
 

  



 

  



 

 

      โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์น าโดย ดร.โกวิท วชัรินทรางกรู 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนสาธติ จดักจิกรรมโครงการแสดงศกัยภาพและผลงานของ
นักเรยีน โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ประจ าปีการศึกษา 2560 
โดยได้รบัเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รกัษาราชการแทน อธิการบดี

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ในวนัที่ 8 -9 มนีาคม 
2561 ทีผ่่านมา ณ โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อเป็นเวทีในการแสดงศักยภาพทางวิชาการและทกัษะของนักเรยีนระดับ
ปฐมวยัและประถมศกึษา สามารถน าเสนอการจดัการเรยีนรูข้องครทูีเ่น้นผูเ้รยีน
เป็นส าคญัและพฒันาความคดิสรา้งสรรค์ ซึ่งกจิกรรมตลอดระยะเวลาทัง้ 2 วนั 
ประกอบไปด้วย การมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น การแสดง

ความสามารถของนกัเรยีนบนเวท ีนิทรรศการการแสดงผลการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนและผลงานของนกัเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบรกิารสุขภาพอนามยั ส านักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยั
ราชภฏับุรรีมัย์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจงัหวดับุรีรมัย์และโรงพยาบาล
บุรรีมัย ์จดักจิกรรมโครงการส่งเสรมิความรูเ้รื่องโลหติและการบรจิาค
โลหิตเพื่ อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ  ์
พระบรมราชนิีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลย
เดช บรมนาถบพติร ในวนัที ่21 มนีาคม 2561 ทีผ่่านมา ณ หอประชุม
วิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุ รีร ัมย์  โดยมีบุคลากร
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ และนักศกึษาของมหาวทิยาลยัฯ รวมถงึ
บุคคลภายนอก ไดร้ว่มบรจิาคโลหติครัง้นี้เป็นจ านวนมากถงึ 86 คน ซึง่
คดิเป็นโลหติที่น าไปช่วยชวีติผู้ป่วยจ านวนกว่า 30,100 ซซี ีในการนี้ 
อ.อญัญา มธรุเมธา รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการสภามหาวทิยาลยั ไดม้า

เป็นเกยีรตมิอบเกยีรตบิตัรแก่ผูบ้รจิาคและใหก้ าลงัใจในกจิกรรมการรบั
บรจิาคโลหติอยา่งใกลช้ดิ  

สาธิต มรภ.บุรรีมัย ์ จดัโครงการแสดงศกัยภาพนกัเรยีน 

มรภ.บรุรีมัย ์จดักจิกรรมบรจิาคโลหิตเพือ่ถวายเป็นพระราชกุศล 



 
 
 
 
 
 

 
 คณะครู และนักเรยีน จากโรงเรยีนมธัยมวดัธาตุ (รตันวิมลอนุสรณ์) ต าบล
เกษตรวสิยั อ าเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ จ านวน 33 คน เดนิทางมาเยีย่มชม คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ โดยได้รบัเกียรติจาก ดร.พชันี กลุฑานันท์ 
คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการต้อนรับ และพี่ๆ นักศึกษา จากสโมสร
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มาร่วมให้การต้อนรบั คณะครู และนักเรยีนในครัง้นี้ โดยการเยี่ยมชมคณะครุศาสตร์ในครัง้นี้          
มวีตัถุประสงคเ์พื่อเพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อ การปฏบิตังิานในอนาคตขา้งหน้า และมทีกัษะการใช้
ชีวิตที่มีคุณค่าในสังคมในวันที่ 16 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชัน้ 2 อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ฝ่ายวจิยัและบรกิารวชิาการ คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์     
น าโดย ดร.สุชาติ หอมจนัทร ์รองคณบดฝ่ีายวจิยัและบรกิารวชิาการ คณะครุ
ศาสตร ์จดัโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารเรื่อง “วจิยัการเรยีนการสอนอย่างไรให้
ได้ตีพมิพ์” ในวนัที่ 20 มนีาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชัน้ 2 อาคารสริิ
วชิญากร คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์โดยไดร้บัเกยีรตจิาก       ดร.

เบญจพร วรรณูปถมัภ ์รองคณบด ีรกัษาราชการแทนคณบดคีณะครุศาสตร ์เป็น
ประธานในการจดัโครงการในครัง้นี้ และไดร้บัเกยีรตจิาก รศ.ดร.ประสาท เนือง

เฉลิม เป็นวทิยากรให้ความรูแ้ก่คณาจารย์ผู้เขา้รบัการอบรม โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อใหเ้พื่อคณาจารยม์คีวามรูค้วามเขา้ใจในวธิกีารจดัท าวจิยัการเรยีนการสอนใน
รปูแบบทีถู่กตอ้งเพื่อใหไ้ดร้บัการตพีมิพแ์ละเผยแพร ่
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โรงเรยีนมธัยมวดัธาตุ จ.รอ้ยเอด็ เขา้เยีย่มชม คณะครศุาสตร ์

ครศุาสตร ์จดัอบรม “วิจยัการเรยีนการสอนอย่างไรใหไ้ดพ้มิพ”์ 



 

 

 

 

 

 

 

  
 ฝ่ายวจิยัและบรกิารวชิาการ คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์น าโดย ดร.สุชาติ หอมจนัทร ์รองคณบดี
ฝ่ายวจิยัและบรกิารวชิาการ คณะครุศาสตร ์จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารวจิยัในชัน้เรยีน โดยใช้ PLC เป็นฐาน ให้แก่ โรงเรยีน 
กลนัทาพทิยาคม โดยม ีนายวิรตัน์ แสงกลุ ผูอ้ านวยการโรงเรยีน ใหเ้กยีรตเิขา้ร่วมโครงการในครัง้นี้ โดยโครงการในครัง้นี้
มวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นการสรา้งเสรมิทกัษะด้านความรูใ้ห้กบัครูในโรงเรยีนให้ได้รบัความรู ้ความเขา้ใจ ในการพฒันาการ
เรยีนการสอน ซึ่งจดัขึ้นในวนัที่ 22 มนีาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชัน้ 2 อาคารสิรวิิชญากร คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  สาขาวชิาภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรมัย์        
น าโดย ดร.สินีนาฏ วฒันสุข หวัหน้าสาขาวชิาภาษาองักฤษ และคณาจารยใ์น
สาขาวชิาฯ จดัโครงการบรกิารวชิาการ การอบรมเชงิปฏบิตักิารเรื่อง “การสรา้ง
นวตักรรมเพื่อจดัการเรยีนรูแ้บบคดิวเิคราะหส์ าหรบัครภูาษาองักฤษ” โดยไดร้บั
เกยีรตจิาก ดร.พชันี กลุฑานันท์ คณบดคีณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์เป็นประธานเปิดโครงการ โดยการจดั
โครงการครัง้นี้เพื่อเสรมิสร้างทกัษะความรู้ในการใช้ภาษาองักฤษ เพื่อพฒันาตนเองและพฒันาการจดัการเรยีนการสอน
ให้กบัครูผู้เขา้ร่วมโครงการ และเพื่อบรกิารวชิาการและสรา้งเครอืข่ายในการพฒันาการสอนภาษาองักฤษกบัโรงเรยีนใน
จงัหวดับุรรีมัย ์จดัขึน้ระหว่างวนัที ่31 มนีาคม – 1 เมษายน 2561 ทีผ่่านมา ณ หอ้งประชุมชัน้ 2 อาคารสริวิชิญากร (อาคาร 
19) คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครศุาสตร ์อบรมเชงิปฏบิตัิการวิจยัในช ัน้เรยีน โดยใช ้PLC เป็นฐาน 

ครศุาสตร ์อบรมการสรา้งนวตักรรมเพือ่จดัการเรยีนรู ้
แบบคิดวิเคราะห์ส าหรบัครภูาษาองักฤษ 



 

 

 

 คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ร่วมกบัโรงเรยีน
กระสงัพทิยาคม อ าเภอกระสงั จงัหวดับุรรีมัย์ จดัอบรมในโครงการให้
ความร่วมมือทางวิชาการส าหรับนักเรียนในโครงการเสริมทักษะ
ปฏบิตัิการทางวทิยาศาสตร์ส าหรบัห้องเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร์ ในวนัที่ 24 -25 ,31 มนีาคม -1 เมษายน 2561 ณ ศูนย์
วทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ซึง่การอบรมครัง้นี้ไดร้บัเกยีรตจิากคณาจารยส์าขาวชิา 
เคม ีชวีวทิยา ฟิสกิส ์วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม เป็นวทิยากรอบรมเนื้อหาเกีย่วกบัความรูค้วามเขา้ใจและประสบการณ์ในการ
ท าปฏบิตักิารดา้นเคม ีชวีวทิยา ฟิสกิส ์วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม ไดอ้ย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ และสามารถใหน้ักเรยีนได้มี
ความเชื่อมัน่ในการใช้เครื่องมอืทางวทิยาศาสตร ์อนัเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรยีนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้าง
ความเชีย่วชาญ ผลติก าลงัคนทางดา้นวทิยาศาสตรท์ีม่คีุณภาพ สามารถพฒันาประเทศชาตไิดต่้อไปในอนาคต 

 
 
 
 
 

 
 
 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารกฬีา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ราชภัฏบุรีรมัย์ น าโดย ผศ.กริชเพชร นนทโคตร หัวหน้าสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมด้วย อ.วิศรุต ศรีแก้ว คณาจารย์ และ

นักศกึษาสาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารกฬีา ร่วมงาน “วทิยาศาสตรก์ารกฬีา
สมัพนัธ์ ครัง้ที่ 5” ในวนัที่ 10-11 มนีาคม 2561 โดยม ี10 มหาวทิยาลยั
ราชภฏั ได้แก่ มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี มหาวทิยาลยัราชภฏัมหา
สารคาม มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ มหาวทิยาลยัราช
ภฏับุรรีมัย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ ์และมหาวทิยาลยั
ราชภัฏอุบลราชธานี โดยได้มีการบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมอืทางวชิาการ งานประกนัคุณภาพการศกึษาและงาน
กจิการนักศกึษา เพื่อพฒันาเครอืข่ายวทิยาศาสตรก์ารกฬีา

 
 

วิทยาศาสตร ์มุ่งบรกิารความรูสู้่เยาวชน  

อบรมโครงการพฒันาทกัษะปฏบิตัิการวิทยาศาสตร ์
 

วิทยาศาสตรก์ฬีา ร่วมงาน วิทยาศาสตรก์ารกฬีาสมัพนัธ์ คร ัง้ท่ี 5 

 



 

 

 
 

 

 คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์จดัโครงการพฒันาศิลปะ
และมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ในระหว่างเดือน
กุมภาพนัธ ์2561 ณ อาคารวทิยาศาสตรส์ิง่ทอ โดยมวีตัถุประสงคก์ารอบรม
คอื การออกแบบ สรา้งแบบตดั และการพฒันาผลติภณัฑ ์โดยน าผา้พืน้บ้าน

มาใช้ในการอบรม เพิม่มูลค่าของผ้าพืน้บ้าน ซึ่งการอบรมครัง้นี้ผู้เขา้อบรมจะได้รบัการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญจากสาขา
ต่างๆ หลกัสูตรการอบรมจะสามารถตอบสนองความต้องการในการเพิม่ศกัยภาพการผลติและเพิม่ความรูค้วามสามารถใน
การหารายไดแ้ละประกอบอาชพี 

 

 

 

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์น าโดย ผศ.ดร.สุภาพร ช่ืนชู

จิตร คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณาจารย์สมยัสามญัครัง้ที่ 

1/2561 ในวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2561 ณ หอ้งประชุมทานตะวนั หอ้ง 12102 อาคาร 12 
ศูนยว์ทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ โดยกล่าวขอบคุณคณาจารยท์ุกท่านที่ได้
ให้ความร่วมมอืและสนับสนุนการจดักจิกรรมต่างๆ ของคณะและของมหาวิทยาลยัที่
ผ่านมา และมขีอ้ราชการหลายเรื่องที่จะแจง้ให้ทราบและพจิารณาที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานของคณะและมหาวทิยาลยั พรอ้มปรกึษาหารอืในการด าเนินงานของคณะ
และมหาวทิยาลยัในเรือ่งต่างๆ นอกจากนี้ คณบดคีณะวทิยาศาสตรไ์ดม้อบของที่ระลกึ
ขอแสดงความยนิดกีบั ผศ.ส าคญั ฮ่อบรรทดั ทีไ่ดต้ าแหน่งทางวชิาการ 
 

 

 
 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารกฬีา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์น าโดย ผศ.กริชเพชร นนทโคตร 

หวัหน้าสาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬา พรอ้มด้วยคณาจารย์และนักศกึษา น านักศกึษาเดนิทางเข้าศกึษาดูงานทางด้าน
วทิยาศาสตรก์ารกฬีา ในวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2561 ณ สถานกฬีาและสุขภาพ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี(SUT Sport 
and Health Center) และ MS Sports Club 
 

 
 
 
 
 
 

วิทยาศาสตร ์จดัโครงการพฒันาศลิปะ 

และมรดกทางวฒันธรรมเพือ่เพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิ 
 

วิทยาศาสตร ์ประชมุคณาจารยส์มยัสามญัคร ัง้ท่ี 1/2561 

วิทยาศาสตรก์ารกฬีา ศกึษาดงูาน ณ จงัหวดันครราชสมีา 

 



 
 

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรรีมัย ์จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
เพื่อการวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิให้กบันักศึกษาชัน้ปีที่ 3 - 4 ในวนัที่ 24 - 
25 มนีาคม 2561 ทีผ่่านมา ณ หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรช์ัน้ 2 อาคารนวตั

ปัญญา มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ไดร้บัเกยีรตจิาก คณุณัฏฐ ์บญุด้วง จาก

บรษิทั ซพีรีเีทลลงิค ์เป็นวทิยากรใหค้วามรูแ้ละแชรป์ระสบการณ์ใหน้ักศกึษา
มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโปรแกรม Microsoft Excel ในการวเิคราะหข์อ้มลู
ทางสถติไิด้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และสรา้งความเชี่ยวชาญสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในอนาคตได ้ 
 

 
 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารกฬีา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ น าโดย ผศ.กริชเพชร นนทโคตร 
หวัหน้าสาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารกฬีา พรอ้มด้วยอาจารยแ์ละนักศกึษาสาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารกฬีา ได้รบัเกยีรตเิป็น
วิทยากรให้ความรู้ เรื่องการออกก าลงักาย ในโครงการอบรมผู้น าออกก าลงักาย ประจ าปีงบประมาณ 2561 ในวนัที่ 2 
มนีาคม 2561 ณ หอ้งประชุมชัน้ 3 ส านกัเทศบาลต าบลหว้ยราช อ าเภอหว้ยราช จงัหวดับุรรีมัย ์
 

 

 

 

 
 
 

 
         อ.เลิศภมิู จนัทรเพญ็กลุ อ.วิณากร ท่ีรกั อาจารยป์ระจ าสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ออกนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ในวนัที่ 23 มนีาคม 2561 ณ บริษัทน ้าตาลสุรินทร ์
อ.ปราสาท โดยไดพ้ดูคุยกบัผูจ้ดัการและนักวชิาการทีด่แูลนักศกึษาได้รบัชม
การน าเสนอกิจกรรมการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาในส่วนงานต่างๆ 
ได้รบัข้อเสนอแนะในการพฒันานักศึกษา และภาคบ่ายไปเดินทาง นิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ส านักงานเกษตร อ.ส าโรงทาบ จ.สุรินทร ์โดยได้พูดคุยกบัเกษตรอ าเภอและ
นกัวชิาการเกษตรทีด่แูล ไดร้บัขอ้เสนอแนะในการฝึกงานของนกัศกึษาเป็นอย่างด ี

สถติิประยุกต ์อบรมการใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel 

วิทยาศาสตรก์ารกฬีา วิทยากรอบรมใหค้วามรู ้เรือ่งการออกก าลงักาย 

เกษตรศาสตร ์นิเทศนกัศกึษาฝึกประสบการณวิ์ชาชพี 



 
 

 
      คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ น าโดย         
ดร.นิจพร ณ พทัลุง คณบดีฯ อ.พีร์นิธิ ราชวิชา รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา คณะผู้บรหิาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมจดักิจกรรม
โครงการสานสมัพนัธช์าวเกษตรและท าบุญคณะเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าปี 
2561 ในวนัที่ 3 มนีาคม 2561 โดยได้รบัเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา 

รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิารงานบุคคลและเทคโนโลยสีารสนเทศ มาเป็นประธาน
ในพธิ ีพรอ้มดว้ยเครอืข่ายคณะต่างๆ ดร.พชันี กลุฑานันท์ คณบดคีณะครุศาสตร ์ผศ.ดร.อคัรพนท์ เน้ือไม้หอม คณบดี

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   ดร.สาวิตรี อกนิษฐ์เสนีย์ 

ผูอ้ านวยการศูนยบ์่มเพาะวสิาหกจิ(UBI) มาร่วมในพธิกีารท าบุญโดยไดร้บัเกยีรตยิ่างสูงจากท่านเจา้คุณและคณะสงฆจ์ากวดั
ทุ่ง โพธิ  ์ได้มีพิธีการถวายภัตตาหารเช้า  เจริญพระพุทธมนต์และเทศน์ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยกีารเกษตร และในช่วงสายมกีจิกรรมงานเลี้ยงสานสมัพนัธ์ระหว่างคณะผู้บรหิาร คณาจารยแ์ละนักศกึษาคณะ
เทคโนโลยกีารเกษตร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุ รี ร ัมย์  
ด าเนินการซอ้มย่อยบณัฑติวทิยาศาสตรบณัฑติ (วท.บ.) กลุ่มย่อยที่ 4 รอบ 
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจ าปี 2560 วนัที่ 13 มนีาคม 2561 ณ ห้องประชุมขวญัข้าว อาคารสิริ
วทิยเกษตร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร และในวนัที ่15 มนีาคม 2561 ซึง่เป็น
พธิซี้อมใหญ่เต็มรูปแบบ สาขาวชิาต่างๆ ทัง้ 3 สาขาวชิา ประกอบไปด้วย 

สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ สาขาวชิาสตัวศาสตร์และสาขาวชิาประมง ได้จดัท าป้ายและซุ้มแสดงความยนิดกีบับณัฑติคณะ
เทคโนโลยกีารเกษตรทัว่ทัง้บรเิวณอาคารสริวิทิยเกษตร เพื่อใหบ้ณัฑติไดถ่้ายภาพรว่มกบัคณาจารยแ์ละญาตพิีน้่องทีม่าร่วม
แสดงความยนิด ี
 
  

 

 

เทคโนโลยกีารเกษตร จดักจิกรรมสานสมัพนัธ์ชาวเกษตรและท าบญุ

คณะ 

เทคโนโลยกีารเกษตร ซอ้มย่อยบณัฑติวิทยาศาสตรบณัฑติ 

(วท.บ.)  



 

 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรรีมัย ์โดย ผศ.ปัญญา เจริญพจน์ สาขาวชิาสตัวศาสตร์ 
และ อ.เลิศภมิู จนัทรเพญ็กลุ สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์ไดร้บั
เชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชื
และการใช้ประโยชน์  ในโครงการอันเนื่ อ งมากจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนฯ จัดโดยสหกรณ์
การเกษตร ในวนัที่ 21 มนีาคม 2561 ที่ผ่านมา อ.ละหาน
ทราย จ. บุรรีมัย ์เพื่อกลุ่มเกษตรกรในโครงการสหกรณ์การเกษตร อ.ละหานทรายใหต้ระหนักความส าคญัของการอนุรกัษ์
พนัธุกรรมพชืและสตัวใ์นทอ้งถิน่ รวมถงึแนวทางการใชป้ระโยชน์พชืสมุนไพรพืน้ถิน่ในการพฒันาอาชพี ณ ศูนยป์ฏบิตักิาร
อุดมศกึษาปะค า อ.ปะค า จ.บุรรีมัย ์โดยไดม้เีกษตรกรในกลุ่มสหกรณ์การเกษตร อ.ละหานทราย กว่า 30 คน 
  

 
 

 
      อ.พิชิต วนัดี อ.สกรณ์ บุษบง อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์         
อ.เลิศภูมิ จนัทรเพ็ญกุล อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรพร้อมด้วยนักศึกษาผู้ช่วยวิจ ัย  ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
ง านวิจัย ด้ า นก า รบ ริห า ร จัด ก า รน ้ า ใ นพื้ นที่ วิ จ ัย เ พื่ อ จัดท า ร ะบบ
แอพพลเิคชัน่ ในงานวจิยัเรื่อง การใช้แอพพลเิคชัน่ในการบรหิารจดัการน ้า
ส าหรบักลุ่มเกษตรผูป้ลูกผกัอนิทรยีน์อกฤดูกาลผลติกลุ่มเกษตรกรบา้นหนอง
ไผ่ ต าบลเมอืงไผ่ อ าเภอหนองกี่ จงัหวดับุรรีมัย์ ในวนัที่ 18 มนีาคม 2561     
ทีผ่่านมา โดยไดเ้ปิดเวทชีีแ้จงการเกบ็ขอ้มลูโดยไดร้่วมระดมความคดิและรบั
ฟังขอ้เสนอแนะจากเกษตรกรในชุมชนเพื่อรวบรวมขอ้มูลน ามาวเิคราะหเ์พื่อ

การด าเนินการออกแบบระบบแอพพลเิคชัน่ในการบรหิารจดัการน ้าอย่างเหมาะสมในพืน้ที ่ณ ศาลาประชาคม หมูบ่า้นหนอง
ไผ่ ต.เมอืงไผ่ อ.หนองกี ่จ.บุรรีมัย ์
 

  
 

สาขาวิชาสตัวศาสตร ์คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

จ าหน่ายผลติภณัฑ ์“ไข่ไก่อารมณ์ดี”  

สดจากฟารม์ศูนยห์นองขวาง  

สนใจตดิต่อสัง่ซือ้และสอบถามรายละเอยีดไดท้ี่  

น้องผนิ 088-8714496  

น้องแยม้ 082-0024072 

ขอขอบคุณเครดติขอ้มลู: อ.พรีน์ิธ ิราชวชิา หวัหน้าสาขาวชิาสตัวศาสตร์ 

เทคโนโลยกีารเกษตร  เป็นวิทยากรใหค้วามรูก้ารอนุรกัษพ์นัธุกรรม

พชื 

เทคโนโลยกีารเกษตร  ร่วมลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลงานวิจยั 
ดา้นการบรหิารจดัการน า้ เพือ่จดัท าระบบ

แอพพลเิคช ัน่ 

สตัวศาสตร ์จ าหน่ายผลติภณัฑ ์“ไข่ไก่อารมณด์ี” 



 

 
  

 คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ ร่วมกบับรษิทั ไวส์
แพค บสิเินส โซลูชัน่ส์ โพรไวเดอร์ จ ากดั จดัโครงการอบรมสมัมนาเชงิใหค้วามรู้
เกี่ยวกับระบบ Network & Security Innovation ให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่าคณะ

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม และบุคคลทัว่ไป จ านวนกว่า 100 คน ในวนัที ่28 มนีาคม 2561 ณ หอ้งประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม โดยไดร้บัเกยีรตจิาก ดร.สุวฒัน์ มณีวรรณ รองคณบดฝ่ีายวชิาการ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เป็นประธานในพธิี
เปิดในครัง้นี้ และคณุพีรพล ธนรตันนนท์ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไวสแ์พค บสิเินส โซลชูัน่ส์  โพรไวเดอร ์จ ากดั โดยเนื้อหาของ
การอบรมเป็นการบรรยายพเิศษหวัขอ้ “รูจ้กักบัระบบ Network เทรนด์ภาพรวมเทคโนโลยตี่างๆ ทีน่่าสนใจ จุดส าคญัทีเ่ริม่มกีารใช้
งานในระบบเครอืขา่ยขององคก์ร แนะแนวทางของแต่ละองคก์รในการศกึษาเทคโนโลยใีหม่ๆ ส าหรบัระบบเครอืขา่ยองคก์ร มคีวาม
จ าเป็นอย่างไร” โดย คณุวชิรศกัด์ิ  พิศิษฎ์สงัขกลุ จาก บรษิทั เอสไอเอส ดสิทรบิวิชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และหวัขอ้
“นวตักรรมทีม่ากกว่าระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต โดย Ruijie NetworkW บรรยายโดย คณุสรุเชษฐ ์บญุนอก จาก Ruijie Networks 
(Thailand) ซึง่วตัถุประสงคใ์นการจดัโครงการอบรมในครัง้นี้ เพื่อใหน้ักศกึษา ศษิยเ์ก่า บุคคลทัว่ไป ไดร้บัความรู ้เพื่อใหท้นักบัการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการพฒันาไปอย่างรวดเร็ว เข้าสู่ยุคดิจิตอล 4.0 ลดบทบาทของมนุษย์ เพิ่มความฉลาดให้กบั
เทคโนโลย ี ปรบัตวักบัยคุสมยัทีพ่ฒันาไปอยา่งรวดเรว็ใหม้คีวามรอบรูเ้ทา่ทนัเทคโนโลยหีรอืองคค์วามรูใ้หม่ๆ  และความคุม้คา่ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

       สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุ ต ส าหก ร ร ม  คณะ เ ทค โ น โ ล ยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรมัย์ น าโดย อ.สนิท พาราษฎร์ 
หวัหน้าสาขาวชิาออกแบบผลติภณัฑ์ 
อุตสาหกรรม ออกนิเทศนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วชิาชพี ในวนัที่ 26-27 มนีาคม 2561 ยงัสถานประกอบด้านการออกแบบต่างๆ อาทิ บรษิัท คร-ีฟูล จ ากดั 
(บรษิทัทีด่ าเนินการดา้น รบัเหมาตกแต่งภายใน, เฟอรน์ิเจอรบ์ลิทอ์นิตามสัง่) บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล คอนเน็คเทรด จ ากดั 
บริษัท Wynex  บริษัท เอ็ส บี เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด และบริษัท อ านาจชัยกิจอินทีเรีย จ ากัด เพื่อนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วชิาชพี ประจ าปีภาคเรยีนที ่2/2560 เพื่อรบัฟังค าแนะน า และตชิมจากสถานประกอบการณ์โดยตรง และน ามา
พฒันาปรบัปรงุหลกัสตูรต่อไป 

 

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม อบรมใหค้วามรู ้

ระบบ NETWORK & SECURITY INNOVATION 

ออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม ออกนิเทศน.ศ. ฝึกประสบการณวิ์ชาชพี 

 



 

 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์ น าโดย อ.พูนธนะ ศรีสระคู 

หวัหน้าสาขาวชิาฯ ออกนิเทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี ณ สถานประ
การณ์ต่างๆ ในระหว่างวนัที่ 26-29 มนีาคม 2561 อาท ิบรษิทั แอดเดอราน
ไทย, บรษิทั อาร ์เอม็ ซ ีฟารม์ ,โรงงานน ้าตาลบุรรีมัย ์จ ากดั, บรษิทั ขา้ว ซ.ี
พ.ี จ ากดั, บรษิัท รบัเบอร์แลนด์โปรดกัส์, บรษิัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม , 
บรษิทั อซีซูุ มอเตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั, บรษิทัอนุสรณ์ เบสเซฟ จ ากดั,บรษิทั ไทยโรตารี ่เอน็จเินียริง่ จ ากดั, บรษิทัเกยีน
ลอ็ค (ไทยแลนด์) จ ากดั, บรษิทัออโตลฟิ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อนิเทศนักศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี ประจ าปีภาค
เรยีนที ่2/2560 เพื่อรบัฟังค าแนะน า และตชิมจากสถานประกอบการณ์โดยตรง และน ามาพฒันาปรบัปรงุหลกัสตูรต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ จัดโครงการ
อบรม “เทคโนโลยกีารออกอากาศโทรทศัน์ และการเปลี่ยนผ่านระบบออกอากาศ ไปสู่อนาคตของประเทศไทย ” ให้กบั
นกัศกึษาสาขาวชิาอเิลก็ทรอนิกสส์ื่อสาร และบุคคลทีส่นใจ จ านวนกว่า 80 คน ในวนัที ่23 มนีาคม 2561 ณ หอ้งประชุมเลก็ 
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์โดยไดร้บัเกยีรตจิาก ผศ.วีระ เนตราทิพย ์คณบดคีณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม เป็นประธานในพธิเีปิด และ คณุธนกร สุขใส ต าแหน่ง วศิวกรช านาญการ ฝ่ายขอ้มลูและวางแผนวศิวกรรม 
ส านกัวศิวกรรมองคก์ารกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นวทิยากรใหค้วามรู ้ซึง่ว ัตถุประสงคใ์นการ
จดัโครงการในครัง้นี้ เพื่อใหน้กัศกึษาเป็นผูม้คีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญดา้นระบบโทรทศัน์ดจิติอลเป็นอย่างด ีสามารถน าไป
ปรบัใชใ้นการเรยีนการสอนต่อไป 

 
 

 
 
 
 

เทคโนโลยกีารจดัการอตุสาหกรรม นเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณวิ์ชาชพี 

 

อเิลก็ทรอนกิสส์ือ่สาร อบรมเทคโนโลยกีารออกอากาศโทรทศัน ์

และการเปลีย่นผ่านระบบอากาศ ไปสู่อนาคตของประเทศไทย 



 
 
 สาขาวชิาการบญัช ีคณะวทิยาการจดัการ จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเรื่องการใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางการ
บญัช ีประจ าปีการศกึษา 2561 ในวนัที่ 25 มนีาคม 2561 ณ ห้องประชุมเฟ่ืองฟ้า อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ50 พรรษามหา
วชิราลงกรณ มหาวิทยาลยัราชภฎับุรรีมัย์ โดยได้รบัเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รกัษาราชการแทน อธิการบดี

มหาวทิยาลยัราชภฎับุรรีมัย์ เป็นประธานเปิดการอบรม และไดร้บัความอนุเคราะหจ์าก อ.ภณัฑิรา สุทธิ และ อ.ดวงนภา 

ไหมพรม เป็นวทิยากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สาขาวชิาการบญัช ีคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏั
บุรรีมัย์ จดัโครงการอบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการเรื่อง “การใช้เครื่อง
ค านวณ” ในวนัที ่10 มนีาคม 2561 ณ หอ้งประชุมเฟ่ืองฟ้า อาคารเฉลมิ
พระเกยีรต ิ50 พรรษามหาวชริาลงกรณ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ 
โดยได้ร ับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน 

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฎับุรรีมัย ์เป็นประธานเปิดการอบรม 
 

 

 
 

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ น าโดย ผศ.ทศพร แก้วขวญัไกร 

อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์จดัอบรมสบืคน้ทางวชิาการทางดา้นเศรษฐศาสตร ์ ในวนัที ่28 มนีาคม 2561 ที่ผ่าน
มา โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรยีนรู้ระบบการสืบค้นด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อน าไปใช้ในชวีติประจ าวนัได้ ยงั
น าไปใชใ้นการเรยีนการสอนได ้และยงัน าไปใชใ้นระหว่างฝึกประสบการณ์วชิาชพีได ้ 
 

 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาการบญัช ีอบรมการใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางการบญัช ี 

สาขาวิชาการบญัช ีอบรม “การใชเ้ครือ่งค านวณ” 

เศรษฐศาสตร ์จดัอบรมการสบืคน้ทางวิชาการทางดา้นเศรษฐศาสตร ์



 

 
 

 นักศึกษาสาขาวิชาการบญัชี ชัน้ปีที่ 3 หมู่ 2 คณะวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์จดัโครงการเตรียมความพร้อมส าหรับการขึ้น

ทะเบียนเป็นผู้ท าบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษีอากร และผู้สอบบัญชีร ับอนุญาต 

ประจ าปีการศกึษา 2560 ในวนัที ่31 มนีาคม 2561 ทีผ่่านมา โดยไดร้บัเกียรติ

จาก รศ.มาลิณี จโุฑปะมา รกัษาราชการแทน อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฎั

บุรีร ัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้ร ับความอนุเคราะห์จาก

ส านกังานบญัชชียัวฒัน์การบญัช ีและส านกังานบญัชคีนบญัชเีป็นวทิยากร ใหค้วามรู ้

 

 

 

 

 

 

 
        สาขาวชิาการตลาด สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาการจดัการ 
และสาขาวิชาการบริหารทรพัยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจดัการ โดย       
ผศ.ดร.จนัทิราพร ศิรินนท ์ผศ.ดร.รพีพรรณ พงษ์อินทรว์งศ ์ผศ.ทศพร 
แก้วขวญัไกร อ.ปัญจมาพร ผลเกิด และ อ.ปิติพฒัน์ นิตยกมลพนัธุ์ น า
นกัศกึษาเขา้รว่มแขง่ขนัทกัษะวชิาการดา้นบรหิารธุรกจิ ในวนัที ่30 มนีาคม 
2561 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่น ในวนัที่ 30 มนีาคม 2561 ทัง้นี้ เพื่อให้นักศึกษาได้มคีวามรู้ใน

ศาสตรบ์รหิารธุรกจิ และสอดคลอ้งกบัพนัธกจิการส่งเสรมิและพฒันาบณัฑติ ซึง่มทีมีจากสถาบนัต่างๆ ส่งเขา้แขง่ขนัทัง้หมด 
36 ทีม ผลการแข่งขนัปรากฏว่า นายภูดิศ ห่วงเนาวกลุ และ นางสาววิไลวรรณ จนัทร์คะนึง นักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด ไดค้ะแนนรวมเป็นอนัดบัที ่2 ไดร้างวลั “รองชนะเลศิอนัดบัที ่1  
 
 

 
 
 
 
 

การบญัช ีจดัโครงการเตรยีมความพรอ้มการขึ้นทะเบยีนเป็นผูท้ าบญัชี 
ผูส้อบบญัชภีาษอีากร และผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ปีการศกึษา 60 

วิทยาการจดัการ น านกัศกึษาร่วมแข่งขนัทกัษะวิชาการดา้นบรหิารธุรกจิ 



  
 

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จดัโครงการค่าย
อาสาพฒันาชุมชนและท้องถิ่น "สรา้งศาลาอ่านหนังสอื และ
สื่อการเรยีน"ณ โรงเรยีนบา้นปรอืพวงส าราญ บา้นหนองปรอื
ใหม ่หมูท่ี ่7 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรรีมัย ์ในวนัที ่29-31 
มนีาคม 2561 โดยได้น านักศึกษาติดตัง้เครื่องคอมพวิเตอร์ 
เดนิระบบ Network ระบบไฟ ตดิตัง้พดัลมในห้องเรยีนสร้าง
ศาลาอ่านหนังสอื และจดักิจกรรมต่างๆ ให้นักเรยีน ได้รบั

ความอนุเคราะห ์จาก บรษิทัสยามแมคโคร สาขาบุรรีมัยบ์รจิาค คอมพวิเตอร ์จ านวน 5 เครื่อง และบรษิทัแลคตาซอย ร่วม
สมทบ นมแลคตาซอย จ านวน 6 ลงั สมุด ดนิสอ ปากกา จ านวน 100 ชุด  โดยทางสาขาวชิาคอมพวิเตอร์มกีารพัฒนา
นักศกึษา ใหม้จีติอาสา ช่วยเหลอืชุมชนสงัคม มนี ้าใจแบ่งปัน และสามารถน าความรูท้ีเ่รยีนมา ท าใหเ้กดิประโยชน์ต่อชุมชน
และทอ้งถิน่ได ้
 
 
 

 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัด
โครงการศกึษาดูงานเพื่อพฒันาคุณภาพนักศกึษา ณ บรษิทั ดบัเบิ้ล 
10 1991 และสถานประกอบการใกล้เคียง ในวนัที่ 23-25 มนีาคม 
2561 ณ บรษิทั ดบัเบิ้ล 10 1991 (มหาชน) และสถานประกอบการ
ใกลเ้คยีง โดยมนีกัศกึษาสาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ ชัน้ปีที ่3 จ านวน 
65 คน โดยมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างประสบการณ์ตรงจากสถาน
ประกอบการต่างๆ แก่นักศกึษา เพื่อใหน้ักศกึษาไดร้บัความรูด้า้นเทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่ทีส่ามารถน ามาประยกุตใ์ช้
ในชวีติประจ าวนัได ้ 
 
 

 
 

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะ
วิทยาการจัดการ จัดโครงการ  ”ออกค่ายอาสาพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม” ในวันที่  10-11 มีนาคม 2561 ณ 
โรงเรยีนนิคมสร้างตนเอง 5 ต.จนัทบเพชร อ.บ้านกรวด     
จ.บุรีร ัมย์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ คณาจารย์และ
นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะ
วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์จ านวน 100 

คน ซึง่กจิกรรมในครัง้นี้ไดแ้ก่ การมอบอุปกรณ์กฬีา อุปกรณ์การเรยีน อุปกรณ์ทางการเกษตร ทาสรี ัว้โรงเรยีน ทาสฟุีตบาท 
ทาสสีนามเดก็เล่น ทาสโีรงอาหาร ทาสหีอ้งสมุด ทาสทีางเดนิเทา้ส าหรบัเดก็อนุบาล ทาสโีต๊ะเรยีน ทาสโีต๊ะโรงอาหาร และ
ปรบัปรุงซ่อมแซมหลงัคาโรงอาหาร เพื่อพฒันานักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในด้านคุณธรรมจรยิธรรม ให้มจีติอาสาและ
จติส านึกเพื่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และเพื่อสรา้งเครอืขา่ยความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างมหาวทิยาลยัฯ โรงเรยีน และชุมชน  
 

คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ จดัค่ายอาสาพฒันาชมุชนและทอ้งถิน่ 

คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ ศกึษาดงูานเพือ่พฒันาคุณภาพนกัศกึษา 

การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ออกค่ายอาสาพฒันาคุณธรรมจรยิธรรม 



 
 
  

ส านักงานต่างประเทศ จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตัิการ
ส่งเสรมิและประชาสมัพนัธด์้านการท่องเทีย่วเพื่อรองรบัการเป็น
เจ้าบ้านที่ดี” (Ask Me Project) ระหว่างเดอืนมกราคม-สงิหาคม 
2561 ซึ่งเป็นนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวของจงัหวดับุรรีมัย์
ภายใตย้ทุธศาสตรท์ีใ่หจ้งัหวดับุรรีมัยเ์ป็นศูนยก์ลางการท่องเทีย่ว
แหล่ งอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก ส านักงาน
ต่างประเทศจึงได้น านโยบายดังกล่าวมาพัฒนาบุคลากรเพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิ
โดยมหีน้าที่จดัอบรมทกัษะด้านการท่องเที่ยวให้กับนักศึกษาที่
เกี่ยวขอ้ง เพื่อประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยวของจงัหวดัให้เป็นที่
รู้จกัอย่างแพร่หลายและสร้างความเชื่อมัน่และมคีวามพร้อมใน
การให้บริการแก่นักท่องเที่ยว  โดยในเดือนมีนาคม 2561 มี
นักศึกษาเข้าร่วมการอบรมทัง้หมด 5 รุ่น ได้แก่ วนัที่ 3-4 และ 
10-11 มนีาคม สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน วนัที ่17-18 มนีาคม สาขาวชิาการสื่อสารมวลชน วนัที ่24-25 มนีาคม สาขาวชิา
การสื่อสารมวลชนและสาขาวชิาการท่องเทีย่วและโรงแรม วนัที ่31 มนีาคม-1 เมษายน สาขาวชิาการท่องเทีย่วและโรงแรม 
ณ หอ้งประชุมลกัษณะงามและหอ้งเจรญิพนัธุวงศ ์อาคารนวตัปัญญา  

 

ส านกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ขอเชญิร่วมกจิกรรมอ่านสะสมแสตมป์และของท่ีระลกึ 
เมือ่คนืหนงัสอื (Check in) ตามก าหนด รบัแสตมป์ 1 ดวง ต่อ 1 เล่ม 

นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีนกัศกึษา ป บณัฑติ และนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 
กรณอีาจารยแ์ละบุคลากรเมื่อยมืหนงัสอืออก (Check on) รบัแสตมป์ 1 ดวง ต่อ 1 เล่ม 

อาจารยแ์ละขา้ราชการพลเรอืนในอุดมศกึษา พนกังานมหาวทิยาลยั พนกังานราชการ ลกูจา้งประจ า และอาจารยส์ญัญาจา้ง 

เริม่สะสม วนันี้ – 18 พฤษภาคม 2561 
“ของทีร่ะลกึ หมดแลว้หมดเลย” 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

ส านกังานต่างประเทศ จดักจิกรรมส่งเสรมิและประชาสมัพนัธ์ 
ดา้นการท่องเท่ียวเพือ่รองรบัการเป็นเจา้บา้นท่ีด ี



ส่งสารผ่านสือ่วิทยุกระจายเสยีง  
               โดย งานประชาสมัพนัธ ์มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรมัย ์

 

ร ายก า ร วิท ยุ เ พื่ อ ป ร ะ ช าสัมพัน ธ์ มห า วิท ย าลัย  ด า เ นิ น ร ายก า ร โ ด ย  
คณุกิตติญา กึมรมัย ์งานประชาสมัพนัธ ์ กองกลาง  ส านกังานอธกิารบด ี

...วนัอาทติยท์ี ่4,11,18,25 มนีาคม 2561 ในรายการ “ราชภฏัสู่ชุมชน” 
ทางสถานีวทิยอุงคก์ารสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจงัหวดับุรรีมัย ์92 MHZ เวลา 
16.10 – 17.00 น. ...วนัจนัทรท์ี ่5,12,19,26 มนีาคม 2561 ในรายการ “จนัทรน์ี้

ที่ราชภฏั” ทางสถานีวทิยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทยจงัหวดับุรรีมัย์ 101.75 MHZ  เวลา 11.10 - 12.00 น. น าเสนอ
ข่าวสาร การเปิดรบัสมคัรนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2561 
ประชาสมัพนัธ์การจดัโครงการประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
ครัง้ท่ี 1 ในหวัข้อ “มนุษย-สงัคมศาสตรเ์พ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน : โอกาสและความท้าทายในกรแสท้องถ่ิน-โลกา
ภิวัตน์” ซ่ึงมีก าหนดจะจัดขึ้นในวันท่ี  28-29 เมษายน 2561 จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรมัย ์และประชาสมัพนัธ์โครงการส่งเสริมการพฒันาผลิตภณัฑ์และผู้ประกอบการ OTOP 
เชิงปฏิบติัการ ปี 2561 
   

 
 
 
 

 สาขาวชิาการสื่อสารมวลชน คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยั
ราชภฏับุรรีมัย ์โดย อ.ปัทมาวดี วงษ์เกิด หวัหน้าสาขาวชิาฯ จดัโครงการ
บริการวิชาการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองตาไก้ อ าเภอนางรอง จงัหวดับุรรีมัย์” ในวนัที่ 
24-25 มนีาคม 2561 ณ ชุมชนบ้านหนองตาไก้ ต าบลหนองกง อ าเภอนางรอง จงัหวดับุรรีมัย์ มนีักศึกษาสาขาวชิาการ
สื่อสารมวลชนที่เรยีนในรายวชิาการสื่อสารเพื่อการพฒันาท้องถิ่นและคนในชุมชนบ้านหนองตาไก้  เขา้ร่วมโครงการเป็น
จ านวนกว่า 80 คน ทัง้นี้เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดร้บัความรูแ้ละทกัษะเทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว รวมทัง้
การใช้โปรแกรมตดัต่อและตกแต่งภาพด้วยสมาร์ทโฟน สามารถคดิประเด็นข่าวประชาสมัพนัธ์ได้อย่างน่าสนใจ สามารถ
เขยีนบทสารคดที่องเทีย่วชุมชน คดิโปรโมชัน่สนิคา้ วธิกีารโฆษณา และการวางแผนการสื่อสารการตลาด เขา้ใจเทคนิคและ
วธิกีารใชส้ื่ออนิเทอรเ์น็ตในการสรา้งช่องทางการประชาสมัพนัธแ์ละช่องทางการตลาดเพื่อน าเสนอสนิคา้ในชุมชน ตลอดจน
นักศกึษาไดม้สี่วนร่วมในการบรกิารวชิาการรวมทัง้มกีารบูรณาการการจดัการเรยีนการสอน มาใชใ้นกจิกรรมการเรยีนการ
สอนในรายวชิาการสื่อสารเพื่อการพฒันาท้องถิน่ ซึ่งได้รบัความอนุเคราะห์จาก อ.ภคัณิษา อภิศุภกรกลุ และ อ.จงกล         
ศิริประภา อาจารยส์าขาวชิาการสื่อสารมวลชน เป็นวทิยากร 
 
 

 
 
 
 

การสือ่สารมวลชน อบรมการผลติสือ่ประชาสมัพนัธ์  
การท่องเท่ียวชมุชนบา้นหนองตาไก ้



 

สรปุผลการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏับรุีรมัย ์
สมยัสามญั คร ัง้ท่ี 03/2561 

วนัจนัทรท่ี์ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 

ณ หอ้งประชมุเบญจกาญจน ์ช ัน้ 5 อาคารนวตัปัญญา มหาวิทยาลยัราชภฏับรุรีมัย ์
1. เรือ่ง แนวทางการจดัการศึกษาระดบัปริญญาเอก 

ดร.สุชาต ิเมอืงแกว้ นายกสภามหาวทิยาลยั แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า คณะกรรมการการอุดมศกึษาเหน็ชอบแนวทางในการจดัการศกึษา
ระดบัปรญิญาเอกและใหส้ถาบนัอุดมศกึษาทุกแห่งยดึเป็นแนวทางในการจดัศกึษา โดยแนวทางดงักล่าวมุ่งเน้นใหม้กีารจดัการศกึษาทีเ่น้นการ
วจิยัและสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ทีจ่ะเป็นฐานทางปัญญาของประเทศ และน าไปใชใ้นการพฒันาประเทศไดจ้รงิ 

2. เรือ่ง การแต่งตัง้คณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการสภาคณาจารยแ์ละข้าราชการประเภทคณาจารยป์ระจ า 

มหาวิทยาลัย  มีค า สั ง่ แ ต่ งตั ้ง คณะกรรมการ เ ลือ กตั ้ง ก ร รมกา รสภาคณาจา รย์แ ล ะข้า ร าชการ  เพื่ อท าห น้ าที่  
จดัให้มีการเลือกตัง้ให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจ า จ านวน 3 ราย ที่ยงัคงว่างอยู่ โดยจะ
ด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดอืน เมษายน 2561 

3. เร่ือง การแต่งตัง้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั 

ทีป่ระชุมสภามหาวทิยาลยัมมีตแิต่งตัง้คณะกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวทิยาลยั ชุดใหม่ แทนชุดเดมิทีค่รบวาระการด ารงต าแหน่ง 
โดยม ีดร.ช านาญ บุญวงศ ์เป็น ประธานคณะกรรมการสง่เสรมิกจิการมหาวทิยาลยั คนใหม่ 

4. เรือ่ง การจดัประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติทางมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ก าหนดจดังานการประชุมวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิครัง้ที ่1 

พ.ศ. 2561 “มนุษย์-สงัคมศาสตร์เพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน : โอกาสและความท้าทายในกระแสท้องถิ่น -โลกาภิวตัน์ ในระหว่างวนัที่ 28-29 

เมษายน พ.ศ. 2561 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์

5. เร่ือง การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรมัย ์ว่าด้วยการจ่ายเงินให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อใน
เวลาราชการของพนักงานมหาวิทยาลยั 

ที่ประชุมสภามหาวทิยาลยั มมีติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ ว่าด้วยการจ่ายเงนิให้ทุน  

สนบัสนุนการศกึษาต่อในเวลาราชการของพนกังานมหาวทิยาลยั (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2561 

6. เรือ่ง การพิจารณาเหน็ชอบการปรบัปรงุแก้ไขหลกัสูตร 

ทีป่ระชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์มมีตเิหน็ชอบการปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสตูร จ านวน 4 หลกัสตูร ดงันี้ 

1) หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2559) 

2) หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาดนตรศีกึษา (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2558) 

3) หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาดนตร ี(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2559) 

4) หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2558) 

7. เรือ่ง นโยบายการจดัตัง้คณะพยาบาลศาสตร ์

ที่ประชุมสภามหาวทิยาลยั มีมติเห็นชอบนโยบายการจดัตัง้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรมัย์ เพื่อรองรบัและ
ตอบสนองความตอ้งการดา้นการบรกิารสาธารณสขุทัง้ในระดบัทอ้งถิน่และระดบัชาต ิ

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


