
 

  



  



 

 

 
 

 รศ.มาลิณี จโุฑปะมา รกัษาราชการแทน อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์

ใหเ้กยีรตเิป็นประธานเปิดโครงการอบรมการเตรยีมความพรอ้มในการรองรบัการประเมนิ
หลักสูตร TQR ซึ่งจดัขึ้นโดยส านักมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 28 
พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์มรีองคณบด ีหวัหน้าสาขาวชิา อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบการประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตร เขา้รบั
การอบรมเป็นจ านวนกว่า 120 คน ทัง้นี้เพื่อเป็นการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในระดบั
หลกัสูตรตามเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพในการจดัการศกึษาให้
บณัฑติมคีุณลกัษณะตามมาตรฐานการเรยีนรูท้ี่หลกัสูตรก าหนดและวางแนวทางในการเตรยีมความพรอ้มในการเผยแพร่
หลกัสตูรทีม่คีุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ(TQR) ซึง่ไดร้บัความอนุเคราะหจ์าก 
คณุนุชนภา รื่นอบเชย ผูอ้ านวยการส านกัมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศกึษา ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา เป็น

วทิยาการในการอบรม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ดร.กระพนั ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย     

ราชภฏับุรรีมัย ์พรอ้มด้วยคณาจารย ์เจา้หน้าที่ นักศกึษาและประชาชน
ทัว่ไป จ านวนกว่า 100 คน เขา้รว่มกจิกรรมเวยีนเทยีนในโครงการ “เวยีน
เทียนเนื่ องในวันวิสาขบูชา” ที่จ ัดขึ้นโดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ น าโดย ดร.ธนพล ตีรชาติ ผู้อ านวยการ

ส านักศิลปะและวฒันธรรม ในวนัที่ 29 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ 
หอ้งประชุมศวิาลยั ศูนยว์ฒันธรรมอสีานใต้และบรเิวณลานทีป่ระดษิฐาน
พระพุทธสพัพญัญูสุคโต มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ โดยกิจกรรมใน
โครงการประกอบไปด้วย การรบัฟังปาฐกถาธรรม และเวยีนเทยีนรอบ
องคพ์ระพุทธสพัพญัญสุคโต 

โดยการจดัโครงการดงักล่าวมวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
ใหม้กีารอนุรกัษ์ สบืสานพระพุทธศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรมไทย พรอ้ม

ทัง้ปลกูจติส านึก ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ใหก้บัคณาจารย ์เจา้หน้าที ่นกัศกึษาและประชาชนทัว่ไป อนัเป็นสิง่ทีด่งีาม 

มรภ.บรุรีมัย ์จดักจิกรรมเวียนเทียนเนือ่งในวนัวิสาขบูชา 

ส านกัมาตรฐานประกนัคุณภาพการศกึษา  
อบรมเตรยีมความพรอ้มการรองรบัการประเมินหลกัสตูร TQR 



 

 

 

 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
จดัโครงการบริการวิชาการ “การผลิตและการใช้สารเคมีชีว
ภณัฑใ์นการบริหารจดัการศตัรพืูชเพ่ือการเกษตรท่ีปลอดภยั” 
ให้แก่เกษตรกรบ้านส าโรง ต.พรส าราญ จ.บุรีรมัย ์ในวนัที่ 23 
พฤษภาคม 2561 น าโดย ดร.สุชาดา สานุสนัต์ รองคณบดี และ
นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตรช์ัน้ปีท่ี 1-3 โดยได้รบัเกียรติ
จาก อ.ไพรชั ช่ืนศรี ปราชญช์าวบ้าน มาเป็นวทิยากรให้ความรู้
ดา้นการใชส้มุนไพรในทอ้งถิน่ในการท าน ้าหมกัชวีภาพเพื่อไล่แมลงในการผลติพชื และ นายปรีชา หลวงจ านง และศิษย์
เก่าสาขาวิชาเกษตรศาสตร ์ร่วมเป็นวทิยากรให้ความรู้และฝึกท าการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าเพื่อการเกษตร เพื่อ
ส่งเสรมิการลดการใช้สารเคมเีพื่อปรบัเปลี่ยนสู่วถิขีองการท าเกษตรแบบอินทรยี์ปลอดสารพษิ โดยได้รบัความสนใจจาก
เกษตรกรบา้นส าโรง ต.พรส าราญ อ.คเูมอืง จ.บุรรีมัยใ์หค้วามสนใจเขา้รว่มอบรมจ านวนกว่า 30 คน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร จดับรกิาร
วชิาการถ่ายทอดองคค์วามรูก้ารผลติปุ๋ ยจุลนิทรยีส์งัเคราะหแ์สงเพื่อการใช้
งานดา้นการเกษตรแก่เกษตรกรชุมชนกลุ่มผูเ้ลีย้งโคเนื้อบา้นสีเ่หลีย่มเจรญิ 
อ.ล าปลายมาศ จ.บุรรีมัย ์ในวนัที่ 20 พฤษภาคม 2561 น าโดย ผศ.ดร.วนิดา 
วฒันพายพักลุ อ.วิณากร  ท่ีรกั นายปรีชา หลวงจ านง นักปฏิบติัการ
สาขาเกษตร นายมารตุ เนตรวิลา ศิษยเ์ก่าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
แ ล ะ นั ก ศึ กษ า ส า ข า วิ ช า เ ก ษต รศ า ส ต ร์ ชั ้น ปี ท่ี  1-3 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ลงพื้นที่บริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้

การผลิตปุ๋ ยจุลินทรีย์สงัเคราะห์แสงเพ่ือการใช้งานด้านการเกษตรแก่เกษตรกรชุมชนกลุ่มผู้เล้ียงโคเน้ือบ้าน
ส่ีเหล่ียมเจริญ อ.ล าปลายมาศ จ.บุรีรมัย์ โดยได้รบัความอนุเคราะห์จาก นายมารุต เนตรวิลา ศิษย์เก่าสาขาวิชา
เกษตรศาสตร ์มาเป็นวทิยากรบรรยายและฝึกอบรมการผลติปุ๋ ยจลุนิทรยีส์งัเคราะหแ์สงเพื่อใชใ้นการเกษตร ใหก้บัเกษตรกร
บา้นสีเ่หลีย่มเจรญิ เป็นการน าองคค์วามรูจ้ากการวจิยัน ามาเผยแพร่สู่ชุมชนเพื่อการพฒันาของเกษตรกรอย่างยัง่ยนื  โดยมี
เกษตรกรในชุมชนบา้นสีเ่หลีย่มเจรญิใหค้วามสนใจเขา้รว่มอบรมจ านวนกว่า 35 คน  

เกษตรศาสตร ์บรกิารวิชาการ การผลติและการใชส้ารเคมีชวีภณัฑ์ 
ในการบรหิารจดัการศตัรพูชืเพือ่การเกษตรท่ีปลอดภยัแก่เกษตรกร 

เกษตรศาสตร ์ถ่ายทอดองคค์วามรูก้ารผลติปุ๋ ยจุลนิทรยีส์งัเคราะหแ์สง 
เพือ่การใชง้านดา้นการเกษตรแก่เกษตรกรชมุชนกลุ่มผูเ้ลี้ยงโคเนื้อ 



  
 

 
  ส านกังานวเิทศสมัพนัธ ์ฝ่ายกจิการต่างประเทศ จดัพธิมีอบประกาศนียบตัรชื่นชม
แก่ผูส้อบผ่านการใช ้ENGLISH DISCOVERERS ONLINE ดเีด่น ในวนัที ่2 พฤษภาคม 
2561 ณ หอ้งประชุมลลีาวด ีอาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ โดยไดร้บัเกียรตจิาก รศ.มาลิณี 

จโุฑปะมา รกัษาราชการแทน อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัยเ์ป็นผู้มอบเกยีรติ

บตัรแก่นกัศกึษาโดยนกัศกึษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตรจ านวน 2 คน ไดแ้ก่ 
        1. นางสาวอารยา บุญแจด สาขาวชิาสตัวศาสตร ์ไดส้อบผ่านการประเมนิระดบั  

BASIC 1 – BASIC 2 
  2. นายนพรจุ แขพิมาย สาขาวชิาเกษตรศาสตรไ์ด้สอบผ่านการประเมนิระดบั 

BASIC 1 – BASIC 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภฏับุรรีมัย์ น าโดย อ.เลิศภมิู จนัทรเพ็ญกลุ   

รองคณบดฯี น านกัศกึษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร     
ผูท้ีไ่ดร้บัรางวลัจากการแข่งขนัการจดัสวนหย่อมใน
โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ
ทางการเกษตร การแข่งขันจัดสวนหย่อมแก่
นักศึกษาสาขาวชิาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลย ี
การเกษตร จ านวน 13 รางวลั และผู้เข้าแข่งขนัที่
ได้รบัรางวลัในโครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร จ านวน 13 รางวลั เขา้รบัเกยีรตบิตัรและรบัมอบเงนิ
รางวลัจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รกัษาราชการแทน อธกิารบดีมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ ในที่ประชุมคณะกรรมการ

บรหิารมหาวทิยาลยั (กบ.) ในวนัที ่24 พฤษภาคม 2561 ทีผ่่านมา ณ หอ้งประชุมสุพรรณิการ ์อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ ซึง่
เป็นโครงการทีส่่งเสรมิใหน้ักศกึษาไดม้กีารฝึกฝนทกัษะในการจดัภูมทิศัน์โดยใชใ้นพืน้ทีภ่ายในมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์
ตามนโยบาย Green University  
  
 

 
 
 
 
 

เทคโนโลยกีารเกษตร รบัประกาศนยีบตัรชืน่ชม 
ผูส้อบผ่านการใช ้ENGLISH DISCOVERERS ONLINE ดเีด่น 

เทคโนโลยกีารเกษตร รบัรางวลัการแข่งขนัจดัสวนหย่อม 
 



 
 

 
    สาขาวชิาประมง คณะเทคโนโลยกีารเกษตร น าโดย ดร.บรรเจิด 
สอนสุภาพ หวัหน้าสาขาวชิา ดร.สายรุ้ง สอนสุภาพ อ.ดนัย รชัตะวรา
เศรษฐ์ อ.นันท์นภสั  ปาลินทร และนักศึกษาสาขาวิชาประมง คณะ
เทคโนโลยกีารเกษตร จดักจิกรรมบรกิารวชิาการสู่ชุมชนการสรา้งความ
เข้มแข็งด้านการเพาะเลี้ยงสตัว์น ้าตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง    
อยา่งยัง่ยนื ในวนัที ่4 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนยฝึ์กประสบการณ์สาขาวชิา
ประมง ศูนย์หนองขวาง มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ ต.พรส าราญ อ.คู
เมอืง จ.บุรรีมัย ์เพื่อใหแ้ก่เกษตรกรในพืน้ทีบ่า้นพรส าราญ ไดม้าเรยีนรูก้ระบวนการเลีย้งสตัวน์ ้าตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง
อยา่งยัง่ยนื รวมทัง้มกีารแจกพนัธุป์ลาส าหรบัใหเ้กษตรกรไดน้ าไปเรยีนรูด้า้นการเลีย้ง 

 
  
 

    สาขาวชิาประมง คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยั
ราชภัฏบุ รีร ัมย์  น า โดย  ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ ดร.

สายรุ้ง สอนสภุาพ อ.ดนัย รชัตะวราเศรษฐ ์อ.นันทน์ภสั ปา
ลินทร และนักศึกษาสาขาวิชาประมงชัน้ปีที่ 1-3 จดักิจกรรม 
BYE SENIOR  ให้แก่นักศกึษาชัน้ปีที่ 4 ที่ส าเรจ็การศกึษา ใน

วนัที ่3 พฤษภาคม 2561 ทีผ่่านมา ณ หอ้งประชุมขวญัขา้ว อาคารสริวิทิยเกษตร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร เพื่อเป็นการ
แสดงความยนิดจีากรุน่น้องใหรุ้น่พีท่ีส่ าเรจ็การศกึษา 

 

 

 

 

    คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ น า
โดย อ.พีร์นิธิ ราชวิชา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สโมสร
นั ก ศึ ก ษ าคณะ เ ท ค โ น โ ล ยีก า ร เ กษต ร แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า คณ ะ
เทคโนโลยกีารเกษตรชัน้ปีที ่4 สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์สาขาวชิาสตัว
ศาสตร์ และสาขาวิชาประมง จัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร ในวนัที่ 3 พฤษภาคม 2561 ที่
ผ่านมา ณ หอ้งประชุมขวญัขา้ว อาคารสริวิทิยเกษตร โดยไดร้บัเกยีรติ
จาก ดร.นิจพร ณ พทัลุง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็น
ประธานในพธิเีปิดและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาร่วมกบัคณาจารย์
คณะเทคโนโลยกีารเกษตรทัง้ 3 สาขา และกจิกรรมพธิบีายศรสีู่ขวญั
ใหแ้ก่นกัศกึษาทีส่ าเรจ็การศกึษา  

สาขาวิชาประมง บรกิารวิชาการสู่ชมุชน สรา้งความเขม้แขง็ 
ดา้นการเพาะเลี้ยงสตัว์น า้ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

สาขาวิชาประมง จดักจิกรรม BYE SENIOR  

เทคโนโลยกีารเกษตร จดัโครงการปัจฉมินิเทศนกัศกึษา 



 
 

       สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร       
น าโดยนักศึกษา ชัน้ปีที่ 1-3 พร้อมด้วย ผศ.ดร.วนิดา      

วฒันพายพักลุ อ.วิณากร ท่ีรกั อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

ออกบรกิารวชิาการ เพื่อพฒันาอตัลกัษณ์ใหเ้ป็นบณัฑติที่พงึ
ประสงค์ ในวนัที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ บ้าน
ตะครอ้ ต.พรส าราญ อ.คูเมอืง จ.บุรรีมัย์  ใหแ้ก่เกษตรกรใน
ชุมชน ถ่ายทอดเทคนิควธิกีารผ่าหน่อกลว้ยเพื่อการผลติเชงิ

การคา้ บรกิารวชิาการแก่ชุมชน เรื่อง การขยายพนัธุพ์ชื (ผ่าหน่อกลว้ย) และการท าจุลนิทรยี ์(ฮอรโ์มนไข่)  โดยมเีกษตรกร
กรในชุมชนบา้นตะครอ้ ใหค้วามสนใจเขา้รว่มกจิกรรมกว่า 45 คน โดยนกัศกึษาไดเ้ป็นวทิยากรบรรยายและสาธติ ฝึกปฏบิตัิ
เทคนิคการขยายพนัธุ์กล้วยด้วยวธิีการผ่าหน่อ ซึ่งเป็นวิธีการลดต้นทุนในการผลิต ท าให้ได้ต้นกล้วยปรมิาณมากและ
ปราศจากโรคโดยกจิกรรมนี้เป็นโครงการทีน่กัศกึษาสาขาวชิาเกษตรศาสตรไ์ดเ้ป็นคนด าเนินงานกจิกรรมการบรกิารวชิาการ
เองทัง้หมด เพื่อเสรมิประสบการณ์การเรยีนรูข้ ัน้ตอนการวางแผน การด าเนินงาน การถ่ายทอดความรูสู้่ชุมชน อนัจะเ ป็น
ผลดเีพื่อพฒันาอตัลกัษณ์ใหเ้ป็นบณัฑติทีพ่งึประสงคข์องสาขาวชิาเกษตรศาสตร ์คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยั
ราชภฏับุรรีมัย ์
 
  
 
 

 

    สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร น าโดย   
ดร.นิจพร ณ พทัลุง ดร.สุชาดา สานุสนัต์ นายปรีชา หลวงจ านง         

นกัปฏบิตักิารสาขาวชิาเกษตร และนกัศกึษาสาขาวชิาเกษตรศาสตรช์ัน้
ปีที ่1-3 และศษิยเ์ก่าสาขาวชิาเกษตรศาสตรล์งพืน้ทีห่มู่บา้นพรส าราญ
เป็นวันที่ 2 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เพื่อร่วมบริการวิชาการสู่
ชุมชน ถอดบทเรียนองค์ความรู้ในภาคปฏิบตัิเรื่องปุ๋ ยสัง่ตัดเพื่อลด
ต้นทุนการผลติข้าวของเกษตรกร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง ให้แก่
เกษตรกรชุมชนหมูบ่า้นส าโรง ต.พรส าราญ อ.คเูมอืง จ.บุรรีมัย ์กว่า 40 
คน โดยไดร้บัเกยีรตจิากวทิยากรผูเ้ชี่ยวชาญจากภาคปฐพวีทิยา คณะ
เกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์กรุงเทพมหานคร มาเป็นวชิาการ
บรรยายและฝึกอบรมในภาคปฏบิตักิารวเิคราะหค์ุณภาพดนิภายในไร่-นาของเกษตรกร การส ารวจความต้องการของชุมชน
ในการใชปุ้๋ ย และสอนวธิกีารผสมปุ๋ ยสัง่ตดัตามค่าการวเิคราะหด์นิใหเ้หมาะสมกบัพื้นที่ท าการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ 
โดยนักศกึษาภาคปกต ิและศษิยเ์ก่า สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์คณะเทคโนโลยกีารเกษตรได้ร่วมในการถอดบทเรยีนและเป็น
ผูช้่วยวทิยากรหลกัในการบรกิารวชิาการแก่เกษตรกร อนัก่อใหเ้กดิประโยชน์ในการช่วยลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ ยใหเ้หมาะสม
ต่อสภาพพืน้ทีเ่กษตรกรภายในพืน้ทีเ่ป็นการบูรณาการความรูสู้่ชุมชนอย่างยัง่ยนื 

เกษตรศาสตร ์บรกิารวิชาการ พฒันาอตัลกัษณใ์หเ้ป็นบณัฑติท่ีพงึประสงค ์

เกษตรศาสตร ์บรกิารวิชาการสู่ชมุชน  
ปุ๋ยส ัง่ตดัเพือ่ลดตน้ทุนการผลติขา้วของเกษตรกร 



 
 
 On the 4th and 5th of May 
2018, a HUSOC student project 
named “HUSOC Volunteers for 
Development from Seniors to 
Juniors” was organized by the 
HUSOC Volunteer Club for 
Sustainable Development under the 
HUSOC Student Council, at 225th Nongree Friendship School, Nangrong Sub-district, Nangrong District, Buriram 
Province. The volunteer activities were as follows: painting the learning area for the school, moving tyres out in 
order to plant trees, and developing agricultural plots. 

 

 
 

 From the 27th to the 29th April 2018, 
the English and Business English 
Programs organized an English Camp 
for 165 second-year students at Net 
Foundation, Surin Province. Asst. Prof. 
Dr. Nawamin Prachanant, Vice invited 
President for International Affairs, was to 

preside over this English camp. There were both national and international lecturers providing knowledge on using 
the English language. Additionally, the students learned about local wisdom which could be applied in their daily 
life, and future careers from the special lecturers of the Net Foundation.    
 

 

 

 On 2nd May 2018, English and Business English 
Programs led by Asst. Prof. Suppakit Phoowong, Head of 
English Program, and Ajarn Jansuda Boontree, Head of 
Business English Program, together with the program lecturers 
arranged the post training after internship project for the 4th year 
students. The aim of this project was to enable the 4th year 
students to present their four-month internship experiences 
including other related information to the lecturers and juniors of 
the programs.  
 

HUSOC Volunteers for Development from Seniors to Juniors 

 

English and Business English Programs organized an English Camp 

Post Training after Internship Project 

 



 
 
 On 2nd May 2018, Goodbye Senior 2018 of the English and Business English 
Programs was organized at Witcha Attasart Auditorium, Buriram Rajabhat University. 
On this occasion, Asst. Prof. Dr. Akkarapon Nuemaihom, HUSOC Dean, was honorably 
invited to preside over this ceremony. The purposes of this event was to create a good 
relationship between lecturers and students, and seniors and juniors. The activities in 
this event were a traditional ceremony “Bai Sri Su Kwan”, sacred-tied wrist ceremony, 
and Thai traditional dance from junior students. There were around 650 people 
participated in the event.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 ส านกังานต่างประเทศ น าโดย ผศ.ดร.นวมินทร ์ประชานันท ์รองอธกิารบดี

ฝ่ายกจิการต่างประเทศ พรอ้มดว้ย อ.รสมน  พานดวงแก้ว ผูอ้ านวยการส านักงาน

ต่างประเทศ อ.รุ่งนภา เมินดี รองผู้อ านวยการส านักงานต่างประเทศ อ.ภูริษา  

วชัเรนทรว์งศ ์หวัหน้างานพฒันาภาษา และ อ.พลัลภา เลิศเจริญวนิช หวัหน้าศูนยภ์าษา จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร

ส่งเสรมิและประชาสมัพนัธด์้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรบัการเป็นเจา้บ้านที่ดี” (Ask Me Project) ส าหรบันักศกึษาสาขาวชิา
ภาษาองักฤษ สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกจิและนักศกึษาจากสาขาวชิาอื่นๆ ที่ประสงค์เขา้ร่วม ในวนัที่ 19-22 พฤษภาคม 
2561 ณ หอ้งประชุมโกวทิเชื่อมกลาง อาคารนวตัปัญญา โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วของจงัหวดัให้

เป็นที่รูจ้กัอย่างแพร่หลายและสรา้งความเชื่อมัน่และมคีวาม
พรอ้มในการใหบ้รกิารแก่นักท่องเที่ยว โดยไดร้บัเกยีรติจาก
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ มาให้ความรู้และ
ถ่ายทอดประสบการณ์ใหก้บันกัศกึษา ส านกังานต่างประเทศ
ขอขอบพระคุณรกัษาราชการแทนอธกิารบดีมหาวิทยาลยั
ราชภัฏบุรีรมัย์ ผู้บริหารและคณาจารย์ในแต่ละคณะที่ได้
กรุณาให้ความร่วมมอืและประสานงานในการอบรมในเดอืน
มนีาคมซึง่ท าให ้โครงการส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี 

 

Goodbye Seniors 2018 of the English and Business English Programs 

 

ส านกังานต่างประเทศ จดักจิกรรมส่งเสรมิและประชาสมัพนัธ์ 

ดา้นการท่องเท่ียวเพือ่รองรบัการเป็นเจา้บา้นท่ีด ีAsk Me 
 



 

 

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

กิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อ.รสมน  พานดวงแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานต่างประเทศ อ.ภริูษา วชัเรนทรว์งศ์ 

หวัหน้างานพฒันาภาษา และ อ.สิทธิศกัด์ิ  พงผือฮี หวัหน้าศูนยก์ารแปลและล่ามได้จดัท าโครงการอบรมเชงิปฏบิตัิการ

ภาษาเวยีดนามในชวีติประจ าวนั ภายใต้โครงการส่งเสรมิการเขา้สู่การเป็นนานาชาต ิรุ่นที ่3 ส าหรบับุคลากร ในวนัที ่1-4 
พฤษภาคม 2561 ทีผ่่านมา ณ หอ้งลกัษณะงาม อาคารนวตัปัญญา มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ โดยส านักงานต่างประเทศ
ได้เชิญอาจารย์เจ้าของภาษาเวียดนาม Miss Vo Thi Trang เป็นวิทยากรในการอบรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม มีความรู้และเข้าใจอันดีต่อภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามผ่านการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัเจา้ของภาษา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

กิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย  อ.รสมน พานดวงแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานต่างประเทศ อ.รุ่งนภา เมินดี รอง

ผูอ้ านวยการส านกังานต่างประเทศ และ อ.ญาดา รามฤทธ์ิ หวัหน้างานวเิทศสมัพนัธ ์ไดจ้ดัท าโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร

ภาษาเขมรเบือ้งต้น ในวนัที ่21-22 พฤษภาคม 2561 ทีผ่่านมา ณ หอ้งลกัษณะงาม อาคารนวตัปัญญา มหาวทิยาลยัราชภฏั
บุรรีมัย ์โดยส านักงานต่างประเทศไดเ้ชญิอาจารยเ์จา้ของภาษาเขมร อ.ฤทธี นี เป็นวทิยากรในการอบรม เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วม

โครงการไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูภ้าษาเขมร  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ส านกังานต่างประเทศ อบรมภาษาเวียดนามในชวิีตประจ าวนัส าหรบับุคลากร 

ส านกังานต่างประเทศ อบรมเชงิปฏบิตัิการภาษาเขมรเบื้องตน้ 



 
 

 ส านักงานต่างประเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ น าโดย 
ผศ.ดร.นวมินทร์  ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
ต่างประเทศ พรอ้มดว้ย อ.รสมน พานดวงแก้ว ผูอ้ านวยการ
ส านักงานต่างประเทศ อ.รุ่งนภา เมินดี รองผู้อ านวยการ
ส านักงานต่างประเทศ อ.ญาดา รามฤทธ์ิ หวัหน้างานวเิทศ
สมัพนัธ์ จดัท าโครงการอบรมการเขยีนแผนการสอนโดย ใน
วนัที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารเฉลมิพระ
เกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ มีโดยวัตถุประสงค์

เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการไดเ้ขยีนแผนการสอนและสามารถปฏบิตักิารสอนเป็นภาษาองักฤษได ้ 
 

 
 
 ส านักงานต่างประเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์
น าโดย ผศ.ดร.นวมินทร ์ ประชานันท์ รองอธกิารบดฝ่ีาย
กิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อ.รสมน พานดวงแก้ว 
ผูอ้ านวยการส านกังานต่างประเทศ          อ.รุ่งนภา เมินดี 
รองผูอ้ านวยการส านักงานต่างประเทศ อ.ญาดา รามฤทธ์ิ 
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์  อ.พัลลภา เลิศเจริญวนิช 
หัวหน้าศูนย์ภาษา และ  นายสิปปนนท์     ตัง้ชูกุล 
นักวิชาการศึกษา จัดท าโครงการอบรมภาษาองักฤษใน 
ชวีติประจ าวนั ส าหรบัคณาจารย์ บุคลากรและบุคคลทีส่นใจ ในวนัที ่29-30 พฤษภาคม 2561 ณ หอ้งลกัษณะงาม อาคาร นวตั
ปัญญา โดยส านักงานต่างประเทศไดเ้ชญิอาจารย์เจ้าของภาษาองักฤษ Aj.Sally เป็นวทิยากรในการอบรม เพื่อใหแ้ลกเปลี่ยน
เรยีนรูภ้าษาและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา มคีวามรูแ้ละเขา้ใจอนัดตี่อภาษาและวฒันธรรมในการใชภ้าษาองักฤษ ผ่านการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัเจา้ของภาษา  
 

 
 

 
 ส านักงานต่างประเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ น าโดย ผศ.ดร.นวมินทร ์ ประ
ชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อ.รสมน พานดวงแก้ว 
ผู้อ านวยการส านักงานต่างประเทศ อ.รุ่งนภา เมินดี รองผู้อ านวยการส านักงาน
ต่างประเทศ อ.ญาดา รามฤทธ์ิ หวัหน้างานวเิทศสมัพนัธ์ และ น.ส.กรรณิการ ์กกไธสง 
นักวเิทศสมัพนัธ์ จดัท าโครงการอบรมเชงิปฏิบตัิการการแปลและล่ามส าหรบัคณาจารย์ 
เจา้หน้าทีแ่ละบุคคลทีส่นใจ ในวนัที ่29-30 พฤษภาคม 2561 ณ หอ้งลกัษณะงาม อาคารน
วัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์  โดยส านักงานต่างประเทศได้เชิญอาจารย์
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการแปลภาษาองักฤษ-ไทย ผศ.สธุามาศ คชรตัน์ และ         ดร.สรุชยั ปิ
ยานุกลู เป็นวทิยากรในการอบรม โดยโครงการอบรมเชงิปฏิบัติการการแปลและล่ามมี

จุดประสงคเ์พือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการไดเ้รยีนรูเ้ทคนิคการแปลภาษาองักฤษ-ไทย และ ไทย-องักฤษ  

ส านกังานต่างประเทศ อบรมการเขยีนแผนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 

ส านกังานต่างประเทศ อบรมภาษาองักฤษในชวิีตประจ าวนั 

ส านกังานต่างประเทศ อบรมเชงิปฏบิตัิการการแปลและล่าม 



 
 

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

กิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อ.รสมน พานดวงแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานต่างประเทศ อ.รุ่งนภา เมินดี รอง

ผูอ้ านวยการส านักงานต่างประเทศ ผูอ้ านวยการส านักงานต่างประเทศ อ.พรภวิษย ์ชะนวนชยั หวัหน้างานศูนยอ์าเซยีน 

และ อ.ชลทิชาลินี  แก่นสนท์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ จดัโครงการค่ายนิทรรศอาเซียน ส าหรบันักเรียน

โรงเรยีนบ้านหนองม่วง โรงเรยีนบ้านโคกก่อง และโรงเรยีนบ้านสระกอไทร ต.นิคม อ.สตกึ โดยส านักงานต่างประเทศได้
เตรยีมกจิกรรมต่างๆ เกี่ยวกบัอาเซยีนเพื่อให้ความรูค้วามเขา้ใจประกอบกบัความสนุกสนานให้กบันักเรยีน โดยจดัขึน้ ใน
วนัที ่19-20 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรยีนบ้านหนองม่วง อ.สตกึ จงัหวดับุรรีมัย์ ซึง่ไดร้บัความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม
นี้จ านวน 200 คน และนกัเรยีนมคีวามสุขและสนุกสนานในการเขา้รว่มเป็นอย่างมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ส านักงานต่างประเทศ น าโดย ผศ.ดร.นวมินทร ์     ประ

ชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย       

อ.รสมน  พานดวงแก้ว ผูอ้ านวยการส านกังานต่างประเทศ น า

นักศึกษาเข้าพบและรบัฟังโอวาทจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา 

รกัษาราชการแทน อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ วนัที ่

24 พฤษภาคม. 2561 ที่ผ่านมา ก่อนเดินทางไปแลกเปลี่ยน

เรยีนรูด้า้นภาษาและวฒันธรรม ณ สาธารณรฐัประชาชนจนี และสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม   

 

 
 
 
 
 
 

ส านกังานต่างประเทศ จดัโครงการค่ายนิทรรศอาเซยีน 

 

ส านกังานต่างประเทศ น านกัศกึษาเขา้พบอธิการบด ีก่อนเดนิทาง 

แลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นภาษาและวฒันธรรม จนี และเวียดนาม 
 



 

 

 
 ส านักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ น าโดย        
ผศ .ดร.นวมินทร์  ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ ายกิจการ

ต่างประเทศ พร้อมด้วย อ.รสมน พานดวงแก้ว ผู้อ านวยการ

ส านักงานต่างประเทศ อ.สิทธิศกัด์ิ พงผือฮี หวัหน้าศูนย์การแปล
และล่ามและ อ.พรภวิษย์ ชะนวนชัย หัวหน้างานศูนย์อาเซียน 
พรอ้มดว้ยนกัศกึษาจ านวน 15 คน ออกเดนิทางไปแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ดา้นภาษาและวฒันธรรม ณ Hue University of Foreign Languages 
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนามในโครงการส่งเสรมิการเขา้สู่การเป็น
นานาชาต ิรุน่ที ่3 ส าหรบันกัศกึษา ในระหว่างวนัที ่28 พฤษภาคม - 
8 มถุินายน 2561 โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้
แลกเปลีย่นเรยีนรูภ้าษาและวฒันธรรมเวยีดนาม มคีวามรูแ้ละเขา้ใจ
อนัดต่ีอภาษาและวฒันธรรมเวยีดนามผ่านการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บั
เจา้ของภาษาในประเทศเวยีดนาม  
 

 

 

 

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

กจิการต่างประเทศ พรอ้มดว้ย อ.จนัทรส์ุดา บุญตรี หวัหน้างานธุรการ ส านักงานต่างประเทศ พรอ้มดว้ยนักศกึษาจ านวน 
15 คน ออกเดนิทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวฒันธรรม ณ Shangrao University สาธารณรฐัประชาชนจนี ใน
โครงการส่งเสรมิการเขา้สู่การเป็นนานาชาต ิรุ่นที ่3 ส าหรบันักศกึษา ในระหว่างวนัที ่28 พฤษภาคม- 8 มถุินายน 2561 ที่
ผ่านมา  ณ Shangrao University สาธารณรฐัประชาชนจนี โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรู้
ภาษาและวฒันธรรมจนี มคีวามรูแ้ละเขา้ใจอนัดต่ีอภาษาและวฒันธรรมจนี ผ่านการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัเจา้ของภาษาใน
ประเทศจนี  
 

 
 
 
 
 
 

คณาจารยแ์ละน.ศ. เดนิทางไปสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม 

ในโครงการแลกเปลีย่นภาษาและวฒันธรรมเวียดนาม 
 

คณาจารยแ์ละนกัศกึษา เดนิทางไปสาธารณประชาชนจนี   

ในโครงการแลกเปลีย่นภาษาและวฒันธรรมจนี  

 



 
 

   ดร.ฟ้าประทาน เติมขนุทด อาจารยท์ี่ปรกึษาโครงการ น.ส.วาสนา   

ประทุมจร ผู้รบัผิดชอบโครงการ น านักศึกษาจดัโครงการให้ความรู้การ

ป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุและการปฐมพยาบาล ในวนัที ่4 พฤษภาคม 2561 ณ 
ห้องประชุม 632 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ โดยได้รบัเกียรติจาก
ท่าน ผศ .ดร.อัครพนท์ เน้ือไม้หอม  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุ เพื่อให้นักศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นเมื่อประสบอุบตัิเหตุหรอืพบผู้ประสบอุบตัิเหตุ และเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบตัิการเกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลเบือ้งตน้ ซึง่การจดัโครงการในครัง้นี้เป็นการฝึกปฏบิตักิารประกอบการเรยีนการสอนรายวชิาวทิยากรกระบวนการ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   ดร.ฟ้าประทาน เติมขนุทด อาจารยท์ี่ปรกึษาโครงการ นายกฤษณพงษ์ 

สร้างนา ผูร้บัผดิชอบโครงการ น านักศกึษาจดัโครงการไทยแลนด์ 4.0 และโอกาส

ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมขวัญข้าว คณะ
เทคโนโลยกีารเกษตร โดยไดร้บัเกยีรตจิากท่าน ผศ.ดร.ค าภีรภาพ อินทะนู รอง

คณบดคีณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหน้ักศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วสถานการณ์ของผูส้งูอายใุน

ประเทศไทย เพื่อใหน้ักศกึษาเขา้ใจบรบิทและความตอ้งการของผูสู้งอายุเกี่ยวกบัการด าเนินชวีติ และ เพื่อเสรมิสรา้งความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกบัการสร้างโอกาสทางธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในยุคไทยแลนด์  4.0 ซึ่งการจดัโครงการในครัง้นี้เป็นการฝึก
ปฏบิตักิารประกอบการเรยีนการสอนรายวชิาวทิยากรกระบวนการ 
 
 
 
 
 

 

การพฒันาสงัคม อบรมการป้องกนัการเกิดอบุตัิเหตุและการปฐมพยาบาล 

การพฒันาสงัคม จดัโครงการไทยแลนด ์4.0 และโอกาสธุรกจิดแูลผูส้งูอายุ 



 
 
   ดร.ฟ้าประทาน เติมขุนทด อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นายภาคภูมิ      

หงษ์รจิุโก ผู้รบัผดิชอบโครงการ น านักศกึษาจดัโครงการเสรมิสรา้งทกัษะภาวะ

ผู้น าและผู้ตามในยุค Thailand 4.0 ในวนัที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม
พุทธรกัษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยได้รบัเกียรติจาก ผศ.ดร.อคัรพนท์     

เน้ือไม้หอม คณบดคีณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์เป็นประธานในพธิเีปิด

โครงการ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้นักศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัภาวะ
ผูน้ าและผูต้ามในยุค Thailand 4.0 เพื่อเสรมิสรา้งทกัษะภาวะผูน้ าและผูต้ามในยุค Thailand 4.0 ใหแ้ก่นักศกึษา และเพื่อให้
นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการปรบัตวัในยุค Thailand 4.0 ซึ่งการจดัโครงการในครัง้นี้เป็นการฝึกปฏบิตักิาร
ประกอบการเรยีนการสอนรายวชิาวทิยากรกระบวนการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ดร.ฟ้าประทาน เติมขนุทด อาจารยท์ีป่รกึษาโครงการ น.ส.รตัติยากร ชาวนา ผูร้บัผดิชอบโครงการ น านักศกึษา

จดัโครงการเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อการพฒันาทีส่มดุลสู่ Thailand 4.0 ในวนัที ่3 พฤษภาคม 2561 ณ หอ้งประชุมพุดน ้าบุษย ์
อาคาร 22 ชัน้ 2 มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรมัย์ โดยได้รบัเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.อคัรพนท์ เน้ือไม้หอม คณบดีคณะ

มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้นักศกึษามคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการพฒันาทีส่มดุลยุค Thailand 4.0 เพื่อใหน้ักศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการพฒันาตามแนวทางเศรษฐกจิ
พอเพยีงบูรณาการกบัการพฒันาที่สมดุลยุค Thailand 4.0 เพื่อให้เกดิความยัง่ยนืในการพฒันาในแต่ละด้าน และ เพื่อให้
นักศึกษามคีวามคดิสร้างสรรค์ในการพฒันาที่สมดุลยุค Thailand 4.0 ซึ่งการจดัโครงการในครัง้นี้เป็นการฝึกปฏิบตัิการ
ประกอบการเรยีนการสอนรายวชิาวทิยากรกระบวนการ 
 

 
 
 
 
 
 

การพฒันาสงัคม จดัโครงการเสรมิสรา้งทกัษะภาวะผูน้ าและผูต้าม 
 

การพฒันาสงัคม จดัโครงการเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่การพฒันาท่ีสมดลุ 
 



 
 

   ดร.ฟ้าประทาน เติมขุนทด หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา     

นายสุวรรณ สุกดี น.ส.จริยาภรณ์ แก้วปุม น.ส.พชัริดา หล่อแหลม    

น.ส.สุจิตรา มะโน จดัโครงการอบรมพฒันาทกัษะการใช้คอมพวิเตอร์

โปรแกรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในวนัที่ 5-6 พฤษภาคม 
2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์คณะมนุษยศาสตร์และส งัคมศาสตร  ์
มหาวทิยาลยัราชภฏับุร รีมัย ์ โดยได้ร ับเกียรติจาก น.ส.กฤชชฎา  

กุลทอง ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใหน้ักศกึษาเหน็ความส าคญัของการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจ าวนัและสามารถประยุกต์ใชไ้ด้
อย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อให้นักศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการ
ใช ้Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint และ
เพื่อใหน้ ักศกึษาไดฝ้ึกปฏบิตั ิพัฒนาทักษะการใช้ Microsoft Word, 
Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint 

 
 

 
   ดร.ฟ้าประทาน เติมขนุทด หวัหน้าสาขาวชิาการพฒันา

สงัคม นายสุวรรณ สุกดี น.ส.จริยาภรณ์ แก้วปุม น.ส.พชัริดา 

หล่อแหลม น.ส.สุจิตรา มะโน จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร

การเขยีนหนังสอืราชการและโปรแกรม Microsoft Office เพื่อการ
ฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาขาวิชาการพฒันาสงัคม ในวนัที่ 5-6 
พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 632 คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรมัย์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาสาขาวชิาการพฒันาสงัคม ภาคกศ.บป. มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบังานสารบรรณและการเขยีนหนังสือ
ราชการ สามารถจดัท าหนังสอืภายนอก หนังสอืภายใน วาระการประชุม และรายงานการประชุมได้ และเพื่อให้นักศึกษา
สาขาวชิาการพฒันาสงัคมภาค กศ.บป. มคีวามรูม้คีวามเขา้ใจเกี่ยวกบัโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
และสามารถใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
 
 
 

 
 

กองพฒันาฯ อบรมการใชค้อมพวิเตอรเ์พือ่พฒันาศกัยภาพนกัศกึษา 
 

การพฒันาสงัคม อบรมเชงิปฏบิตัิการการเขยีนหนงัสอืราชการ 
 



 

 
  

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์       
น าโดย ดร.สินีนาฏ วฒันสุข หวัหน้าสาขาวชิาฯ และคณาจารยใ์นสาขาวชิา จดั

โครงการบรกิารวชิาการ โดยมรีปูแบบกจิกรรม คอื การจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารใน
หวัขอ้ การสรา้งนวตักรรมเพื่อจดัการเรยีนรูแ้บบคดิวเิคราะหส์ าหรบัครูภาษาองักฤษ ในวนัที ่19 พฤษภาคม 2561 ณ หอ้ง
ประชุมพุทธรกัษา อาคารเฉลมิพระเกียรติฯ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์โดยได้รบัเกียรติจาก ดร.ศรีเพญ็ พลเดช รอง

คณบดี คณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ระยะที่ 2 และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม ในครัง้นี้   โดยมี
วตัถุประสงค์ เพื่อเป็นการพฒันาทกัษะการสร้างนวตักรรมการจดัการเรยีนรู้แบบคิดวเิคราะห์ในการสอนภาษาอังกฤษ 
เพื่อให้ครูน าทกัษะความรู้ที่ได้ไปพฒันาการสอนของตนเอง และเพื่อสร้างเครอืข่ายในการพฒันาการสอนภาษาองักฤษ
โรงเรยีนในจงัหวดับุรรีมัยแ์ละเป็นการบรกิารวชิาการสู่ชุมชน 
  

 

 

 

 

 

 

 
 สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ น าโดย 
อ.นฤมล จิตต์หาญ จดัโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ 

กิจกรรม “การแสดงผลงานวิจัยนาฏการ 60 ” ครัง้ที่ 9 โดยได้ร ับเกียรติจาก            
รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา รกัษาราชการแทน อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์

เป็นประธานเปิดโครงการ ในวนัที่ 20 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ เวทรีาชภฏั
ภริมย ์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ โดยโครงการครัง้นี้เป็นการน าเสนอผลงานการ
แสดงของนักศกึษาชัน้ปีที ่4 จ านวน 4 ผลงาน ซึง่เกดิจากการศกึษาค้นคว้าสรา้งสรรคห์าองคค์วามรูใ้หม่ น ามาสรา้งสรรค์
รปูแบบการแสดงชุดใหม่ แต่งบทรอ้ง ท านอง และออกแบบเครื่องแต่งกาย น าเสนอเป็นการแสดงบนเวท ีการจดันิทรรศการ 
และน าเสนอความรูใ้นรปูแบบรายงานวจิยัสรา้งสรรคท์างดา้นนาฏศลิป์   
 

 
 
 
 

องักฤษ คบ. อบรมการสรา้งนวตักรรมเพือ่จดัการเรยีนรู ้

แบบคิดวิเคราะห์ส าหรบัครภูาษาองักฤษ 

สาขาวิชานาฏศลิป์ จดัการแสดงผลงานวิจยันาฏการ 60 คร ัง้ท่ี 9  



 

 

 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรรีมัย์ จดัโครงการยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนของนักเรียนในระดับประถมศึกษา โดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยแบ่งเป็น 3 
หลกัสูตร คอื หลกัสูตรที ่1 : การพฒันานวตักรรม
เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
วทิยากรโดย ผศ.ดร.บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ หลกัสูตรที่ 2 : การจดัการเรยีนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM 

EDUCATION) วทิยากรโดย ดร.เทพพร โลมารกัษ์ และ อ.บญัชา นวนสาย หลกัสูตรที ่3 : การวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีน  

วทิยากรโดย ดร.สชุาติ  หอมจนัทร ์ซึง่จดัขึน้ในวนัที ่1-4 พฤษภาคม 2561 ณ หอ้งประชุมชัน้ 2 อาคารสริวิชิญากร (อาคาร 

19) คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์
 
 
 

 

 

 

 

          ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ น า
โดย ดร.ศรีเพญ็ พลเดช รองคณบดฝ่ีาย

พฒันาวชิาชพีครู จดัโครงการการสมัมนา
ก่ อน ฝึกประสบการ ณ์ วิช าชีพค รู ใ น
สถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปี

การศกึษา 2561 ใหแ้ก่นกัศกึษาหลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติชัน้ปีที ่5 จ านวน 579 คน ทีไ่ดไ้ปปฏบิตักิารสอนในภาคการศกึษา
ที่ 1 ปีการศกึษา 2561 โดยได้รบัเกียรติจาก รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา รกัษาราชการแทน อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏั

บุรรีมัย ์เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในวนัที ่13 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมวชิชาอตัศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ 
 

 

 

ครศุาสตร ์จดัโครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 
ของนกัเรยีนในระดบัประถมศกึษาโดยมีสถาบนัอดุมศกึษาเป็นพีเ่ลี้ยง 

ครศุาสตร ์จดัสมัมนาก่อนฝึกประสบการณวิ์ชาชพีครใูนสถานศกึษา 



 

  
  สาขาวชิาภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์      
น าโดย อ.ภานรินทร์ ไทยจนัทรารกัษ์ จดั“โครงการพัฒนานักศึกษาครู
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรยีนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0” ในวนัที่ 23 พฤษภาคม 
2561 ณ ห้องเรยีน 150602 อาคารเฉลมิพระเกียรติฯ มหาวทิยาลยัราชภฏั
บุรรีมัย ์โดยไดร้บัเกยีรตจิาก ดร.พชันี กลุฑานันท์ คณบดคีณะครุศาสตร ์เป็นประธานเปิดโครงการ และไดร้บัเกยีรตจิาก  
ผศ.ดร.พชัรี ถงุแก้ว อาจารย์จากกลุ่มวิชาจติวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ เป็น
วทิยากร โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการพฒันานกัศกึษาครภูาษาองักฤษเพื่อการเรยีนรูใ้นยคุไทยแลนด ์4.0 ใหน้กัศกึษาไดม้ี
ทกัษะในการเรยีนรูแ้ละปรบัตวัในยคุ 4.0 มทีกัษะประยกุตใ์ชน้วตักรรมใหม่ๆ  ในการสรา้งความคดิ สามารถสะทอ้นถงึความรู ้
ทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา สมรรถนะ และคุณลักษณะของนักศึกษา ซึ่งเป็นการแสดงว่า
กระบวนการจดัการเรยีนรูใ้ห้กบัผูเ้รยีนนัน้ สามารถใหผ้ลตอบสนองกบัความต้องการ ของสงัคมสามารถส่งผลให้นักศึกษา
เกดิการเรยีนรู ้หรอืมทีกัษะที่จ าเป็นในศตวรรษที ่21 และเป็นไปตามเป้าหมายของการจดัการเรยีนรูยุ้คไทยแลนด ์4.0 ได้
อยา่งแทจ้รงิ  
 

 

 

 

 

      คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมอืทางวชิาการ (MOU) ร่วมกบั 13 โรงเรยีน โดย รศ.มาลิณี  จโุฑปะมา รกัษา

ราชการแทน อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์เป็นผูล้งนามรว่มกบัผูอ้ านวยการ
โรงเรยีนหรอืผู้แทนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

บุรรีมัย ์เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 ทัง้ 13 โรงเรยีน ในวนัที ่2 พฤษภาคม 2561 ทีผ่่านมา ณ หอ้งประชุมสุพรรณิการ ์อาคาร
เฉลมิพระเกยีรตฯิ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาษาองักฤษ คบ. จดัโครงการการพฒันานกัศกึษาคร ู

ภาษาองักฤษเพือ่การเรยีนรูใ้นยุคไทยแลนด ์4.0 

ครศุาสตร ์ลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 13 โรงเรยีน 



ส่งสารผ่านสือ่วิทยุกระจายเสยีง  
               โดย งานประชาสมัพนัธ ์มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรมัย ์

 

   รายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ด าเนินรายการโดย  
คณุกิตติญา กึมรมัย ์งานประชาสมัพนัธ ์ กองกลาง  ส านกังานอธกิารบด ี
 ...วนัอาทติย์ที่ 6,13,20,27 พฤษภาคม 2561 ในรายการ “ราชภฏัสู่
ชุมชน ” ทางสถานีวทิยุองคก์ารสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจงัหวดับุรรีมัย ์92 
MHZ เวลา 16.10 – 17.00 น. ...วนัจนัทร์ที่ 7,14,21,28 มนีาคม 2561 ใน
รายการ “จนัทรน์ี้ที่ราชภฏั” ทางสถานีวทิยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทยจงัหวดั
บุรรีมัย ์101.75 MHZ  เวลา 11.10-12.00 น. น าเสนอข่าวสาร การเปิดรบัสมคัร

นักศึกษาเพือ่เข้าศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษา (ระดบัปริญญาโท และปริญญาเอก)  การเปิดรบัสมคัรบุคคลเข้า
ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี การจดัการศึกษาส าหรบับคุคลทัว่ไป (ภาค กศ.บป) รุ่นที ่33  ประจ าปีการศึกษา 2561  
และประชาสมัพนัธ์โครงการบริการวิชาการแก่สงัคม “เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางข้าราชการพลเรือน” ซึง่จดัข้ึน
โดยคณะวิทยาการจดัการ  
   

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์        
น าโดย อ.ปองเอก เพง็ลนุ จดัโครงการพฒันาศกัยภาพคุณภาพนกัศกึษาตาม
การ เ รียนรู้ ใ นศตว ร รษที่  2 1  “The Development of English Language 
Students’ Potential towards 21st Century” โดยได้รบัเกียรติจาก ดร.พชันี 

กลุฑานันท์ คณบดคีณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัยเ์ป็นประธานเปิดโครงการ ในวนัที ่24-25 พฤษภาคม 2561 
ณ หอ้งประชุมพุดน ้าบุษย ์อาคาร 22 คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ ใหแ้ก่นักศกึษาสาขาวชิาภาษาองักฤษ 
คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์  ชัน้ปีที่ 2-3 เพื่อให้นักศึกษารู้จกับูรณาการความรู้ด้านภาษาองักฤษ และ
น าไปใชใ้นการประยกุตใ์ชใ้นดา้นการเรยีนการสอนใหม้คีุณภาพ 
 

 

 

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 ์

ภาษาองักฤษ คบ. จดัโครงการพฒันาศกัยภาพคุณภาพ 

นกัศกึษาตามการเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สาขาวชิาสถติปิระยุกต์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์จดัโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการ
พยากรณ์ข้อมูลเชิงปริมาณ” โดย อ.นพพล เชาวนกลุ รองคณบดี

พฒันานักศกึษา คณะวทิยาศาสตร ์เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมทานตะวนั คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั   
ราชภัฏบุรีร ัมย์ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ซึ่งได้ร ับเกียรติจาก อ.ปิติพฒัน์ นิตยกมลพนัธุ์ อาจารย์สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร ์คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาราชภฏับุรรีมัย ์เป็นวทิยากรบรรยายในหวัขอ้เรื่อง การวเิคราะหก์ารถดถอย
และการวเิคราะหอ์นุกรมเวลา กบัขอ้มลูทางเศรษฐศาสตร ์ปัญหา Multicollinearity Heteroscedasticity and Autocorrelation 
และการฝึกปฏบิตักิารการใช้โปรแกรม EViews ซึ่งจดัเพื่อให้นักศกึษาชัน้ปีที่ 3 สาขาวชิาสถติปิระยุกต์ มีความรูส้ามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นอนาคตได ้
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 นักศกึษาสาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ประกอบดว้ย  น.ส.สง่า เเก้วปุ่ ม เเละ

น.ส.อุทยัวรรณ สุวรรณธาดา พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรกึษางานวิจยั อ.สิริณี ยอดเมือง ดร.สุขสรรค์ ชูบุญ และ ดร.

สุภาพร ปาโมกข ์ไดร้บัรางวลัที ่1 กลุ่มงานดา้นวทิยาศาสตรช์วีภาพ รายการน าเสนอ ภาคโปสเตอร ์ในบทความวจิยัเรื่อง 

“ความหลากหลายของพรรณไมน้ ้าบรเิวณอ่างเกบ็น ้าล าตะโคง อ าเภอเเคนดง จงัหวดับุรรีมัย์” ในงานประชุมวชิาการเเละการ
น าเสนอผลงานระดบัชาตขิองนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตรเ์เละเทคโนโลย ีครัง้ที ่4 ประจ าปีการศกึษา 2560 
ระหว่างวนัที ่21 เมษายน 2561 ณ หอประชุมขมุทองวไิล มหาวทิยาลยัราชภฎัเลย 
 

 

 

 
 
 

สถติิประยุกต ์อบรมการใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู 
ทางสถติิเพือ่การพยากรณข์อ้มูลเชงิปรมิาณ 

นกัศกึษาสาขาวิชาชวีวิทยา  ควา้รางวลัท่ี 1 การน าเสนอบทความวิจยั 

 



 

 
 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ จดัโครงการ

อบรมเชงิปฏบิตักิาร “เทคนิคการเขยีนโครงการวจิยัทางวทิยาศาสตร์
เพื่อเสนอต่อแหล่งทุน” โดย ผศ.กิตติศกัด์ิ นามวิชา รองคณบดฝ่ีาย
บริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ
ดงักล่าว ณ หอ้งประชุมทานตะวนั อาคาร 12 คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ในวนัที ่2 พฤษภาคม 2561 ซึง่
ไดร้บัเกยีรตจิาก คณุทิฆมัพร  น้อยกล า่ และ คณุกญัญารตัน์ ล้ิมทองกลุ ต าแหน่งนักวเิคราะห ์ส านักงานพฒันาการวจิยั
การเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายในหวัข้อเรื่อง องค์ประกอบที่ส าคญัในการเขยีนโครงการวิจยัทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อเสนอต่อแหล่งทุน และเทคนิคการเขยีนโครงการวิจยัทางวิทยาศาสตร์เพื่ อเสนอต่อแหล่งทุน การจดั
โครงการในครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหค้ณาจารยค์ณะวทิยาศาสตร ์บุคคลภายนอกและนกัศกึษาทีส่นใจ มคีวามรูค้วามเขา้ใจ
ดา้นเทคนิคการเขยีนโครงการวจิยัทางวทิยาศาสตรเ์พื่อเสนอต่อแหล่งทุน  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์     

จดัโครงการ “เทคนิคการเขยีนหนังสอื และต าราเพื่อขอต าแหน่ง
ทางวชิาการ” โดย ดร.ทิพวลัย ์แสนค า รองคณบดฝ่ีายวชิาการ 
คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม

ทานตะวนั คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ในวนัที ่19 พฤษภาคม 2561 ซึ่ งไดร้บัเกยีรตจิาก รศ.ดร.กมล 
บุษบา อาจารย์ภาควชิาคณิตศาสตร์และสถติิ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นวทิยากร
บรรยายในหวัขอ้เรื่อง “สู่การได้รบัการพจิารณาจดัพิมพ์ เปิดทางสู่การเป็นนักเขยีน : มุมมองประสอบการณ์ , การเขยีน
ผลงานวชิาการอย่างไรไม่ไหล้ะเมดิลขิสทิธิ ์และเทคนิคการเขยีนต าราทางสาขาวชิาคณิตสาสตรแ์ละสถติ”ิ ซึง่สาขาวชิาสถติิ
ประยุกต์ได้เลง็เหน็ถงึความส าคญั ในการส่งเสรมิพฒันาอาจารยแ์ละผู้สนใจให้มคีวามรูใ้นแบบแผนการแต่งและเรยีบเรยีง 
เพื่อใหไ้ดต้ าราทีม่คีุณภาพ สามารถใชเ้ป็นสื่อการเรยีนการสอน การอา้งองิไดด้ ีตลอดจนใชข้อต าแหน่งทางวชิาการ 

 
 
 
 
 

วิทยาศาสตร ์อบรมเทคนคิการเขยีนโครงการวิจยั 

ทางวิทยาศาสตรเ์พือ่เสนอต่อแหล่งทุน 

สถติิประยุกต ์อบรม เทคนิคการเขยีนหนงัสอื 

และต าราเพือ่ขอต าแหน่งทางวิชาการ 



 
 
 
 

 รศ.มาลิณี จโุฑปะมา รกัษาราชการแทน อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏั

บุรีรมัย์ รบัรางวัล “เณศไอยรา” “รางวัลแห่งความส าเร็จ” สาขา “ผู้ส่งเสริม
การศกึษาดเีด่น” ในโครงการต้นแบบคุณค่าของสงัคมแห่งปี งานเพรส อวอรด์ 
ประจ า ปี  2561 (PRESS AWAEDS 2018)  ซึ่งจัดขึ้น โดยชมรมสมาพันธ์
สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมกบัมูลนิธสิร้างสรรค์สงัคมไทย ในวนัที่  29 
เมษายน 2561 ณ ศูนยป์ระชุมสถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ กรงุเทพมหานคร 

 
 
 

 
 น า ง ส า ว สิ ริ ม า 

แป้นนางรอง  นักศึกษา

สาขาวทิยาการคอมพวิเตอร ์
ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์
ได้รบัรางวลับทความดเีด่น
ในการประชุมวิทยาการ
ระดบันานาชาต ิ“การจดัการ
เทคโนโลยแีละนวตักรรม” ครัง้ที ่4 (The 4th National Conference on Technology and Innovation Management) ณ คณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ในวนัที่ 5-6 มนีาคม 2561 ซึ่งน าเสนอในในหวัข้อเรื่อง “การ
ประยกุตใ์ชเ้ทคนิค Data Mining ส าหรบัระบบแนะน าหนังสอืบนเวบ็ไซต์จองหนงัสอืการต์ูนออนไลน์” ซึง่ม ีอ.สกรณ์ บษุบง 

และ ดร.ทิพวลัย ์แสนค า เป็นอาจารยท์ีป่รกึษา 
 
 

 

 

 

    อ.ชลทั  รงัสิมาเทวญั และ อ.สกรณ์ บษุบง น านกัศกึษา

สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์ เข้าร่วมการ
แข่งขันหุ่นยนต์ TGKK ครัง้ที่  2 (Thai - German Khon Kaen 
Robot Contest 2)  ในวันที่  15 มีนาคม 2561 ที่ผ่ านมา ณ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสิาน วทิยาเขตขอนแก่น และ
ไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 1 ประเภท Mechanic มากกว่า 2 
ขา ระดบัอุดมศกึษา 

นกัศกึษาวิทยาการคอมพวิเตอร ์รบัรางวลับทความดเีด่น 
การประชมุวิทยาการระดบันานาชาติ “การจดัการเทคโนโลยแีละ

นวตักรรม”  

น.ศ.วิทยาการคอมพวิเตอร ์รบัรางวลัการแข่งขนัหุ่นยนต ์ระดบัอดุมศกึษา 

อธิการบด ีรบัรางวลั “เณศไอยรา”  
รางวลัแห่งความส าเรจ็ สาขา “ผูส้่งเสรมิการศกึษาดเีด่น” 

 

มอบรางวลั “รางวลัแหง่ความส าเรจ็”  

  



 
 
 

 

 

 
 สาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์คณะวทิยาการจดัการ จดัโครงการ
การเรียนรู้ เชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ(เพิ่มเติม) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1321 1322 และห้อง 1347 คณะ
วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อเสรมิสรา้งคุณลกัษณะบณัฑติทีม่คีวามรู ้ความสามารถดา้นต่างๆ เพื่อประยกุตใ์ชใ้นอนาคต   
 

 

 
 สาขาวชิาการบญัช ีคณะวทิยาการจดัการ ผ่านการอบรมโปรแกรม 
English Discoveries Online ครบ 10 ระดบั ประจ าปีการศึกษา 1/2560 
โดยเข้ารบัเกียรติบัตรจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รกัษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีมัย์ ในวนัที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ 
หอ้งประชุมสุพรรณกิาร ์อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ  
 

 

 สาขาวชิาการสื่อสารมวลชน คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลัย 
ราชภฏับุรรีมัย ์จดัโครงการศึกษาดูงาน ณ สถานีวทิยุโทรทศัน์ไทยพีบเีอส 
(thai PBS) สถานีวทิยุกระจายเสยีง ในวนัที่ 20-21 พฤษภาคม 2561 โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อให้ได้พฒันาคุณภาพนักศกึษาใหเ้กดิความรู ้ความช านาญ
และความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและวิชาชีพ ด้านวิชาการการ
สื่อสารมวลชน ตามหลกัสูตรนิเทศศาสตร์ จากองค์กรสื่อที่มรีะบบบรหิาร
จดัการจรงิและเป็นทีย่อมรบัจากผูไ้ดร้บัสื่อปัจจบุนั   

 
 
 
 
 
 
 
 

เศรษฐศาสตร ์จดัโครงการเตรยีมความพรอ้ม 
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การสือ่สารมวลชน จดัโครงการศกึษาดงูาน สถานวิีทยุโทรทศันไ์ทยพบีเีอส 

 



 
 

 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม จดัโครงการปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์
วชิาชพี ใหก้บันักศกึษา ชัน้ปีที ่4 ทัง้ 7 สาขาวชิา จ านวนกว่า 150 คน ในวนัที ่2 
พฤษภาคม 2561 ณ หอ้งประชุมใหญ่ 2 ภายใตห้วัขอ้  
  1 .  การ เขียนประวัติส่ วนตัว  Resume เพื่ อ การสมัค รงาน  โดย                  
คุณสญัญพงศ์ พิฑูรพงศ์ภคั ตัวแทนบริษัทจากบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จ ากัด       
เป็นวทิยากรบรรยายให้ความรู ้แนะน าเทคนิคการเขยีนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน 
เคลด็ลบัการสมคัรงาน การเขยีนประวตัยิอ่ทีด่ทีีสุ่ด ทีจ่ะเพิม่โอกาสไดง้าน 
 2. การแนะแนวการฝึกงานด้านเทคนิคในประเทศญี่ปุ่ น โดยโรงเรยีนสอน
ภาษา AIU ซึ่งเป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้า “โครงการ
ฝึกงานด้านเทคนิคในประเทศญี่ปุ่ น” สรา้งโอกาสในการใช้ชวีติในต่างแดน สรา้ง
โอกาสเกบ็เกีย่วรายไดจ้ากการฝึกงาน พฒันาภาษาญีปุ่่ น และมกีองทุนใหกู้ย้มื 
 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มใหก้บันกัศกึษาทีก่ าลงัจะ

ส าเรจ็การศกึษาเพื่อออกสู่ตลาดแรงงาน มคีวามมัน่ใจในการออกสู่โลกกวา้ง พบกบัประสบการณ์จรงิในการท างานต่อไป 
 

 

 คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม ด าเนินการนิเทศ
นักศกึษาชัน้ปีที ่4 ทีป่ฏบิตังิานสหกจิศกึษา ประจ าภาคการศกึษา 2/2560 
ณ สถานประกอบการชัน้น า ดา้นการออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบ
ตกแต่งภายใน การก่อสรา้ง ในวนัที ่28 กุมภาพนัธ์- 27 เมษายน 2561เพื่อ
น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บรหิารองค์กร พนักงานพี่เลี้ยงและ
ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามาปรบัปรุงหลักสูตรและการ
จดัการเรยีนการสอนต่อไป 

 

 

          สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
จดัโครงการเลอืกตัง้ประธานนักศกึษา สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้า ใน
วนัที ่2 พฤษภาคม 2561 ณ ลานกจิกรรม อาคาร 18 เพื่อสรรหาบุคคล ในการ
แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งประธานสาขาวชิา เทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้า คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2560 ซึ่งกิจกรรมในครัง้นี้มี

วตัถุประสงคเ์พื่อใหน้ักศกึษามคีวามเขา้ใจในบทบาทของตนเอง มคีวามรบัผดิชอบในหน้าทีก่ารปกครองตนเองตามระบอบ
ประชาธปิไตย สนับสนุนให้นักศึกษาร่วมกันคดิ รู้จกัการท างานเป็นทีม บ าเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยมี
นักศกึษาสมคัรเพื่อคดัเลอืกเป็นประธานนักศกึษา จ านวน 2 คน และร่วมลงคะแนนเสยีงทัง้หมด 189 คน ผูท้ีไ่ดร้บัคะแนน
เสยีงมากทีสุ่ด คอื นายกฤษณะ แกลว้กลา้ ดว้ยคะแนน 109 คะแนน นายอดศิร สุธรรม ดว้ยคะแนน 52 คะแนน มบีตัรเสยี 6 
คะแนน และไมล่งคะแนน 22 คะแนน 

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม ปัจฉมินิเทศการฝึกประสบการณวิ์ชาชพี 

เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม นิเทศนกัศกึษาปฏบิตัิงานสหกิจศกึษา 

เทคโนโลยวิีศวกรรมไฟฟ้า เลอืกต ัง้ประธานสาขาวิชา 



 
 
 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ จดัพิธีมอบ
ทุนการศกึษา ใหก้บันักศกึษาทีท่ าคุณประโยชน์ใหแ้ก่สงัคมส่วนรวม ผูท้ีม่จีติใจใฝ่
อาสา และมผีลการเรยีนด ีประจ าปีการศกึษา 2560 โดยไดร้บัเกยีรตจิาก อาจารย์
ธนกร ดุจเพญ็ รองคณบดฝ่ีายกจิกรรมนักศกึษา พรอ้มกบัหวัหน้าสาขาวชิา และ
คณาจารยใ์นคณะ ร่วมมอบทุนการศกึษา พรอ้มกบัให้โอวาทแก่นักศึกษา ในวนัที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเลก็ 
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ซึ่งในกิจกรรมมกีารมอบทุนให้กบันักศึกษา จ านวน 61 ทุน เป็นเงนิทัง้สิ้น 93,500 บาท 
แบ่งแยกตามความสามารถของตวันกัศกึษา โดยผ่านการคดัเลอืกจาก อาจารยผ์ูส้อนและผูป้ระสงคใ์หทุ้น 
 ทัง้นี้ทางคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ตอ้งขอขอบคุณผูม้อุีปการะทุกท่าน ทีเ่ลง็เหน็ความส าคญัของการนกัศกึษาใน
การท าประโยชน์แก่สงัคมส่วนรวม เป็นผู้มจีติใจใฝ่อาสา และมผีลการเรยีนด ีมอบทุนการศกึษา ให้กบันักศกึษาของคณะ
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ในครัง้นี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม           
จดักจิกรรมทศันศกึษาดูงาน ในวนัที่ 4-5 พฤษภาคม 2561 โดยศกึษาด้านการ
ออกแบบที ่พพิธิภณัฑบ์า้นญีปุ่่ น จ.อยธุยา ศกึษาเรือ่งการออกแบบภายนอกและ
ภายในอาคาร เทคนิคและการจดัแสดงเนื้อหาของนิทรรศการ  ดา้นประวตัศิาสตร ์
ณ อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา พิพิธภัณฑ์เมืองอยุธยา,วัดไชยวัฒนาราม,

อาคารศูนยเ์รยีนรูสุ้ขภาวะ (Green Building)  ซึง่เป็นอาคารอนุรกัษ์พลงังาน ณ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิ
สุขภาพ (สสส.) และร่วมงานสถาปนิกสยาม’61 ณ อมิแพค็ เมอืงทองธานี จ.นนทบุร ีเป็นการจดัการแสดงนิทรรศการของ
วงการวชิาชพีดา้นสถาปัตยกรรมระดบัประเทศ มผีลงานของสถานศกึษาและกจิกรรมการใหค้วามรู ้การรบัฟังสมัมนาวชิาชพี
ในหวัขอ้ต่างๆทัง้การบรรยายพเิศษจากสถาปนิก
ระดบั  ซึ่งทางสาขาวชิาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม 
เหน็ว่ามคีวามจ าเป็นที่จะสร้างเสรมินักศกึษาให้มี
ประสบการณ์ ทศันคติและจติส านึกในการเตรยีม
ความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อ
น ามาประยกุตใ์ชใ้นในการเรยีนต่อไป 

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม มอบทุน ประจ าปีการศกึษา 2560 

เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม ศกึษาดงูานงานสถาปนิก ‘61 



  
 
 
 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราช
ภฏับุรรีมัย ์น าโดย อ.ณัฐวุฒิ พจน์ปริญญา น านักศกึษา จ านวน 5 คน เขา้ร่วมโครงการ
แข่งขนัออกแบบและสรา้งหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครัง้ที ่11 หรอื Robot Design Contest 
2018: RDC 2018” ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคตะวนัออก ที่จดัขึน้โดย ส านัก
วชิาวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี(มทส.) ร่วมกบั ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะ
และวสัดุแห่งชาต ิส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีในวนัที ่22-27 
พฤษภาคม 2561 โดยมกีารจดัอบรมเรยีนรูก้ารออกแบบและสรา้งหุ่นยนต์ ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีและจดัการ
แขง่ขนัรอบชงิชนะเลศิ ในวนัที ่27 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนยก์ารคา้เซนทรลัพลาซา นครราชสมีา เพื่อคดัเลอืกตวัแทนระดบั
ภูมภิาคเขา้ร่วมการแข่งขนัระดบัประเทศและระดบันานาชาต ิ IDC Robocon 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่ น มผีูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั
ทัง้สิน้ 53 คน จาก 9 สถาบนัการศกึษา 
 โดยนกัศกึษาของสาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้า ไดแ้ก่ นายพงศธ์วชั ศภุทัรพ์งศธ์น นกัศกึษาชัน้ปีที ่2 ไดร้บั
รางวลัชนะเลศิ และเป็นตวัแทนระดบัภูมภิาคเขา้ร่วมการแข่งขนัระดบัประเทศและระดบันานาชาติ IDC Robocon 2018 ณ 
ประเทศญีปุ่่ น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  สาขาวชิาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรมจดัโครงการน าเสนอโครงงานสหกิจ
ศึกษา ของนักศึกษาชัน้ปีที่  4 ที่กลับมาจากการฝึกสหกิจศึกษา ในวันที่ 7 
พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมี
นักศกึษาเขา้ร่วมน าเสนอโครงงานจ านวน 12 โครงงาน และนักศกึษาชัน้ปี 2 และ
ชัน้ปี 3 เขา้รบัฟังการน าเสนอฯ ตวัอย่างหวัขอ้โครงงาน   การเขยีนแบบเสรมิเหลก็ 
3 มติิ ,การประยุกต์ใช้โปรแกรม3มติิเพื่อความเข้าใจในเทคนิคการก่อสร้างแบบ
อาคารจอดรถศูนยร์าชการ จ.สมุทรปราการ ,การประมาณราคาค่าใช้จ่ายโครงการ
ออกแบบตกแต่งภายในฯ ,การน าเสนอผลงานการออกแบบฯเคลื่อนไหวทศันียภาพ
เสมอืนจรงิ  โดยการน าเสนอโครงงานสหกิจศกึษาเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกสหกจิ
ศกึษา ซึง่นกัศกึษาจะคดัผลงานทีป่ฏบิตังิานระหว่างฝึกสหกจิศกึษาและไดร้บัความ

ยนิยอมจากสถานประกอบการมาจดัท าเป็นโครงงาน โดยจะต้องเป็นโครงงานที่ช่วยแก้ปัญหาให้สถานประกอบการ และ
สามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ เพื่อใหน้กัศกึษาไดฝึ้กปฏบิตังิานจากการท างานจรงิเพื่อประโยชน์ต่อไปในการท างานในอนาคต 

เทคโนโลยวิีศวกรรมไฟฟ้า ควา้รางวลัชนะเลศิ 
การแข่งขนัออกแบบและสรา้งหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย คร ัง้ท่ี 
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เทคโนโลยสีถาปัตยกรรมน าเสนอโครงงานสหกจิศกึษา ‘61 



 
 
 ส านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยั
ราชภฏับุรรีมัย ์จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร การดแูล ปรบัปรุง 
เทคนิคการพฒันาเว็บไซต์ และคลงัภาพ BRU ของหน่วยงาน 
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ ในวนัที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้อง
หงส์พันธ์ อาคารนวัตปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูน
ความรู ้เทคนิคในการพฒันาเวบ็ไซต ์และสามารถดแูลเวบ็ไซต์ได้
ดว้ยตนเอง โดยหลงัจากได้รบัการอบรม ผูดู้แลเวบ็ไซต์มแีนวทางและวธิกีารทีถู่กต้องและเหมาะสมรูจ้กักบัโปรแกรมเสรมิ 
และเทคนิควธิใีนการพฒันาเวบ็ไซต์ และสามารถส ารองขอ้มลูเวบ็ไซตแ์ละสามารถกู้คนืเวบ็ไซต์ไดด้ว้ยตนเองทัง้ยงัสามารถ
จดัเกบ็ภาพกจิกรรมแบ่งปันใหก้บักลุ่มผูด้แูลเวบ็ไซตท์ีต่อ้งการใชง้านภายในมหาวทิยาลยั  
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ 
จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร การท าเวบ็ไซต์ส่วนบุคคล เพื่อใชใ้นการเผยแพร่
ขอ้มลูการเรยีนการสอนสู่การเตรยีมความพรอ้มขอนับเป็นภาระงานในการท างาน
ของแต่ละรอบปีการประเมนิ ส าหรบัอาจารยแ์ละบุคลากร วนัที ่10 เมษายน 2561 
ณ ห้องหงส์พนัธ์ อาคารนวตัปัญญา โดยวตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและพัฒนา
บุคลากรด้านพฒันาเว็บไซต์ส่วนบุคคลเพื่อเพิม่ประสิทธภิาพการจดัท าจดัเก็บ
ขอ้มูลประชาสมัพนัธ ์ผลงานทางวชิาการและนวตักรรม ผ่าน Website ได้ พรอ้ม
ทัง้ยกระดับและเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ส าคัญส าหรบั
บุคลากรของมหาวิทยาลยัฯสามารถน าความรู้ที่ได้ไปเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ท างานส่วนที่เกี่ยวขอ้งได้ รวมถงึเตรยีมพรอ้มขอนับเป็นภาระงานในการท างาน
ของแต่ละรอบปีการประเมนิ 
 โดยอาจารย์และบุคลากร ที่มีความประสงค์จดัท าเว็บไซต์ส่วนบุคคล 

ลงทะเบยีนไดท้ี ่http://gg.gg/webpersonals และศกึษาไดจ้ากคู่มอื http://arit.bru.ac.th/manual-service/ 
 
 

 
 
 

ส านกัวิทยบรกิารฯ อบรมการดแูล ปรบัปรงุ เทคนิคการพฒันา

เว็บไซต์ 

ส านกัวิทยบรกิารฯ อบรมการดแูล ปรบัปรงุ เทคนิคการพฒันา

เว็บไซต์ 

 ขอเชิญชวนอาจารย์ทุกคณะทุกสาขาวิชาร่วมจดัท าเว็บไซต์ส่วนบุคคลเพือ่ใช้การเรียนการสอนและการ
ตดิต่อสือ่สารกบันกัศกึษา รวมถงึเตรยีมพรอ้มขอนบัเป็นภาระงานในการท างานของแต่ละรอบปีการประเมนิ 
โดยสามารถสมคัรขอใชง้านได ้http://gg.gg/webpersonals  และศกึษาไดจ้ากคู่มอื http://arit.bru.ac.th/manual-service/ 
หรอืสามารถตดิสอบถามรายละเอยีดได้ หรอืสอบถามเพิม่เตมิ 7902 , 7904 ตดิต่อคุณฐาปรณ์ และคุณวรีาพชัร ์ทาง
ส านกัวทิยบรกิารฯ ยนิดมีทีมีงานช่วยสอนการสรา้งเวบ็ไซตด์ว้ยตนเอง 
 

http://gg.gg/webpersonals
http://arit.bru.ac.th/manual-service/
http://gg.gg/webpersonals
http://arit.bru.ac.th/manual-service/


 

 
  ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เข้า
ร่วมโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรื่องเพิม่ยอดขาย
แบบมือโปรด้วย SEO เพื่ อ เพิ่มประสิทธิภาพ
ก าหนดค่าอธบิายเนื้อหาภายในตามหลกัของ Google 
SEO และสอดคล้องตามมาตรฐานการจดัอนัดบัของ 
Webometrics ในวนัที่ 25-27 เมษายน 2561 ซึ่งจดั
โดยมหาวิทยาลัยเกริก ร่วมกับ บริษัท ทีมดิจิทัล 

จ ากดั โดยได้รบัเกียรติจากวทิยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Digital เรยีนให้เข้าใจในเรื่องการเพิม่ประสทิธภิาพ ก าหนดค่า
อธบิายเนื้อหาภายใน ความรูเ้รื่องการใส่ค าอธบิาย หรอื Tags ตามหลกัของ Google SEO จะท าใหก้ารเป็นทีป่ระจกัษ์ของ
เวบ็ไซตม์หาวทิยาลยัสู่สาธารณะสะดวกยิง่ขึน้ และสอดคลอ้งตามมาตรฐานการจดัอนัดบัของ Webometrics 
 
 
 

 
 ส านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ น าโดย ผศ.ดร.สมศกัด์ิ   

จีวฒันา ผูอ้ านวยการส านกัฯ และ อ.ณัฐพล แสนค า รองผูอ้ านวยการส านัก

ฯ น าเจ้าหน้าที่และนักศึกษา ออกให้บรกิารวชิาการแก่ชุมชน จดัโครงการ
อบรมเชงิปฏบิตักิารศกึษาพืน้ทีก่ารวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบอุปกรณ์การ
ให้น ้าอตัโนมตัิและให้อาหารปลาอตัโนมตัิ โดยผู้เชี่ยวชาญและเกษตรกรที่
เกี่ยวขอ้ง เพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพดว้ยเกษตรกรอจัฉรยิะแก่บุคคลทัว่ไป ใน
วนัที่ 25 เมษายน 2561 และ 5 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนยป์ฏบิตักิารหนอง
ขวาง และหอ้งหงสพ์นัธ ์อาคารนวตัปัญญา มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์
 โดยส านักวทิยบรกิารส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
เล็งเห็นถึงความส าคญัในการเผยแพร่เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ ใน
โครงการพฒันาความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างศักยภาพของ
เกษตรดว้ยเกษตรอฉัรยิะ (Smart Farm หรอื Intelligent Farm) เป็นการท า
เกษตรสมยัใหม่ในยุคโลกาภวิตัน์ ด้วยการใช้เทคโนโลยทีี่มคีวามแม่นย าสูง
เข้ามาช่วยในการท างาน โดยให้ความส าคญักับสิง่แวดล้อม ปลอกภยัต่อ
ผูบ้รโิภค และใชท้รพัยากรใหคุ้ม้ค่าทีสุ่ด  
 วตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ร้่วมเขา้โครงการได้มโีอกาสพฒันาความรู้ด้าน
เกษตรอัฉริยะเพิ่มมากขึ้นตลอดจนรับรู้ประโยชน์ในการศึกษาและการ
ปฏบิตังิานในปัจจบุนัและต่อยอดไดใ้นอนาคตอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

ศนูยค์อมพวิเตอรฯ์ ร่วมอบรมเพิม่ยอดขายแบบมือโปรดว้ย SEO 

ส านกัวิทยบรกิารฯ โครงการพฒันาความเขม้แขง็ 
ทางเศรษฐกจิ 

และเสรมิสรา้งศกัยภาพของเกษตรดว้ยเกษตรอฉัรยิะ 



สรปุผลการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรมัย ์
สมยัสามญั ครัง้ท่ี 04/2561 

วนัจนัทรท่ี์ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 
ณ ห้องประชุมเบญจกาญจน์ ชัน้ 5 อาคารนวตัปัญญา มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรมัย ์

 
1. เร่ือง พระราโชบายในด้านการศึกษาเพ่ือพฒันาท้องถ่ินของสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 

ดร.สุชาต ิเมอืงแกว้ นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ แจ้งต่อทีป่ระชุมสภามหาวทิยาลยัว่า องคมนตรไีด้เชญินายก
สภามหาวทิยาลยัทุกแห่ง เพื่อรบัทราบพระราโชบายของสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพวรางกูร เกีย่วกบัการ
พฒันาทอ้งถิน่ โดยมอบหมายใหม้หาวทิยาลยัราชภฏัทุกแห่ง ในฐานะทีเ่ป็นสถาบนัเพื่อการพฒันาทอ้งถิน่ไดน้ าพระราโชบายไปสู่
การปฏิบตัิในการกระตุ้นการพฒันาท้องถิ่น พฒันาโรงเรยีนในชุมชนให้ดียิง่ขึ้น รวมทัง้ให้มุ่งหมายให้มหาวิทยาลยัราชภฏั เป็น
แกนกลางในเรื่องของการวจิยั การผลติคร ูการดูแลและใหค้วามส าคญัแก่ผูพ้กิารและผูข้าดแคลนทุนทรพัย ์รวมทัง้ใหม้หาวทิยาลยั
ราชภฏั ชว่ยยกระดบัพฒันาคณุภาพชวีติของคนในทอ้งถิน่ 
2. เร่ือง ผลการเลือกตัง้กรรมการสภาคณาจารยแ์ละข้าราชการประเภทคณาจารยป์ระจ า 
  มหาวทิยาลยัไดด้ าเนินการรบัสมคัรรบัเลอืกตัง้ กรรมการสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ ประเภทคณาจารยป์ระจ า ปรากฏ
ว่าหลงัสิน้สดุวนัเวลาทีร่บัสมคัร เมือ่วนัที ่5 เมษายน พ.ศ. 2561 มผีูส้มคัร จ านวน 3 ราย ซึง่เทา่กบัจ านวนกรรมการทีว่่างอยู ่โดยผล
ของกฎหมายจงึถอืว่าผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้นัน้ไดเ้ป็นกรรมการสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ ประเภทคณาจารยป์ระจ า ดงันี้ 
  1) ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อโศก ไทยจนัทรารกัษ์ 
  2) ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.วรวฒัน์ พรหมเด่น 
  3) อาจารย ์ดร.เทพพร โลมารกัษ์ 
3. เร่ือง การพิจารณาอนุมติัให้ปริญญามหาบณัฑิต ปีการศึกษา 2560 (ครัง้ท่ี 8) 
 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  มีมติอ นุมัติ ให้ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้ส า เร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560  
(ครัง้ที ่8) โดยแบ่งเป็น หลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑติ จ านวน 4 ราย และ หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ จ านวน 1 ราย 
รวมทัง้สิน้จ านวน 5 ราย 
4. เร่ือง การพิจารณาแต่งตัง้กรรมการอทุธรณ์และร้องทุกขป์ระจ ามหาวิทยาลยั 
 ทีป่ระชุมสภามหาวทิยาลยั มมีตเิหน็ชอบและแต่งตัง้ให ้นายภาคภูม ิธรรมอารกัษ์ ต าแหน่ง รองอยัการจงัหวดับุรรีมัย ์เป็น 
กรรมการอทุธรณ์และรอ้งทกุขป์ระจ ามหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ประเภทผูท้รงคณุวุฒ ิแทนต าแหน่งเดิมทีว่่าง 
5. เร่ือง การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรมัย ์ว่าด้วยการจดัการศึกษาส าหรบันักศึกษาพิการเรียนร่วม 
พ.ศ. 2561 

ที่ประชุมสภามหาวทิยาลยั มมีติเห็นชอบและออกระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ ว่าด้วยการจดัการศกึษาส าหรบั
นกัศกึษาพกิารเรยีนรว่ม พ.ศ. 2561 
6. เร่ือง การพิจารณา (ร่าง) ข้อบงัคบั ว่าด้วย หลกัเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการได้มาซ่ึงผู้แทนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอดุมศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรมัย ์พ.ศ. 2561 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลยั มมีติเห็นชอบและออกขอ้บงัคบั ว่าด้วย หลกัเกณฑ์ วิธีการและเงื่ อนไขการได้มาซึ่งผู้แทน
ขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์พ.ศ. 2561 
7. เร่ืองการจดัตัง้กระทรวงอดุมศึกษา 

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ แจ้งต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยว่า ภายในสิ้นปี  
พ.ศ. 2561 การจดัท า (ร่าง) พระราชบญัญตัจิดัตัง้กระทรวงอุดมศกึษา จะแลว้เสรจ็และจะสามารถประกาศใชไ้ดก้บัมหาวทิยาลยัทกุ
แห่ ง  ในการนี้  สภามหาวิทยาลัยจะต้อง เตรียมความพร้อมเนื่ องจากสาระส าคัญของพระราชบัญญัตินี้ มุ่ ง เ น้นให้ 
สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ก ากับดูแล และควบคุมมหาวิทยาลัยในด้านหลักสูตรและการบริหารบุคคล ซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญ 
ทีจ่ะตอ้งเตรยีมความพรอ้มต่อการเปลีย่นแปลงครัง้นี้ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


