
 

  



 

  



 

 
 

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รกัษาราชการแทน อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏั

บุรรีมัย์ น าทมีคณะผู้บรหิาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมวางพานพุ่ม   
และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     
มหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวนัที่ 28 กรกฎาคม 2561   
ณ โดมสวนรมยบ์ุร ี200 ปี เทศบาลเมอืงบุรรีมัย์ โดยม ีนายอนุสรณ์ แก้วกงัวาล ผูว้่าราชการจงัหวดับุรรีมัย ์เป็นประธาน

ในพธิ ีเพื่อแสดงออกถงึความจงรกัภกัดแีละส านึกในพระมหากรุณาธคิุณอนัลน้พ้นที่พระองคท์รงมต่ีอพสกนิกรชาวไทยในทุกหมู่
เหล่า 

 

 

 

 

 

 
 

 
        รศ.มาลิณี จโุฑปะมา รกัษาราชการแทน อธกิารบดี
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ น าคณะผู้บรหิาร เดินทางไป
ร่วมบนัทึกเทปรายการถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร ในวนัที ่4 กรกฏาคม 
2561 ที่ผ่านมา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
(NBT) จงัหวดัอุบลราชธานี เพื่อด าเนินการออกอากาศทาง
ช่อง NBT ในช่วงวนัที ่28 กรกฏาคม 2561 
 

 

 

 
 รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดี
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์น าคณะผู้บรหิาร เดนิทางไปร่วมบนัทกึ
เทปรายการถวายพระพรสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิพ์ระบรมราชนีินาถ 
ในรชักาลที่ 9 ในวนัที่ 16 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ สถานีวทิยุ
โทรทศัน์แห่งประเทศไทย (NBT) จงัหวดัอุบลราชธานี เพื่อด าเนินการ
ออกอากาศทางช่อง NBT 12 สงิหาคม 2561 

มรภ.บรุรีมัย ์ร่วมพธีิเฉลมิพระเกยีรติ 
สมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร 

 

มรภ.บรุรีมัย ์ร่วมบนัทึกเทปรายการถวายพระพร  

สมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร 

มรภ.บรุรีมัย ์ร่วมบนัทึกเทปรายการถวายพระพร  
สมเดจ็พระนางเจา้สริกิต์ิิพระบรมราชนิีนาถ 



 

 
 กองการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ จัดอบรม              
เชงิปฏบิตักิาร “การพฒันาผูส้อนมอือาชพี” และ “การพฒันาบุคลากรสายสนับสนุน
มอือาชพี” ในวนัที่ 2-5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธรกัษา ห้องประชุม
บณัฑติวทิยาลยั อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ มพีนักงานมหาวทิยาลยัทัง้สายวชิาการ
และสายสนับสนุนเข้ารบัการอบรมเป็นจ านวนกว่า 80 คน โดยได้รบัเกียรติจาก    
ผศ.ดร.ศิราณี จโุฑปะมา รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิารงานบุคคลและเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิม่พูนทกัษะการสอนให้พนักงานมหาวทิยาลยัสายวชิาการและเพิม่พูนทกัษะการปฏบิตังิานให้
พนักงานมหาวทิยาลยัสายสนับสนุน สามารถพฒันาตนเองเพื่อประกอบการต่อสญัญาจ้างเป็นพนักงานมหาวทิยาลยัประจ า
ต่อไปได ้ซึง่ไดร้บัความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.พนัธ์ศกัด์ิ พลสารมัย ์รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศภุกลุ รศ.ดร.สกล วรเจริญ
ศรี       ดร.สชุาติ เมืองแก้ว ผศ.ดร.กรกฎา นักค้ิม รศ.ดร.ก่ิงฟ้า สินธวุงษ์ ผศ.ดร.วิรชั วงศภิ์นันทว์ฒันา ผศ.ดร.ธรชั 
อารีราษฎร ์  ผศ.ดร.ทรงศกัด์ิ ภสีูอ่อน และ คณุราชยั อศัเวศน์ เป็นวทิยากร ในกจิกรรมการอบรมทัง้ 4 วนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 กองการบรหิารงานบุคคล มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ จดัอบรมเชงิปฏิบตัิการ 
“การพฒันาสายสนับสนุนเพื่อเขา้สู่ต าแหน่งทีสู่งขึน้” ในวนัที ่9-10 กรกฎาคม 2561 
ณ ห้องประชุมพุทธรกัษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และห้องประชุมหงส์พันธ์ 
อาคารนวตัปัญญา มพีนักงานราชการ พนักงานมหาวทิยาลยัสายสนับสนุน เขา้รบั
การอบรมเป็นจ านวนกว่า 80 คน โดยไดร้บัเกยีรตจิาก             ผศ.ดร.ศิราณี จโุฑ
ปะมา รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิารงานบุคคลและเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นประธาน

เปิดการอบรม ฯ มวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการสรา้งความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกบัหลกัเกณฑ ์วธิกีารและขัน้ตอนในการวเิคราะห์
และประมาณค่างาน และการจดัท าคู่มอืการปฏบิตัิงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ในต าแหน่ง
ประเภทวชิาชพีเฉพาะหรอืเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดบัช านาญการ ช านาญการพเิศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพเิศษ ซึ่งได้รบั
ความอนุเคราะหจ์าก คณุเรืองชยั จรงุศิรวฒัน์ เป็นวทิยากรตลอดระยะเวลาการอบรมทัง้ 2 วนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มรภ.บรุรีมัย ์อบรมพฒันาพนกังานมหาวิทยาลยัมืออาชพี 

มรภ.บรุรีมัย ์อบรมพฒันาสายสนบัสนุนเพือ่เขา้สู่ต าแหน่งท่ีสงูขึ้น 



 

 

 

 
 

มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์น าโดย รศ.มาลิณี จโุฑปะมา รกัษาราชการ

แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ ผศ.ดร.วนัทนีย์ นามสวสัด์ิ ที่

ปรกึษาอธิการบดี และ ดร.ธนิน กรอธิพงศ์ รกัษาราชการแทน ผู้อ านวยการ

ส านักงานอธกิารบด ีร่วมกบักองนโยบายและแผน จดัโครงการต่อยอดและพฒันาแผนยุทธศาสตร ์สู่แผนปฏบิตักิารประจ าปี 
(Action plan) อย่างเป็นรูปธรรมอย่างมสี่วนร่วมของบุคลากรทุกระดบัภายในมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ครัง้ที่ 1 (เดอืน
พฤษภาคม-กรกฎาคม) ในวนัที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมภทัราวานา เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา มผีู้บริหาร 
คณาจารย ์และเจา้หน้าที่ที่มวีนัคล้ายวนัเกดิในเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม เขา้ร่วมโครงการเป็นจ านวนกว่า 60 คน โดย
กจิกรรมเป็นการรว่มกนัต่อยอดจากโครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร ์5 ปี ในรอบปีทีผ่่านมา เพื่อระดมความคดิในการเขยีน
โครงการต่างๆ และน าเสนอในการพฒันามหาวทิยาลยั 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 งานอนามยัและสุขาภิบาล ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยั  
ราชภัฏบุรีร ัมย์ น าโดย อ.เสกสิทธิ ์ดวงค า หัวหน้างานอนามัยและ
สุขาภบิาล ร่วมกบัเหล่ากาชาดจงัหวดับุรรีมัยแ์ละโรงพยาบาลบุรรีมัย ์จดั
กจิกรรมโครงการบรจิาคโลหติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส
เฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร ในโอกาสเจรญิพระชนมายุ 66 พรรษา 
ในวนัที ่25 กรกฎาคม 2561 ทีผ่่านมา ณ  ห้องประชุมชัน้ 2 อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat Complex) มหาวทิยาลยัราช
ภฏับุรรีมัย ์โดยมบีุคลากร มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์และนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์รวมถงึบุคคลภายนอก 
ไดร้ว่มบรจิาคโลหติครัง้นี้เป็นจ านวนมากถงึ 110 คน ซึง่คดิเป็นโลหติทีน่ าไปช่วยชวีติผูป่้วยจ านวนกว่า 38,500 ซซี ี 

 ในการนี้ อ.อญัญา มธรุเมธา รองอธกิารบดฝ่ีาย

กิจการสภามหาวทิยาลยั ผศ.ดร.วนัทนีย ์นามสวสัด์ิ      

ที่ปรกึษาอธกิารบด ีผศ.ดร.สุภาพร ช่ืนชูจิตร คณบดี

คณะวิทยาศาสตร์ และ ดร.ธนิน กรอธิพงศ์ รักษา

ราชการแทน ผูอ้ านวยการส านกังานอธกิารบด ีไดม้าเป็น
เกยีรต ิและให้ก าลงัใจในกิจกรรมรบับรจิาคโลหติอย่าง
ใกลช้ดิ   

มรภ.บุรีรมัย ์จดัโครงการต่อยอดและพฒันาแผน

ยุทธศาสตร ์ 

สู่แผนปฏบิติัการประจ าปี (พฤษภาคม-กรกฎาคม) 

 

มรภ.บุรีรมัย ์จดับริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 



 

 

 

 
 

 รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรมัย์ รบัมอบรางวัล 
“คนดศีรอีสีาน ปี 2561” คนดทีีพ่งึประสงคบ์ุคคลต้นแบบ
ตัวอย่างที่ทรงคุณค่าของคนอีสาน เกียรติคุณสาขา 
“การศกึษาดเีด่น” จาก พลเอกเสริมศกัด์ิ วิเศษไชยศรี 
นายกสมาคมชาวอีสาน ในงานประกาศเกียรติคุณ       
ยกยอ่งส่งเสรมิบุคคลตน้แบบบุคคลทีย่อมรบัของจงัหวดัและสงัคม โครงการสรา้งกระแสการพฒันาคนและสงัคมในระดบัภาค 
ซึ่งจดัขึ้นโดยมูลนิธิสร้างสรรค์สงัคมไทย ร่วมกับสมชัชานักจดัรายการข่าววิทยุโทรทศัน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย      
(สว.นท) และสมาคมชาวอสีาน ในวนัที ่22 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนยป์ระชุมสถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์ กรงุเทพมหานคร 
 
 
 

 
 

 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับ
ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อพฒันาศกัยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการ ในวนัที่ 7-8 
กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมวชิชาอตัศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์     
มผีูป้ระกอบการ OTOP ประเภทผลติภณัฑผ์า้และสมุนไพรทีไ่ม่ใช่อาหาร ในเขต
พืน้ทีจ่งัหวดับุรรีมัย ์จ านวน 12 อ าเภอ เขา้ร่วมการอบรมทัง้ 2 วนั เป็นจ านวน
กว่า 1,900 คน โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูเ้ขา้รบัการอบรมได้รบัการถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม น าไปขยายผลสู่การ
พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งพร้อมเข้าสู่การ
ประกอบการเชงิพาณิชยท์ี่มคีุณภาพได้ ซึ่งได้รบัเกยีรตจิาก รศ.มาลิณี จโุฑปะมา 
รกัษาราชการแทน อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์เป็นประธานเปิดการ

อบรม และได้รบัเกยีรตจิาก อ.พีรวงศ์ จาตุรงคกลุ อ.ธีระ ฉันสวสัด์ิ คุณวิฑูรย ์ศิลาค า และ คุณภทัรนิษฐ์ กลุพิเชษฐ์
วนิช   เป็นวทิยากรถ่ายทอดองคค์วามรู ้ 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิการบดี รบัรางวลั “คนดีศรอีสีาน” 

เกยีรติคุณสาขา “การศึกษาดีเด่น” 
 

มรภ.บุรีรมัย ์ร่วมกบักรมวิทยาศาสตรบ์ริการ อบรมถ่ายทอดองคค์วามรู ้

ดา้นวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละนวตักรรมส าหรบัผูป้ระกอบการ OTOP 



 

 

 

 
 ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เ น็ต  ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์จดัอบรมการใชร้ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาชัน้ปีที่ 1 
ประจ าปีการศกึษา 2561 ในวนัที ่23-24,26 กรกฎาคม 2561 ทีผ่่านมา ณ 
ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ อาคารนวตัปัญญา มหาวิทยาลยัราชภัฏ
บุรีร ัมย์ โดยแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่  1.อบรมการใช้ระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ และ 2.อบรมการใช้งานห้องสมุด โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการพฒันาทกัษะความรูค้วามสามารถ
ดา้นเทคโนโลย ีและสารสนเทศของนักศกึษาใหม้คีวามพรอ้ม ทดัเทยีมกบันานาประเทศในภูมภิาค มคีวามรู ้ความเขา้ใจใน
หลกัการใชค้อมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ การใชง้านโปรแกรมส าหรบังานส านักงานอตัโนมตั ิการใชอ้นิเทอร์เน็ต
และระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์และการบรกิารของศูนยค์อมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ต ศูนยว์ทิยบรกิาร และมคีวามสามารถ
ในการใชร้ะบบสารสนเทศ ของมหาวทิยาลยั การเรยีนรูแ้ละการท างานด้านต่างๆ การจดัท าเอกสารออนไลน์และการเรยีน
การสอน บน Google for Education ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้อินเทอร์เน็ต การแชร์เอกสาร และ
ตดิต่อสื่อสารผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

 

 

 

 
 
 

 รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รกัษาราชการแทน อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์เป็นประธานด าเนินการประชุม 

อาจารยแ์ละข้าราชการพลเรอืน สมยัสามญั ครัง้ที่ 1/2561 และการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ สมยัสามญั ครัง้ที่ 1/2561     
ซึง่จดัขึน้โดยกองประชุมและพธิกีาร ส านกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ในวนัที ่11 กรกฎาคม 2561 ทีผ่่านมา 
ณ หอ้งประชุมชัน้ 6 อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat Complex) มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์โดยก่อนเริม่การประชุมมกีาร
มอบช่อดอกไมแ้สดงความยนิดแีก่คณาจารยผ์ู้ได้รบัต าแหน่งทางวชิาการ คณาจารยท์ี่จบการศกึษาระดบัปรญิญาเอก และ
ตอ้นรบัคณาจารย ์เจา้หน้าทีใ่หม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศนูยค์อมพวิเตอรแ์ละอนิเตอรเ์นต็ อบรมการใชร้ะบบ 
เทคโนโลยสีารสนเทศและภาษาองักฤษ ส าหรบันกัศกึษาช ัน้ปีท่ี 1 

มรภ.บรุรีมัย ์จดัประชมุอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี สมยัสามญั คร ัง้ท่ี 1/2561 



  
 

 ฝ่ายพฒันาวชิาชพีคร ูคณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์น าโดย           ดร.

ศรีเพญ็ พลเดช รองคณบดฝ่ีายพฒันาวชิาชพีครู จดัโครงการสมัมนานักศกึษาระหว่างฝึก

ประสบการณ์วชิาชพีครูในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวนัที่ 13 
กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมวชิชาอตัศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ โดย
ได้รบัเกยีรตจิาก ดร.พชันี กลุฑานันท์ คณบดคีณะครุศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ 

เป็นประธานในพธิ ีซึง่จดัใหแ้ก่นกัศกึษาหลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ ชัน้ปีที ่5 จ านวน 579 คน 
ทีไ่ดไ้ปปฏบิตักิารสอนในภาคการศกึษาที ่1 ปีการศกึษา 2561 ในสถานศกึษาทีม่คีุณภาพและเป็นทีย่อมรบัของสงัคมในเรื่อง
การจดัการศกึษา ในระดบัก่อนประถมศกึษา ระดบัประถมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น และตอนปลาย โดยการจดัการ
สมัมนาครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อใหน้ักศกึษาไดร้บัประสบการณ์และแลกเปลีย่นความรู ้ทีไ่ดร้บัระหว่างการปฏบิตักิารสอนใน
สถานศกึษา  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 ฝ่ายวชิาการและประกนัคุณภาพการศกึษา คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยั

ราชภฏับุรรีมัย ์น าโดย ผศ.วิไลวรรณ ศิริเมฆา รองคณบดฝ่ีายวชิาการและ

ประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ให้แก่

นักศกึษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑติ (สาขาวชิาชพีครู) รุ่นที่ 4 ประจ าปีการศกึษา 2561 จ านวน 180 คน ที่ได้สมคัร

สอบคคัเลอืกเขา้มาศกึษาต่อ ภาคการศกึษาที ่1 ปีการศกึษา 2561 ในวนัที ่15 กรกฎาคม 2561 ทีผ่่านมา ณ หอ้งประชุม 

ชัน้ 2 อาคารเอนกคุณาคาร (Rajabhat Complex) มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์โดยรบัเกยีรตจิาก รศ.มาลิณี      จโุฑปะมา 

รกัษาราชการแทน อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์เป็นประธานเปิดโครงการฯ และใหโ้อวาทแก่นกัศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ครศุาสตร ์จดัสมัมนานกัศกึษาระหว่างฝึกประสบการณวิ์ชาชพีครู 

ครศุาสตร ์ปฐมนเิทศนกัศกึษาหลกัสตูร 

ประกาศนยีบตัรบณัฑติ (สาขาวิชาชพีคร)ู รุ่นท่ี 4 



 

 

 

 

 

 

 

 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุ รีร ัมย์ ท าบันทึกข้อตกลง 
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) กบั คณะกรรมการประสานและ
ส่งเสรมิการศกึษาเอกชนจงัหวดับุรรีมัย ์เมือ่วนัที ่17 กรกฎาคม 2561 ระหว่าง 
คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์โดย รศ.มาลิณี จโุฑปะมา รกัษา

ราชการแทน อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ลงนาม กบั คณะกรรมการ
ประสานและส่งเสรมิการศกึษาเอกชน จงัหวดับุรรีมัย ์โดย        ดร.พีระพงษ์ 

พนัธุ์พินิจ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสรมิ

การศึกษาเอกชนจงัหวดับุรรีมัย์ ในวนัที่ 17 กรกฎาคม 
2561  ณ  ห้ อ งปร ะชุ มชั ้น  2  อ าคารสิริวิ ชญ าก ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์ ภายใต้การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรยีนเอกชน ด้านวชิาการ 
ดา้นวจิยั ดา้นการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครแูละดา้นการ
ผลติครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
 

 

 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ คณะ     
ครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์น าโดย          อ.

ค าจนัทร์ ร่มเย็น รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    

และสารสนเทศ จดัโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
คณะครศุาสตร ์ชัน้ปีที ่1 ในวนัที ่21 กรกฎาคม 2561 ที่
ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชัน้ 6 อาคารอเนกคุณาคาร 
(Rajabhat Complex) โดยได้รบัเกียรติจาก ดร.พชันี 

กลุฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิด

โครงการ หัวหน้ากลุ่มวิชา หัวหน้าสาขาวิชา และ
คณาจารย ์คณะครุศาสตร ์มาใหก้ าลงัใจอย่างล้นหลาม 
โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้สึกอบอุ่น คุ้นเคย 
และเป็นมติรภาพที่ดงีาม ระหว่างอาจารยก์บันักศกึษา
และเพื่อเป็นการสร้างความสมัพนัธ์อันดี รู้รกัสามคัคี 
ระหว่างรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง และเพื่อนสู่ เพื่อน ตลอดจน
เสรมิสรา้งก าลงัใจและการปรบัตวัของนกัศกึษาใหมใ่นการเรยีนรูใ้นมหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งมคีวามสุข 
 

ครศุาสตร ์บนัทึกขอ้ตกลง (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) 

คณะกรรมการประสานและส่งเสรมิการศึกษาเอกชน จงัหวดับุรรีมัย์ 

ครศุาสตร ์จดัปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่ 



  
      
 คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์น าโดย ดร.พชันี กลุฑานันท์ คณบดคีณะครุศาสตร ์จดัโครงการ “เรา
ท าความดดีว้ยหวัใจ” จติอาสาเพื่อเฉลมิพระเกยีรตฯิ ในวนัที ่25-26 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร 10 อาคาร 19 และ อาคาร
ส านกังานคณบดคีณะครศุาสตร ์วดัธรรมสมบรูณ์ และโรงเรยีนวดัโพธิท์อง ต.บา้นยาง อ.เมอืง จ.บุรรีมัย ์
    

 

 

 

 

 
 

 คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์จดักจิกรรม BRU nurse สมัพนัธร์ุน่ที ่1 วนัที ่17 กรกฎาคม 2561 
โดยน านักศกึษาไหว้พระขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ณ ลานองค์พระพุทธสพัพญัญูสุคโต และแนะน าหลกัสูตรและแผนการจดัการ
เรยีนการสอนแก่นักศกึษา พรอ้มทัง้มกีิจกรรมพลวตัรกลุ่ม ลบัสมองประลองปัญญา และเตรยีมความพรอ้มเข้าสู่พื้นฐาน
วชิาชพี ณ ชัน้ 4 อาคารวทิยาศาสตรส์ุขภาพ คณะวทิยาศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ 

 

 

 

 

 
 
 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ จดัโครงการปฐมนิเทศ
นกัศกึษาใหม ่รุน่ที ่1 สู่ร ัว้ราชพฤกษ์ช่อที่ 47 (ช่อที ่1) ปีการศกึษา 2561 โดย       ผศ.

ดร.สุภาพร ช่ืนชูจิตร คณบดี
คณะวทิยาศาสตร ์เป็นประธาน
เปิดโครงการและ       ดร.กระพนั ศรีงาน รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิาร
พบปะกล่าวต้อนรบัและแสดงความยนิดกีบันักศกึษาพยาบาลศาสตร ์
ณ ห้องประชุมพุดน ้ าบุษย์ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในที่ 21 
กรกฎาคม 2561 โดย อ.สุภาพร       มะรงัษี และคณะ ได้แนะน า
ประวตัคิวามเป็นมาของคณะพยาบาลศาสตร ์และแนะน าคณาจารย์ 

กฎระเบยีบ การปฏบิตัติวั การอยูร่ว่มกนัเมือ่เขา้มาศกึษาในคณะพยาบาลศาสตร ์ 

ครศุาสตร ์จดักจิกรรม “เราท าความดดีว้ยหวัใจ จติอาสาเพือ่เฉลมิพระเกยีรติฯ” 

พยาบาลศาสตร ์จดักจิกรรม BRU nurse สมัพนัธ์รุ่นท่ี 1 

 

พยาบาลศาสตร ์จดักจิกรรมปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม่ รุ่นท่ี 1 

 

https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%95/880939508598274?hc_ref=ARThH1_XPhhkvqNeLZueFhGaet84qL_V7eaOCCRoqoKTkJO-YXHYuZB5rBYgUZZ8ceA


 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์ จดัโครงการพบผู้ปกครองและ
นักศกึษาพยาบาลศาสตร ์รุ่นที่ 1  โดย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รกัษาราชการแทน อธกิารบดี

มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ใหเ้กยีรตเิป็นประธานในการเปิดโครงการ พรอ้มดว้ย ผศ.ดร.สุภา

พร ช่ืนชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ อ.กนิษฐา จอดนอก รกัษาการแทนคณบดีคณะ

พยาบาลศาสตร ์และคณาจารยค์ณะพยาบาลศาสตรแ์ละคณะวทิยาศาสตร ์รว่มแสดงความยนิดี
และต้อนรบันักศกึษาคณะพยาบาลศาสตร ์รุ่นที ่1 พรอ้มผูป้กครอง ในวนัที ่13 กรกฎาคม 2561 ณ หอ้งประชุมทานตะวนั 
ศูนย์วทิยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวทิยาศาสตร์ ซึ่งภายในงานได้มพีธิบีายศรสีู่ขวญั สร้างความสมัพันธ์
ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์และผู้ปกครอง เพื่อเป็นการรบัขวญัสิ่งใหม่ๆ ช่วยให้นักศึกษามขีวญัก าลงัใจ มพีลงัใจใน
การศกึษาและใหเ้กดิความเป็นสริมิงคลแก่นกัศกึษาใหมข่องคณะพยาบาลศาสตร์ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์จดัโครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาทีจ่ะออก
ฝึกประสบการณ์วชิาชพี ในหวัขอ้เรื่อง “การเตรยีมความพรอ้มนักศกึษาคณะวทิยาศาสตรก่์อน
ออกฝึกประสบการณ์วชิาชพี” ให้กบันักศึกษาสาขาวชิาสถิติประยุกต์ชัน้ปีที่ 4 ในสงักดัคณะ
วทิยาศาสตร ์จ านวน 52 คน ที่จะออกฝึกประสบการณ์วชิาชพีในภาคการศกึษาที่ 1/2561 ใน
วนัที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมทานตะวนั ศูนย์วทิยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวทิยาศาสตร์ โดย
เกยีรตจิาก ผศ.กิตติศกัด์ิ นามวิชา รองคณบดฝ่ีายบรหิารและวางแผน เป็นวทิยากร บรรยายในหวัขอ้เรื่อง การเตรยีม

ความพรอ้มก่อนฝึกวชิาชพี การปฏบิตัตินอย่างไรในระหว่างการฝึกงาน ปัญหาและการติดต่ออาจารยท์ี่ปรกึษา และการ
นิเทศ การประเมนิผล ซึง่หวัขอ้การดงักล่าวมุง่พฒันาผูเ้รยีนใหม้สีมรรถภาพในชวีติ มคีวามรูแ้ละเทคนิคการสมคัรงานและมี

คุณธรรม การยึดประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งที่มหาวิทยาลยัฯ 
และคณะวิทยาศาสตร์ได้ด า เนินการ โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเชื่อมัน่ใน
ตนเอง รู้จ ักวิธีครองตนและครองงาน สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ร่วมงานได้อย่างมีความสุข 
ตลอดจนเตรียมประสบการณ์การเรียนรู้ในการ
ปฏบิตังิานในสถานประกอบการได ้

พยาบาลศาสตร ์พบผูป้กครองและนกัศกึษาพยาบาลศาสตร ์รุ่นท่ี 1  

 

วิทยาศาสตร ์จดัปฐมนเิทศนกัศกึษาก่อนออกฝึกประสบการณวิ์ชาชพี 



 

 

 อ.สกรณ์ บุษบง  น านักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ เขา้ประกวดโครงงานสมองกลฝังตวัภายใน
งาน “Show & Share 2018 ผลงานสิง่ประดษิฐส์มองกลฝังตวั” ภายใตม้ลูนิธเิทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีในวนัที ่
23 มถุินายน 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรนิธร เป็นจ านวน 3 โครงงาน และได้รบั
รางวลัเหรยีญเงนิทัง้ 3 โครงงาน จากผูเ้ขา้แขง่ขนัทุกรายการ จ านวน 133 โครงงาน จากสถาบนัทัว่ประเทศ 

 

 

 

 

 

 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ จัดโครงการอบรมเชิง

ปฏบิตักิาร “ภาวะผู้น าและทกัษะการประสานงานนักศกึษาคณะวทิยาศาสตร์” โดย 
ผศ.ดร.สุภาพร ช่ืนชูจิตร คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ใน

วนัที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุดน ้าบุษย์ อาคารวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
(อาคาร 22 ชัน้ 2) มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ และได้รบัความอนุเคราะห์จาก ผศ.กิตติศกัด์ิ นามวิชา รองคณบดฝ่ีาย

บรหิารและวางแผน และ ดร.กลุธิดา  ธรรมรตัน์ ผู้ช่วยคณบดฝ่ีายประกนัคุณภาพการศกึษา เป็นวทิยากรให้ความรูด้า้น

ผูน้ านักศกึษากบักจิกรรมเพื่อพฒันานักศกึษา การเขยีนโครงการและการจดัท ารายงานประเมนิโครงการ การจดัท าเอกสาร
การเงนิ การเบกิจ่าย และการจดัเก็บหลกัฐานการเงนิ ระบบงานสารบรรณ การจดัท าหนังสอืภายในและหนังสอืภายนอก 
และการประกนัคุณภาพการศกึษา ให้กบัให้กบัองคก์ารบรหิารนักศกึษาคณะวทิยาศาสตร ์จ านวน 41 คน  ในการจดัอบรม

ครัง้นี้นักศกึษาไดร้บัความรู ้สามารถพฒันาบุคลกิภาพ และความรูแ้นวทางในการท างาน รูถ้งึหลกัคุณธรรมจรยิธรรมในการ
ปฏบิตังิานเมือ่ประสานงานในหน่วยงานต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งด ี
 

 

 
 
 
 
 

นกัศกึษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร ์รบัเหรยีญเงนิ 

การประกวดโครงงาน “ผลงานสิง่ประดษิฐส์มองกลฝังตวั” 
 

วิทยาศาสตร ์จดัอบรมภาวะผูน้ าและทกัษะการประสานงาน 



 

 
ผศ.ดร.สุภาพร ช่ืนชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็น

ประธานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวทิยาศาสตร ์สมยัสามญั 
ครัง้ที ่2/2561 วนัที ่18 กรกฎาคม 2561 ณ หอ้งประชุมดาวเรอืง ศูนย์
วทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยกุต์ โดยไดร้บัเกยีรตจิาก นายกมล 

เรืองสขุศรีวงศ ์นายกเทศมนตรเีมอืงบุรรีมัย ์ดร.รณชยั สขุสมบรูณ์ ผูอ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 32 (บุรรีมัย)์ น.ส.มณฑิชา เจนพานิชทรพัย ์พยาบาลวชิาชพีช านาญการ งานพฒันายุทธศาสตร ์ผู้แทนกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒจิากส านกังานสาธารณสุขจงัหวดับุรรีมัย ์และคณะผูบ้รหิารคณะวทิยาศาสตร ์เขา้รว่มการประชุมในครัง้นี้  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ประชุมคณาจารยส์มยั
สามญัครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมทานตะวนั 
ศูนยว์ทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์(อาคาร 12) คณะวทิยาศาสตร ์โดย
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สุภาพร ชื่นชจูติร คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ กล่าวแสดง
ความยนิดแีละมอบของทีร่ะลกึใหบุ้คลากรทีไ่ดต้ าแหน่งทางวชิาการ และมบีุตร 
ในการนี้ รศ.มาลิณี จโุฑปะมา รกัษาราชการแทน อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์พบปะคณาจารย ์เพื่อเป็นขวญั

ก าลงัใจในปฏบิตังิาน ใหแ้ก่คณาจารยค์ณะวทิยาศาสตร ์
 

  

 
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ ด าเนินการสรรหาหวัหน้าภาควิชา

วทิยาศาสตร ์โดยการเสนอชื่อแบบลบั เมื่อวนัที ่26 กรกฎาคม 2561 ณ หอ้งประชุมดาวเรอืง 
ศูนยว์ทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์เนื่องจากหวัหน้าภาควชิาวทิยาศาสตรไ์ดล้าศกึษา
ต่อ ซึง่ผูม้สีทิธิเ์สนอชื่อประกอบดว้ยอาจารยส์าขาวชิาคณิตศาสตร ์เคม ีชวีวทิยา และฟิสกิส์ 
จ านวน 39 คน 

 
 

วิทยาศาสตร ์ประชมุคณะกรรมการ 

ประจ าคณะวิทยาศาสตร ์สมยัสามญั คร ัง้ท่ี 2/61 

วิทยาศาสตร ์ประชมุคณาจารยส์มยัสามญั คร ัง้ท่ี 2/61 
 

วิทยาศาสตร์ เสนอชื่อแบบลับสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิชาวิทยาศาสตร์ 
 



 
 

 
ดร.ทิพวลัย์ แสนค า รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิง
ปฏบิตักิาร เทคนิคการเขยีนเอกสารประกอบการสอนและ
ต ารา เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ ในวนัที ่16-17 
กรกฎาคม 2561ณ หอ้งประชุมทานตะวนั ศูนยว์ทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ คณะวทิยาศาสตร์ โดยรบัเกยีรตจิาก 
ผศ.ดร.ศิราณี จโุฑปะมา รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิารงานบุคคลและเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นวทิยากรบรรยายเรื่อง “การ
เขยีนเอกสารประกอบการสอนและต ารา เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ” โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหค้ณาจารยม์คีวามรู้
ความเข้าใจในเทคนิคต่างๆ ในการเขยีนเอกสารประกอบการสอนและต ารา สามารถพฒันาตนเองให้ก้าวสู่การก าหนด
ต าแหน่งทางวชิาการ  

 

 

 

 

 

 

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์จดัอบรมโครงการห้องเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร ์ โรงเรยีนพุทไธสง    
อ.พุทไธสง จ.บุรรีมัย์ ในวนัที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ให้กับนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปี 1 และ 2 ซึ่งได้รบัความ
อนุเคราะห์จากคณาจารย์สาขาวิชาเคม ีชีววิทยา และฟิสิกส์ เป็นวิทยากรอบรมในหวัข้อเรื่อง การใช้กล้องจุลทรรศน์, 
การศกึษาเซลลแ์ละส่วนประกอบของเซลล,์ การศกึษาเนื้อเยื่อท่อล าเลยีงพชื, ปฏกิิรยิาในชวีติประจ าวนั, การแยกของผสม
ด้วยวธิกีารกรอง การสกดัและการตกผลกึ และการจ าแนกสารเป็นต้น และในวนัที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 อบรมให้กบั
นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี 3, 4 และ 5 ในหวัขอ้เรื่องพลงังานทดแทน , ความปลอดภยัในหอ้งปฏบิตั,ิ การศกึษาเซลล์
และส่วนประกอบของเซลล์, การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์, การไทเทรตหาปรมิาณกรดอะซิติกในน ้าสายชู , อัตราการ
เกิดปฏิกิรยิา เป็นต้น ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์  และสามารถให้นักเรียนได้มคีวามเชื่อมัน่ในการใช้เครื่องมือทาง
วทิยาศาสตร ์อนัเป็นประโยชน์พืน้ฐานในการเรยีนต่อไปในอนาคตและเป็นการสรา้งความเชีย่วชาญ ผลติก าลงัคนทางด้าน
วทิยาศาสตรท์ีม่คีุณภาพ สามารถพฒันาประเทศชาตไิดต่้อไปในอนาคต 
 

 

 

 
 

วิทยาศาสตร ์อบรมโครงการหอ้งเรยีนพเิศษวิทยาศาสตร ์โรงเรยีนพทุไธสง 

วิทยาศาสตร ์อบรมเทคนคิการเขยีน 

เอกสารประกอบการสอนและต ารา 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2:%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%95/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1


 
 

ผศ.ดร.สุภาพร ช่ืนชูจิตร คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ เป็นประธานการ

เปิดปฐมนิเทศนักศกึษาชัน้ปีที ่1 คณะวทิยาศาสตร ์ณ หอ้งประชุมชัน้ 6 อาคาร
อเนกคุณาคาร (ราชภฏัคอมเพล็กซ์) มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ ในวนัที่ 21 
กรกฎาคม 2561 ซึ่งมคีณาจารยใ์นสงักดัคณะวทิยาศาสตรไ์ด้เขา้ร่วมการแสดง

ความยนิดกีบันักศกึษาใหม่ ทัง้นี้คณบดไีด้ชี้แจงถงึความส าคญัในด้านระบบการศกึษา ระเบยีบขอ้บงัคบั/กฎเกณฑต่์างๆ 
แนะน าแนวทางในการเรยีน การปฏบิตัตินทีถู่กตอ้งเหมาะสม รวมทัง้ใหร้บัทราบขอ้มลูพืน้ฐานต่างๆทีจ่ าเป็นต่อกระบวนการ
เรยีนการสอน สิง่อ านวยความสะดวก หอ้งสมดุ กจิกรรมและระบบต่างๆ การด าเนินชวีติในมหาวทิยาลยั นอกจากนัน้ยงัเป็น
การแนะน าผูบ้รหิารและคณาจารยใ์นคณะฯ  ใหน้กัศกึษาใหมไ่ดรู้จ้กัอาจารยใ์นแต่ละสาขาวชิา 
 

 

 

 

 

 

  คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์จดัโครงการใหค้วามรูเ้รื่อง “งาน
ประกนัคุณภาพศกึษา ระดบัหลกัสูตร” ณ ห้องประชุมทานตะวนั ศูนยว์ทิยาศาสตรแ์ละ
วทิยาศาสตรป์ระยุกต์ คณะวทิยาศาสตร ์ในวนัที่ 12 กรกฎาคม 2561 โดยได้รบัเกยีรติ
จาก ผศ.ดร.สุภาพร ช่ืนชูจิตร คณบดคีณะวทิยาศาสตร ์เป็นประธานในการเปิดอมรมฯ 

ทัง้นี้เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มด้านการประกนัคุณภาพการศกึษาให้กบัคณาจารย์
คณะวทิยาศาสตร ์เป็นการสนับสนุน และส่งเสรมิใหค้ณาจารยม์คีวามรูค้วามสามารถในด้านการประกนัคุณภาพการศกึษา 
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ และพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอนไดอ้ย่างแท้จรงิ และไดร้บัเกยีรตจิาก อ.ผกามาศ มูลวนัด ี

รกัษาราชการแทน ผูอ้ านวยการส านักมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศกึษา ผศ.ดร.จนัทิราพร ศิรินนท์ อาจารยป์ระจ า

สาขาวชิาการจดัการ คณะวทิยาการจดัการ เป็นวทิยากรบรรยาย เรือ่ง แนวทางการจดัท าคุณภาพการศกึษา ระดบัหลกัสูตร 
และการเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัการตรวจประกนัคุณภาพการศกึษา ระดบัหลกัสตูร  

 

 

 

 

 

วิทยาศาสตร ์ปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่ ปีการศกึษา 2561 

วิทยาศาสตร ์อบรมใหค้วามรู ้งานประกนัคุณภาพศกึษา ระดบัหลกัสตูร 



 
 
 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ เข้าร่วมการประชุม
วชิาการระดบัชาตดิ้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบประจ าปี
2561 National Conference on Architecture and Design 2018 
( Design and Research for well-being) ในวันที่ 29 มิถุนายน 
2561 โดยมี รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่าย
ศิลปวฒันธรรมและชุมชนสัมพนัธ์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็น
ประธาน มกีิจกรรมบรรยายพิเศษ หวัข้อ  Citizen Designer: Redefining the Roles of Design, Designer and Society” 
โดย ผศ.ทวีศกัด์ิ มลูสวสัด์ิ ศลิปินนกัออกแบบและหวัขอ้ “เทคโนโลยอีาคาร” โดย คณุธนพฒัน์ บญุสนาน สถาปนิกไมไ้ผ่ 
การประชุมวชิาการแบ่งกจิกรรมออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ การน าเสนอบทความวชิาการหรอืบทความวจิยั และการน าเสนอ
ผลงานสรา้งสรรค์ โดยสาขาวชิาฯ ไดน้ าเสนองานผลงานสรา้งสรรคค์อืเรื่องโพธิจ์กัพรรด ิเครื่องแขวนไทยดอกไมส้ด : จาก
งานประณตีสู่งานไหมมดัหมี ่โดย รศ.สมบติั ประจญศานต ์เรือ่งอุปกรณ์วดัส านึก โดย อ.ดนัย นิลสกลุ  และงานวจิยัเรื่อง
สิง่ดงึดูดใจในแหล่งท่องเทีย่วชุมชนโดยใชส้มิอสีานเป็นฐาน กรณีศกึษาวดัหนองบวัเจา้ป่า อ.สตกึ จ.บุรรีมัย ์ โดย อ.กฤษณ์  
ปิตาทะสงัข ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์น าโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย ์
คณบดีคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม น าผู้บรหิาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และ
นกัศกึษา จ านวนกว่า 100 คนเขา้รว่มโครงการ “เราท าความด ีดว้ยหวัใจ” คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม “ปลกูป่า รกัน ้า” ณ ศูนยอุ์ดมการศกึษาปะค า มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์อ.ปะค า จ.บุรรีมัย ์เนื่องในโอกาสวนั
เฉลมิพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร ในวนัที ่25 กรกฎาคม 2561 
โดยไดร้บัเกยีรตจิาก ดร.พิสมยั ประชานันท์ ผูช้่วยอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์เป็นประธานในพธิเีปิด พรอ้ม
ดว้ยคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์รว่มปลกูตน้ไมใ้นครัง้นี้ดว้ย 

 

 

 

เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม น าเสนอผลงานวิจยั  

งานประชมุวิชาการระดบัชาติดา้นสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม จดัโครงการ “เราท าความด ีดว้ยหวัใจ” 



 

 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ โดย    
อ.ณัฐพล ภคูรองทอง ผู้ช่วยคณบดฝ่ีายกิจกรรมนักศึกษา ได้จดัโครงการ
อบรมภาวะผูน้ าทางดา้นนันทนาการและผูน้ าเชยีรค์่ายสโมสรนักศกึษา คณะ

เทคโนโลยอุีตสาหกรรม ให้กบัตวัแทนนักศึกษาของแต่ละสาขาวชิา ในคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม จ านวนกว่า 50 คน      
ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์ โดยได้รบัเกียรติจาก           
ผศ.วีระ เนตราทิพย ์คณบดคีณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม เป็นประธานในพธิเีปิดและ ว่าท่ีร้อยตรีเอกบดินทร ์กล่ินเกษร 
อาจารยจ์ากคณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็ พรอ้มกบัทมีงาน เป็นวทิยากรใหค้วามรูใ้นครัง้นี้ 
ซึ่งวตัถุประสงค์ในการจดัโครงการเพื่อเพิม่พูนประสบการณ์ทกัษะด้านการเป็นผูน้ ามคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม เสยีสละใน
การท างานเพื่อส่วนรวม  พฒันาทกัษะชวีติในการท างานร่วมกนั มทีกัษะในการบรหิารความขดัแยง้ รูจ้กัแบ่งปัน และเอื้อ
อาทรต่อกนั  สรา้งความรกัความสามคัคแีละฝึกระเบยีบวนิยั เป็นแบบอยา่งทีด่ใีหรุ้น่น้องต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ น าโดย  
อ.ธนกร ดุจเพ็ญ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศ
นกัศกึษาใหม ่คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ประจ าปีการศกึษา 2561 และอบรมปู
ฟ้ืนฐานคณติศาสตรแ์ละภาษาองักฤษเบือ้งตน้ ในวนัที ่18 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารกฬีาในรม่ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์
ให้กบันักศึกษาชัน้ปีที่ 1 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม จ านวนกว่า 200 คน โดยได้รบัเกียรติจาก ผศ.วีระ เนตราทิพย์ 
คณบดคีณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม เป็นประธานในพธิเีปิดและใหโ้อวาทแก่นกัศกึษา พรอ้มทัง้ไดร้บัเกยีรตจิาก ดร.เชาวลิต 
สิมสวย ผู้อ านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ คณะผู้บรหิารคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและ
คณาจารย ์ร่วมเป็นเกยีรตใินพธิคีรัง้นี้ ซึ่งวตัถุประสงค์ในการจดัการโครงการในครัง้นี้ เพื่อให้นักศกึษาใหม่ ได้เกดิความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัระเบยีบขอ้บงัคบั แนวปฏบิตัต่ิางๆ มคีวามรูค้วามเขา้ใจ ซึง่เป็นประโยชน์ในการเรยีนและใช้ชวีติ และ
เป็นประโยชน์ต่อการศกึษา และการปรบัตวั ในการด าเนินชวีติในรัว้มหาวทิยาลยัได ้อยา่งมคีวามสุขในมหาวทิยาลยัต่อไป 

 
 

 
 
 

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม จดัค่ายภาวะผูน้ า 

ทางดา้นนนัทนาการและผูน้ าเชยีรส์โมสรนกัศกึษา 

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม ปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่ 

และอบรมปูฟ้ืนฐานคณติศาสตรแ์ละภาษาองักฤษ

เบื้องตน้             



 
 
 
       สาขาวชิาเทคโนโลยก่ีอสรา้ง คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม จดัโครงการ
อบรม “พฒันาทกัษะความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลกัสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยี
วศิวกรรมโยธา” ใหก้บันกัศกึษาชัน้ปีที ่1 สาขาวชิาเทคโนโลยก่ีอสรา้ง จ านวนกว่า 50 
คน ในวนัที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเตรยีมความพร้อมให้กบั
นักศกึษา แนะน าด้านการใช้ชวีติในมหาวทิยาลยั และการวางแผน เพื่อให้มคีวามพรอ้มในการเรยีนรูต่้อไป ซึ่งกจิกรรมใน
วนัที ่25 กรกฎาคม 2561 ประกอบไปดว้ย กจิกรรมท าบุญตกับาตร แนะน าสาขาวชิา แนะแนวการประกอบอาชพี โดยศษิย์
เก่าและรุ่นพี ่ศกึษาดูงานทางดา้นการก่อสรา้ง กรณีศกึษาอาคารเรยีนและปฏบิตักิารทีก่ าลงัก่อสรา้งในมหาวทิยาลยัราชภฏั
บุรรีมัย์   และเทคโนโลยีกล้องส ารวจ รงัวดัในงานก่อสร้าง โดย อ.ธวชัระพงษ์ วงศ์สกลุ กิจกรรมบรรยายในหัวข้อ 
“เทคโนโลยสีารสนเทศ   ที่จ าเป็นในการเรยีน” โดย คุณขวญั สมยินดี หวัขอ้ “เทคโนโลยใีนการออกแบบและเขยีนแบบ
ก่อสรา้ง” โดย คณุอเุทน เปล่งมณี และ คณุอานันท์ สรปุพล ช่างเขยีนแบบประจ าฝ่ายก่อสรา้ง และหวัขอ้ “English for 
Civil Engineer and Construction Work” โดย Mr.Erik Hansen และ คณุชโลบล วงศส์กลุ เจา้ของภาษา/ผู้เชีย่วชาญดา้น
ภาษาองักฤษ 
 
 
 
 
 
 

 

  On 17th July 2018, Asst. Prof. Dr. Akkarapon Nuemaihom, 
Dean of the Faculty of Humanities and Social Sciences, 
together with administrators, lecturers, staff, 120 students, 
local wisdom elite network, private and public sectors, and 
600 youths, carried out the project on “Conjointly Doing 
Volunteer Works” at “Terd Duay Tham” canal, Ban Nong Ta 

Kai-Nong Pluang, Nong Kong Sub-district, Nang Rong District, Buriram Province. This project was led by Phra 
Khru Wisutthipattanapirom, the abbot of Ta Kai Pluang Temple. The project activities were as follows: offering 
food to the monks, and special talk to convey and instill the ideology in preserving forest, water and natural 
resources to the participants. Additionally, the participants helped each other plant 10,000 trees along the 5-km 
long canal. It was expected that in next 5-10 years, there would be a 
shadow from these growing trees to be as a relaxed place, and learning 
resources which would preciously benefit the community. These creative 
activities were done in line with the community’s willing of having the 
canal named “Terd Duay Tham” that means doing things with all of your heart 
in honoring the king.  

เทคโนโลยก่ีอสรา้ง อบรมพฒันาทกัษะความพรอ้ม 

ก่อนเขา้ศกึษาในหลกัสตูร สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมโยธา 

HUSOC Conjointly Doing Volunteer Works 



 

 

 On 16th July 2018, Asst. Prof. Dr. Kampeeraphab Intanoo, Associate 
Dean for Academic and Foreign Affairs, organized a project on “Study 
Abroad and Opportunity to Work in the USA” at Chaikanarukkul 
Meeting Room. On this occasion, Asst. Prof. Dr. Akkarapon 

Nuemaihom, Dean of HUSOC, was invited to preside over the opening ceremony. The distinguished speakers were 
from Tennessee, USA. They gave an advice of how to study and live in the USA. There were about 50 lectures, 
students and outsiders participating in this activity.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       On 21st of July 2018, the Faculty of 
Humanities and Social Sciences led by Ajarn Thidarat 
Keemkratok, Assistant to the Dean for Student Affairs and 
Arts and Culture, organized an “Orientation for Freshmen 
of Academic Year 2018 Project”. On this occasion, Asst. 
Prof. Dr. Akkarapon Nuemaihom, Dean of HUSOC, was invited to preside over the opening ceremony and welcome 
all freshmen. The following activities were carried out: a traditional ceremony “Bai Sri Su Kwan”, a certificate 
presentation to the students with outstanding performances, a special lecture on “Application of the Sufficiency 
Economy Philosophy to Sustainable Development” by Mr. Kamdueng Pasee, the local philosopher, and a special 
talk about the university life by HUSOC Student Council of Academic Year 2017. Moreover, the HUSOC Students 
Council of Academic Year 2018 was introduced as a new team to launch further projects for students.     
 

 

 

 

 

 

 

HUSOC Organized a Project for Study Abroad 

HUSOC Orientation for Welcoming 

FreshmenAbroad 



 

 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์        

น าโดย ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรมัย์ คณบดีฯ พร้อมด้วยผู้บรหิาร 

คณาจารยแ์ละบุคลากร จดัโครงการปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่ คณะ

วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ ประจ าปีการศกึษา 

2561 ในวนัที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมวชิชาอตัศาสตร ์

มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นการแนะน าแนวทางในการเรยีน การปฏบิตัตินที่ถูกต้องเหมาะสม 

และเพื่อให้นักศกึษาได้รบัขอ้มูลพื้นฐานในการด าเนินชวีติในมหาวทิยาลยั เป็นการช่วยให้นักศกึษามคีวามพรอ้มอันเป็น

รากฐานส าคญัทีจ่ะเตรยีมตวัเผชญิกบัสถานการณ์ใหม่ๆ  ทัง้ในดา้นการเรยีนและความเป็นอยูใ่นมหาวทิยาลยั 

  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 

 สาขาวชิาการสื่อสารมวลชน คณะวทิยาการจดัการ 

มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์น าโดย อ.ปัทมาวดี วงษ์เกิด 

หวัหน้าสาขาวชิาการสื่อสารมวลชน น านักศึกษาชัน้ปีที่ 2 

ชัน้ปีที ่3 และชัน้ปีที ่4 จ านวน 8 คน เขา้ร่วมการประกวดผู้

ประกาศข่าวโทรทศัน์และนักจดัรายการวิทยุฯ ดิจทิลั  ใน

โครงการเสน้ทางสู่ดวงดาว ปีที ่16 ซึง่จดัขึน้โดย สาขาวชิา

เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล)

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีในวนัที่ 23 กรกฎาคม 2561 ศูนย์นวตักรรมและเทคโนโลยกีารศึกษา ณ มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยสีุรนาร ีจ.นครราชสมีา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาการจดัการ จดัปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม่  

การสือ่สารมวลชน น าน.ศ. เขา้ประกวดโครงการเสน้ทางสู่ดวงดาว ปีท่ี 16 



 
 

 
 

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ น าโดย           
ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรมัย์ คณบดีคณะวิทยาการจดัการ น าผู้บริหาร 

คณาจารย ์บุคลากร และนักศกึษา เขา้ร่วมโครงการจติอาสาท าความดี
ดว้ยหวัใจ ปลกูปาเฉลมิพระเกยีรต ิในวนัที ่25 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์
การศกึษาหนองขวาง อ าเภอคเูมอืง และในวนัที ่31 กรกฎาคม 2561 ณ 
ชุมชนในองคก์ารบรหิารส่วนต าบลสวายจกี อ าเภอเมอืง จงัหวดับุรรีมัย์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งสารผ่านสือ่วิทยุกระจายเสยีง  
               โดย งานประชาสมัพนัธ ์มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรมัย ์

 

    รายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ด าเนินรายการโดย  
คณุกิตติญา กึมรมัย ์งานประชาสมัพนัธ ์ กองกลาง  ส านกังานอธกิารบด ี

...วนัอาทิตย์ที่ 3,10,17,24 มถุินายน 2561 ในรายการ “ ราชภฏัสู่
ชุมชน ” ทางสถานีวทิยุองคก์ารสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจงัหวดับุรรีมัย ์92 

MHZ เวลา 16.10 – 17.00 น. ...วนัจนัทร์ที่ 4,11,18,22 มถุินายน 2561 ในรายการ “จนัทร์นี้ที่ราชภฏั” ทางสถานี

วทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทยจงัหวดับุรรีมัย ์101.75 MHZ  เวลา 11.10 - 12.00 น. น าเสนอข่าวสารการเปิดรบัสมคัร
นักศึกษาเพือ่เข้าศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษา (ระดบัปริญญาโท และปริญญาเอก) การเปิดรบัสมคัรบุคคลเข้า
ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี การจดัการศึกษาส าหรบับคุคลทัว่ไป (ภาค กศ.บป) รุ่นที ่33  ประจ าปีการศึกษา 2561  
และข่าวสารการจดักิจกรรมวนัวิทยาศาสตรแ์ห่งชาติ ประจ าปี 2561  
   

 
 
 
 
 
 

 

วิทยาการจดัการ จดัโครงการ “จติอาสาท าความดดีว้ยหวัใจ” 

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. ทางสถานีวทิยกุระจายเสยีง

แห่งประเทศไทยจงัหวดับุรรีมัย ์(101.75 MHZ )  สวท.บุรรีมัย ์



สรปุผลการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ 
สมยัสามญั คร ัง้ท่ี 07/2561 

วนัเสารท่ี์ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ณ ห้องประชุมเบญจกาญจน์ ชัน้ 5 อาคารนวตัปัญญา มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรมัย ์

 

1. เร่ือง การแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
 ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สมคุณา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จะด ารงต าแหน่งครบวาระในวันที่  
30 กนัยายน พ.ศ. 2561 ดงันัน้ เพื่อให้การบรหิารงานของบณัฑติวทิยาลยั เกิดความต่อเนื่องและมปีระสทิธภิาพสูงสุด 
บงัเกดิผลดต่ีอราชการของมหาวทิยาลยั รกัษาราชการแทน อธกิารบดี จงึมคี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดบีณัฑติ
วทิยาลยั เพื่อด าเนินการสรรหาบุคคลทีส่มควรด ารงต าแหน่งคณบดบีณัฑติวทิยาลยั น าเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพจิารณา
แต่งตัง้ต่อไป ทัง้น้ีกรรมการประกอบด้วย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา เป็นประธาน รองศาสตราจารย์ประสิทธิ ์
สุวรรณรกัษ์ เป็นกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุพตัรา รกัการศลิป์ เป็นกรรมการ อาจารย ์ดร.บรรพต วงศ์ทองเจรญิ 
เป็นกรรมการ และผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ชเูกยีรต ิจารตัน์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
2. เร่ือง การเบิกเงินอดุหนุนเพ่ือสมทบกองทุนพนักงานมหาวิทยาลยั ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 สภามหาวทิยาลยั รบัทราบการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัในการเบกิเงนิอุดหนุนทัว่ไป ทีม่หาวทิยาลยัไดร้บัการ
จดัสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจา้งพนักงานมหาวทิยาลยั และค่าใช้จ่ายบุคลากรในส่วนที่เหลอืจากการจ่ายเป็นเงนิเดอืนหรอื
ค่าจา้งของพนักงานมหาวทิยาลยั ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สมทบกองทุนสวสัดกิารพนักงานมหาวทิยาลยั รอบที ่2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวนเงนิ 5,746,443 บาท ซึ่งเป็นไปตามข้อ 8 (2) แห่งระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏั
บุรรีมัย ์ว่าดว้ยกองทุนสวสัดกิารพนกังานมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2560 

 
3. เร่ือง การอนุมติัให้ปริญญามหาบณัฑิต ปีการศึกษา 2560 (ครัง้ท่ี 11) 
 สภามหาวทิยาลยั มมีตอินุมตัใิหป้รญิญามหาบณัฑติแก่ผูส้ าเรจ็การศกึษา ปีการศกึษา 2560 (ครัง้ที ่11) หลกัสตูร
ครศุาสตรมหาบณัฑติ จ านวน 3 ราย 
 
4. เร่ือง ปิดหลกัสตูรระดบับณัฑิตศึกษา จ านวน 2 หลกัสตูร  
 สภามหาวทิยาลยั มมีติเห็นชอบให้ปิดหลกัสูตร ระดบับณัฑติศึกษา จ านวน 2 หลกัสูตร ได้แก่ หลกัสูตรวทิยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเกษตร สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร และหลักสูตร
เศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตรก์ารเมอืงและการบรหิาร สงักดัคณะวทิยาการจดัการ 
 
5. เร่ือง การแบ่งส่วนราชการและให้มีหน่วยงานในมหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรมัย ์
 สภามหาวทิยาลยั มมีติเห็นชอบในการแก้ไขเพิม่เติม ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการและให้มีส่วนงานภายในหรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยเพิ่มเติม 
คณะพยาบาลศาสตร ์เป็นส่วนราชการภายในมหาวทิยาลยั และก าหนดให้ม ีส านักงานคณบด ีและส านักงานจดัการศึกษา 
เป็นหน่วยงานภายในคณะพยาบาลศาสตร ์
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


