
 

 





 
 

 องค์การบริหารนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรรีมัย ์จดัการแข่งขนักฬีาภายใน มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์“ม่วง-เหลอืงเกมส ์
ครัง้ที่ 44” ประจ าปีการศึกษา 2560 ในวนัที่ 19 มีนาคม – 1 เมษายน 2561       
ณ สนามกฬีากลางมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์โดยได้รบัเกยีรตจิาก รศ.มาลิณี 
จุโฑปะมา รกัษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์  เป็น
ประธานเปิดกจิกรรม มวีตัถุประสงค์เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษาได้แสดงออกทกัษะ
ทางด้านการกีฬา การตัดสนิกีฬา การสรา้งสรรค์การเชยีร์ เชยีร์ลดีเดอร์ ขบวน
พาเหรดและการสรา้งสรรคอ์ื่นๆ ทีก่่อใหเ้กดิงานทีม่ปีระสทิธภิาพ ก่อใหเ้กดิความ
รกัความสามคัคใีนหมู่คณะ และสามารถคดัเลอืกนักกีฬาต่างๆ เพื่อเป็นตวัแทน
ของมหาวทิยาลยั เขา้รว่มการแขง่ขนักฬีาภายนอกรายการอื่นๆ ต่อไป 

โดยกิจกรรมเป็นการแข่งขนัชนิดกีฬาต่างๆ จ านวน 10 ชนิดกีฬา เริม่
ตัง้แต่วนัที ่19 มนีาคม 2561 และมพีธิเีปิดและปิดการแข่งขนัอย่างเป็นทางการในวนัที ่1 เมษายน 2561 ซึง่ผลการแข่งขนั
กฬีาประกอบไปด้วย ถ้วยรางวลัรวมกรฑีา ชนะเลศิ ไดแ้ก่ คณะ
วิทยาศาสตร ์รองชนะเลศิ คณะครศุาสตร ์รางวลัรองชนะเลศิ
อนัดบั 2 ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ถ้วยรางวลัรวม
กีฬาประเภทชาย ชนะเลศิ ได้แก่ คณะครศุาสตร์ รองชนะเลศิ 
ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ถ้วยรางวัลรวมกีฬาประเภทหญิง 
ชนะเลิศ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ รองชนะเลิศ ได้แก่ คณะ
วิทยาศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม ถ้วยรางวลัขบวนพาเหรด ชนะเลศิ ไดแ้ก่ คณะครุ
ศ าสตร์  รอ งชนะเลิศ  ได้ แ ก่  คณ ะม นุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ รองชนะเลศิอนัดบั 2 ได้แก่ วิทยาศาสตร ์ถ้วย
รางวลัการประกวดกองเชยีร ์ชนะเลศิได้แก่ คณะครศุาสตร ์รอง
ชนะเลศิได้แก่ คณะวิทยาศาสตร ์รองชนะเลิศอันดบั 2 ได้แก่ 
คณะวิทยาการจดัการ ถ้วยรางวลัการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ 
ชนะเลศิไดแ้ก่ คณะครศุาสตร ์รองชนะเลศิ ไดแ้ก่ คณะวิทยาการจดัการ รองชนะเลศิอนัดบั 2 ไดแ้ก่ คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์และ ถ้วยรางวลัการแข่งขนั Aerobic Dance ชนะเลศิได้แก่ คณะวิทยาศาสตร ์รองชนะเลศิอนัดบั 2 
ไดแ้ก่ คณะครศุาสตร ์รองชนะเลศิอนัดบั 2 ไดแ้ก่ คณะวิทยาการจดัการ 

 
 
 
 
 
 

มรภ.บรุรีมัย ์จดักฬีาภายใน ม่วง-เหลอืงเกมส ์คร ัง้ท่ี 
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 รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รกัษาราชการแทน อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราช
ภัฏบุ รีร ัมย์  เป็นประธาน เปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ าย
ประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ เรื่อง “การสร้างสื่ อ
ประชาสมัพนัธใ์นยุคดจิทิลั” ทีจ่ดัขึน้โดยงานประชาสมัพนัธ ์กองกลาง ส านกังานอธกิารบด ีในวนัที ่24-25 เมษายน 2561 ณ 
หอ้งประชุมหงสพ์นัธ ์อาคารนวตัปัญญา มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์มบีุคลากรเครอืข่ายประชาสมัพนัธภ์ายในมหาวทิยาลยั
ราชภฏับุรรีมัย ์ ผูส้นใจทัว่ไป และนักศกึษาสาขาวชิาการสื่อสารมวลชน คณะวทิยาการจดัการ เขา้รบัการอบรมเป็นจ านวน
กว่า  50  คน ทัง้นี้เพื่อให้ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการวางแผนการผลติสื่อประชาสมัพนัธ์ในยุค
ดจิทิลั ฝึกทกัษะและพฒันาศกัยภาพการปฏิบตัิงานด้านการออกแบบ และผลติสื่อประชาสมัพนัธ์ เพื่อประชาสมัพนัธ์บน
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ตลอดจนเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นการประชาสมัพนัธ ์อนัจะก่อใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่ี
แก่องค์กร โดยเนื้อหาของการอบรมทัง้ 2 วนั ประกอบไปด้วยการบรรยายการวางแผนการผลติสื่อประชาสมัพนัธ์และการ
วเิคราะห์เนื้อหา และเตรยีมขอ้มูลเพื่อน ามาออกแบบสิง่พมิพ์ Online โดย อ.จงกล ศิริประภา หวัหน้างานประชาสมัพนัธ ์
และการฝึกปฏบิตักิารลงมอืผลติสิง่พมิพ์ดจิทิลัด้วยโปรแกรม Adobe Indesign โดย ผศ.ดร.อโศก ไทยจนัทรารกัษ์ จาก
สาขาวชิาศลิปะดจิทิลั คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ น าโดย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รกัษาราชการ
แทน อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ ผศ.ดร.วนัทนีย ์นามสวสัด์ิ ที่ปรกึษา
อธิการบดี และ ดร.ธนิน กรอธิพงศ์ รกัษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงาน
อธกิารบด ี จดัโครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร ์5 ปี สู่การปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม

แบบมสี่วนรว่มของบุคลากรทุกระดบัภายในมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ครัง้ที ่8 (เดอืนกุมภาพนัธ-์เมษายน) ในวนัที ่28-29 
เมษายน 2561 ณ โรงแรมเลม่อนกราส รทีรตี พทัยา จ.ชลบุร ีมผีู้บรหิาร คณาจารย ์และเจา้หน้าที่ที่มวีนัคล้ายวนัเกดิใน
เดอืนกุมภาพนัธ-์เมษายน เขา้ร่วมโครงการเป็นจ านวนกว่า 80 คน โดยกจิกรรมเป็นการร่วมกนัแสดงความคดิเหน็ในแนว
ทางการพฒันามหาวทิยาลยัตามพนัธกจิหลกั 

 

 
 
 

 

มรภ.บรุรีมัย ์จดัอบรมเครอืข่ายประชาสมัพนัธ์ภายใน 

เรือ่ง “การสรา้งสือ่ประชาสมัพนัธ์ในยุคดิจทิลั” 

มรภ.บุรีรมัย ์จดัโครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร ์5 ปี 

สู่การปฏิบติัแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดบั (ก.พ.-

เม.ย.) 

 



 

 

 
 

 รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รกัษาราชการแทน อธกิารบดี
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ผศ.ดร.สุภาพร ช่ืนชูจิตร คณบดี
คณะวทิยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บรหิารมหาวิทยาลยัและ

คณะวิทยาศาสตร์ และคณาจารย์หลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ ต้อนรบัคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล
ประกอบด้วย รศ.สุปาณี เสนาดิสยั ประธานกรรมการ ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ ผศ.นันทวรรณเภาจีน และ รศ.
ดร.พรจนัทร ์สายทองดี ที่เดนิทางมาตรวจเยี่ยมความพร้อมโครงการจดัตัง้คณะพยาบาลศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏั
บุรรีมัย ์ในวนัที ่5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ ์อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ โดยคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒจิาก
สภาการพยาบาลไดต้รวจเยีย่มชมอาคารเรยีนหอ้งปฏบิตักิารทางการพยาบาล หอ้งสมุดและสถานทีต่่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการ
จดัการเรยีนการสอนหลกัสูตรพยาบาลศาสตร ์พรอ้มให้ขอ้เสนอแนะและแนวทางการจดัตัง้คณะพยาบาลศาสตรใ์ห้มคีวาม
พรอ้มตามเกณฑข์องสภาการพยาบาลเพื่อรองรบัการเปิดรบันกัศกึษาและการจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรพยาบาลศาสตร์
ซึง่คาดว่าจะสามารถรบันกัศกึษาเขา้ศกึษาไดใ้นปีการศกึษา 2561 นี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผศ.ดร.สุภาพร ช่ืนชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็น
ประธานเปิดโครงการเปิดวสิยัทศัน์การด าเนินงานสาธารณสุขชุมชน 
ณ ห้องประชุมพุดน ้ าบุศย์ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะ
วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ในวนัที่ 28 มนีาคม 2561 
ซึง่การจดัโครงการนี้ไดร้บัเกยีรตจิาก นางสิรินันทน์ มณีราชกิจ ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้มเทศบาลเมอืง
บุรรีมัย์ และคุณเทพวรรณ์ เตียมไธสง เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การ
ด าเนินงานสาธารณสุข เป็นการเปิดวสิยัทศัน์ ส่งเสรมิความรูแ้ละความเขา้ใจเกี่ยวกบัการด าเนินงานสาธารณสุขในชุมชนแก่
นกัศกึษาสาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน  

 
 
 
 
 
 
 
  

สาธารณสขุศาสตร ์จดัโครงการเปิดวิสยัทศัน ์

การด าเนินงานสาธารณสขุชมุชน 

สภาการพยาบาลตรวจเยีย่มความพรอ้ม 

การจดัต ัง้คณะพยาบาลศาสตร ์มรภ.บุรรีมัย ์



 

 
สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน จดัโครงการการประชุมแนวทางการ

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาธารณสุขชมชนร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
เมื่อวนัที่ 29 มนีาคม 2561 ณ ห้องประชุมทานตะวนั ศูนยว์ทิยาศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งการประชุมครัง้นี้จดั
ให้กบัหวัหน้าหรอืผู้แทนจากส านักสาธารณาสุขอ าเภอและผู้อ านวยการ
หรอืผูแ้ทนจากโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลในเขตพืน้ทีน่กัศกึษาฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีฯ ในจงัหวดับุรรีมัย ์จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดัสุรนิทร ์จงัหวดัรอ้ยเอ็ด และจงัหวดัศรสีะเกษ จ านวน 
70 แห่ง เพื่อหารอืและแจ้งแนวทางการด าเนินการจดัฝึกประสบการณ์วชิาชีพสาธารณสุขชุมชน การพัฒนารูปแบบฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีใหท้นัสมยั แลกเปลี่ยนเรยีนรูท้างวชิาการและวชิาชพี ช่วยพฒันาศกัยภาพ คุณภาพและประสทิธภิาพ
ของนกัศกึษา ในรายวชิาฝึกประสบการณวชิาชพีสาธารณสุขชุมชน  
 

 

 

 

 

 
 
 

สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั     
ราชภฏับุรรีมัย์ น าโดย อ.ชนัดดา รตันา อ.ณัฐพล วงษ์รมัย์ อ.ชลาวลั วรรณ
ทอง และ อ.ณัฐวุฒิ ทะนันไธสง น านักศึกษา ชัน้ปีที่ 2 และ 3 จ านวน 86 คน 
ศกึษาดงูานเพื่อพฒันาความรูใ้หก้บันักศกึษาสาขาวชิาภูมศิาสตรแ์ละภมูสิารสนเทศ 

โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งเสรมิประสบการณ์และเพิม่มุมมองในการปฏบิตังิานของหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน ที่
สอดคล้องกบัวชิาชพีด้านภูมศิาสตรแ์ละภูมสิารสนเทศ และเพื่อฝึกบณัฑติในการออกเก็บขอ้มูลภาคสนามในพื้นที่จรงิ ใน
วนัที่ 20-22 เมษายน 2561 ในวนัแรกช่วงเช้าศกึษาดูงานที่กองสารสนเทศภูมศิาสตร ์กรุงเทพมหานคร ได้รบัการต้อนรบั
จาก นางนภาวรรณ ล่ิวกีรติยุตกลุ หวัหน้าฝ่ายระบบเครอืข่าย ในช่วงบ่ายได้รบัการต้อนรบัจาก นายประทีป ภกัดีรอด 
ผู้อ านวยการส านักส ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา และ นางจันทรา งาเนียม ผู้อ านวยการส่วนเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ กรมชลประทาน วนัที่สอง อาจารย์และนักศึกษาไป
ศึกษาดูงานที่อุทยานรงัสรรค์นวตักรรมอวกาศ ส านักงานพฒันา
เทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ (องค์การมหาชน) จ.ชลบุร ี
และพพิิธภณัฑ์สตัว์น ้า จ.ระยอง และวนัสุดท้ายได้ปฏบิตัิการเก็บ
ขอ้มลูภาคสนามและพืน้ทีจ่รงิบรเิวณปากแมน่ ้าประแส และทุ่งโปรง
ทอง (ป่าชายเลน) จ.ระยอง การศึกษาดูงานในครัง้นี้  ได้รบัการ
ตอ้นรบัอยา่งอบอุ่น และไดร้บัความรูม้ากมายจากทุกหน่วยงาน 

สาธารณสขุชมุชน ประชมุแนวทางการฝึกประสบการณวิ์ชาชพีสาธารณสขุ

ชมุชน 

ภูมิศาสตรแ์ละภมิูสารสนเทศ ศกึษาดงูานเพือ่พฒันาความรู ้



 
 

 
 สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารกีฬา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏั
บุรีร ัมย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “น ้ าลายและการประยุกต์ ใช้ส าหรับ
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย” โดย ผศ.ดร.สุภาพร ช่ืนชูจิตร คณบดีคณะ

วทิยาศาสตร ์เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเรื่อง “น ้าลายและการ
ประยุกต์ใช้ส าหรบัวทิยาศาสตรก์ารออกก าลังกาย” ในวนัที่ 20 เมษายน 2561 ณ 
ศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชพีวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและสุขภาพ มหาวทิยาลยัราช

ภฏับุรรีมัย ์ซึ่งการจดัโครงการในครัง้นี้ได้รบัเกยีรตจิาก รองศาสตราจารย ์ทนัตแพทย ์ดร.พลธรรม ไชยฤทธ์ิ อาจารย์

ประจ าภาควชิาวนิิจฉยัโรคช่องปาก คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นวทิยากรบรรยายในครัง้นี้ 
 
 
 
 

 

 สาขาวิช าวิทยาศาสตร์ก ารกีฬ า คณ ะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีมัย์ น าโดย ผศ.กริชเพชร นนทโคตร 

หวัหน้าสาขาวิชาวทิยาศาสตร์การกีฬา พร้อมด้วยคณาจารย์และ
นกัศกึษาในสาขาวชิา ไดร้บัเกยีรตเิป็นวทิยากรถ่ายทอดความรู ้เรือ่ง 
การเตรยีมความพรอ้มก่อนการเล่นกฬีา ในโครงการประชุมวชิาการ 
“การดูแลผู้ป่วยบาดเจบ็จากการเล่นกีฬา : การเตรยีมความพรอ้ม
ก่อนการเล่นกฬีา” ในวนัที ่5 เมษายน 2561 ณ โรงพยาบาลบุรรีมัย ์
  
 

 

 
 
 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารกฬีา จดัอบรมเชงิปฏบิตัิการ 

น า้ลายและการประยุกตใ์ชส้ าหรบัวิทยาศาสตรก์ารออกก าลงักาย 

วิทยาศาสตรก์ารกฬีา เป็นวิทยากรโครงการ 

การเตรยีมความพรอ้มก่อนการเล่นกีฬา โรงพยาบาลบรุรีมัย์ 



 
 

 
ส าข าวิช าวิท ย าศ าส ต ร์ก ารกี ฬ า  คณ ะวิท ย าศ าสต ร ์

มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์น าโดย ผศ.กริชเพชร นนทโคตร หวัหน้า

สาขาวชิาฯ  พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมตัก
บาตรประจ าสัปดาห์ของชมรมพุทธศาสตร์ทางก้าวหน้า ในวันที่ 4 
เมษายน 2561 ทีผ่่านมา ณ ลานองคพ์ระพุทธสพัพญัญสูุคโต มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ 
 

 
 

 
สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั

ราชภัฏบุรรีมัย์ น าโดย อ.รุ่งเรือง งาหอม หวัหน้าสาขาวิชา พร้อมด้วย

คณาจารย ์และนักศกึษา เขา้ร่วมกจิกรรมตกับาตรประจ าสปัดาห์ของชมรม
พุทธศาสตรท์างก้าวหน้า ในวนัที่ 18 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ลานองค์
พระพุทธสพัพญัญสูุคโต มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ 

 

 

 
 
 

 สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารกีฬา คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยั
ราชภฏับุรรีมัย์ จดัโครงการอบรมเสรมิสร้างทกัษะการออกก าลงักายและ
สมรรถภาพทางกายในผูสู้งอาย ุน าโดย อ.วรีรตัน์ ก่อกิตติพงศ ์พรอ้มดว้ย

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารกีฬา ลงพื้นที่ให้บรกิาร
วชิาการแก่ชุมชน ในโครงการฯ ดงักล่าว ในวนัที่ 10 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงเรยีนผู้สูงอายุ ต าบลบ้านยาง อ าเภอ

พุทไธสง จังหวัดบุรีร ัมย์ การจัด
โครงการครัง้นี้เพื่อเพิม่ความรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับการออกก าลังกาย
ให้ กั บ ผู้ สู ง อ ายุ ส าม ารถ น า ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มี
สุขภาพทีแ่ขง็แรง 

 

 

 

วิทยาศาสตรก์ารกฬีา ร่วมตกับาตรประจ าสปัดาห์ 

ของชมรมพุทธศาสตรท์างกา้วหนา้ 

วิทยาศาสตรก์ารกฬีา อบรมเสรมิสรา้งทกัษะ 

การออกก าลงักายและสมรรถภาพทางกายในผูส้งูอายุ 
ของชมรมพุทธศาสตรท์างกา้วหนา้ 

วิทยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม ร่วมตกับาตรประจ าสปัดาห์ 

ของชมรมพุทธศาสตรท์างกา้วหนา้ 

 



 

 

 

สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การกีฬา คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีมัย์ จดัอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
"วทิยาศาสตรก์ารกีฬาเพื่อพฒันาท้องถิ่น" โดยได้รบัเกียรติ
จาก ผศ.ดร.สุภาพร ช่ืนชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

เป็นประธานเปิดโครงการอบรม ในวนัที่ 29-30 มนีาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพุดน ้าบุศย์ อาคารวทิยาศาสตร์
สุขภาพ คณะวทิยาศาสตร ์และได้รบัเกยีรตจิาก ดร.ดิสพล บุษผาชาติ อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาพลศกึษา คณะครุศาสตร์ 

มรภ.อุบลราชธานี เป็นวทิยากรบรรยายในหวัขอ้การป้องกนัการบาดเจบ็ทางกฬีา "การพนัเทป" ดร.อรรณพ นับถือตรง 

อาจารยโ์ปรแกรมวชิาวทิยาศาสตรก์ารกฬีา คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทร ์เป็นวทิยากรบรรยายดา้นจติวทิยา
การกฬีา คณุอ าพล พนัมณี และ คณุเสาวภา ไชยพร้ิง ผูน้ าการออกก าลงักาย VIP FITNESS. เป็นวทิยากรการฝึกปฏบิตัิ

กจิกรรมการออกก าลงักาย Body Combat และ Zumba Dance. เพื่อให้ความรูแ้ก่นักศกึษาสาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 
ซงึโครงการดงักล่าวจดัเพื่อพฒันานักศกึษาสาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารกฬีาใหส้ามารถน าความรูไ้ปพฒันาชุมชนของตนเอง
ได ้
 

 

 

 

 

 

 

 
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ จัด

โครงการการอบรมเชงิปฏบิตักิารการประยุกต์ใช้โปรแกรมในการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถติ ิ
(MINITAB) ซึ่งได้รบัเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.ธิดาเดียว มยุรีสวรรค์ อาจารย์ประจ า

ภาควชิาสถิติ มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นวทิยากรให้ความรูก้บันักศึกษาสาขาวชิาสถิติ
ป ระยุกต์ด้ าน
ความรูเ้บือ้งต้น

เกี่ยวกบัโปรแกรม MINITAB 18 การสรา้งกราฟ
และการวเิคราะห์กราฟต่าง ๆ การวเิคราะห์สถติิ
พื้นฐาน ในวนัที่ 31 มนีาคม – 1 เมษายน 2561 
ณ ห้องประชุมพุดน ้าบุศย์ อาคารวิทยาศาสตร์
สุขภาพ คณะวทิยาศาสตร ์ 

วิทยาศาสตรก์ารกฬีา จดัอบรม  
"วิทยาศาสตรก์ารกฬีาเพือ่พฒันาทอ้งถิน่" 

สถติิประยุกต ์อบรมประยุกตใ์ชโ้ปรแกรมในการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถติิ  



 
สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ดร.นิจพร         

ณ พทัลุง คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ 

รองคณบด ีนักศกึษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตรทัง้ศษิยเ์ก่าและศิษย์
ปัจจุบนั ร่วมกิจกรรมในโครงการสบืสานประเพณีสงกรานต์รดน ้าด า

หัวและมอบทุ นการศึกษ าคณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปี 
2561 ในวนัที่ 21 เมษายน 2561 ที่
ผ่านมา ณ ห้องประชุมขวญัข้าว อาคารสริวิทิยเกษตร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร โดย
ไดร้บัเกยีรตจิาก รศ.มาลิณี จโุฑปะมา รกัษาราชการแทน อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏั

บุรรีมัย ์มาเป็นประธานในพธิเีปิดและร่วมรดน ้าด าหวั และได้ร่วมมอบทุนการศกึษาให้แก่
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้รบัคัดเลือก ซึ่งกิจกรรมนี้ เป็นการสืบสาน
วฒันธรรมอนัดขีองศษิยเ์ก่าและศษิยปั์จจบุนั 

 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรรีมัย์ จดัโครงการอบรมเชิง
ปฏิบตัิการ “การพฒันานวตักรรมทางวทิยาศาสตร์สู่เส้นทางการจดลิขสิทธิ ์อนุ
สทิธบิตัร และสทิธบิตัร” โดย ผศ.ดร.สุภาพร ช่ืนชูจิตร คณบดคีณะวทิยาศาสตร ์

เป็นประธานเปิด ในวนัที่ 31 มนีาคม 251 ณ ห้องประชุมทานตะวนั อาคาร 12 คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั
บุรรีมัย ์ซึ่งได้รบัเกยีรตจิาก คุณนิศาชล ศศานนท์ หวัหน้ากลุ่มส่งเสรมิการใช้ประโยชน์ทรพัยส์นิทางปัญญาและศูนยใ์ห้

ค าปรกึษาด้านทรพัยส์นิทางปัญญาและนวตักรรม ส านักบรหิารจดัการทรพัยส์นิทางปัญญา เป็นวทิยากรบรรยายในหวัขอ้
เรื่อง “แนวทางการสร้าง Innovation Ecosystem ในมหาวิทยาลยั ทรพัย์สนิทางปัญญากับงานวิจยั และหลกัเกณฑ์และ
วธิกีารจดัเตรยีมค าขอรบัสทิธบิตัร/อนุสทิธบิตัร” การจดัโครงการในครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งพืน้ฐานทางดา้นการพฒันา
นวตักรรมทางวทิยาศาสตรส์ู่เส้นทางการจดสทิธบิตัร แนะแนวทางการพฒันานวตักรรมทางวทิยาศาสตรส์ู่เส้นทางการจด
สทิธบิตัร ให้คณาจารย์คณะวทิยาศาสตรม์คีวามรูค้วามเข้าใจทางการพฒันานวตักรรมทางวทิยาศาสตรส์ู่เส้นทางการจด
สทิธบิตัรเพื่อโอกาสทางธุรกจิ ใหม้นีกัวจิยัรุน่ใหมเ่กดิขึน้และสามารถจดสทิธบิตัรได ้โดยคณาจารยอ์บรมทัง้สิน้ 50 คน 

 
 
 
 
 

 
 

เทคโนโลยกีารเกษตร จดัประเพณสีงกรานตร์ดน า้ด าหวัและมอบทุนการศกึษา 

วิทยาศาสตร ์อบรมพฒันาดา้นนวตักรรมทางวิทยาศาสตร ์

สู่เสน้ทางการจดลขิสทิธ์ิ อนุสทิธิบตัร และสทิธิบตัร 
 



 
 สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยั
ราชภัฏบุรรีมัย์ โดย ดร.นิจพร ณ พัทลุง และ อ.อารยา มุสิกา อาจารย์
ประจ าสาขาวิชานิ เทศนั กศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพสาขาวิชา
เกษตรศาสตร ์ในวนัที ่4-5 เมษายน 2561 ทีผ่่านมา ณ มลูนิธโิครงการหลวง 
อ.เวยีงป่าเป้า   จ.เชยีงราย โดยได้รบัการต้อนรบัจากผู้อ านวยการโครงการ
หลวงและนักวชิาการ 
ร่วมพูดคุยรบัฟังการ
บรรยายสรุปการฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพจากนักศึกษาที่น าเสนอแก่อาจารย์นิเทศและ
ผูอ้ านวยการและผู้ดูแลโครงการหลวง เยีย่มชมส่วนฝึกประสบการณ์
แปลงผลิตไม้ดอก พืชผัก ผลไม้ เมืองหนาว ซึ่งนักศึกษาได้ฝึก
ประสบการณ์ที่หลากหลายสามารถน าความรู้ในการเรียนมา
ประยุกต์ใชใ้นการท างานในอนาคตได้อย่างดี โดยไดร้บัค าชื่นชมจาก
ทางมลูนิธโิครงการหลวงเป็นอยา่งด ี
 

 
 
 สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยั
ราชภฏับุรรีมัย ์โดย อ.เลิศภมิู จนัทรเพญ็กลุ และ ดร.สุชาดา สานุสนัต ์
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีกรเกษตร 
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ในพื้นที่  ในวันที่  4-7 เมษายน 2561 ณ จ.
สุพรรณบุร ีนนทบุร ีและกาญจนบุร ีโดยในวนัที่ 4 เมษายน 2561 เดนิทาง
นิ เทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  ณ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอบางบวัทอง อ.บางบวัทอง จ.นนทบุร ีโดยไดพู้ดคุย
กบัท่านเกษตรอ าเภอและผู้ดูแลนักศึกษาโดยได้รบัค าชมอย่างดนีักศึกษา
สามารถปรบัตวั มกีารฝึกลงพื้นที่ให้บรกิารประชาชนด้านการเกษตรตาม
โครงการของรัฐบาล เช่น โครงการนาแปลงใหญ่ โครงการไทยนิยม 
ช่วยเหลอืงานฝึกประสบการณ์ได้เป็นอย่างด ีเป็นการสรา้งเครอืข่ายความ
ร่วมมือที่ดี วันที่ 5 เมษายน 2561 ช่วงเช้านิเทศ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรสุพรรณบุรี อ.อู่ทอง                
จ.สุพรรณบุร ีโดยไดเ้ยีย่มชมการฝึกปฏบิตังิานของนักศกึษา พูดคุยแลกเปลีย่นขอ้เสนอแนะกบัผูอ้ านวยการและนักวชิาการ
เกษตรผู้ดูแลนักศึกษา เยี่ยมชมกิจกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยเศรษฐกิจ โรงเรอืนจดัแสดงกระบองเพชร  วนัที่ 6-7 
เมษายน 2561 นิเทศนักศกึษา ณ ประวทิยฟ์ารม์ (ฟารม์หนองไผ่ลอ้ม) อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุร ีซึง่เป็นฟารม์ไก่เนื้อ
เพื่อการส่งออกต่างประเทศในเครอืเบทราโกร นักศกึษาไดฝึ้กในส่วนของการท าบญัชฟีารม์ ฝึกภาคปฏบิตัใินโรงเรอืนเลีย้ง
ไก่ เรยีนรูก้ระบวนการเรยีนทุกขัน้ตอน ไดพู้ดคุยแลกเปลีย่นขอ้เสนอแนะกบัสตัวแพทยแ์ละเจา้หน้าทีท่ี่ดูแลนักศกึษา โดย
ไดร้บัขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ในการน ามาพฒันานกัศกึษาในรุน่ต่อไป 
  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์นิเทศนกัศกึษาฝึกประสบการณวิ์ชาชพี 

เกษตรศาสตร ์นิเทศนกัศกึษาฝึกประสบการณวิ์ชาชพี 

 



 
 

 สาขาวชิาประมง คณะเทคโนโลยกีารเกษตร โดย ดร.บรรเจิด 
สอนสุภาพ หวัหน้าสาขาวชิาประมง ดร.สายรุ้ง สอนสุภาพ อ.ดนัย       

รชัตะวราเศรษฐ์   อ.นันท์นภัส ปาลินทร นายธรรมกร กงไสง             
นักปฏิบัติการประจ าสาขาวิชา และนักศึกษาสาขาวิชาประมง คณะ
เทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ออกบรกิารวชิาการ
แก่ชุมชน โครงการการสรา้งความเขม้แขง็ด้านการเพาะเลี้ยงสตัว์น ้า ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง วนัที่ 5 เมษายน 

2561 ณ ชุมชนบ้านหนองขวาง ให้แก่เกษตรกรโดยเป็นการให้
ความรู้ด้านการส่งเสรมิการเพาะเลี้ยงสตัว์น ้าตามหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลฯ 
รชักาลที่ 9 โดยได้น าพนัธุ์ไปแจกจ่ายเกษตรกรในพื้นที่แนะน า
วธิกีารเลี้ยงดูแล โดยเป็นการบูรณาการศาสตรค์วามรูจ้ากการ
เรยีนและการปฏบิตัถ่ิายทอดสูุ่ชุมชน 

 

 
 

สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์คณะเทคโนโลยกีารเกษตร น าโดย           ผศ.
ดร.วนิดา วฒันพายพักลุ หวัหน้าสาขาวชิา อ.อารยา มุสิกา อ.วิณากร ท่ีรกั 
นายปรีชา หลวงจ านง นักปฏิบัติการประจ าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ
นกัศกึษาสาขาวชิาเกษตรศาสตรช์ัน้ปีที ่1-3 จ านวน 95 คน เดนิทางไปศกึษาดู
งานและฝึกอบรมด้านการเกษตร ที่ จ.นครราชสมีา ในวนัที่ 8 เมษายน 2561 
ณ สวนสุชาดา การเ์ด้นลอด จ.นครราชสมีา ดูงานด้านการท าการเกษตรเชงิ
ท่องเที่ยว และศึกษาดูงานด้านการผลิตเห็ดสายพันธุ์ต่าง จากฟาร์มMister 
Mushroom วงัน ้าเขยีวอนิเตอร ์อ.วงัน ้าเขยีว ซึง่มกีารผลติเหด็หลากหลายสาย
พนัธุ์แบบครบวงจร อาท ิเห็ด ถัง่เช่า เห็ดนางรวม เห็ดเขม็ทอง เห็ดหลนิจอื
ฯลฯ อกีทัง้มกีารแปรรปูเป็นผลติภณัฑส์ุขภาพเพื่อช่วยเสรมิสรา้งมลูค่าและเขา้
ศกึษาดูงานที่สวนผกัลุงไกร ที่
เป็นฟาร์มผลิตผักปลอดภัย
อย่างครบวงจร นักศึกษาได้
เรยีนรู้และฝึกปฏิบัติกระบวน 

การผลติขัน้ตอนต่างๆ ตัง้แต่การเพาะปลูกจนถงึการจดัจ าหน่าย โดยได้รบั
เกียรติจากเจ้าของฟาร์มมาช่วยบรรยายและสาธิตวิธการผลิตในขัน้ตอน
การศึกษาให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาเป็นการช่วยเติมเต็มความรู้ด้าน
การเกษตรจากนอกหอ้งเรยีน สามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัมาประยกุต์ใชใ้นการ
เรยีนและการท างานไดใ้นอนาคต 

สาขาวิชาประมง ออกบรกิารวิชาการแก่ชมุชน 

เกษตรศาสตร ์ศกึษาดงูานและฝึกอบรมดา้นการเกษตร จ.นครราชสมีา 



 
 
 สาขาวชิาคณิตศาสตร ์คณะครุศาสตร ์จดัโครงการสมัมนาคณิตศาสตร ์เรื่อง “STEM EDUCATION กบัการจดัการ
เรยีนรูค้ณิตศาสตร”์ ในวนัที่ 22 เมษายน 2561 ณ หอ้งประชุมชัน้ 2 อาคารสริวิชิญากร คณะครุศาสตร ์โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาสามารถจดัประชุมสมัมนาทางวชิาการ และรบัความรูใ้นการน าแนวคดิเกี่ยวกบั STEM EDUCATION ไป
ประยกุตใ์ชก้ารเรยีนรูค้ณติศาสตรต่์อไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
         สาขาวชิาเทคโนโลยแีละนวตักรรมการศกึษา คณะครศุาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีมัย์ ด าเนินการจดัท าหลักสูตรหลกัสูตร
พั ฒ น าค รูด้ าน เท ค โน โล ยี
สารสนเทศขึน้ และจดัการอบรม

ใหแ้ก่คณะครใูนโรงเรยีนกองทุนการศกึษาจ านวน 4 โรงเรยีน ไดแ้ก่ โรงเรยีนนิคมสรา้ง
ตนเอง 5 โรงเรยีนบ้านแท่นทพัไทย โรงเรยีนบ้านน้อยหนองหว้า และโรงเรยีนบ้านล า
นางรอง ซึ่งจดัขึ้นในวันที่ 21-22 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนกองทุนการศึกษา 4 
โรงเรยีน 
 
 
 

 
  สโมสรคณะเทคโนโลยีการเกษตร น าโดย น .ส .วรัญญา อาจบุราย 
ประธานสโมสรนักศกึษาฯ และคณะกรรมการ  อ.พีรนิ์ธิ  ราชวิชา รองคณบดฝ่ีาย
กิจการนักศึกษา จัดการลงคะแนนเลือกตัง้ประธานสโมสรนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าปี 2561 ในวนัที่ 4 เมษายน 2561 เพื่อหาประธาน
สโมสรนักศึกษาคนใหม่หลังจากคนเก่าพ้นจากวาระการปฏิบัติหน้าที่ ณ ลาน
อเนกประสงค์ ชัน้ 2 อาคารสริวิทิยเกษตร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มนีักศกึษา
จากทุกสาขาวชิามาร่วมลงคะแนนกนัอย่างคบัคัง่ โดยผลการลงคะเเนนเลือกตัง้ประธานสโมสรนักศกึษาคณะเทคโนโลย ี
การเกษตรประจ าปี 2561 ผูท้ีไ่ดร้บัเลอืกเป็นประธาน สโมสร ไดเ้เก่ น.ส.สุนีรตัน์ ลาวเมือง นกัศกึษาสาขาวชิาสตัวศาสตร ์
ชัน้ปีที ่2 เพื่อปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นตวัแทนประธานสโมสรนกัศกึษาของคณะเทคโนโลยกีารเกษตรต่อไป 

คณติศาสตร ์จดัสมัมนา STEM EDUCATION กบัการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์

เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศกึษา 

จดัอบรมพฒันาครดูา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เทคโนโลยกีารเกษตร จดัเลอืกต ัง้ประธานสโมสรนกัศกึษา 



 

 
  

 รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รกัษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏบุรรีมัย์ กล่าวต้อนรบัคณะอนุกรรมการ ประเมินมาตรฐานหลักสูตร
มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต เพื่อการรับรองปริญญาตรีทาง
การศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชัน้ 2 
อาคารสริวิชิญากร คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ โดยด าเนินการ
ประเมนิเพื่อรบัรองปรญิญาครุศาสตรบณัฑติ (5 ปี) (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 
2559) จ านวน 9 สาขาวชิา ไดแ้ก่ 1) สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 2) สาขาวชิาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป 3) สาขาวชิาคณิตศาสตร ์
4) สาขาวิชาเทศโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 5) สาขาวิชาพลศึกษา 6) สาขาวิชาภาษาไทย 7) สาขาวิชา
ภาษาองักฤษ 8) สาขาวชิานาฏศลิป์ และ 9) สาขาวชิาฟิสกิส ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีมัย์ น าโดย อ.ค าจนัทร ์ 

ร่มเย็น รองคณบดีคณะครุศาสตร์  ผู้บรหิาร และคณาจารย์คณะครุศาสตร์   

จดัโครงการเขา้ค่ายฝึกอบรมผูก้ ากบัลูกเสอืสามญัรุน่ใหญ่ -ขัน้ความรูเ้บือ้งต้น  
B.T.C. (Basic Unit Leader Training Course) ประจ าปี  2560 โดยได้ร ับ
เกยีรตจิาก ดร.กระพนั  ศรีงาน รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิาร มหาวทิยาลยัราช

ภฏับุรรีมัย ์เป็นประธานเปิดกองลกูเสอื ทัง้ 2 รุน่ จ านวนทัง้หมด 579 คน โดย
การจดัโครงการเขา้ค่ายฝึกอบรมผู้ก ากบัลูกเสอืสามญัรุ่นใหญ่ฯ ในครัง้นี้ ม ีคณาจารย ์เดนิทางไปเยีย่มค่ายลูกเสอืเพื่อเป็น
ขวญัและก าลงัใจให้กบันักศึกษาชัน้ปีที่ 4 ทุกสาขาวชิา ในระหว่างระหว่างวนัที่ 30 มนีาคม – 1 เมษายน พ.ศ.2561 และ
วนัที่ 7– 9 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยได้แบ่งเป็น 2 รุ่น คอื รุ่นที่ 1 วนัที่ 30 มนีาคม – 1 เมษายน 2561, รุ่นที่ 2 วนัที่ 7-9 
เมษายน 2561, ณ ค่ายไพรวจิติร ต.เมอืงลงี อ. จอมพระ จ. สุรนิทร ์
 

 
 
 
 
 

คณะอนุกรรมการ ประเมินการรบัรองปรญิญาทางการศกึษา ระดบัปรญิญาตร ี 

ครศุาสตร ์จดัค่ายลูกเสอืสามญัรุ่นใหญ่ -ข ัน้ความรูเ้บื้องตน้ B.T.C.  



 
 

 สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์น า
โดย ผศ.ดร.วราลี โกศัย หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และคณาจารย์ใน

สาขาวิชา ร่วมกันจดัโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสรมิสร้างทักษะการ
เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 “กจิกรรมสะเตม็กบัการจดัการศกึษาปฐมวยั” ใหก้บันักศกึษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ชัน้ปีที่ 3-4 และครูปฐมวยั ศิษย์เก่า ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่
สนใจด้านการศึกษาปฐมวัย จ านวนทัง้สิ้น 120 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศกึษาและผู้เขา้อบรมมคีวามรูค้วามสามารถเกี่ยวกบัสะเต็มกบัการจดัการศกึษา
ปฐมวยั สามารถน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการจดัการเรยีนการสอนเดก็ปฐมวยัได ้
ซึ่งได้รบัเกยีรติจาก ดร.นิทรา ช่อสูงเนิน และคณะครโูรงเรยีนอนุบาลอุดรธานี เป็น
วทิยากร ด าเนินการจดักิจกรรมในวนัที่ 27-28 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้อง

ประชุมศวิาลยั ศูนยว์ฒันธรรมอสีานใต้ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ ซึ่งได้รบัเกยีรตจิาก ดร.เบญจพร วรรณูปถมัภ์ รอง

คณบดคีณะครศุาสตร ์เป็นประธานเปิดโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์น าโดย ผศ.วิไลวรรณ ศิริเมฆา 

รองคณบดฝ่ีายวชิาการและประกนัคุณภาพการศกึษา จดัโครงการพฒันาคณาจารยเ์ขา้
สู่ต าแหน่งทางวิชาการ ให้แก่คณาจารย์ คณะครุศาสตร์ โดยได้ร ับเกียรติจาก           
ดร.กระพัน ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายบรหิาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีมัย์ เป็น

ประธานเปิดโครงการ และไดร้บัเกยีรตจิาก ผศ.ดร.ศิราณี จโุฑปะมา รองอธกิารฝ่าย

บรหิารงานบุคคล และเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นวทิยากรใหค้วามรูใ้นครัง้นี้  โครงการครัง้นี้จดัขึน้เพื่อเร่งรดั และสนับสนุน
ให้คณาจารยพ์ฒันางานในหน้าที่โดยผลติผลงานวิชาการที่มคีุณภาพเพื่อพฒันาการเรยีนการสอน และพฒันาผลงานทาง

วชิาการเพื่อน าเสนอประกอบการก าหนด
ต าแหน่งทางวชิาการต่อไป จดัขึน้เมื่อวนัที ่
20 เมษายน 2561 ที่ผ่ านมา ณ  ห้อง
ประชุมชัน้ 2 อาคารสริวิชิญากร คณะครุ
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ 

 

การศกึษาปฐมวยั จดักจิกรรมสะเต็มกบัการจดัการศกึษาปฐมวยั 

ครศุาสตร ์จดัโครงการพฒันาคณาจารยเ์ขา้สู่ต าแหน่งทางวิชาการ  



 
 

 
 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ จดัพธิลีง
นามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการร่วมกบัคณะศิลปกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแก่นในการร่วมมอืกนัในการพฒันาด้านวชิาการทัง้เนื้อหา
และกิจกรรม โดยเน้นการมสี่วนร่วมของอาจารย์และนักศึกษาในการจดัท า
โครงการทางด้านวชิาการในรูปแบบต่างๆ ทัง้ในด้านการเรยีนการสอน การ
วจิยั การอบรมสมัมนา การบรกิารวชิาการและท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมเพื่อให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม ในวนัที่ 29 มีนาคม 2561  ณ ห้องประชุมดอกศิลป์ 1 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น โดยทางผูบ้รหิารจากทางมหาวทิยาลยัราชภฎับุรรีมัยไ์ดเ้ดนิทางมาร่วมลงนามและเป็นสกัขพียานใน
ครัง้นี้  น าโดย รศ.ดร.สมมาตร์ ผลเกิด รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและ
บรกิารวชิาการและพัฒนาท้องถิ่น และ ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรรีมัย์ ส่วนทาง
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ได้มผีู้บรหิารจากทางคณะฯ เข้าร่วมเป็นสกัขี
พยาน น าโดย รศ.ดร.นิยม วงพงษ์ค า คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแก่น จากนัน้จงึเป็นการลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงพรอ้ม
ทัง้ได้ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก  โดยเนื้อหาในใจความของบันทึก
ขอ้ตกลงมดีงันี้ 
 1. เป็นความรว่มมอืกนัอ้างองิขอ้มลูบทความวชิาการหรอืวจิยัในฐานขอ้มลู 

 2. เพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละส่งเสรมิการพฒันา 
ผลงานวจิยัและผลงานสรา้งสรรคข์องบุคลากรรว่มกนั 
 3. เพื่ อส่ ง เสริม ให้ เกิดการพัฒ นาการจัดการศึกษ าและ
แลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อศึกษาต่อในระดบัปรญิญาโทและเอกระหว่าง
สถาบนั 
 4. เพื่อส่งเสรมิให้เกิดกระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เน้น
กระบวนการเรยีนรูข้องอาจารยแ์ละนกัศกึษารว่มกนั 
 
 
 
 
 
 
 

 นักศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม ชัน้ปีที ่2 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าศึกษาดูงานระบบการ
ใหบ้รกิารหอ้งสมุดและการจดัพืน้ทีใ่ชส้อยภายในอาคารอาคาร
บรรณราชนครนิทร ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาการจดัการเรยีน
การสอน รายวชิาการออกแบบสถาปัตยกรรม 2 ในวนัที่ 10 
เมษายน 2561 โดยได้รบัความอนุเคราะห์จาก คุณนาฏนลนิ 
บุญโชติวิว ัฒน์ บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นวทิยากรใหค้วามรู ้

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

ร่วมกบั คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม ศกึษาดงูานระบบการใหบ้รกิารหอ้งสมุด 
   



  
 

 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์จดัโครงการ
อบรมการประกนัคุณภาพการศกึษาและการจดัการความรู้ ในหวัขอ้ “นกัศกึษา
กับการประกันคุณภาพการศึกษา” โดย ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการประกัน
คุณภาพแก่นักศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2560 ให้กบัตวัแทนนักศกึษาชัน้ปีที ่
1 ,2 ,3 และ 4 ทุกสาขาวชิา ของคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม จ านวนกว่า 50 
คน ในวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ ณ ห้องประชุมเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รบัเกียรติจาก ดร.สุวฒัน์ 

มณีวรรณ รองคณบดฝ่ีายวชิาการและประกนัคุณภาพ เป็นวทิยากรใหค้วามรู ้ซึง่วตัถุประสงคข์องการจดัโครงการอบรมใน

ครัง้นี้ เพื่อให้ความรูก้ารประกนัคุณภาพการศกึษาและการบรหิารจดัการความรูแ้ก่คณาจารยแ์ละนักศกึษา และยงัส่งเ สรมิ
สนบัสนุนใหร้ะบบประกนัคุณภาพการศกึษาเป็นกจิกรรมทีช่่วยในการบรหิารจดัการการศกึษาไดต่้อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 รศ.สมบัติ ประจญศานต์ คณาจารย์ประจ าสาขาวิชา

เทคโน โลยีสถ าปัตยกรรม  คณ ะเทคโน โลยี อุ ต สาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ ได้รบัการคัดเลือกจากโครงการ
ศูนยก์ลางนวตักรรมด้านเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ เพื่อสรา้งเศรษฐกิจ
ฐานนวตักรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ภายใต้
โครงการ Innovation Hubs เครือข่ายอีสานใต้  โดยน าผลงาน 
“ผ้าพนัคอไหมมดัหมีล่ายจ าหลกัจากปราสาทขอม พฒันาสู่สนิค้า 
ECO Premium OTOP” ร่วมจดัแสดงนิทรรศการ ในงานThailand 
Innovation Hubs 4.0 ในวนัที่ 4 – 5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ 
รอยลั พารากอนฮอลล์ ชัน้ 5 ศูนย์การค้าสยาม พารากอน โดยม ี
ศาสตราจารยค์ลนิิก นายแพทย ์อุดม คชนิทร รฐัมนตรชี่วยว่าการ
กระทรวงศกึษาธกิาร เป็นประธานในพธิ ีและมคีณะกรรมการสาน
พลงัประชารฐั  หวัหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนให้ความสนใจ
เยีย่มชมผลงาน 

 

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม อบรมนกัศกึษากบัการประกนัคุณภาพการศกึษา 

รศ.สมบตัิ จดัแสดงผลงานใน THAILAND INNOVATION HUBS 4.0 
 



 
 

 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภัฏบุรรีมัย์จดั
โครงการเลอืกตัง้ประธานนักศกึษา คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมขึน้ ณ 
ลานกจิกรรม อาคาร 18 ในวนัที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 -15.00 
น. เพื่อสรรหาบุคคล ในการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งประธานนักศึกษา 
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ประจ าปีการศกึษา 2560  ซึ่งกิจกรรมใน
ครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อใหน้ักศกึษามคีวามเขา้ใจในบทบาทของตนเอง 
มคีวามรบัผดิชอบในหน้าทีก่ารปกครองตนเองตามระบอบประชาตปิไตย 
สนับสนุนให้นักศกึษาร่วมกนัคดิ รูจ้กัการท างานเป็นทมี บ าเพญ็ตนให้เกดิประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยมนีักศกึษาสมคัรเพื่อ

คดัเลอืกเป็นประธานนักศึกษา จ านวน 4 คน และร่วมลงคะแนนเสยีง
ทัง้หมด 327 คน ผู้ที่ได้รบัคะแนนเสยีงมากที่สุด คอื นายศราวุธ สาย
ชนะ ด้วยคะแนน 98 คะแนน นายเศรษฐกิจ เกตุชติ ด้วยคะแนน 82 
คะแนน นางสาวบุษณีย ์ตรรีตันเกษม ดว้ยคะแนน 64 คะแนน และนาย
ดนุเดช เรอืงรมัย์ ด้วยคะแนน 49 คะแนน และมบีตัรเสยี 34 คะแนน  
ซึ่งประธานนักศึกษาคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 
2560 คอื นายศราวธุ สายชนะ 

 

 

 

 นักศึกษาสาขาวชิาฟิสกิส์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ราชภฏับุรรีมัย ์รว่มกบัสาขาวชิาออกแบบผลติภณัฑ ์คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรรีมัย์ ท าการศึกษาวจิยัเรื่อง 
“สมบัติทางกลพลาสติกพอลิแลคติกแอซิด  PLA และพอลิยาไมต ์    
ในการทดสอบการขึน้รปูพลาสตกิ 3 มติ ิซึง่ใชเ้ครือ่งปริน้ 3 มติิ” โดย
ในการทดสอบในครัง้นี้ไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากสาขาวชิาออกแบบ
ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม มผีู้วจิยั คอื นางสาวจารวุรรณ ขวญัเมือง 
และ นางสาวสมฤทยั ค าด้วง นักศกึษาชัน้ปีที่ 4 และที่ปรกึษาใน

การวจิยั คอื อาจารยอ์กุฤษฎ ์นาจ าปา  
 โดยการบูรณาการเรยีนการสอนสู่การวิจยันัน้ สาขาวิชา
ออกแบบผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมได้มุ่งเน้นให้เกดิกระบวนการเรยีนรู ้
การวจิยัในวชิาต่างๆ บูรณาการไปยงัศาสตร์อื่นๆ ให้ประยุกต์และ

สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างสงูสุด เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพทางการศกึษาอกีดว้ย 
 

 

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม จดัโครงการเลอืกต ัง้ประธานนกัศกึษา 

ฟิสกิสร่์วมกบัออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

บรูณาการเรยีนการสอนสู่การวิจยั 



 
 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะ
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏ
บุรรีมัย์ ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ โรงงาน
นาปางคูณเซรามิกส์ และโรงงานน ้ าดินดีไซด ์  
อ.เมอืง จ.ล าปาง ในวนัที ่18-19 เมษายน 2561 
เพื่อนิเทศนักศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี ใน
ภาคเรยีนที ่2/ 2560  

 
 
 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม 
ไฟ ฟ้ า มห าวิท ยาลัย ราชภัฏบุ รีร ัม ย ์      
โดย อ.ธนกร ดุจเพ็ญ อ.ภูริชญ์ งามคง     
อ .ก่ิงกาญจน์  สระบัว และ  อ .ณั ฐวุฒิ 
พจน์ปริญญา ออกนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วชิาชพี ในวนัที ่2-5 เมษายน 
2561 ยงัสถานประกอบดา้นไฟฟ้าในโซนภาคตะวนัออก อาทิ  บรษิทัไทยอาซาฮ ีเคมภีณัฑ ์จ ากดั (มาบตาพุด), บรษิทั อา
โอยาม่าไทย จ ากดั (ระยอง) ,บรษิทั ฮติาช ิอนิดสัเทรยีล ไทยแลนด ์(ปราจนีบุร)ี ,บรษิทั ไทแทน เครน จ ากดั (ฉะเชงิเทรา), 
บรษิทั ช.รุ่งเรอืงแอร ์เซอรว์สิ (ระยอง) เพื่อนิเทศนักศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี ประจ าปีภาคเรยีนที ่2/2560 ในการรบั
ฟังค าแนะน า และตชิมจากสถานประกอบการณ์โดยตรง และน ามาพฒันาปรบัปรงุหลกัสตูรต่อไป 
 

 

 สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ออกติดตาม
นิเทศนักศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพี ในระหว่างวนัที ่3-5 เมษายน 2561 เพื่อเป็น
การออกติดตามนิเทศและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
รวมทัง้รบัทราบปัญหาและขอ้เสนอแนะต่างๆ จากสถานประกอบการ น ามาปรบัปรุง
การจดัการเรยีนการสอนต่อไป ซึง่ไดแ้บ่งการนิเทศออกเป็น 2 สาย 

 สายที่ 1 โดย ดร.สุวฒัน์ มณีวรรณ และ อ.สงกรานต์ ไชยลงักา วนัที่ 4-5 เมษายน 2561 ณ สถานประกอบการใน  
จ.นครราชสมีาและ จงัหวดัมหาสารคาม อาท ิบรษิทั คารก์ลิลม์ทีส(์ไทยแลนด)์ จ ากดั, บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) 
 สายที่ 2 ผศ.เดวทิย์ ศิรพิจน์ อ.ณัฐพล ภูครองทอง และ อ.วสิทิธิ ์ลุมชะ
เนาว์ วันที่ 3-5 เมษายน 2561 ณ บรษิัทโททัลอิคลิปเม้นท์ จ ากัด (ปทุมธานี) 
บจก.โมโน โปรดักชัน่  (นนทบุรี) บริษัท  อีฟอร์แอล เอม จ ากัด(มหาชน) 
(กรุงเทพมหานคร), บรษิทั สยามเทเลคอม แอคเซส จ ากดั (กรุงเทพฯ), บรษิทั อี
ออนเมด จ ากัด (นครปฐม), บรษิัท อีสเทิร์นแอร์แอนด์ซีซีทีวี จ ากัด (ชลบุรี) , 
บริษัท แวนด้าแพค จ ากัด (ชลบุรี) และส่วนอ านวยการฝ่ายภูมิภาคที่  5.1 
(ฉะเชงิเทรา) 

 

เทคโนโลยเีซรามิกส ์นเิทศนกัศกึษาฝึกประสบการณวิ์ชาชพี 
 

เทคโนโลยวิีศวกรรมไฟฟ้า ออกนิเทศนกัศกึษาฝึกประสบการณวิ์ชาชพี 

อเิลก็ทรอนกิสส์ือ่สาร นิเทศนกัศกึษาฝึกประสบการณวิ์ชาชพี 
 



 
 

 ดร.ฟ้าประทาน เติมขนุทด หวัหน้าสาขาวชิาการพฒันาสงัคม พรอ้มดว้ย
คณาจารยแ์ละนักศกึษาสาขาวชิาการพฒันาสงัคม เขา้รว่มงานวนัผูส้งูอายแุห่งชาต ิ
ประจ าปี 2561 จ.บุรรีมัย์ “เตรยีมความพร้อมทุกวัย สู่ส ังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่
ม ัน่คง” ในวนัที่ 10 เมษายน 2561 ณ ศูนยพ์ฒันาการจัดสวสัดกิารสงัคมผู้สูงอายุ
บ้านบุรรีมัย ์เพื่อรณรงค์ให้สงัคมตระหนักถงึคุณค่าและความส าคญัของผู้สูงอาย ุ
รวมถงึเตรยีมการประชากรใหเ้ป็นประชากรสูงอายุทีม่คีุณภาพ เตรยีมความพรอ้ม
ในดา้นสุขภาพ ดา้นเศรษฐกจิรายได ้ดา้นสงัคม ดา้นสภาพแวดลอ้ม รวมถงึ ดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมส าคญั ทีเ่กี่ยวกบั
การด าเนินชวีติของผูส้งูอายุ กา้วเขา้สู่การเป็นสงัคมผูสู้งอายทุีม่คีุณภาพในอนาคต เพื่อสนบัสนุนใหส้งัคมไทยเป็นสงัคมแห่ง
การอยูเ่ยน็เป็นสุข ของคนทุกวยั และผูส้งูอายไุดร้บัการดแูลเอาใจใส่ เพื่อใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ยี ิง่ขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ดร.ฟ้าประทาน เติมขนุทด พรอ้มด้วยคณาจารยส์าขาวชิาการพฒันา
สงัคม จดัโครงการ Good bye senior และ คนืสู่เหยา้ศษิยเ์ก่าพฒันาสงัคม วนัที ่6 
เมษายน 2561 ณ หอประชุมวชิชาอตัศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ ซึ่ง
ได ้รบัเกยีรตจิาก ผศ.ดร.ค าภีรภาพ อินทะนู รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการ และผู้บรหิารคณะ
ร่วมเป็นเกียรติได้แก่ ดร.สุธีกิต์ิ ฝอดสูงเนิน รองคณบดฝ่ีายบรกิารวชิาการ
และเทคโนโลยสีารสนเทศ อ.ธิดารตัน์ คีมกระโทก ผู้ช่วยคณบดฝ่ีายกจิการ

นกัศกึษาและศลิปวฒันธรรม โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเสรมิสรา้งความรกั ความสามคัค ีสรา้งความภาคภูมใิจแก่นักศกึษาที่
ก าลงัจะส าเรจ็การศกึษา กระตุ้นให้นักศกึษารุ่นน้องเหน็แบบอย่างที่ดจีากนักศกึษารุ่นพี่ที่ก าลงัจะส าเรจ็การศกึษา พรอ้ม
ทัง้มอบเกยีรตบิตัรเชดิชูเกยีรต ิ“”ศษิยเ์ก่าดเีด่น จ านวน 19 คน มอบเกยีรตบิตัรเชดิชูเกยีรตใิหก้บันักศกึษาชัน้ปีที่ 4 “ผูส้รา้ง
ชื่อเสยีงให้แก่มหาวทิยาลยั”จ านวน 15 คน มอบเกยีรตบิตัรเชดิชู
เกยีรติให้กบันักศกึษาชัน้ปีที่ 4 “นักศกึษาเรยีนด”ี จ านวน 5 คน 
มอบเกยีรตบิตัรเชดิชูเกยีรติให้กบันักศกึษาชัน้ปีที่ 4 “นักศกึษา
กจิกรรมดเีด่น” จ านวน 20 คน ส่งเสรมิใหน้กัศกึษารุน่น้องไดเ้กดิ
การพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยน และร่วมแสดงความยินดีกับ
นักศึกษารุ่นพีท่ีก่ าลงัจะส าเรจ็การศกึษา เพื่อใหศ้ษิยเ์ก่าเกดิ
ความภาคภูมใิจในสถาบนั และใหเ้กดิแลกเปลีย่นความรูท้าง
วชิาการ ระหว่างศษิยเ์ก่า ศษิยปั์จจบุนั และคณาจารย ์

การพฒันาสงัคม เขา้ร่วมงานวนัผูส้งูอายุแห่งชาติ จ.บรุรีมัย ์

การพฒันาสงัคม จดังาน Good bye senior และ คืนสู่เหยา้ศษิยเ์ก่า 



 
 

  ดร.ฟ้าประทาน เติมขนุทด พรอ้มดว้ยคณาจารยส์าขาวชิาการพฒันา
สงัคม จดัโครงการปัจฉิมนิเทศนักศกึษาฝึกประสบการณ์สาขาวชิาการพฒันา
สงัคม วนัที ่ 6 เมษายน 2561 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัย      
ราชภฏับุรรีมัย์ ซึ่งได้รบัเกยีรตจิาก ผศ.ดร.อคัรพนท์ เน้ือไม้หอม คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อให้นักศกึษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วชิาชพีได้แลกเปลีย่นความรู ้ทกัษะ 

ประสบการณ์ และความรู้สกึที่ได้รบัจากการฝึกงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ จากการด าเนินงาน เพื่อน าไป
พฒันา ปรบัปรุง แก้ไข และวางแนวทางการฝึกประสบการวชิาชพีในปีการศกึษาต่อไป กจิกรรมประกอบด้วยการน าเสนอ
ผลการฝึกประสบการณ์บนเวท ี30 องค์กรฝึกงาน และการจดับูทน าเสนอผลการฝึกงาน 30 บูธ เพื่อให้นักศกึษาชัน้ปีที่ 1 
- ชัน้ปีที่ 3 ได้ศกึษาเรยีนรูส้ถานที่ฝึกประสบการณ์ทีต่นสนใจพรอ้มทัง้สามารถวางแผนและเตรยีมความพรอ้มของตนเองใน
การฝึกประสบการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ดร.ฟ้าประทาน เติมขุนทด อาจารย์ที่ปรกึษาชมรม นายนนทกร      
บ่อไทย ประธานชมรมค่ายอาสาพัฒนาและบ าเพ็ญประโยชน์ พร้อมด้วย
คณะกรรมการชมรม จดัโครงการสิงห์-ราชภัฏบุรรีมัย์ อาสาพัฒนาชนบท 
“สรา้งบ้านให้แก่ผู้ยากไร”้ โดยด าเนินการก่อสรา้งระหว่างวนัที่ 23 มนีาคม - 
1 เมษายน 2561 ณ บา้นมะค่าใต้ หมู่ 13 ต าบลบา้นยาง อ าเภอเมอืง จงัหวดั
บุรรีมัย ์โดยไดร้บัเกยีรตจิาก น.ส.กฤชชฎา กลุทอง ผูอ้ านวยการกองพฒันา
นกัศกึษา เป็นประธานในพธิยีกเสาเอกเสาโท ในวนัที ่24 มนีาคม 2561 และ 
ในวนัที่ 31 มนีาคม 2561 เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ
สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร ้จ านวน 1 หลงั บ้านปูนชัน้เดยีว ขนาด 5x5 เมตร 
และปรบัปรุงภูมทิศัน์รอบๆบรเิวณที่พกัอาศัย เพื่อให้ผู้ยากไร้มชีีวติความ
เป็นอยู่ที่ดขี ึน้ เพื่อการส่งเสรมิและพฒันาให้นักศกึษาเป็นผู้มคีวามเสยีสละ  
มจีติสาธารณะ ส านึกรกัชุมชนท้องถิน่และบ าเพญ็ตนเพื่อประโยชน์ต่อสงัคม
ส่วนรวม เสรมิสรา้งความร่วมมอืกบัชุมชนในการพฒันาท้องถิ่นของตนเอง 
และพฒันาใหชุ้มชนเหน็ถงึความส าคญัของการมจีติอาสาและสรา้งส านึกรกัทอ้งถิน่ใหแ้ก่ชุมชน 

การพฒันาสงัคม จดัโครงการปัจฉมินิเทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ ์

ชมรมค่ายอาสาพฒันาฯ จดัโครงการสงิห-์ราชภฏับุรรีมัย ์

อาสาพฒันาชนบท “สรา้งบา้นใหแ้ก่ผูย้ากไร”้ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ดร.ฟ้าประทาน เติมขุนทด หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา ภาค
ปกติ พร้อมด้วยบุคลากรกองพฒันานักศึกษา จดัอบรมงานสารบรรณและ
การเขยีนหนังสอืราชการ ในวนัที ่22-23 เมษายน 2561 ณ หอ้งประชุม 632 
อาคาร 6 โดยได้รบัเกียรติจาก น.ส.กฤชชฎา กลุทอง ผู้อ านวยการกอง
พฒันานักศกึษา เป็นประธานในพธิ ีทัง้นี้เพื่อให้ผู้เขา้รบัการอบรมมคีวามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสารบรรณและการเขยีนหนังสอืราชการ สามารถ

เขยีนหนังสอืราชการ ทัง้ 6 ชนิด ไดแ้ก่ หนังสอืภายนอก หนังสอืภายใน หนังสอืประทบัตรา หนังสอืประชาสมัพนัธ ์หนังสอื
สัง่การ และหนังสอืที่เจา้หน้าที่ท าขึน้ หรอืรบัไว้เป็นหลกัฐานในราชการ กิจกรรมของโครงการเป็นการอบรมเชงิปฏบิตักิาร
เพื่อใหน้กัศกึษาไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิในการจดัท าหนงัสอืราชการ 
 
 
 

 

  ดร.ฟ้าประทาน เติมขุนทด หวัหน้างานกิจกรรมนักศึกษา ภาคปกต ิ
พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา จดัอบรมวิทยากรกระบวนการพัฒนา
ศกัยภาพนักศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ ในวนัที่ 27-28 เมษายน 2561  
ณ ห้องประชุม 632 อาคาร 6 โดยได้รบัเกียรติจาก น.ส.กฤชชฎา กุลทอง 
ผูอ้ านวยการกองพฒันานกัศกึษา เป็นประธานในพธิ ีทัง้นี้เพื่อให้นักศกึษาเขา้ใจ
แนวคดิและหลกัการเป็นวทิยากรกระบวนการ พัฒนาทักษะการพูด และ
บุคลกิภาพที่ดใีนการจดักระบวนการ แลกเปลีย่นประสบการณ์การจดักระบวนการ เขา้ใจการจดักระบวนการกลุ่ม พฒันา
ทกัษะการจดัท าสื่อและการน าเสนอ พฒันาทกัษะการนันทนาการเสรมิทกัษะการเรยีนรูแ้ละการท างานเป็นทมี กจิกรรมของ
โครงการเป็นการอบรมเชงิปฏบิตักิารดา้นแนวคดิและหลกัการเป็นวทิยากรกระบวนการ การพูดและบุคลกิภาพที่ดใีนการจดั
กระบวนการ การเตรยีมตวัในการเป็นวทิยากรกระบวนการ การจดักระบวนการกลุ่ม การจดัท าสื่อและการน าเสนอ การ
นนัทนาการเสรมิทกัษะการเรยีนรู ้การท างานเป็นทมี และประสบการณ์การจดักระบวนการ 
 
 

 
  ดร.ฟ้าประทาน เติมขุนทด หวัหน้างานกิจกรรมนักศึกษา 
ภาคปกต ิอ.โยธิน จ่าแท่นทะรงัค ์รองผูอ้ านวยการส านักวทิยบรกิาร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ สิบเอกสุธินันท์    สมอ่อน เจา้หน้าที่กอง
พัฒ นานั กศึกษ า จัดศ กึ ษ าด ูง าน เพื ่อพ ฒั น าว สิ ยั ท ศั น ์ข อ ง
คณะกรรมการชมรมนักศกึษา โดยมีการน าคณะกรรมการชมรม
นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานชมรมนักศึกษา ณ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครราชสมีา อ.เมอืง จ.นครราชสมีา ในวนัที่ 24 เมษายน 2561 
ทัง้นี้เพื่อใหช้มรมนกัศกึษาไดศ้กึษาเรยีนรูก้ระบวนการท ากจิกรรมของ
ชมรมนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา ซึง่มคีวามเขม้แขง็ และแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารท ากจิกรรมของชมรมนกัศกึษาระหว่างสถาบนั และ
สรา้งเครอืข่ายการท ากจิกรรมนักศกึษา พรอ้มทัง้สามารถน าองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาดูงานมาใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาศกัยภาพชมรมใหด้ี
ยิง่ขึน้  

กองพฒันานกัศกึษา อบรมงานสารบรรณและการเขยีนหนงัสอืราชการ 
 

กองพฒันานกัศกึษา อบรมวิทยากรกระบวนการพฒันาศกัยภาพนกัศกึษา 
 

กองพฒันานกัศกึษา จดัโครงการศกึษาดงูานชมรมนกัศกึษา 
 



 

 

 
ส านักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์ได้

ด าเนินการจดัประชุม “การประชุมเพื่อพบปะพดูคุยเกี่ยวกบักจิกรรม
ความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัยแ์ละมหาวทิยาลยั
ภาษาต่างประเทศเหว้” ขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ห้อง
ประชุมสุพรรณิการ ์อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ มหาวทิยาลยัราชภฏั
บุรรีมัย ์โดยส านักงานต่างประเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์น า
โดย ผศ.ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ

ต่างประเทศ พรอ้มดว้ย ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา คณบดบีณัฑติวทิยาลยั อ.รสมน  พานดวงแก้ว ผู้อ านวยการส านักงาน

ต่างประเทศ ผศ.ศุภกิจ ภูวงศ์ หัวหน้าส านักงานบัณฑิตวทิยาลยั อ.จนัทร์สุดา บุญตรี หวัหน้างานธุรการส านักงาน

ต่างประเทศ และคณาจารย์ ร่วมประชุมกับ Dr.Bao Kham, Rector Hue University-University of Foreign Languages, 

Vietnam เพื่อปรกึษาหารอืเกี่ยวกบัการด าเนินกจิกรรมตามขอ้ตกลงของบนัทกึขอ้ตกลง MOU ไดแ้ก่ การพฒันาอาจารยแ์ละ
บุคลากรรว่มกนั การแลกเปลีย่นนกัศกึษา อาจารยแ์ละบุคลากร และการจดัศูนยภ์าษาและวฒันธรรม เป็นตน้   

 

 

 

ส านักงานต่างประเทศ มหาวทิยาลยัราช
ภฏับุรรีมัย์ ได้ด าเนินการจดัประชุม “การประชุม
เพื่อพบปะพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือ
ระห ว่ า งมห าวิท ย าลัย ราชภัฏ บุ รีร ัม ย์ แ ล ะ
มหาวทิยาลยัครูซ่างเหรา” ขึ้นในวนัอาทิตย์ที่ 29 
เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ ์อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีมัย์ 
โดยส านักงานต่างประเทศ มหาวทิยาลยัราชภัฏ
บุรรีมัย์ น าโดย ผศ.ดร.นวมินทร ์ ประชานันท ์
รองอธกิารบดฝ่ีายกิจการต่างประเทศ พรอ้มด้วย  ดร.พิสมยั ประชานันท์ ผู้ช่วยอธกิารบดฝ่ีายวจิยัและพฒันานวตักรรม
ท้องถิ่น ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา คณบดบีณัฑติวทิยาลยั ผศ.ดร.อคัรพนท์ เน้ือไม้หอม คณบดคีณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ดร.ธิติ ปัญญาอินทร ์ผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน ดร.คคนางค์ ช่อชู ผู้อ านวยการ
ส านักงานบรกิารทางวชิาการและคณาจารย ์ร่วมประชุมกบั Mr. Zhu Yinjian นายกสภาและเลขาธกิารพรรคคอมมวินิสต์
และคณะตัวแทนจากมหาวิทยาลัยครูซ่างเหรา (SRU) สาธารณรฐัประชาชนจนี เพื่อปรกึษาหารอืเกี่ยวกับการด าเนิน
กิจกรรมตามข้อตกลงของบนัทึกข้อตกลง MOU ได้แก่ การเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมทางวชิาการประจ าปี การท า
หลกัสูตรร่วม (Dual Degree) ของทัง้สองมหาวทิยาลยั การส่งนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรจาก  SRU เรยีนที่ มรภ. 
บุรรีมัย ์การเปิดศูนยภ์าษาและวฒันธรรมไทย ณ SRU  และการเปิดสถาบนัขง่จือ้ ณ มรภ. บุรรีมัย ์เป็นตน้   

ส านกังานต่างประเทศ ประชมุเตรยีมความร่วมมือบนัทึกขอ้ตกลง MOU 

ระหว่าง มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีมัยแ์ละมหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศเหว ้ 
 

ส านกังานต่างประเทศ ประชมุเตรยีมความร่วมมือบนัทึกขอ้ตกลง MOU 

ระหว่าง มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีมัยแ์ละมหาวิทยาลยัครชู่างเหรา  
 



 

 

 

ส านักงานต่างประเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์น าโดย 
ผศ .ดร.นวมินทร์ ประชานันท์  รองอธิการบดีฝ่ ายกิจการ

ต่างประเทศ พร้อมด้วย  อ.รสมน พานดวงแก้ว ผู้อ านวยการ

ส านักงานต่างประเทศ อ.สิทธิศกัด์ิ  พงผือฮี หวัหน้าศูนยก์ารแปล

และล่าม และ นายสิปปนนท์ ตัง้ชูกลุ นักวชิาการศกึษา ได้จดัท า

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามใน
ชวีติประจ าวนั ภายใต้โครงการส่งเสรมิการเขา้สู่การเป็นนานาชาต ิ
รุ่นที่ 3 ส าหรบันักศกึษา โดยส านักงานต่างประเทศได้เชญิอาจารย์
เจ้าของภาษาเวียดนาม Miss Vo Thi Trang เป็นวทิยากรในการ

อบรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ภาษาและ
วฒันธรรมเวยีดนาม มคีวามรูแ้ละเขา้ใจอนัดต่ีอภาษาและวฒันธรรม
เวยีดนามผ่านการแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้บัเจ้าของภาษา ในวนัที่ 28-
29 เมษายน 2561 ณ หอ้งลกัษณะงาม อาคารนวตัปัญญา มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ 

 

 

 
 

 

ส านักงานต่างประเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์     
น าโดย ผศ.ดร.นวมินทร ์ประชานันท์ รองอธกิารบดฝ่ีาย

กิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อ.รสมน พานดวงแก้ว 

ผู้อ านวยการส านักงานต่างประเทศ อ.จนัทรส์ุดา บุญตรี 

หวัหน้างานธุรการ ส านักงานต่างประเทศ น.ส.กรรณิการ ์

กกไธสง นักวิเทศสัมพันธ์ ได้จดัท าโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน ภายใต้โครงการ
ส่งเสรมิการเขา้สู่การเป็นนานาชาต ิรุน่ที ่3 ส าหรบันกัศกึษา 
โดยส านักงานต่างประเทศได้เชญิอาจารย์เจา้ของภาษาจนี 

Mr. Shu Li เป็นวทิยากรในการอบรม เพื่อให้ผู้เขา้ร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรยีนรูภ้าษาและวฒันธรรมจนี  มคีวามรูแ้ละ

เข้าใจอนัดีต่อภาษาและวฒันธรรมจนีผ่านการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้กบัเจ้าของภาษา ระหว่างวนัที่ 28-29 เมษายน 2561 ณ 
หอ้งเจรญิพนัธุวงศ ์อาคารนวตัปัญญา มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์  

 
 

ส านกังานต่างประเทศ อบรมภาษาและวฒันธรรมเวียดนาม 

โครงการส่งเสรมิการเขา้สู่การเป็นนานาชาติ รุ่นท่ี 3 ส าหรบันกัศกึษา 
 

ส านกังานต่างประเทศ อบรมภาษาและวฒันธรรมจนี 

โครงการส่งเสรมิการเขา้สู่การเป็นนานาชาติ รุ่นท่ี 3 ส าหรบัน.ศ. 
 



 
 

 
ศูนยภ์าษา ส านักงานต่างประเทศ น าโดย ผศ.ดร.นวมินทร ์ 

ประชานันท์ รองอธกิารบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ อ.รสมน  พาน
ดวงแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานต่างประเทศ อ.พลัลภา เลิศเจริญว
นิช หวัหน้าศูนยภ์าษา และ คุณสิปปนนท์ ตัง้ชูกลุ นักวชิาการศกึษา 

ร่วมกับ ศูนย์สอบ TOEIC Center for Professional Assessment (CPA Thailand) ได้ด าเนินการจัดโครงการทดสอบ
ภาษาองักฤษ TOEIC (Test of English for International Communication) ส าหรบันักศึกษาและผู้ที่สนใจ ณ ห้องประชุม
พุดน ้าบุษย ์อาคาร 22 มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์การจดัการทดสอบภาษาองักฤษ TOEIC ครัง้นี้ เป็นการทดสอบวดัระดบั
ความรูค้วามสามารถทางภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารระดบันานาชาต ิ
และสามารถน าผลคะแนนไปใชใ้นการสมคัรงาน การท างานและศกึษา
ต่อได้ โดยการจดัสอบครัง้นี้เป็นการจดัสอบครัง้ที่ 3/2560 มผีู้เขา้ร่วม
ทัง้หมด 64 คน เป็นนักศกึษา 55 คนและบุคคลภายนอก 9 คน ส าหรบั
นักศึกษา บุคลากร หรือบุคคลภายนอกที่ต้องการทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษ TOEIC สามารถเข้าร่วมได้ในครัง้ต่อไปหรอืสอบถาม
ขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ส านกังานต่างประเทศ  

  

 

 
ศูนย์ภาษา กองพัฒนาภาษา ส านักงานต่างประเทศ น าโดย     

ผศ.ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ        

อ.รสมน  พานดวงแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานต่างประเทศ ส านักงาน

ต่างประเทศได้จดัท าโครงการพฒันาความสามารถทางภาษาองักฤษ โดย
ใชโ้ปรแกรม English Discoveries Online (EDO) ส าหรบันักศกึษาคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรรีมัย์ ระหว่างวนัที่ 17 มกราคม 2561-9 
เมษายน 2561 ณ ห้องปฏบิตัิการคอมพวิเตอร ์ชัน้ 1 และห้องปฏบิตักิาร
ทางภาษา ชัน้ 2 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรรีมัย์ เพื่อ
ทดสอบความรูพ้ื้นฐานทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาชัน้ปีที่ 1 คณะครุ
ศาสตร์ และเพื่อให้นักศึกษาชัน้ปีที่ 4 ที่จะส าเร็จการศึกษามีความรู้
ความสามารถทางภาษาองักฤษไมต่ ่ากว่าระดบัมาตรฐาน CEFR ระดบั B1 
บัดนี้  โครงการฯ ได้ส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดีแล้ว ส านักงาน
ต่างประเทศขอขอบพระคุณรกัษาราชการแทนอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัราช
ภฏับุรรีมัย ์ผูบ้รหิาร คณาจารยแ์ละขอขอบคุณนักศกึษาคณะครุศาสตรท์ุก
คนทีไ่ดใ้หค้วามรว่มมอืในการอบรมครัง้นี้ 

 

ศนูยภ์าษา ส านกังานต่างประเทศ  

จดัโครงการทดสอบความรูภ้าษาองักฤษ TOEIC  
 

ส านกังานต่างประเทศ จดัโครงการพฒันาความสามารถ 

ทางภาษาองักฤษ English Discoveries Online (EDO) 
 



 
 
 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย ์     
น าโดย ดร.ธิติ ปัญญาอินทร ์ผูอ้ านวยส านกัฯ จดัโครงการอบรมและสมัมนาเรื่อง 

“การบรหิารหลกัสูตรอย่างไรให้มคีุณภาพ” โดยได้รบัเกยีรตจิาก ผศ.ดร.สุพตัรา  

ร ักการศิลป์  รองอธิการบดีฝ่ ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีมัย์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งจดัขึ้นในวนัที่ 25 เมษายน 
2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพุทธรกัษา อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ มหาวทิยาลยั
ราชภฏับุรรีมัย์  มผีู้บรหิาร คณาจารย์ตวัแทนจากคณะต่างๆ เขา้ร่วมโครงการเป็นจ านวนกว่า 150 คน ทัง้นี้เพื่อเป็นการ
สรา้งความตระหนัก เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการด าเนินงาน บรหิารหลกัสูตรใหม้คีุณภาพให้กบัอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ
หลกัสตูร รวมทัง้ท าใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากการอบรมและสมัมนา  
 โดยเนื้อหาของการอบรมสมัมนาเป็นการบรรยายให้ความรูค้วามเข้าใจในเรื่อง “การบรหิารหลกัสูตรอย่างไรให้มี
คุณภาพ” ซึ่งได้รบัความอนุเคราะห์จาก รศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรตัน์ ผู้ช่วยอธกิารบดี งานด้านวชิาการและประกัน

คุณภาพหลกัสตูร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นวทิยากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรรีมัย์ น าโดย ผศ.ดร.พรทิพา ด าเนิน รองอธกิารบดฝ่ีายกิจการนักศึกษา               

น.ส.กฤชชฎา กลุทอง ผูอ้ านวยการกองพฒันานกัศกึษา จดัการเลอืกตัง้นายก

องค์การบรหิารนักศกึษาและคณะกรรมการองค์การบรหิารนักศกึษาภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงเพื่ อ เป็นการส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย ในวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ บริเวณลานไทร 

มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์โดยมนีกัศกึษาทุกชัน้ปีใหค้วามสนใจ มารว่มลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ในครัง้นี้เป็นจ านวนมาก 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสรมิวิชาการฯ อบรม “การบรหิารหลกัสตูรอย่างไรใหมี้คุณภาพ” 

กองพฒันานกัศกึษา จดัเลอืกต ัง้นายกองคก์ารบรหิารนกัศกึษา ปี 61 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


