
 

  



 

  



  

 
 

  รศ.มาลิณี จโุฑปะมา รกัษาราชการแทน อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
ราชภฏับุรรีมัย์ น าคณะผู้บรหิาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมพธิมีุทติา
สกัการะ วนักตญัญกูตเวท ี73 ปี เจรญิอายวุฒันมงคล พรรษา 53 พระเทพ
ปรยิตัยาจารย,์ดร.(สุพจน์ โชตญิาโน น.ธ.เอก, ป.ธ.5 M.A Ph.D.) เจา้คณะ
จังหวัดบุรีร ัมย์/เจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง ในวันที่ 18 -19 
มถุินายน 2561 ณ วดักลาง พระอารามหลวง อ.เมอืงบุรรีมัย์ จ.บุรรีมัย์ 
ทัง้นี้เพื่อเป็นการแสดงมุทติาสกัการะ แด่ พระเทพปรยิตัยาจารย ์ดร. เจา้

คณะจงัหวดับุรรีมัย/์เจา้อาวาสวดักลาง พระอารามหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  ส านักมาตรฐานประกนัคุณภาพการศกึษา ร่วมกบัสาขาวชิาการ
บญัช ีคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์จดัโครงการอบรม 
“การเตรยีมความพรอ้มการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสูตร 

ประจ าปีการศกึษา 2560” ในวนัที ่2-3 มถุินายน 2561 ณ หอ้งประชุมพุทธรกัษา อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ มหาวทิยาลยัราช
ภฏับุรรีมัย ์โดยไดร้บัเกยีรตจิาก ผศ.ดร.พรทิพา ด าเนิน รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา เป็นประธานเปิดการอบรม ซึง่
มรีองคณบด ีหวัหน้าสาขาวชิา อาจารย์ผู้รบัผดิชอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร เข้ารบัการอบรมเป็น
จ านวนกว่า 150 คน ทัง้นี้เพื่อเป็นการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัความส าคญั กระบวนการขัน้ตอนการประเมนิ รวมถงึ
ตวับ่งชีแ้ละเกณฑม์าตรฐานการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสูตร สามารถเผยแพร่หลกัสูตรทีม่คีุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิซึง่ไดร้บัความอนุเคราะหจ์าก ผศ.ปราณี พรรณวิเชียร จาก
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา เป็นวทิยากรตลอดระยะเวลาการอบรมทัง้ 2 วนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

มรภ.บรุรีมัย ์ร่วมพธีิมุทิตาสกัการะ พระเทพปรยิตัยาจารย ์ดร. 

มรภ.บรุรีมัย ์จดัอบรมเตรยีมความพรอ้ม 
การประกนัคุณภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร 



 
 
 
 
 

 วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ส านักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัย   
ราชภฏับุรรีมัย ์น าโดย ผศ.ดร.นวมินทร ์ประชานันท์ รองอธกิารบดฝ่ีาย

กิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย นางสาวกรรณิการ ์กกไธสง นักวิเทศ

สมัพนัธ์ น าบุคลากร จ านวน 8 คนเข้าพบ รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รกัษา

ราชการแทน อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ ก่อนเดนิทางไปร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวยีดนาม ในวนัที ่17-23 มถุินายน 2561 โดยคณะศกึษาดูงานในครัง้นี้จะ
ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนในด้านการท างานกบับุคลากรและทมีผู้บรหิาร
จาก Hue-University , University of Foreign Languages และเดินทางไป
เยีย่มชม  Savannaket Teacher Training College เพื่อศกึษาระบบการท างาน และร่วมพูดคุยกบัคณะครขูองวทิยาลยัก่อน
เดนิทางกลบัมหาวทิยาลยั นบัว่าเป็นโครงการทีด่ทีีส่ านกังานต่างประเทศไดจ้ดัท าขึน้เพื่อเพิม่วสิยัทศัน์ใหก้บับุคลากร  
 

 
 
 

 
ส านักงานต่างประเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์น าโดย 

ผศ.ดร.นวมินทร์  ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่าง 

ประเทศ พรอ้มดว้ย นางสาวกรรณิการ ์กกไธสง นกัวเิทศสมัพนัธ ์

พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีมัย์จ านวน 7 คน ได้
ออกเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม ณ 
Savannaket Teacher Training College, สปป . ล า ว  แ ล ะ  Hue 
University of Foreign Languages สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม
ในโครงการส่งเสริมการเข้าสู่การเป็นนานาชาติ รุ่นที่ 3 ส าหรบั
บุคลากร เพื่อให้ผู้เขา้ร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรยีนรูภ้าษาและ
วฒันธรรมเวยีดนาม มคีวามรูแ้ละเขา้ใจอนัดต่ีอภาษาและวฒันธรรม
ลาวและเวยีดนาม โดยโครงการฯ ก าหนดจดัขึน้ระหว่างวนัที ่17-23 
มถุินายน 2561 ทีผ่่านมา ซึง่ตลอดระยะเวลา 1 สปัดาหบ์ุคลากรทุก
ท่านไดแ้ลกเปลีย่น และรว่มพบปะกบับุคลากรในมหาวทิยาลยัต่างๆ 
ท าใหไ้ดร้บัความรู ้และแนวทางในการพฒันาการท างานของตนเอง 

นอกจากนี้บุคลากรยงัไดเ้ยีย่มชมสถานทีท่่องเทีย่วทางประวตัศิาสตรท์ีส่ าคญั อาท ิสุสานกษตัรยิไ์คดงิ พระราชวงัไดนอย วดั
จัว่เทยีนมู ่ซึง่เป็นโบราณสถานทีส่ าคญัของประเทศเวยีดนาม  
 

ส านกังานต่างประเทศ น าบคุลากรเขา้พบอธิการบด ี

ก่อนเดนิทางไปประเทศลาวและเวียดนาม 
 

คณาจารยแ์ละบคุลากรเดนิทางไปประเทศลาวและประเทศเวียดนาม   

ในโครงการแลกเปลีย่นภาษาและวฒันธรรมลาวและเวียดนาม  

 



 
 
 

คณะวิทยากรจากส านักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์     
น าโดย ผศ.ดร.นวมินทร ์ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ 
ได้รบัเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมแก่บุคลากรปกครองจงัหวดับุรรีมัย์ในโครงการ
ขบัเคลื่อนแผนแมบ่ทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซยีน ช่วงที ่2 ในวนัที ่13-15 

มถุินายน 2561 ณ โรงแรม เดอ ศิตา ปริ้นเซส บุรรีมัย์ ซึ่งจดัขึ้นโดยที่ท าการปกครองจังหวดับุรรีมัย์ การอบรมครัง้นี้มี
ผู้เขา้ร่วมอบรมจากที่ท าการปกครองจากหลายอ าเภอในจงัหวดับุรรีมัย ์เป็นจ านวนทัง้สิ้น 34 คน โดยผู้เขา้อบรมมคีวาม
สนใจ และใหค้วามรว่มมอืในการอบรมเป็นอยา่งด ี
 Personnel from International Office, Buriram Rajabhat University led by Assistant Professor Dr. Nawamin 
Prachanant, Vice President of International Affairs, were invited to be a guest speaker for DOPA’s Master Plan on 
ASEAN Community Phase 2 Project. This project was arranged by Department of Provincial Administration during 
June 13-15, 2018 at De Sita Princess Hotel, Buriram. There were 34 participants from different districts in Buriram 
who actively participated in this project. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส านักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ จดัโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ “การใช้ภาษาอังกฤษใน
หอ้งเรยีน ( Classroom English Expressions) โดย ผศ.ดร.นวมินทร ์ ประชานันท์ รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการต่างประเทศ 
เป็นประธานเปิดโครงการ ณ หอ้งลกัษณะงาม อาคารนวตัปัญญา ในวนัที ่27 มถุินายน 2561 ทีผ่่านมา ซึง่ไดร้บัเกยีรตจิาก 
ผศ.สุธามาศ คชรตัน์ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นภาษาองักฤษ เป็นวทิยากร โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการพฒันาอาจารย์ Pioneer 
รุน่ 1-3 ในการใชภ้าษาองักฤษและเพื่อเตรยีมตวัส าหรบัการใชภ้าษาองักฤษในหอ้งเรยีน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านกังานต่างประเทศ เป็นวิทยากรโครงการขบัเคลือ่น 

แผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซยีน ช่วงท่ี 2 
 

ส านกังานต่างประเทศ อบรมการใชภ้าษาองักฤษในหอ้งเรยีน 

 



 

 

 ส านักงานต่างประเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์น าโดย อ.รสมน พานดวง

แก้ว ผู้อ านวยการส านักงานต่างประเทศ อ.วริษฐา รตันวโรภาส  และ อ.จินตนา       

วชัรโพธิกร ผู้ดูแลอาจารย์ Pioneer รุ่น 3 จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร “การเขยีน

ขอ้สอบเป็นภาษาองักฤษ (How to Write the Test in English) ในวนัที ่28-29 มถุินายน 

2561 ทีผ่่านมา ณ หอ้งลกัษณะงาม อาคารนวตัปัญญา มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์โดย

ได้รบัเกยีรตจิาก ผศ.ดร.นวมินทร ์ประชานันท์ รองอธกิารบดฝ่ีายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อใหอ้าจารย์ Pioneer 3 และอาจารย ์Pioneer 1-2 ทีส่นใจเขา้ร่วมอบรม ไดเ้ขา้ใจหลกัการเขยีนขอ้สอบเป็น

ภาษาองักฤษ และออกขอ้สอบได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งได้รบัความอนุเคราะห์จาก ดร.เสาวรจ เรืองไพศาล และ อ.วง

จนัทร ์พลูเพ่ิม เป็นวทิยากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 สาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์

จดัโครงการเสรมิสรา้งทกัษะนักศกึษาเพื่อเขา้สู่อาชพี เพื่อใหน้ักศกึษามคีวามรู้

ความเข้าใจสามารถพฒันาบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ์ที่ด ีเพื่อเตรยีมความ

พรอ้มเขา้สู่อาชพี ซึง่นักศกึษาสามารถน าไปใชไ้ด้จรงิในการปฏบิตังิาน ในวนัที่ 

4 มถุินายน 2561 ทีผ่่านมา ณ หอ้งประชุมขวญัขา้ว คณะเทคโนโลย ีการเกษตร

เกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านกังานต่างประเทศ อบรมการเขยีนขอ้สอบเป็นภาษาองักฤษ 

 

เศรษฐศาสตร ์จดัโครงการเสรมิสรา้งทกัษะนกัศกึษาเพือ่เขา้สู่อาชพี 

 



 

 

 
 คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์น าโดย ผศ.ดร.ปรีชา   ปาโน

รมัย ์คณบดฯี พรอ้มดว้ยคณาจารยแ์ละบุคลากร คณะวทิยาการจดัการ รว่มโครงการ

จดัท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชา ประจ า          ปี
การศกึษา 2562 ในวนัที่ 6-8 มถุินายน 2561 ณ จงัหวดัจนัทบุรแีละจงัหวดัชลบุร ีโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อให้คณาจารยแ์ละ
บุคลากรของคณะวทิยาการจดัการ ไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็ ในการจดัท าแผนยุทธศาสตรต์ามนโยบายมหาวทิยาลยั ทีม่ ี
การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบตัิราชการ (Action Plan) เพื่อถ่ายทอดตัวชี้วดัของคณะวิทยาการจดัการ เพื่อน า
ยุทธศาสตรไ์ปสู่การปฏบิตัใิหเ้กดิรปูธรรมทีช่ดัเจน ซึง่เป็นกระบวนการหนึ่งในการบรหิารเชงิกลยุทธโ์ดยการด าเนินการเชงิ
รุกสู่การปฏบิตัโิดยการจดัท าแผนปฏบิตัริาชการของคณะวทิยาการจดัการ ใหส้มัพนัธแ์ละสอดรบักบัแผนปฏบิตัริาชการของ
มหาวทิยาลยั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ จดัโครงการอบรม
มคัคุเทศกท์ัว่ไป(ต่างประเทศ) ในวนัที ่3-5 มถุินายน 2561 ทีผ่่านมา สถานทีท่่องเทีย่วตามเสน้ทางวดัพระศรรีตันศาสดาราม
และพบรมมหาราชวงั เสน้ทางวดัส าคญัในกรุงเทพมหานคร และเสน้ทางจงัหวดัพระนครศรอียุธยา เสน้ทางจงัหวดัราชบุรี  
กาญจนบุร ีและนครปฐม เพื่อให้นักศกึษาได้มทีกัษะความรูภ้าคการศกึษานอกสถานที่ตามเส้นทางที่ส านักงานพฒันาการ
ท่องเทีย่ว กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีาก าหนดไว ้ในการขอประกาศนียบตัรมคัคุเทศกท์ัว่ไป (ต่างประเทศ)   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาการจดัการ จดัโครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร ์

เพือ่การพฒันาหลกัสตูรของสาขาวิชา ประจ าปีการศกึษา 62 
 

การท่องเท่ียวและการโรงแรม จดัอบรมมคัคุเทศกท์ ัว่ไป(ต่างประเทศ) 

 



 
 
 
 

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์        
น าโดย ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรมัย ์คณะบดฯี จดัโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคกศ .บป .  
ปีการศึกษา 3/2560 ในวนัที่ 3 มถุินายน 2561 ที่ผ่านมา คณะ
วิทยาการจดัการ จดัโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วชิาชพี ภาคกศ.บป. ปีการศกึษา 3/2560        ณ หอ้งประชุมไกรรณภมู ิอาคาร 13 คณะวทิยาการจดัการ โดย

มวีตัถุประสงคเ์พื่อเตรยีมความพรอ้มใหก้บันกัศกึษาในการออก
ฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางธุรกจิและสามารถน าไปได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลในการฝึกประสบการณ์วชิาชพี
มากที่สุด และนักศึกษาได้ทราบกฎ ระเบียบ ของการฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีเพื่อเตรยีมความพรอ้มด้านความรู ้ทกัษะ 
หลกัความรูต่้างๆ ด้านสงัคม การเรยีนรู ้และการปฏบิตัตินใน
หน่วยงานและสถานที่ฝึกประสบการณ์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
และเหมาะสม  

 

  
 สาขาวชิาการสื่อสารมวลชน คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ 
โดย อ.จงกล ศิริประภา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาฯ น านักศึกษาสาขาวิชาการ
สื่อสารมวลชน เขา้ร่วมการอบรมเรื่อง .."วาดเล่น ๆ ใหเ้ป็นเงนิ".. ซึง่จดัโดยชมรม
รกัการถ่ายภาพจงัหวดับุรรีมัย ์ในวนัที ่17 มถุินายน 2561 ทีผ่่านมา ณ หอ้งประชุม
ไกรรณภูม ิอาคาร 13 คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อให้นักศกึษาไดฝึ้กปฏบิตักิารวาดภาพดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์
และสามารถน าไปต่อยอดในการประกอบอาชพีได ้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาการจดัการ จดัปฐมนเิทศนกัศกึษา 

ก่อนออกฝึกประสบการณวิ์ชาชพี ภาค กศ.บป. 

การสือ่สารมวลชน น านกัศกึษาเขา้อบรม "วาดเล่นๆ ใหเ้ป็นเงนิ" 



 
 

 On 6th June 2018, Asst. Prof. Dr. Akkarapon Nuemaihom, Dean of 
HUSOC, participated in the meeting at Chandrakasem Rajabhat University 
for discussing the possibility of setting up the Council of RU HOSOC Deans 
of Thailand. All HUSOC deans of 38 Rajabhat Universities attended this 
event. They agreed to establish the council and proposed its official name 
as “Council of RU HOSOC Deans of Thailand”.  Asst. Prof. Dr. Sombat 

Wetchakama, HUSOC dean of Uttaradit Rajabhat University, was unanimously elected as the council president. In 
addition, Asst. Prof. Dr. Akkarapon Nuemaihom was chosen as 
the council vice president. He was also appointed as a 
chairperson of the deans in the lower northeastern region of 
Thailand, covering Chaiyaphum, Nakhon Ratchasima, Buriram, 
Sisaket, and Ubon Ratchathani provinces. The council 
establishment at this time will be building their collaborations in 
the aspects of academic affairs, research works, and student 
activities, etc.  
 
 
 
 
 

 During 8th-9th June 2018, Asst. Prof.Dr. Akkarapon Nuemaihom, Dean, and Asst. Prof. Dr. Khampeeraphab 
Intanoo, Associate Dean for Academic and Quality Assurance, arranged the training workshop on “Developing 
Academic Works for Acquiring an Academic Position to Meet Requirements of Educational Quality Assurance” for 
HUSOC lecturers at Chaikanarakkul Meeting Room. The purposes of this workshop were to get HUSOC lecturers 
ready to acquire an academic promotion in order to meet the required educational quality assurance. The 
distinguished guest speakers were Prof. Dr. Prayong Sanburan from Faculty of Humanities and Social Sciences, 
Khon Kaen University, and Asst. Prof. Dr. Chot Nuengnan, Dean of the Faculty of Science and Technology, Rambhai 
Barni Rajabhat University.   
 

 

 

 

 
 
 

Dean Attending the Meeting for Setting up the Dean Council 

 

Training Workshop on Developing Academic Works for Acquiring an 

Academic Position to Meet Requirements of Educational Quality Assurance 

 



 
 
 ฝ่ายพฒันาวชิาชพีครู คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ น าโดย 
ดร.ศรีเพญ็ พลเดช รองคณบดฝ่ีายพฒันาวชิาชพีคร ูจดัสมัมนาอาจารยน์ิเทศก์และ

บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฝึกประสบการณ์วชิาชพีในสถานศกึษา ในวนัที ่1 มถุินายน 
2561 ณ ห้องประชุม ชัน้ 2 อาคารสิริวิชญากร  (อาคาร 19 ) คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ โดยไดร้บัเกยีรตจิาก ดร.พชันี กลุฑานันท์ คณบดคีณะ

ครศุาสตร ์เป็นประธานเปิดโครงการฯ จดัขึน้ เพื่อใหก้ารฝึกประสบการณ์วชิาชพีครเูป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และเป็นการ
สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ เกี่ยวกบัการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู รวมทัง้เป็นการแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้่วมกนั
ระหว่าง อาจารยน์ิเทศกท์ีม่ปีระสบการณ์กบัอาจารยน์ิเทศกใ์หม ่       
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ฝ่ายพฒันานักศกึษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏั
บุรรีมัย ์น าโดย อ.ค าจนัทร ์ร่มเยน็ รองคณบดฝ่ีายพฒันานักศกึษาและเทคโนโลยี

สารสนเทศ จดัโครงการเตรยีมความพรอ้มเพื่อเขา้สู่วชิาชพีคร ูในวนัที ่2-3 มถุินายน 
2561 ณ ห้องประชุมชัน้ 2 อาคารสิริวิชญากร (อาคาร 19) คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์โดยไดร้บัเกยีรตจิาก ดร.พชันี กลุฑานันท์ คณบดคีณะ

ครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์เป็นประธานเปิดโครงการในครัง้นี้ มนีกัศกึษา
และบุคคลทัว่ไป เขา้ร่วมจ านวน 80 คน มวีตัถุประสงค์เพื่อเตรยีมความพรอ้มให้กบันักศกึษา และศษิยเ์ก่า บุคคลทัว่ไปมี
ความพรอ้มในการสอบบรรจคุรผููช้่วย โดยมกีารใหค้วามรูใ้นเรือ่ง ความสามารถดา้นตวัเลขและเหตุผล ความรูค้วามสามารถ
ดา้นภาษาไทย หลกัสูตรและการจดัการเรยีนรู ้และความเคลื่อนไหวทางการศกึษา ความรูค้วามสามารถด้านภาษาองักฤษ 
และการวดัผลประเมนิผลและวจิยัการศกึษา จากคณาจารยผ์ูเ้ชีย่วชาญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครศุาสตร ์จดัสมัมนาอาจารยน์ิเทศก์และบคุลากรท่ีเกีย่วขอ้ง 

 

ครศุาสตร ์จดัโครงการเตรยีมความพรอ้มเพือ่เขา้สู่วิชาชพี

คร ู

 

 



 
 
 
 
 

 
 ฝ่ายวชิาการและประกนัคุณภาพการศกึษา คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ราชภฏับุรรีมัย ์น าโดย ผศ.วิไลวรรณ ศิริเมฆา รองคณบดฝ่ีายวชิาการและ

ประกนัคุณภาพการศกึษา จดัโครงการการสมัมนาก่อนฝึกประสบการณ์วชิาชพี
ครูในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 3 
มถุินายน 2561 ณ หอ้งประชุมเฟ่ืองฟ้า อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ50 พรรษามหา
วชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุ รีร ัมย์  ให้แ ก่นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบตัรบณัฑติ (สาขาวชิาชพีคร)ู จ านวน 169 คน   ทีไ่ดไ้ปปฏบิตักิาร

สอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยได้ร ับเกียรติจาก ดร.พชันี กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์เป็นประธานเปิดโครงการฯ  
  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 ฝ่ายพฒันาวชิาชพีครู คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์น าโดย 
ดร.ศรีเพญ็ พลเดช รองคณบดฝ่ีายพฒันาวชิาชพีคร ูจดัโครงการสมัมนาผู้บรหิาร

สถานศกึษา ครูนิเทศก์ และครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครูใน
สถานศกึษาปีการศกึษา 2561 ในวนัที ่4 มถุินายน 2561 ทีผ่่านมา ณ หอ้งประชุม
พุทธรกัษา อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการนิเทศนักศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู
ไดด้ยีิง่ขึน้ และเป็นการสรา้งเครอืข่ายความรว่มมอืในการพฒันาวชิาชพีคร ูซึง่ไดร้บั
เกยีรตจิาก รศ.มาลิณี จโุฑปะมา รกัษาราชการแทน อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราช

ภฏับุรรีมัย ์เป็นประธานเปิดโครงการฯ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครศุาสตร ์จดัปฐมนิเทศนกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ  

 

ครศุาสตร ์จดัสมัมนาผูบ้รหิารสถานศกึษา ครนูเิทศก ์และครพูีเ่ลี้ยง 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
   ฝ่ายบรหิารและแผนงาน คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์น าโดย ดร.เบญจพร วรรณูปถมัภ ์รองคณบดี

ฝ่ายบรหิารและแผนงาน จดักจิกรรมท าโครงการตามแผนยุทธศาสตรข์องมหาวทิยาลยัเพื่อขอรบังบประมาณปี 2562 ในวนัที ่
15-16 มถุินายน 2561 ณ โรงแรมเดอะวนิเทจ อ .ปากช่อง จ.นครราชสมีา โดยได้รบัเกียรติจาก ดร.พชันี กลุฑานันท์ 

คณบดคีณะครศุาตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 สาขาวชิาดนตรศีึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ น าโดย ดร.

เชาว ์การวิชา หวัหน้าสาขาวชิาดนตรศีึกษา จดัโครงการอบรม “เทคนิคการท า

วิจยัเชิงสร้างสรรค์ทางดนตรี” ในวนัที่ 23 มถุินายน 2561 ณ ห้องประชุมชัน้ 2 

อาคารสริวิชิญากร มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ โดยได้รบัเกียรติจาก ศ.พงษ์ศิลป์ 

อรณุรตัน์ อาจารย์จากมหาวทิยาลยัศลิปากร มาเป็นวทิยากรให้ความรู ้และได้รบั

เกยีรตจิาก รศ.มาลิณี จโุฑปะมา รกัษาราชการแทน อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏั

บุรรีมัย ์เป็นประธานเปิดโครงการฯ  
 
 
 

 
 อ.นพดล อ่ิมสุด และ ดร.พรพิมล รุ่งเรืองศิลป์ ร่วมเป็นวทิยากรในการบรรยายในหวัขอ้ การออกก าลงักายใน

ผู้สูงอายุ ซึ่งจดัขึน้โดยกลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดับุรรีมัย ์ร่วมกบัโรงพยาบาลบุรรีมัยแ์ละภาคี
เครอืข่าย ได้จดัท าโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยผู้สูงอายุ ในวนัที่ 25 มถุินายน 2561 ณ ห้องประชุมลี้ลอย ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดับุรรีมัย ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครศุาสตร ์จดัโครงการตามแผนยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลยั 

 

 

 

ครศุาสตร ์อบรมเทคนคิการท าวิจยัเชงิสรา้งสรรคท์างดนตรี 

 

 

พลศกึษา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย การออกก าลงักายในผูส้งูอายุ 

 

 



 
 
 ดร.นิจพร ณ พทัลงุ คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร รว่มประชุม

เครอืข่ายคณะเกษตรศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องราชภฏัทัว่ประเทศ 
คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ณ มหาวทิยาลยัราช
ภฏันครสวรรค ์จ.นครสวรรค ์ในวนัที ่14-15 มถุินายน 2561 โดยร่วมพูดคุย
แลกเปลีย่นแนวทางการจดัการศกึษาดา้นการเกษตร การเตรยีมการประชุม
แข่งขนัทักษะเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นเจ้าภาพ แจ้ง
กจิกรรมการแขง่ขนัและรบัรองวาระการประชุมต่างๆของเครอืข่าย 
 
 

 
สาขาวชิาประมง คณะเทคโนโลยกีารเกษตร น าโดย ดร.บรรเจิด 

สอนสภุาพ ดร.สายรุ้ง สอนสภุาพ นายธรรมกร กงไธสง นกัปฏบิตักิาร
ประจ าสาขาวชิาประมง และนกัศกึษาสาขาวชิาประมงจดัการถ่ายทอดองค์
ความรูสู้่ชุมชนการเลี้ยงกุ้งเครยฟิ์ชเพื่อความมัน่คงทางอาหารของชุมชน 
ใหแ้ก่เกษตรกรบา้นพรส าราญ ในวนัที ่22 มถุินายน 2561 ณ ต.พรส าราญ 
อ.คูเมอืง โดยจดักิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ณ ฟาร์มปฏบิตัิการ
สาขาวชิาประมง ศูนยป์ฏบิตักิารอุดมศกึษาหนองขวาง มหาวทิยาลยัราช

ภฏับุรรีมัย ์ในการส่งเสรมิเกษตรกรเลี้ยงกุ้งเครยฟิ์ชเพื่อสร้างรายได้ โดยเป็นผลมาจากการท าวจิยัที่ได้รบัการสนับสนุน
งบประมาณวจิยั จากสถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์โดยมเีกษตรกรรว่มเขา้อบรมจ านวนมากกว่า 3 คน 
มกีารสาธติกระบวนการเลีย้ง การคดัแยกเพศ และแนวทางในการพฒันาเป็นสตัวน์ ้าเศรษฐกจิในอนาคต 
 
 
 
 
 

 ทมีวจิยัจากมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์น าโดย อ.พิชิต 
วนัดี อ.สกรณ์ บุษบง สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์  คณะ
วิทยาศาสตร์  และอ.เ ลิศภูมิ  จ ันทรเพ็ญกุล  สาขาวิช า
เกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลงพื้นที่เปิดเวทคีนื
ขอ้มูลสู่ชุมชนและสาธติระบบแอพพลเิคชัน่การบรหิารจดัการน ้า
ส าหรบักลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผกัปลอดสารพษิ บ้านหนองไผ่ ต.
เมอืงไผ่ อ.หนองกี ่จ.บุรรีมัย ์ลงพืน้ทีพ่บกลุ่มเกษตรกร น าเสนอ
ขอ้มลูดา้นการวเิคราะหค์ณุภาพดนิในพืน้ที ่รวมทัง้น าเสนอขอ้มลู
บรบิทของชุมชนและร่วมกนัจดัตัง้คณะกรรมการในการบรหิาร
จดัการน ้าของกลุ่มชมุชนบา้นหนองไผ ่ทางทมีวจิยัไดม้อบเงนิทนุเพือ่ใชใ้นการเริม่กอ่ตัง้กองทนุของหมูบ่า้น รวมทัง้รว่มกนัสาธติและ
ถ่ายทอดองคค์วามรูเ้ทคนิควธิกีารใชร้ะบบแอฟพลเิคชัน่ในการบรหิารจดัการน ้าในพืน้ทีเ่ป้าหมาย โดยไดต้ดิตัง้เครื่องมอืและสาธติ
การสัง่การควบคมุการรดน ้าแปลงปลูกผกัผา่นระบบเครอืขา่ยไรส้าย ณ ศาลาประจ าหมูบ่า้นหนองไผ ่ต.เมอืงไผ ่อ.หนองกี ่จ.บุรีรมัย์
ใหก้บัเกษตรกรไดท้ดลองใชง้าน อนัจะน ามาสูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยนื โดยไดร้บัความรว่มมอืและสนใจจากกลุ่มเกษตรกรเป็นอยา่งดี 
 

เทคโนโลยกีารเกษตร ร่วมประชมุเครอืข่ายคณะเกษตรศาสตร ์มรภ.

นครสวรรค ์

สาขาวิชาประมง ถ่ายทอดองคค์วามรูสู้่ชมุชนการเลี้ยงกุง้เครยฟิ์ช 

ทีมวิจยัลงพื้นท่ี สาธิตระบบแอพพลเิคช ัน่การบรหิารจดัการน า้ 



 

 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์         
จดักิจกรรม WorkShop เพื่อจดัท า มคอ.7 และรายงานการประเมิน
ตนเอง ประจ าปีการศกึษา 2560 ระหว่างวนัที่ 25-27 มถุินายน 2561 
ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเลก็ คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม โดยได้รบั
เกยีรตจิาก   ผศ.วีระ เนตราทิพย ์คณบดคีณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

เป็นประธานในพิธีเปิด และ ดร.สุวฒัน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่าย
วชิาการและประกนัคุณภาพการศกึษา เป็นวทิยากรใหค้วามรูใ้นครัง้นี้ 
ซึง่มคีณาจารยเ์ขา้รว่มกจิกรรม WorkShop จากทุกสาขาวชิา  
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรรีมัย์ น าโดย   

ผศ.วีระ เนตราทิพย ์คณบดคีณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม จดัโครงการศกึษาดู
งานและจดัท าแผนยุทธศาสตร์  ในระหว่างวนัที ่31 พฤษภาคม - 3 มถุินายน 
2561 ทีผ่่านมา ณ เกาะกูด-อ่าวพรา้ว บชี รสีอรท์ จ.ตราด ใหก้บัอาจารยแ์ละ
บุคลากร จ านวน 40 คน โดยกิจกรรมมีการทบทวน จัดท าแผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการและแผนบริหารความเสี่ยงสู่การวางแผนยุทธศาสตร์ 

ประจ าปี 2562 โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาศกัยภาพให้อาจารยแ์ละบุคลากร ให้มคีวามเขา้ใจในการด าเนินงานจากการ
วางแผนยุทธศาสตร์ เป็นการเพิม่พูนความรู้ทกัษะประสบการณ์และความรู้ทางวชิาการในด้านการบรหิารจดัการโดยใช้
เทคโนโลยสีมยัใหม ่การพฒันาบุคลากรเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพงานวจิยั เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารจดัการองคก์ร และ
เตรยีมความพรอ้มเพื่อจดัท ารายงานประเมนิตนเองการประกนัคุณภาพการศกึษาในระดบัคณะและหลกัสตูร 
 

 
 
 
 
 
 
 

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม work shop การประกนัคุณภาพระดบัหลกัสตูร 

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม จดัโครงการศกึษาดูงานและจดัท าแผน

ยุทธศาสตร ์  



 

 

ดร.เมษยา บุญสีลา อาจารยป์ระจ าสาขาววชิาเทคโนโลยี

การจดัการอุตสาหกรรมและ อ.สดุารตัน์ ปีนะภา หวัหน้าสาขาวชิา

เทคโนโลยก่ีอสรา้ง ร่วมกบัส านักงานบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยั

ราชภฏับุรรีมัย ์ร่วมเป็นวทิยากรในโครงการเสรมิทกัษะกลุ่มสารระ

การเรยีนรู้ ขยายผล “การวิจยัการจดัการขยะสู่เยาวชนนักเรยีน

โรงเรยีน ต ารวจตระเวนชายแดน เฉลมิพระเกยีรตฯิ บา้นโรงเลื่อย 

โดยเป็นวทิยากร น าเสนอในเรือ่งผลงานจากกระดาษทีใ่ชแ้ลว้ มาแปรรปูเป็นผลติภณัฑส์ าหรบัใชใ้นชวีติประจ าวนั เพิม่มลูค่า

ขยะ ยกระดบัจติใจเปลี่ยนพฤตกิรรมด้วยการลดใช้ผลติภณัฑท์ี่สรา้งขยะและมลพษิ ให้กบันักเรยีนจ านวนกว่า 50 คน ใน

วนัที ่13 มถุินายน 2561 ณ โรงเรยีน ต ารวจตระเวนชายแดน เฉลมิพระเกยีรตฯิ บา้นโรงเลื่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ น าโดย ดร.ดุสิต อุทิศสุนทร หัวหน้า

สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้า น านักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี

วศิวกรรมไฟฟ้า ชัน้ปีที่ 4 จ านวนกว่า 30 คน เขา้ทดสอบมาตรฐานฝีมอื

แรงงานแห่งชาต ิสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดบั 1 (ภาคความรู)้ และ

ภาคปฏบิตัิ ในวนัที่ 14 มถุินายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชัน้ 1 

อาคารฝึกอบรม 3 ชัน้ ส านกังานพฒันาฝีมอืแรงงานบุรรีมัย ์ใน โดยไดร้บัเกยีรตจิาก คณุโสภี แฉล้มชาติ ครฝึูกฝีมอืแรงงาน 

ระดบั ช3 เป็นกรรมการและวทิยากรใหค้วามรูใ้นการสอบภาคปฏบิตัแิละภาคทฤษฎี 
 

 
 
 
 
 
 

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม ร่วมบริการวิชาการ เสรมิสรา้งทกัษะกลุ่มการเรยีนรู ้

เทคโนโลยวิีศวกรรมไฟฟ้า ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

แห่งชาติ  



  
 
 

 กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรรีมัย ์นางสาวกฤชชฎา กลุทอง ผูอ้ านวยการกองพฒันานกัศกึษา พรอ้ม
ดว้ย นายสิรวิชญ ์ตัง้วงศ ์นายนิติ ฤทธ์ิสุรกาญจน์ และ สิบเอกสุธินันท์      
สมอ่อน บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา น าคณะผู้น านักศึกษา เข้าร่วม
โครงการปลูกป่าเฉลมิพระเกยีรต ิร่วมกบัวดัป่าปะค า และชุมชนชาวอ าเภอ
ปะค า เมือ่วนัที ่5 มถุินายน 2561 เพื่อส่งเสรมิอนุรกัษ์พนัธุไ์ม ้และเพิม่พืน้ที่
สเีขยีวใหก้บัชุมชน ไดร้บัความรว่มมอืกบัทุกฝ่ายเป็นอยา่งด ี 
 

 
 
 
 

 นางสาวกฤชชฎา กุลทอง ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา และ            
ดร.ฟ้าประทาน เติมขนุทด หวัหน้างานกจิกรรมนักศกึษา เขา้ร่วมประชุมชีแ้จง
แนวทางการด าเนินงานโครงการส่งเสรมิคุณธรรมความซื่อตรงของผูน้ านักศกึษา 

ปี 2561 เมือ่วนัที ่25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมทเีคพาเลส แอนดค์อนเวนชัน่ กรงุเทพมหานคร  
 
 
 
 

 นางสาวกฤชชฎา กลุทอง ผูอ้ านวยการกองพฒันานักศกึษา และ นาย
พีคอน หมายสุข นักวชิาการคอมพวิเตอร ์เขา้ร่วมประชุมคณะท างานโครงการ
จติอาสา “เราท าความดดีว้ยหวัใจ” เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวทิยาลยั
ราชภฏัจนัทรเกษม กรงุเทพมหานคร เพื่อชีแ้จงแนวทางการด าเนินงานใหม้รีะบบ
กลไกการบรหิาร การพฒันาโปรแกรมปฏบิตังิาน เพื่อให้บุคลากรหรอืนักศึกษา
สามารถบนัทกึรายละเอยีดของกจิกรรมรวมทัง้ภาพถ่าย 
 
 
 

   ขอแสดงความชื่นชมกับ นางสาวขนิษฐา สุมะโล น.ส.พัชริดา  
หล่อแหลม นายสุวรรณ สุกดี และ นายแรงเดช กิชยัรมัย ์ในโอกาส
ไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ขา้รบัเกยีรตบิตัรรางวลัความประพฤตดิ ีประจ าปี 2561 
เมือ่วนัที ่8 มถิุนายน 2561 ณ ศาลาอบรมสงฆว์ดัสามพระยาวรวหิาร เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร โดยม ีฯพณฯ ศาสตราจารย ์(พเิศษ) อรรถนิต ิ
ดษิฐอ านาจ องคมนตร ีเป็นประธานมอบ มนีกัเรยีน นิสติ นกัศกึษา เขา้รบั
เกยีรติบตัรรางวคัความประพฤติดี จ านวน 599 คน ซึ่งจดัขึ้นโดย พุทธ
สมาคมแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

กองพฒันานกัศกึษา ร่วมโครงการปลกูป่าเฉลมิพระเกยีรติ 

กองพฒันานกัศกึษา ร่วมประชมุแนวทางการด าเนินงาน 

โครงการส่งเสรมิคุณธรรมความซือ่ตรงของผูน้ านกัศกึษา 

กองพฒันาฯร่วมประชมุคณะท างานโครงการจติอาสา “เราท าความดดีว้ยหวัใจ” 

ขอแสดงความชืน่ชม นกัศกึษามรภ.บุรรีมัย ์รบัรางวลัความประพฤติดี 



ส่งสารผ่านสือ่วิทยุกระจายเสยีง  
               โดย งานประชาสมัพนัธ ์มหาวิทยาลยัราชภฏับรุีรมัย ์

   รายการวิทยุ เพื่อประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย ด า เ นินรายการโดย  
คณุกิตติญา กึมรมัย ์งานประชาสมัพนัธ ์ กองกลาง  ส านกังานอธกิารบด ี

...วนัอาทติย์ที ่3,10,17,24 มถิุนายน 2561 ในรายการ “ ราชภฏัสู่ชุมชน ” 
ทางสถานีวทิยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจงัหวดับุรรีมัย์ 92 MHZ เวลา 
16.10 – 17.00 น. ...วนัจนัทรท์ี ่4,11,18,22 มถิุนายน 2561 ในรายการ “จนัทรน้ี์ที่
ราชภฏั” ทางสถานีวทิยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทยจงัหวดับุรรีมัย์ 101.75 MHZ  

เวลา 11.10 - 12.00 น. น ำเสนอข่ำวสำร กำรเปิดรบัสมคัรนักศึกษำเพือ่เข้ำศึกษำต่อในระดบับณัฑิตศึกษำ (ระดบั
ปริญญำโท และปริญญำเอก)  กำรเปิดรบัสมคัรบคุคลเข้ำศึกษำต่อในระดบัปริญญำตรี กำรจดักำรศึกษำส ำหรบับุคคล
ทัว่ไป (ภำค กศ.บป) รุ่นที ่33  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  น ำเสนอข่ำวสำรกำรสมคัรสอบแข่งขนัสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
เคม ี ชวีวทิยำ  และ ฟิสกิส์ ส ำหรบันักเรียนทีก่ ำลงัศึกษำในระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย จดัสอบในวนัเสำร์ ที ่4 และ
อำทิตยที์ ่5 สิงหำคม 2561 ซึง่เป็นกิจกรรมหนึง่ในงำนสปัดำหวิ์ทยำศำสตรแ์ห่งชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2561 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ด้วยบริษัท Booknet จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ 
igroup ประเทศไทย จะท าการเปิดทดลองใชง้านใหม้หาวทิยาลยั
ราชภัฏบุรีรมัย์ เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei 
Asian Review ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับคณาจารย์ นักศึกษา 
เจา้หน้าที ่และนกัวจิยัของมหาวทิยาลยันัน้  
 ในการนี้  ทางบริษัทฯ  จึ่ ง ใ ค รขอแจ้ง ให้ทราบว่ า 
มหาวิทยาลยัฯ สามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ 
Nikkei Asian Review ไดต้ัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม – 31 สงิหาคม 
2561 โดยมรีายละเอยีดของฐานขอ้มลูฯ ดงันี้ 

 - ฐานขอ้มลูออนไลน์ Nikkei Asian Review  
 - รายละเอยีด : “ ฐานขอ้มูลออนไลน์ (Online Database) ประเภทข่าวสาร รายงาน บทความวเิคราะห์ที่เกี่ยวกบั 
เอเชยี โดยมเีนื้อหาครอบคลุมดา้นธุรกจิ (Business) เศรษฐกจิ (Economic) และการเมอืงการปกครอง (Politics) ในปัจจุบนั
และขอ้มลูเก่ายอ้นหลงัได ้ทีม่าพรอ้มเครือ่งมอืการใชง้านต่างๆ ในฐานขอ้มลู ”  
 - URL : https://asia.nikkei.com 
 อนึ่ง หากมขี้อสงสยัประการใด กรุณาติดต่อกลบัที่คุณอาคม เจนวถิี โทร 02-769-3888*3466 แฟกซ์ 02-379-
5183E-mail : arkom@book.co.thจงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ และได้โปรดประชาสมัพนัธใ์หบุ้คลากรในหน่วยงานของท่าน
ทราบดว้ยจกัขอบพระคุณยิง่ 

ขอเชิญติดตามรบัฟังรายการวิทยเุพ่ือประชาสมัพนัธม์หาวิทยาลยั 
 

        ...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 ์

แจง้เปิดทดลองใชง้านฐานขอ้มูลออนไลน ์Nikkei Asian Review 



สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
สมัยสามัญ คร้ังที่ 05/2561 

วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 
ณ ห้องประชุม NUSA 4 โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา 

ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
1. เรื่อง ผลการเลือกต้ังผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ก าหนดให้มีการรับสมัครรับเลือกต้ังผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายในวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นั้น ปรากฏว่าหลังสิ้นการรับสมัคร มีผู้ยื่นแบบสมัครเข้ารับการ
เลือกต้ัง จ านวน 1 ราย คือ  นางกิติสา วงศ์ค า เป็นกรณีท่ีผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีจ านวนไม่เกินหนึ่งคน และโดยผลของกฎหมาย ถือว่า นางกิติสา วงศ์ค า เป็นผู้แทนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ท้ังนีม้หาวิทยาลัยได้น าเสนอรายชื่อต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ต่อไป  
2. เรื่อง สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
แบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

สภามหาวิทยาลัย รับทราบสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 สู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันท่ี 19 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 
2560 
3. เรื่อง การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 (คร้ังที่ 3) 
 สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ครั้งท่ี 3) จ านวน 9 หลักสูตร โดย
แบ่งเป็น หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จ านวน 26 ราย หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จ านวน 26 ราย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จ านวน 
373 ราย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จ านวน 146 ราย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จ านวน 146 ราย หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต 
จ านวน 675 ราย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จ านวน 19 ราย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จ านวน 382 ราย หลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต จ านวน 124 ราย รวมทั้งสิ้น จ านวน 1,917 ราย 
4. เรื่อง การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 (คร้ังที่ 9) 
 สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ครั้งท่ี 9) หลักสูตรครุศาสตรม
หาบัณฑิต จ านวน 9 ราย 
5. เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (แบบ สมอ. 08) จ านวน 2 หลักสูตร 
 สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
6. เร่ือง การพิจารณาเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นท่ี 3 ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
7. เร่ือง การพิจารณารายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้   สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


