานอาชพีและเทคโนโลย ี
 

ภูมิศาสตรแ์ละภมิูสารสนเทศ บรกิารวิชาการโรงเรยีนสามคัคีพทิยาคม 



 
 

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์    น า
โดย ดร.ทิพวลัย์ แสนค า รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะ
วิทยาศาสตร์ น าคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมแนะแนว
การศกึษาต่อ ณ โรงเรยีนละหานทรายรชัดาภเิษก ต .ละหาน
ทราย อ.ละหานทราย จ.บุรรีมัย ์ในงาน Open House ซึ่งจดั
ให้แก่นักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรยีนที่สนใจ ใน
วันที่  9 กุมภาพันธ์  2561 โดยคณะวิทยาศาสตร์มี 12 
สาขาวชิา ร่วมน าเสนอแนวทางการศึกษา อาชพีหลงัส าเรจ็

การศึกษา แนะน าให้นักเรยีน ได้เข้ามารบัชม รบัฟัง จากคณาจารย์และนักศึกษาโดยตรง ยงัสานสมัพนัธ์ในด้านบรกิาร
วชิาการระหว่างโรงเรยีน เป็นการประชาสมัพนัธ์การรบัสมคัรนักศกึษาเขา้ศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีรอบที่ 2 การรบัแบบ
โควตาทีม่กีารสอบขอ้เขยีนและภาคปฏบิตั ิประจ าปีการศกึษา 2561 ต่อไป 
 

 
 

ผศ.ดร.สุภาพร ช่ืนชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวทิยาศาสตร ์
สมยัสามญั ครัง้ที ่1/2561 ในวนัที ่7 กุมภาพนัธ ์2561 ณ หอ้ง
ประชุมดาวเรอืง ศูนย์วทิยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
โดยได้รบัเกียรติจาก นายรณชยั สุขสมบูรณ์ ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 (บุรรีมัย์) 
นางนิภา สุทธิพันธ์ รองสาธารณสุขจังหวัดบุรีร ัมย์ ด้าน
ส่งเสริมพัฒนา ผู้แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดับุรรีมัย ์นางธนวรรณ ปัญญาอินทร ์ศกึษานิเทศก์ ผูแ้ทนกรรมการผูท้รงคุณวุฒจิากส านักงานเทศบาล
เมอืงบุรรีมัย ์พรอ้มดว้ยคณะกรรมการ เขา้รว่มการประชุมในครัง้นี้   

 
 
 

คณะวทิยาศาสตร์จดัประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะสมยัสามญั 

ครัง้ที่ 1/2561 น าโดย ผศ.ดร.สุภาพร ช่ืนชูจิตร คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ 

เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมดาวเรอืง ศูนย์วิทยาศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้กล่าวขอบคุณ

กรรมการบริหารคณะทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัด

กจิกรรมต่างๆ ของคณะและของมหาวทิยาลยัที่ผ่านมา มขีอ้ราชการหลาย

เรื่องที่จะแจ้งให้ทราบและพิจารณาที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานของคณะและมหาวิทยาลยั  พร้อมปรกึษาหารอืในการ

ด าเนินงานของคณะและมหาวทิยาลยัในเรือ่งต่างๆ  

คณะวิทยาศาสตร ์แนะแนวการศกึษาต่อ ณ โรงเรยีนละหานทรายรชัดาภเิษก 

พทิยาคม 
 

วิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังที่ 1/2561 

พทิยาคม 
 

วิทยาศาสตร ์ประชมุคณะกรรมการบรหิารคณะสมยัสามญั 

พทิยาคม 
 



 

 
 

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์จดัอบรมพฒันาทกัษะปฏบิตักิารวทิยาศาสตรใ์นโครงการหอ้งเรยีน
พเิศษวทิยาศาสตร์ ในวนัที่ 3-4 กุมภาพนัธ์ 2561 ณ ศูนย์วทิยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวทิยาลยัราชภฏั
บุรรีมัย ์ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 จ านวน 31 คน โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใหน้ักเรยีนทีเ่ขา้อบรมมคีวามเชื่อมัน่ใน
การใช้เครื่องมอืทางวทิยาศาสตร ์อนัเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรยีนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญ 
ผลติก าลงัคนทางดา้นวทิยาศาสตรท์ีม่คีุณภาพ สามารถพฒันาประเทศชาตไิดต่้อไปในอนาคต ซึง่ไดร้บัความอนุเคราะห์จาก
คณาจารย ์สาขาวชิาเคม ีชวีวทิยา ฟิสกิส์ เป็นวทิยากรอบรมโดยมเีนื้อหาเกี่ยวกบัความรู้ความเข้าใ จ ฝึกปฏบิตักิารและ
ประสบการณ์ในการท าปฏบิตักิารดา้นเคม ีชวีวทิยา ฟิสกิส ์ไดอ้ยา่งครบถว้นและสมบรูณ์  
 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์ จดัโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ ต ารา หนังสือ และการน าเสนอ
ผลงานวจิยัทางวทิยาศาสตรเ์พื่อการขอต าแหน่งทางวชิาการในเกณฑใ์หม่” ในวนัที ่
23 กุมภาพนัธ ์2561 ณ หอ้งประชุมพุดน ้าบุษย ์อาคาร 22 คณะวทิยาศาสตร ์โดย

ไดรบัเกยีรตจิาก รศ.มาลิณี จโุฑปะมา รกัษาราชการแทน อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์เป็นประธานในการเปิด
โครงการ โดยได้รบัความสนใจจากคณาจารย์และบุคลากรจ านวนมาก โดยได้รบัการสนับสนุนจากวทิยากรผู้ทรงคุณวุฒ ิ
จ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง จากภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น และ 
รศ.ดร.ไพโรจน์ ประมวล จากภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ทัง้นี้เพื่อแนะแนวทางในการ
เขยีนผลงานวชิาการ ต ารา และหนังสอืเรยีน รวมถงึการน าเสนอผลงาน วจิยัทางวทิยาศาสตร ์การอบรมในครัง้นี้จะเป็น
โอกาสทีจ่ะไดร้บัโอกาสและไดร้บัความรูเ้พิม่เตมิ และสามรถน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

 
 
 
 
 

วิทยาศาสตร ์อบรมพฒันาทกัษะปฏบิตัิการวิทยาศาสตร ์
ในโครงการหอ้งเรยีนพเิศษดา้นวิทยาศาสตร ์โรงเรยีนสตึก 

 
ในโครงการหอ้งเรยีนพเิศษดา้นวทิยาศาสตร ์โรงเรยีนสตกึ 

 

วิทยาศาสตร ์อบรมเทคนคิการเขยีนผลงานวิชาการ 
ต ารา หนงัสอื และการน าเสนอผลงานวิจยัทางวิทยาศาสตร ์

ในโครงการหอ้งเรยีนพเิศษดา้นวทิยาศาสตร ์โรงเรยีนสตกึ 

 



 
 

 รศ .มาลิณี จุโฑปะมา  รักษาราชการแทน 
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์พรอ้มดว้ย ดร.จิต
ตะวนั กโุบลา หวัหน้าสาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารอาหาร 
และคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดีกับ นายณณฐ 
มณีวรรณ, นายนพพร ยึดรมัย์, นายพทัธ์ฐานนันท์ 
มัน่ยืน, นายวรพงศ์ ส าเหนียก ที่น าเสนอผลงานชื่อ
ผลติภณัฑ ์แป้งขนมฝักบวัส าเรจ็รปู ไดร้บัรางวลัชนะเลศิ 
การประกวดนวตักรรมอาหาร พร้อมโล่และเกียรติบตัร 

และ นายนพพร ยึดรมัย ์ไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่1 ขวญัใจฟู๊ดไซน์สมัพนัธค์รัง้ที ่5 ในโครงการเชื่อมความสมัพนัธ์
บุคลากรด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร มหาวทิยาลยัราชภฏัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ครัง้ที่ 5 ในวนัที่ 6-7 
กุมภาพนัธ ์2561 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
 

 
 

         คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์น าโดย อ.สกรณ์ 
บุษบง อาจารย์สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ พร้อมด้วยนักศึกษา 
เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของคณะ
วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนพุทไธสง อ .พุทไธสง จ.บุรีรมัย์ ในวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2561 ทัง้นี้คณะวิทยาศาสตร์ได้จ ัดนิทรรศการแนะน า
หลกัสูตรทัง้ 12 สาขาวิชาในสงักัดคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมน าเสนอ
หลกัสตูร แนวทางการศกึษา แนวทางการประกอบอาชพี ใหก้บันกัเรยีน
ทีส่นใจเขา้รว่มรบัฟัง พรอ้มมกีจิกรรมใหต้อบค าถามและเล่นเกมสเ์พื่อชงิรางวลัรบัของทีร่ะลกึจากคณะวทิยาศาสตร์ 
 

 

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ น าโดย ดร.
ทิพวลัย ์แสนค า รองคณบดฝ่ีายวชิาการ พรอ้มด้วย ผศ.กิตติศกัด์ิ 
นามวิชา รองคณบดฝ่ีายบรหิารและวางแผน คณาจารยแ์ละนักศกึษา 
เข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา ในงาน OPEN 
HOUSE 2517 4.0 เปิดประตูแห่งการเรียนรู้ ณ โรงเรียนห้วยราช
พทิยาคม ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรรีมัย ์เมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 
2561 ทางคณะวิทยาศาสตร์จดันิทรรศการแนะน าหลกัสูตรทัง้ 12 

สาขาวชิาในสงักดัคณะวทิยาศาสตร ์โดยคณาจารยน์ าเสนอหลกัสูตรที่น่าสนใจในสงักดัคณะวทิยาศาสตร ์ประกอบกบัแนะ
แนวทางการศึกษาต่อ ส าเรจ็การศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชพีอะไรได้บ้าง ซึ่งเป็นการประชาสมัพนัธ์และแนะแนว
การศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตร ีสรา้งความรูค้วามเขา้ใจการศกึษาต่อในหลกัสตูรสงักดัคณะวทิยาศาสตร ์ 

น.ศ. วิทยาศาสตรก์ารอาหาร รบัรางวลัการประกวดนวตักรรมอาหาร 

วิทยาศาสตร ์ลงพื้นท่ีแนะแนวหลกัสตูรการศกึษา ณ โรงเรยีนพทุไธสง 
 

วิทยาศาสตร ์แนะแนวหลกัสตูรการศกึษาต่อ ณ โรงเรยีนหว้ยราช

พทิยาคม 
 



 
 
 สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ราชภฏับุรรีมัย ์เขา้ร่วมงานกฬีาและประกวดผลงานทางวชิาการของ
เครอืข่ายความร่วมมอืทางด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข
ของมหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 12 สถาบนั 
ครัง้ที ่6 หรอื พญาแลเกมส ์ทีจ่ดัขึน้เมื่อวนัที ่1-2 กุมภาพนัธ ์2561 ณ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูม ิกจิกรรมประกอบดว้ยการแข่งขนักฬีาและ
ประกวดผลงานทางวชิาการ และประชุมความร่วมมอืของเครอืข่าย 
โดยการแข่งขนักฬีา นักกฬีาของสาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน สามารถ
ควา้มาได ้2 รางวลัได ้รองชนะเลศิอนัดบั 1 กฬีาพืน้บา้น ประเภทชกัเยอ่ และ รองชนะเลศิอนัดบั 2 กฬีาฟุตซอล 
  

 

 

สาขาวชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์
น าโดย ดร.ศรญัญา มณีทอง จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรื่อง 
การลดความเสี่ยงจากการเรยีนเคมดี้วยการเพิ่มทกัษะความรู้ด้าน
ความปลอดภยัในการใช้ห้องปฏบิตัิการเคมี ให้นักศกึษา เจา้หน้าที่
และศษิยเ์ก่า จ านวน 65 คน ในระหว่างวนัที ่17-18 กุมภาพนัธ ์2561 
ณ ห้องประชุมทานตะวนั ห้องประชุมดาวเรอืง และห้องปฏบิตักิาร
เคมี 714,717 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งมี

วตัถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ใช้ห้องปฏบิตักิารทางเคมไีด้รบัความรูเ้กี่ยวกบัความปลอดภยัในการท าปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร์
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรยีนได้อย่างปลอดภยั ลดความเสี่ยงที่จะเกดิอุบตัเิหตุจากการใช้ห้องปฏบิตักิารเคมี
อยา่งมปีระสทิธภิาพ ไดร้บัเกยีรตจิากอาจารยใ์นสาขาวชิาเคมเีป็นวทิยากร  
 

 

 

สาขาวชิาสถิติประยุกต์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ราชภฏับุรรีมัย ์จดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร โครงการอบรมบุคลกิภาพ
และแนะแนวทางประกอบอาชีพส าหรบันักศึกษา เมื่อวันที่ 17 
กุมภาพนัธ์ 2561 ณ ห้องประชุมพุดน ้าบุษย ์อาคารวทิยาศาสตร์
สุ ขภาพ  มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุ รีร ัมย์  ได้ ร ับ เกีย รติจ าก  
อ.จริยาภรณ์ ปิตาทะสงัข์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการพัฒนา
สงัคม คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์เป็นวทิยากรใหค้วามรู้
ด้านบุคลกิภาพและแนะแนวทางประกอบอาชพี ให้กบันักศึกษา
สาขาวชิาสถติปิระยุกต์ชัน้ปีที ่1- 4 จ านวน 137 คน ในการจดัอบรมครัง้นี้นักศกึษาไดร้บัความรู ้สามารถพฒันาบุคลกิภาพ 
ปรบัปรุงบุคลกิภาพให้สง่างาม และรูแ้นวทางในการท างานเมื่อจบการศกึษา รูถ้งึหลกัคุณธรรมจรยิธรรมในการปฏบิตัิงาน
เมือ่เขา้ท างานในหน่วยงานต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งด ี

สาธารณสขุชมุชน ร่วมงานกีฬาและประกวดผลงานทางวิชาการ 

 

สาขาวิชาเคม ีจัดอบรม การลดความเสี่ยงจากการเรียนเคมี 
 

สถติิประยุกต ์อบรมพฒันาบคุลกิภาพและแนะแนวทางประกอบอาชพีส าหรบันกัศึกษา 



 

 

 

  กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย     

ราชภัฏบุรีร ัมย์ น าโดย อ.โกวิทย์ ไกยสิทธ์ิ หัวหน้ากลุ่มวิชาฯ และ

คณาจารย์ในกลุ่มวิชาฯ จดัโครงการการออกแบบการจัดการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 สู่ไทยแลนด์ 4.0 ให้กับนักศึกษาชัน้ปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์จ านวน 200 คน โดยได้รบัเกยีรตจิาก ดร.ศรีเพญ็ พลเดช รองคณบดฝ่ีายพฒันาวชิาชพีครู 

รกัษาราชการแทนคณบดคีณะครุศาสตร ์เป็นประธานเปิดงาน โครงการครัง้นี้ จดัขึน้เพื่อสรา้งความเป็นคร ูและการเตรยีม

ความพรอ้มของการพฒันาตนเองในวชิาชพีคร ูและสอดคลอ้งกบันโยบาย วสิยัทศัน์ของคณะครุศาสตร์ จดัขึน้ในวนัพุธที ่21 

กุมภาพนัธ ์2561 ณ หอประชุมวชิชาอตัศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 สาขาวชิาดนตรศีึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั

บุรรีมัย ์น าโดย ดร.เชาว ์การวิชา หวัหน้าสาขาวชิาฯ และคณาจารย์

ในสาขาวิชาฯ จดัโครงการ "ค่ายราชพฤกษ์อาสา" ให้แก่นักศึกษา

สาขาวชิาดนตรศีกึษา และนักเรยีนโรงเรยีนเมอืงแกพทิยาคม จ านวน 

160 คน โดยได้รบัเกียรตจิาก ดร.พชันี กลุฑานันท์ คณบดคีณะครุ

ศาสตร ์เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นครูและการถ่ายทอดความรู้

ให้แก่ผู้อื่น บริการวิชาการด้านดนตรีทัง้การปฏิบัติและทฤษฎี

ดนตรทีัง้ดนตรไีทยและดนตรตีะวนัตกส่งเสรมิให้นักศกึษาได้รู้จกั

การท างานร่วมกนั ซึง่น าไปสู่การเกดิความรกัสามคัคใีนกลุ่ม รูจ้กั

ประชาธิปไตย เข้าใจ ยอมรบัเหตุผลของเสียงส่วนใหญ่ให้อภยั 

สมานฉันท์ ซึ่งจดัขึ้นในวนัที่ 9-11 กุมภาพนัธ์ 2561 ที่ผ่านมา     

ณ โรงเรยีนเมอืงแกพทิยาคม ต าบลเมอืงแก อ าเภอสตกึ จงัหวดั

บุรรีมัย ์ 

 

หลกัสตูรและการสอน จดัโครงการการออกแบบ 

การจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 สู่ไทยแลนด ์4.0 
 

ดนตรศีกึษา จดักจิกรรม “ค่ายราชพฤกษอ์าสา” 
 



 
 
 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม รว่มกบับรษิทั เอน็เอส บลสูโคป(ประเทศไทยจ ากดั) 
จดักิจกรรมบรรยายให้ความรู้นักศึกษา หวัข้อ ผลติภณัฑ์เหลก็
เคลือบขึ้นรูปส าหรบัผนัง หลังคาและโครงสร้าง  ในวันที่ 12 
กุมภาพนัธ ์2561 ณ หอ้งประชุมเลก็ คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  
โดยได้รบัความอนุเคราะห์จาก คุณปกรณ์  ชนะพาห์ ต าแหน่ง 
Specifier Market Engineer เป็นวิทยากรบรรยาย โดยบริษัท 

เอน็เอส บลูสโคป เป็นผูน้ าเทคโนโลยดีา้นเหลก็รดีเยน็เคลอืบโลหะและเหลก็เคลอืบสทีี่ทนัสมยั และจ าหน่ายวสัดุก่อสรา้งที่
ไดร้บัการยอมรบัอยา่งสงูในตลาด หวัขอ้บรรยายใหค้วามรูใ้นเรีอ่ง   

- ผลติภณัฑเ์หลก็แผ่นเคลอืบโลหะ เหลก็แผ่นเคลอืบส ี  
- ผลติภณัฑเ์หลก็รดีลอนส าหรบังานผนงัและหลงัคา 
- ผลติภณัฑส์ าหรบัเหลก็โครงสรา้งดว้ยวธิขี ึน้รปูเยน็และอาคารส าเรจ็รปู 
และประชาสมัพนัธโ์ครงการ “People and Live” การประกวดแบบอาคารทีใ่ชว้สัดุผนงัและหลงัคาเหลก็ จากการจดั

กจิกรรมดงักล่าว ท าใหน้กัศกึษาไดค้วามรูเ้รือ่งวสัดุก่อสรา้ง เสรมิทกัษะ ประสบการณ์ใหก้บันักศกึษาเพื่อเตรยีมความพรอ้ม
ทีจ่ะน าไปใชใ้นการเรยีนการสอน ดา้นการออกแบบฯ และเพื่อใชก้บัระบบการท างานต่อไป   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น โดย รศ.ดร.นิยม 
วงศ์พงษ์ค ำ คณบดคีณะศิลปกรรมศาสาตร์ และรองคณบดฝ่ีายต่างๆ 
เข้าแนะน าสาขาวิชา พร้อมหารือเกี่ยวกับการท า MOU กับคณะ
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ ณ หอ้งประชุมใหญ่ 
2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ ซึ่งมี
นักศึกษาและคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมรบัฟัง
จ านวนกว่า 100 คน อำจำรยว์ชัระ วชิรภทัรกลุ รองคณบดฝ่ีายวางแผน
และวจิยั คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม กล่าวตอ้นรบั  

 

เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม  ร่วมกบั บ.เอน็เอส บลูสโคป บรรยาย 

หวัขอ้ ผลติภณัฑเ์หลก็เคลอืบขึ้นรปูส าหรบัผนงั หลงัคาและโครงสรา้ง 
 

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม รบัการแนะแนว 

จากคณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 



  

 

 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ น าโดย 
ดร.สวุฒัน์ มณีวรรณ รองคณบดฝ่ีายวชิาการและประกนัคุณภาพการศกึษา 

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ไดน้ าคณาจารยแ์ละนักศกึษา เขา้ร่วมแนะแนว
การศกึษาและอาชพี ณ โรงเรยีนตูมใหญ่วทิยา ต.ตูมใหญ่ อ.คเูมอืง จ.บุรรีมัย ์
แก่นักเรยีนชัน้ปีที่ 6 ในวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2561 โดยม ี7 สาขาวิชา ของ
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ร่วมน าเสนอสาขาวชิาของตนเอง อาชพีหลงั
ส าเรจ็การศึกษา เพื่อแนะน าให้นักเรยีน โรงเรยีนตูมใหญ่วิทยา ได้เข้ามารบัชมและรบัฟัง จากคณาจารย์และนักศึกษา
โดยตรง  เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธก์ารรบัสมคัรนักศกึษาเขา้ศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีรอบที ่2 การรบัแบบโควตาทีม่กีาร
สอบขอ้เขยีนและภาคปฏบิตั ิประจ าปีการศกึษา 2561 ต่อไป 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์          
จัดโครงการอบรม เรื่อง “เตรียมความพร้อมเพื่อด าเนินการจัดท า
วารสารวิจยัและวิชาการ คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม” ขึ้น ณ ห้อง

ประชุมเล็กคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวันที่ 29-30 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ให้กับคณาจารย์คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม โดยไดร้บัเกยีรตจิาก ผศ.วีระ เนตรำทิพย ์คณบดคีณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม เป็นประธานในพธิเีปิด และ 
รศ.ดร.ศภุวฒัน์ ลำวณัยวิ์สุทธ์ิ รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ วจิยัและนวตักรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี เป็นวทิยากร
ให้ความรูใ้นเรื่อง “เทคนิคการท าวารสารเขา้สู่ฐานขอ้มูล TCI” ซึ่งในการจดัโครงการอบรมในครัง้เพื่อเป็นการเตรยีมความ
พรอ้มเพื่อด าเนินการจดัท าวารสารวจิยัและวชิาการ ถอืเป็นภารกจิส าคญัของคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ในการส่งเสรมิให้
บุคลากรของหน่วยงานได้เผยแพร่ผลงานวชิาการ และผลงานวจิยัสู่หน่วยงานภายนอกและความก้าวหน้าทางวชิาการใน
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม อนัน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวชิาการของบุคลากรเป็นการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลย ี
ผลงานวชิาการในรปูแบบสื่อสิง่พมิพ ์ของคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมต่อไป  
 
 

 
 
 

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม แนะแนวการศกึษา ณ โรงเรยีนตูมใหญ่วิทยา 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อบรมเตรียมความพร้อม 

เพ่ือด าเนินการจัดท าวารสารวิจัยและวิชาการ 



 
 

 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์น าโดย ดร.สุวฒัน์ มณีวรรณ รองคณบดฝ่ีายวชิาการ

และประกนัคุณภาพการศกึษา คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ไดน้ าคณาจารยแ์ละนักศกึษา เขา้ร่วมแนะแนวการศกึษา และ
อาชพี ณ โรงเรยีนละหานทรายรชัดาภเิษก ต าบลละหานทราย อ าเภอละหานทราย จงัหวดับุรรีมัย ์ แก่นกัเรยีนชัน้ปีที ่5และ
ชัน้ปีที ่6  ในวนัที ่9 กุมภาพนัธ ์2561 โดยม ี7 สาขาวชิา ของคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม รว่มน าเสนอสาขาวชิาของตนเอง 
อาชีพหลงัส าเร็จการศึกษา เพื่อแนะน าให้นักเรียน โรงเรยีนละหานทรายรชัดาภิเษก ได้เข้ามารบัชมและรบัฟัง จาก
คณาจารยแ์ละนกัศกึษาโดยตรง เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธก์ารรบัสมคัรนกัศกึษาเขา้ศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีรอบที ่2 การ
รบัแบบโควตาทีม่กีารสอบขอ้เขยีนและภาคปฏบิตั ิประจ าปีการศกึษา 2561 ต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์     
โดย ดร.สวุฒัน์ มณีวรรณ รองคณบดฝ่ีายวชิาการและประกนัคุณภาพ
การศกึษา คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม น าคณาจารยแ์ละนักศกึษา เขา้
ร่วมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ในวันที่  9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ 
โรงเรยีนบ้านกรวดวทิยาคาร ต าบลปราสาท อ าเภอบ้านกรวด จงัหวดั
บุรรีมัย ์แก่นกัเรยีนชัน้ปีที ่5 และชัน้ปีที ่6 จ านวนกว่า 200 คน โดยม ี7 
สาขาวชิา ของคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ร่วมน าเสนอสาขาวชิาของ
ตนเอง อาชพีหลงัส าเรจ็การศกึษา และจดันิทรรศการแนะน าสาขาวชิา อาท ิสาธติการขึน้รปูหล่อต่างๆ การน าเสนอผลงาน
ของรุ่นพี่ เพื่อแนะน าให้นักเรยีน โรงเรยีนบ้านกรวดวิทยาคาร  ได้เข้ามารบัชมและรบัฟัง จากคณาจารย์และนักศึกษา
โดยตรง เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธก์ารรบัสมคัรนักศกึษาเขา้ศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีรอบที ่2 การรบัแบบโควตาทีม่กีาร
สอบขอ้เขยีนและภาคปฏบิตั ิประจ าปีการศกึษา 2561 ต่อไป พรอ้มทัง้มกีารเขา้ไปเปิดรบัสมคัรจากส านักส่งเสรมิวชิาการ
และงานทะเบยีนโดยตรงอกีดว้ย 

 

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม แนะแนวการศกึษาต่อ ณ โรงเรยีนละหานทราย

รชัดาภเิษก 

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม แนะแนวการศกึษาต่อ ณ โรงเรยีนบา้นกรวดวิทยาคาร

รชัดาภเิษก 



 
 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุ รีร ั มย์  
ขอขอบคุณบรษิทั แอพพลแิคด จ ากดั เป็นอย่างยิง่ทีไ่ดม้คีวามประสงคม์อบ
เครื่องพิมพ์ 3D (Davinci 1.0 A) จ านวน 2 เครื่อง ให้กับคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรยีน การสอน ซึง่เป็นเทคโนโลยกีาร
ประดษิฐจ์ากเสน้พลาสตกิทีเ่ชื่อมต่อกนั (FFF) เป็นเครือ่งพมิพ ์3D แบบ All-
in-One เครื่องแรกของโลกที่รวมการสแกนแบบ 3D และความสามารถใน
การพิมพ์แบบ 3D เข้าด้วยกัน เครื่องพิมพ์ 3D รุ่น da Vinci 1.0 A สร้าง
ความเป็นไปไดแ้บบไม่มทีีส่ ิน้สุดในผลงานการสรา้งสรรค ์“สรา้งสิง่ทีป่ราศจากขอ้ยุง่ยากในเรือ่งเวลา รวมเครือ่งพมิพ์สามมติิ
และเครือ่งสแกนในเครือ่งเดยีวกนัไดอ้ยา่งลงตวั ซอฟตแ์วรท์ีใ่ชง้า่ย” 
 

 

 
     สาขาวิชาเทคโนโลยก่ีอสร้าง คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ จัดอบรมการสืบค้นออนไลน์ ผ่าน
เว็บไซต์ http://www.lib.bru.ac.th/  ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลออนไลน์
ของมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ ที่เปิดให้นักศึกษา คณาจารย์ของ
มหาวทิยาลยัได้สบืค้นผ่านระบบออนไลน์ต่างๆ อาท ิสบืค้น OPAC 

คลงัปัญญา DSpace วทิยานิพนธไ์ทย วารสารวจิยั วารสารวชิาการ รวมถงึ e-book ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นตน้ 
ณ หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์2 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ในวนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2561 โดยไดร้บัเกยีรตจิากคุณศศธิร 
ใหญ่เลศิ เจา้หน้าที่ประจ าส านักวทิยบรกิาร มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์เป็นวทิยากรใหค้วามรู ้ในเรื่องการใช้ระบบต่างๆ 
อยา่งละเอยีด เพื่อใหน้กัศกึษาชัน้ปีที ่3 ไดม้กีารเตรยีมความพรอ้มในการจดัท าวทิยานิพนธใ์นชัน้ปีที ่4 ต่อไป 
 
 

 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์จดักจิกรรมบรรยาย เรือ่ง “คอนกรตีอดัแรง” 
ใหก้บันักศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยก่ีอสรา้ง จ านวนกว่า 50 คน ณ หอ้ง
ประชุมเลก็คณะเทคโนโลยอุีตสหากรรม ในวนัที ่9 กุมภาพนัธ ์2561 โดย
ไดร้บัเกยีรตจิาก อ.ภำคภมิู วำนิชกมลนันท ์และ คณุจฬุำลกัษณ์ แสน
ค ำ  จ า กบ ริษั ท  เ อ ส  เ อ็ น  พี  โ พ ส เ ทนชั น่  เ ป็ น วิท ย า ก ร ใ ห้
ความรู้ วตัถุประสงค์ในการจดัโครงการครัง้นี้ เพื่อให้นักศึกษาได้รบั
ความรูเ้พิม่เตมิจากการเรยีนการสอน และสามารถน าไปปรบัใช้กบัการ
ท างานในอนาคตต่อไป เกี่ยวกบั คอนกรตีอดัแรง ซึ่งเป็นกระบวนการ
ผลิตและเสริมแรงให้ชิ้นส่วน หรือองค์อาคารคอนกรีตให้สามารถรบั
น ้าหนกัไดส้งูมากขึน้ 
 

บริษัท แอพพลิแคด มอบเครื่องพิมพ์ 3D แด่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รชัดาภเิษก 

เทคโนโลยก่ีอสรา้ง อบรมการสบืคน้ออนไลน์ 

เทคโนโลยก่ีอสรา้ง จดับรรยาย “คอนกรตีอดัแรง” 



 
 

 Between the 19th -21st February 2018, HUSOC led by 
Asst. Prof. Dr. Akkarapon Nuemaihom, Dean, together with 
administrators, lecturers, and staff had been on a study trip to 
signed MoU with the three Rajabhat universities namely 
Phranakhon Rajabhat University, Chandrakasem Rajabhat 
University, Pranakorn Sri Ayutthaya Rajabhat University and also 
paid an official visit to Kasetsart University. On this occasion, the 
administrators and lecturers had exchanged opinions on various issues such as research, academic affairs, 
academic services for community, and organizational development, etc.  
 

   

 

 

 

 

 

 

 
 Between the 26th -28th January 2018, Faculty of 
Humanities and Social Sciences led by Asst. Prof. Dr. 
Akkarapon Nuemaihom, Dean, and Ajarn Chomphu 
Isariyawat, Associate Dean for Research and 
Development, organized the workshop on “Techniques of 
Conducting Quality Research on Humanities and Social 
Sciences” at Net Foundation, Muang District, Surin 
Province.  There were five distinguished guest speakers: 
1) Ajarn Silchai Nilkorn, 2) Assoc. Prof. Sombat Prajonsant, 
3) Asst. Prof. Dr. Jarinee Makaew, 4) Dr. Sanpetch Pienjat, 
and 5) Ajarn Sujitra Yangnok. The aims of this workshop 
were to learn the quality research techniques in order to 
develop the topics for requesting both inside and outside 
research funds, and to exchange the techniques in doing 
research from senior to junior researchers.   

  

HUSOC signed MoU with three Rajabhat Universities 

HUSOC Organized the Workshop on Doing Research 



ส่งสารผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง  
               โดย งานประชาสมัพนัธ ์มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรมัย ์

 

    รายการวทิยุเพื่อประชาสมัพนัธ์มหาวทิยาลยั ด าเนินรายการโดย  

คณุกิตติญา กึมรมัย ์งานประชาสมัพนัธ ์ กองกลาง  ส านกังานอธกิารบด ี

  ...วนัอาทติยท์ี ่4,11,18,25 กุมภาพนัธ ์2561 ในรายการ 

  “ ราชภฏัสู่ชุมชน ” ทางสถานีวทิยุองคก์ารสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

จงัหวดับุรรีมัย ์92 MHZ เวลา 16.10 – 17.00 น. ...วนัจนัทรท์ี ่5,12,19,26 

กุมภาพนัธ ์2561 ในรายการ “จนัทรน์ี้ทีร่าชภฏั” ทางสถานีวทิยกุระจายเสยีง

แห่งประเทศไทยจงัหวดับุรรีมัย ์101.75 MHZ  เวลา 11.10 - 12.00 น. น ำเสนอข่ำวสำร กำรเปิดรบัสมคัรนักศึกษำเพือ่

เข้ำศึกษำต่อในระดบัปริญญำตรี  ภำคปกติ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ประชำสมัพนัธ์กำรจดังำนรำชภฏับุรีรมัย์

มหกรรมวิชำกำรและวฒันธรรมนำนำชำติ  ครัง้ที ่2  ประชำสมัพนัธ์กำรจดัโครงกำรประชุมวิชำกำรระดบัชำติและ

นำนำชำติ ด้ำนมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์ ครัง้ที ่1 ในหวัข้อ  “มนุษย –สงัคมศำสตรเ์พือ่กำรพฒันำอย่ำง

ยัง่ยืน : โอกำสและควำมท้ำทำยในกรแสท้องถิน่-โลกำภิวตัน์” ซึง่มีก ำหนดจะจดัข้ึนระหว่ำงวนัที ่ 28 – 29 เมษำยน 

2561 จดัโดยคณะมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์มหำวิทยำลยัรำชภฏับรีุรมัย ์  

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 

 On the 4th February 2018, the sports activity was held under the project “Developing the Desirable 
Graduates” with the aims of creating unity and good relationships among HUSOC students. Around 500 students 
actively participated in this activity with six sports in total namely Men’s Football, Men’s and Women’s Football, 
Men’s and Women’s Basketball, Men’s and Women’s Sepak takraw, Women’s Chair Ball, and Men’s Futsal.   

 
 
 
 
 
 

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 ์

HUSOC Sports Day “Developing the Desirable Graduates” 



  
 
 
 คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์น าโดย ผศ.ดร.ปรีชา 
ปาโนรมัย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอด
เทคโนโลย ี: หลกัสูตรการเริม่ธุรกจิดจิทิลัด้วยแผนธุรกิจอย่างมอือาชพี (Digital 

Up of Business Plan) ในวนัที ่19-20 กุมภาพนัธ ์2561 ณ หอ้งประชุมพุทธรกัษา อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ มหาวทิยาลยั
ราชภฏับุรรีมัย ์โดยได้รบัเกยีรตจิาก รศ.ดร.สมมาตร ์ผลเกิด รองอธกิารบดฝ่ีายบรกิารวชิาการและพฒันาท้องถิ่น เป็น
ประธานในพธิ ีมทีายาทธุรกจิ นักธุรกจิ ตวัแทนนักศกึษาจากคณะวทิยาการจดัการ เขา้รบัการอบรมเป็นจ านวนกว่า 80 คน 
ทัง้นี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้หลกัการ ทฤษฏแีละการเขยีนแผนธุรกิจการจดัการธุรกิจดจิทิลัส าหรบันักศึกษาและ
ทายาทธุรกจิในพืน้ทีจ่งัหวดับุรรีมัย ์มคีวามสามารถการเขยีนแผนธุรกจิด้านธุรกจิดจิทิลัเพื่อพฒันาเป็นผู้ประกอบการธุรกจิ
ดจิทิลัรุน่ใหมไ่ด ้ 
 โดยเนื้อหาของการอบรมตลอดระยะเวลาทัง้ 2 วนั ประกอบไปดว้ย การบรรยายและปฏบิตักิารใน หวัขอ้ “โอกาส
การส่งเสรมิการเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิดจิทิลัรายใหม่กบั นโยบายประเทศไทย 4.0” โดย ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรมัย ์คณบดี
คณะวทิยาการจดัการ “การเปลีย่นแนวคดิทีจ่ะเป็นผูป้ระกอบการรายใหมด่ว้ยวธิกีาร สรา้งแรงจงูใจและการพฒันาตนเอง
เตรยีมความพรอ้มสู่ธุรกจิดจิทิลั” โดย ผศ.ดร.สมศกัด์ิ จีวฒันา ผูอ้ านวยการส านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการเขยีนแผนธุรกจิ (Business Plan) อยา่งมอือาชพี โดย ผศ.ดร.กลุกนัยา ศรีสขุ รองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั 
คณะวทิยาการจดัการ ดร.สุวฒัน์ มณีวรรณ อ.นิธิโรจน์ ศภุกฤษสวุรรณกลุ และ ผศ.ดร.นลินทิพย ์พิมพก์ลดั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 HUSOC warmly welcomed a group of students from Brunei Darussalam who participated in BRICC Festival 
2018 on the 15th February 2018 at 10.00 am – 4.00 pm. This visit was led by Ajarn Yuttachai Boongtong, Acting 
Vice Director of Internatonal Institute, Ubon Ratchathani Rajabhat University.   
 

 

 

 

 

  

วิทยาการจดัการ จดัอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

หลกัสตูรการเริม่ธุรกจิดจิทิลัดว้ยแผนธุรกจิอย่างมืออาชพี 

HUSOC Warmly Welcomed Students from Brunei Darussalam 



สรปุมติส าคญัในการประชมุสภามหาวิทยาลยั 

สมยัสามญั คร ัง้ท่ี 2/2561 

วนัจนัทรท่ี์ 19 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2561 
ณ ห้องประชุมเบญจกาญจน์ ชัน้ 5 อาคารนวตัปัญญา มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรมัย ์

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

1. เร่ืองการจดังานมหกรรมวิชาการและวฒันธรรมนานาชาติ ครัง้ท่ี 2 (BRICCFestival2018) 
มหาวทิยาราชภฏับุรรีมัย์ได้จดังานราชภัฏบุรรีมัย์มหกรรมวิชาการและวฒันธรรมนานาชาติ ครัง้ที่ 2 (Buriram 

Rajabhat International Conference and Cultural Festival : BRICC Festival 2018) ขึน้ ระหว่างวนัที ่14 - 16 กุมภาพนัธ ์
พ.ศ. 2561 โดยมกีารจดักจิกรรมดงันี้ 

1) กจิกรรมการประกวดทกัษะทางวชิาการจ านวน 20 ทกัษะ ซึง่มสีถาบนัการศกึษาที่สนใจเขา้ร่วมประกวดทกัษะ
ต่างๆ เป็นจ านวนมาก  

2) กจิกรรมการประกวดนวตักรรมชุมชนโดยมเีครอืข่ายน าผลติภณัฑช์ุมชนเข้าร่วมนิทรรศการและส่งผลติภณัฑ์
ชุมชนเข้าร่วมประกวด จ านวน 25 กลุ่ม ซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขนัสามารถน าผลติภณัฑ์ไปต่อยอดนวัตกรรมได้ และการ
ประกวดผลงานวจิยัดเีด่นสู่การใชป้ระโยชน์ทีเ่ป็นของบุคลากรภายในมหาวทิยาลยั จ านวน 11 เรื่อง โดยคาดว่าในครัง้หน้า 
มหาวทิยาลยัจะเปิดโอกาสใหบุ้คคลภายนอกทีส่นใจเขา้รว่มประกวดดว้ย 

3) กิจกรรมการน าเสนองานวจิยัระดบัชาติและนานาชาติมผีู้สนใจส่งงานวจิยัจ านวน 199 เรื่อง ซึ่งแบ่งออกเป็น
ผลงานวจิยัระดบันานาชาต ิจ านวน 79 เรือ่ง และผลงานวจิยัระดบัชาต ิจ านวน 120 เรือ่ง 

4) กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมระดับชาติ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว ัฒนธรรมระหว่างภูมิภาค  
ซึง่มหาวทิยาลยัต่างๆ  ใหค้วามสนใจส่งนกัศกึษารว่มแสดงศลิปวฒันธรรมประจ าภาคของตนหลายมหาวทิยาลยั 

5) กิจกรรมการแสดงวฒันธรรมระดบันานาชาติเป็นการแสดงศิลปวฒันธรรมจากประเทศเพื่อนบ้านจ านวน 5 
ประเทศ เพื่อเป็นการแลกเปลีย่นศลิปวฒันธรรมนานาชาต ิ 

6) กจิกรรมการจ าหน่ายผลติภณัฑช์ุมชนเป็นการส่งเสรมิสนับสนุนวสิาหกจิชุมชน มวีสิาหกจิชุมชนสนใจเขา้ร่วม
จ านวน 135 รา้นคา้ 

7) กจิกรรมการจดัแขง่ขนัราชภฏับุรรีมัยม์นิิมาราธอนโดยมผีูส้นใจเขา้รว่มกจิกรรมการแขง่ขนัเป็นจ านวนมาก 
8) กจิกรรมการจดังานศษิยเ์ก่าช่อราชพฤกษ์สมัพนัธค์นืสู่เหยา้ มศีษิยเ์ก่าเขา้รว่มกจิกรรมประมาณ 4,000 คน 
 

2. เร่ือง การจดังานศิลปวฒันธรรมอดุมศึกษาแห่งชาติ 
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัยไ์ด้รบัเกยีรตเิป็นเจา้ภาพในการจดังานศลิปวฒันธรรมอุดมศกึษาแห่งชาต ิซึง่จะจดัขึน้

ระหว่างวนัที ่12-14 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 พรอ้มกบังานราชภฏับุรรีมัยม์หกรรมวชิาการและวฒันธรรมนานาชาต ิครัง้ที ่3 
(Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival:BRICC Festival 2019) 
 

3. เร่ือง การจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาและกีฬาคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัยไ์ด้รบัเกยีรตเิป็นเจ้าภาพในการจดัการแข่งขนักฬีานักศึกษา และกฬีาคณาจารย์และ
บุคลากร กลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ปีที ่53 โดยมกี าหนดใหจ้ดัขึน้ระหว่างวนัที ่17 - 23 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 
 
 



4.การรบัสมคัรนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2561 
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ไดเ้ปิดรบัสมคัรนกัศกึษาเขา้ศึกษาต่อในปีการศกึษา 2561 รอบที ่2 (รอบโควตา) โดยมี

ก าหนดใหเ้ปิดรบัสมคัร ระหว่างวนัที ่5 กุมภาพนัธ ์- 31 มนีาคม 2561และปัจจุบนัมผีูส้นใจสมคัรในรอบดงักล่าวแลว้ ทัง้สิน้ 
จ านวน1,733 คน 
 

5. เร่ือง รายงานค าสัง่ศาลปกครองสงูสดุ ค าร้องท่ี คบ.51/2560 ค าสัง่ท่ี คบ.270/2560 
 ศาลปกครองสูงสุดจงึมคี าสัง่ยกค าขอของผู้ถูกฟ้องคดทีัง้สอง (นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ และสภา
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย)์ ที่ขอให้ระงบัค าสัง่ของศาลปกครองชัน้ต้นที่มคี าสัง่ทุเลาการบงัคบัตามมตทิี่ประชุมของผู้ถูก
ฟ้องคดทีี ่2 ไวเ้ป็นการชัว่คราวก่อนวนิิจฉัยอุทธรณ์ของศาลปกครองสูงสุดและมคี าสัง่กลบัค าสัง่ของศาลปกครองชัน้ต้นเป็น
ใหย้กค าขอของผูฟ้้องคดทีีข่อใหศ้าลปกครองชัน้ต้นมคี าสัง่ทุเลาการบงัคบัตามมตทิีป่ระชุมของผูถู้กฟ้องคดทีี ่2และประกาศ
ของผูถู้กฟ้องคดทีี่2 ในวาระการเลอืกผูด้ ารงต าแหน่งอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ส่งผลใหค้ าสัง่ทุเลาใหช้ะลอการ
เสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรมัย์ของศาลปกครองชัน้ต้นสิ้นผลไปนัน้ และขณะนี้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ด าเนินการเสนอชื่อ รองศาสตราจารย์มาลณิี จุโฑปะมา เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ต่อไป 
 

6.เร่ือง การแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารกองทุนสวสัดิการพนักงานมหาวิทยาลยั 
ดว้ยคณะกรรมการบรหิารกองทุนสวสัดกิารพนกังานมหาวทิยาลยั ประเภทผูแ้ทนพนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการ 

และสายสนับสนุน ชุดเดิมครบวาระการด ารงต าแหน่ง มหาวิทยาลยัได้ด าเนินการจดัให้มกีารเลือกตัง้ผู้แทนพนักงาน
มหาวทิยาลยัสายวชิาการ และสายสนับสนุนขึ้นใหม่ และมคี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารกองทุนสวสัดกิารพนักงาน
มหาวทิยาลยัชุดใหม ่
 

7. เร่ือง การอนุมติัปริญญาแก่ผูส้  าเรจ็การศึกษา 
 สภามหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์มมีต ิดงันี้ 
 1) อนุมตัใิห้ปรญิญาบณัฑติแก่ผูส้ าเรจ็การศกึษา ปีการศกึษา 2560 ครัง้ที่ 3รวมทัง้สนิ843 คน แยกเป็นหลกัสูตร
ครศุาสตรบณัฑติ จ านวน 838 คน หลกัสตูรนิตศิาสตรบณัฑติ จ านวน 4 คน และหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ จ านวน 1 คน 
 2) อนุมตัใิหป้ระกาศนียบตัรบณัฑติ ปีการศกึษา 2560 ครัง้ที ่2รวมทัง้สิน้ 1 คน 
 3) อนุมตัใิห้ปรญิญามหาบณัฑติ แก่ผู้ส าเรจ็การศกึษา ปีการศกึษา 2560 ครัง้ที่ 6 จ านวนทัง้สิ้น 3 คน แยกเป็น
หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ จ านวน 2 คน และหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ จ านวน 1 คน 
 4) อนุมตัใิหป้รญิญาดุษฎบีณัฑติ ปีการศกึษา 2560 ครัง้ที ่2หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ จ านวน 1 คน 
 

8. เร่ืองท่ีสภามหาวิทยาลยัมีมติเหน็ชอบ 
 1) เหน็ชอบหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการขอปิดหลกัสตูร 
 2) เหน็ชอบการเบกิเงนิอุดหนุนเพื่อสมทบกองทุนสวสัดกิารพนักงานมหาวทิยาลยั รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
 

9. เร่ืองท่ีสภามหาวิทยาลยัมีค าสัง่แต่งตัง้ 
 1) แต่งตัง้คณะกรรมการอุทธรณ์และรอ้งทุกขป์ระจ ามหาวทิยาลยั 
 2) แต่งตัง้กรรมการสภาวชิาการ 
 3) แต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ 
 4) แต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินคณะกรรมการส่งเสรมิกจิการสภามหาวทิยาลยั 
 5) แต่งตัง้ ผูช้่วยศาสตราจารยว์รีะ เนตราทพิย ์เป็นคณบดคีณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม อกีวาระหนึ่ง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


