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สารสนเทศประจําปีการศึกษา พ.ศ.2557

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

 ตราประจำามหาวิทยาลัย เป็นตราพระราชลัญจกรประจำาพระองค์รัชการที่ 9 เป็นรูป

พระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือเลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมี

เปล่งออกโดยรอบเหนอืจกัรเปน็รปูเศวตฉตัรเจด็ชัน้ ตัง้อยูบ่นพระทีน่ัง่อฐัทศิ แปลความหมายวา่ 

ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน โดยที่วันบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีได้เสร็จ

ประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ สมาชิกรัฐสภาถวายนำ้าอภิเษกจากทิศทั้งแปด นับเป็นครั้งแรกใน

ประวัติศาสตร์ ที่พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยทรงรับนนำ้าอภิเษกจากสมาชิกรัฐสภา

แทนที่จะทรงรับจากราชบัณฑิตดังราชกาลก่อน

  

สีสัญลักษณ์ตราประจำามหาวิทยาลัยมี 5 สี คือ

  สนีำา้เงิน หมายถงึ สถาบนัพระมหากษตัรยิผ์ูใ้หก้ำาเนดิและพระราชทานนาม “มหาวทิยาลยั

 ราชภัฏ”  

 สีเขียว หมายถึง แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏในแหล่งธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 ที่สวยงาม  

 สีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา

 สีส้ม หมายถึง ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกล

  สีขาว หมายถึง ความคิดอันบริสุทธ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



ภูมิหลัง.....ของ.....
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

	 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ตั้งอยู่เลขที่	439	ถนนจิระ	อ.เมือง	จังหวัดบุรีรัมย์	เยื้องศาลากลาง

จังหวัดบุรีรัมย์บนเนื้อที่	297	ไร่	1งาน	27	ตารางวา	เดิมที่ดินแปลงนี้กองทัพอากาศใช้เป็นสนามบิน	

เมือ่เลกิใชแ้ล้วกองทัพอากาศกย็กทีด่นิสว่นทางดา้นทศิตะวันตกใหห้นว่ยปฏบิตักิารพเิศษตำารวจภธูร

จังหวัดบุรีรัมย์	 และสำานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทบุรีรัมย์	 ส่วนด้านทิศตะวันออกได้มอบให้จังหวัด

บุรีรัมย์	เพื่อเป็นสถานที่ตั้งของวิทยาลัยครูบุรีรัมย์

	 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ได้เริ่มก่อตั้งเป็น	“วิทยาลัยครูบุรีรัมย์”	ด้วยความต้องการของทาง

ราชการและประชาชนชาวจงัหวดับรุรีมัย	์นำาโดยผูว้า่ราชการจงัหวดับรุรีมัย	์(นายสรุวฒุ	ิบญุญานสุาสน)์

และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดบุรีรัมย์	 ท้ังน้ีเพื่อสนองความต้องการของประเทศที่

กำาลังขาดแคลนวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม	 พ.ศ.2514	 โดยได้รับงบประมาณ	

(ปงีบประมาณ	2515)	จำานวน	9	ลา้นบาท	เพือ่กอ่สรา้งอาคารเรยีน	1	หลัง	ตลอดจนโครงสรา้งพืน้ฐาน

ด้านถนน	ไฟฟ้า	และประปา	เป็นต้น	

	 การกอ่สรา้งได้เริม่ขึน้เมือ่	6	ตลุาคม	2514	คณะผูร้ว่มดำาเนนิการระยะแรกคือ	อาจารยว์ชิชา	อตั

ศาสตร์	(ต่อมาได้เป็นอาจารย์ใหญ่	ผู้อำานวยการและอธิการ	คนแรกของวิทยาลัยครูบุรีรัมย์)	อาจารย์	

ดร.พล	คำาปังค์	,	อาจารย์ณรงค์	วิชาเทพ	และ	อาจารย์เจนวิทย์	ผาสุก	วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ได้เปิดรับ

นักศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา	 2515	 โดยเปิดสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา	

(ป.กศ.)	มีนักศึกษาภาคปกติ	455	คน	ภาคคำ่า	1,358	คน	มีอาจารย์ประจำารุ่นแรก	44	คน	ในปีการ

ศึกษา	 2516	 วิทยาลัยได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง	 (ป.กศ.ชั้นสูง)	ทั้งภาค

ปกติและภาคคำ่า
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	 ในปี	 พ.ศ.2519	 วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ได้รับการยกฐานะให้เป็นวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติ	

วิทยาลัยครู	 พ.ศ.2518	 ซึ่งเป็นผลให้วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ได้เปล่ียนช่ือตำาแหน่งผู้บริหารสูงสุดจาก

ผูอ้ำานวยการเปน็	“อธกิาร”	เปลีย่นรปูแบบองคก์รทางวิชาการจากหมวดวชิาเปน็คณะวชิา	และภาควชิา

มสีำานกังานอธกิารมีการเปดิสอนตามหลกัสตูรใหม่ของสภาการฝกึหดัครู	ซึง่เปล่ียนระบบ	3	ภาคเรยีน

มาเป็น	2	ภาคเรียน

	 ในปกีารศกึษา	2521	วทิยาลยัครบูรุรีมัยไ์ดเ้ปดิสอนในระดบัปรญิญาตร	ี2	ปหีลงั	(ค.บ.)	เปน็รุน่แรก

โดยเปิดสอนภาคปกติ	 6	 วิชาเอก	คือ	ภาษาอังกฤษ	ภาษาไทย	พลศึกษา	สังคมศึกษา	ศิลปศึกษา

และวิทยาศาสตร์ทั่วไป	และได้เปิดระดับปริญญาตรี	2	ปีหลัง	ให้กับครูประจำาการในวันเสาร์และวัน

อาทติย	์(ในภาคเรยีนที	่2)	ปกีารศกึษา	2521	ดว้ยโดยเรยีกวา่	“โครงการอบรมครปูระจำาการ”	(อคป.)	

ในปีการศึกษาต่อมาได้เปิดศูนย์ให้การศึกษาสำาหรับครูประจำาการที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย	

จังหวัดร้อยเอ็ด	 วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ได้เปิดหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต	 (ค.บ.)	 4	 ปี	 ครั้งแรกเมื่อ

ปีการศึกษา	2524	วิชาเอกที่เปิดคือ	ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ทั่วไปเปิดสอนหลักสูตรใหม่ในระดับ	

ป.กศ.	 ชั้นสูงอีก	 3	 วิชาเอก	 เช่น	 บรรณารักษศาสตร์	 พัฒนาชุมชน	 และสหกรณ์	 พร้อมกับงดรับ

นักศึกษา	ในระดับ	ป.กศ.

	 ปีการศึกษา	 2527	 มีการขยายฐานการศึกษาไปเป็น	 “เทคนิคการอาชีพ”	 ได้เปิดสอนเทคนิค

การอาชีพระดับ	ป.กศ.ชั้นสูง	หลายสาขาคือ	การอาหาร	ก่อสร้าง	กสิกรรม	ศิลปกรรม	เป็นต้น

	 ปี	พ.ศ.2527	 ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู	พ.ศ.2518	ซึ่ง	พ.ร.บ.ใหม่นี้ให้อำานาจ

วิทยาลัยครูเปิดสอนวิชาอ่ืนนอกจากสายครุศาสตร์	 ดังน้ันวิทยาลัยครูบุรีรัมย์จึงเปิดสอนวิชาการอ่ืน

เพิม่เตมิทัง้ในระดบัอนปุรญิญาและปรญิญาตรใีนหลายสาขาวชิา	เชน่	สตัวบาล	เศรษฐศาสตรส์หกรณ	์

พัฒนาชุมชน	 เป็นต้น	 และปริญญาที่ผู้เรียนได้รับก็จะมี	 3	 หลักสูตร	 คือ	 ครุศาสตรบัณฑิต	 (ค.บ.)	

ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.)	และวิทยาศาสตรบัณฑิต	(วท.บ.)

	 ในปี	 พ.ศ.	 2538	 ได้มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏขึ้นมาใช้แทนพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู	

จึงได้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยครูบุรีรัมย์เป็นสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์	 ตำาแหน่งอธิการเปลี่ยนเป็นอธิการบดี	

คณะวิชาเป็น	 คณะ	 หัวหน้าคณะวิชาเป็นคณบดีและสามารถเปิดสอนได้ถึงระดับปริญญาเอก

โดยยดึหลกัปรชัญาวา่	เปน็สถาบนัการศกึษาเพือ่พฒันาทอ้งถิน่โดยพระราชบญัญตันิี	้สถาบนัราชภฎั

บุรีรัมย์ได้ขยายฐานการศึกษาโดยเปิดโปรแกรมต่างๆ	 ซึ่งเป็นที่ต้องการและจำาเป็นต่อการพัฒนา

ท้องถิ่นและได้เปิดสอนในระดับปริญญาโท	 ในสาขาวิชาบริหารการศึกษาในปีการศึกษา	 2541	

ในปีการศึกษา	2542	ได้เปิดสอนเพิ่มอีกหนึ่งสาขา	คือสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา	ปีการศึกษาต่อมา

ได้เปิดอีกหลายสาขาได้แก่	สาขาหลักสูตรและการสอน	สาขาบริหารธุรกิจ	สาขาวิจัยและการพัฒนา

ท้องถิ่นและสาขารัฐประศาสนศาสตร์

	 ในปี	 พ.ศ.2547	 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้นมาใช้แทนพระราชบัญญัติสถาบัน

ราชภฎั	มหาวทิยาลยับรุรีมัยจ์งึมฐีานะเปน็นติบุิคคลทำาใหก้ารดำาเนนิการตามภารกจิมคีวามคลอ่งตวั
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มากขึ้น	 มีสภามหาวิทยาลัย	 สภาวิชาการ	 สภาส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการพลเรือน	เกิดขึ้น	การแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยสำานักงานอธิการบดี

คณะครุศาสตร์	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	

คณะวิทยาการจัดการ	 สถาบันวิจัย	 สำานักศิลปะและวัฒนธรรม	 สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ	และสำานกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน	มโีครงการจดัตัง้คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

เปน็หนว่ยงานภายใน	มหาวทิยาลยัราชภฎับุรรีมัยไ์ดด้ำาเนนิการขอใชพ้ืน้ท่ีราชพสัดบุรเิวณตำาบลปะคำา

และตำาบลหูทำานบ	 ซึ่งเดิมอยู่ในความดูแลของสถานีวิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์	 กรมปศุสัตว์	

กระทรวงเกษตรและสหกรณ	์จำานวน	1,834	ไร	่1	งาน	32	ตารางวา	และกระทรวงการคลงัไดอ้นญุาต

ให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวเมื่อเดือน	กรกฎาคม	2548	ซึ่งมหาวิทยาลัยกำาลังดำาเนินโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อ

จัดสร้างเป็นวิทยาเขต	 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ท้องถิ่นตามปรัชญา

ของมหาวิทยาลัย
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	 ภายในปี	 2564	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำาของภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากล

ปรัชญา (Philosophy)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ (Vision)

พันธกิจ (Mission)

	 1)	ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ	

	 2)	วิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	และเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย

	 3)	บริการวชิาการและถา่ยทอดเทคโนโลย	ียกระดบัและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชนรวมถงึ

ผู้ประกอบการให้แข่งขันได้

	 4)	อนุรักษ์	มรดกทางศิลปวัฒนธรรม	และส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 5)	ผลิต	พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียน

รู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน	

	 6)	ส่งเสริม	สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำาริ	สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

4 สารสนเทศ ปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



สุวิชฺโช ชเน สุโต โหติ
ผู้มีความรู้ดี ย่อมเป็นเด่นในหมู่ชน

คติธรรมประจำามหาวิทยาลัย 
(BRU Morale) 

ดอกไม้สัญลักษณ์ (BRU Flower)

ดอกราชพฤกษ์	หรือดอกคูณ

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

อัตลักษณ์ (Identity)

บัณฑิตมีสำานึกดี มีความรู้คู่คุณธรรม นำาชุมชนพัฒนา

ค่านิยมองค์การ (Core Value)

มีวิสัยทัศน์ ซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา พัฒนาสังคม
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หมายเหต  «		 ส่วนงานภายในตามประกาศมหาวิทยาลัย	ฯ	
 ««	ส่วนงานภายในที่จัดตั้งโดยมหาวิทยาลัย	ฯ

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
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สำานักงานอธิการบดี
-	กองกลาง
-	กองประชุมและพิธีการ« 
-	กองการบริหารงานบุคคล« 
-	กองการพัสด«ุ
-	กองนโยบายและแผน
-	กองพัฒนานักศึกษา
-	กองคลังและทรัพย์สิน« 
-	กองอาคารสถานที่และบริการ« 
-	สำานักงานมาตรฐานและ
		ประกันคุณภาพการศึกษา« 

สำานักงานวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

-	สำานักงานผู้อำานวยการ
-	ศูนย์วิทยบริการ
-	ศนูย์คอมพิวเตอร์และอนิเทอร์เนต็
-	สถาบันภาษา

สำานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

-	สำานักงานผู้อำานวยการ
-	สำานักงานทะเบียนและ
			ประมวลผล«
-	สำานักงานวิเทศสัมพันธ«์

สถาบันวิจัยและพัฒนา
-	สำานักงานผู้อำานวยการ
-	ศูนย์บริการวิชาการ««
-	ศนูยบ์รกิารอดุมศกึษาปะคำา««
-	ศูนย์บริการอุดมศึกษา
		หนองขวาง««

สำานักศิลปะและวัฒนธรรม
-	สำานักงานผู้อำานวยการ

บัณฑิตวิทยาลัย«
-	สำานักงานคณบดี

สำานักงานตรวจสอบ
ภายใน«

คณะครุศาสตร์
-	สำานักงานคณบดี
-	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู	ฯ« 
-	โรงเรียนสาธิต« 

คณะวิทยาการจัดการ
-	สำานักงานคณบดี
-	ศนูยฝ์กึประสบการณว์ชิาชพีธรุกจิ«  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม«  
 -	สำานักงานคณบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
-	สำานักงานคณบดี

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

-	สำานักงานคณบดี
-	ภาควิชามนุษยศาสตร์
-	ภาควิชาสังคมศาสตร์

     

คณะวิทยาศาสตร์
-	สำานักงานคณบดี
-	ภาควิชาวิทยาศาสตร์
-	ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
-	ศูนย์วิทยาศาสตร์แลวิทยาศาสตร์
		ประยุกต์	«

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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สภามหาวิทยาลัย

- กรรมการสภาวิชาการ
- สภาคณาจารย์และข้าราชการ
- คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

- คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการพิจารณาตำาแหน่งทางวิชาการ
- คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบและ
  ประเมินผลงาน
- คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
- คณะกรรมการตรวจสอบภายใน

อธิการบดี

- คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) - คณะกรรมการบริหารระดับสูง (กบ.ส.)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
-	สำานักงานอธิการบดี
-	กองกลาง
-	กองการพัสดุ	
-	กองคลังและทรัพย์สิน	
-	กองอาคารสถานที่และบริการ	

รองอธกิารบดฝีา่ยกจิการนกัศกึษา
-	กองพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายผังแม่บท
และภูมิทัศน์

-	งานออกแบบ
และก่อสร้าง

  

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการต่าง

ประเทศ
-	สำานักงาน	
		วิเทศสัมพันธ์
-	ศูนย์อาเซียนศึกษา

  

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการสภา
และมาตรฐาน

การศึกษา
โรงเรียนสาธิต
-	โรงเรียนสาธิต

  

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษ

-	สำานักศิลปวัฒนธรรม
  

รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีฯ
และประกันคุณภาพการศึกษา

-	สำานักมาตรฐานประกันคุณภาพ		
		การศึกษา
-	สำานักวิทยบริการฯ
        

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
สภามหาวิทยาลัย

-	งานสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการนโยบายและแผน
-	กองนโยบายและแผน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล
และพัฒนาบุคลากร

	-	กองการบริหารงานบุคคล
	-	ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	(UBI) สำานักงานตรวจสอบภายใน

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

-	สถาบันวิจัยและพัฒนา
-	ศูนย์บริการทางวิชาการ
-	ศูนย์บริการอุดมศึกษาปะคำา
-	ศนูยบ์ริการอดุมศกึษาหนองขวาง

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กำากับ	ดูแล	ประสานงานกับ
คณะและหน่วยงานดังนี้
-	คณะครุศาสตร์
-	คณะวิทยาศาสตร์
-	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-	คณะวิทยาการจัดการ
-	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
-	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-	สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
-	บัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหารจัดการ
ทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์
-	ศูนย์บริหารจัดการ
ทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์

  

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายการพัสดุและ
กองทุนกู้ยืมเพื่อ

การศึกษา
-	กองการพัสดุ
-	กองทุนกู้ยืมเพื่อ		
		การศึกษา

  



คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฺBoard of Council)

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
นายกสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา
อธิการบดี

นายธงชัย อนันตกูล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพจน์ พรหมบุตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ยุพิน เตชะมณี
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.อดุลย์ อภินันทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประเสริฐ บุญเรือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายจรูญพงษ์ จีระมะกร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.นิวัฒน์ กัลยพฤกษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.สมศักดิ์ เทศสวัสดิ์วงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพลกฤต เนาว์ประโคน
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.เกรียงศักดิ์ ชูสุวรรณ
ผู้แทนผู้บริหาร

ผศ.ดร.สุพัตรา รักการศิลป์
ผู้แทนผู้บริหาร

อาจารย์ ดร.กระพัน ศรีงาน
ผู้แทนผู้บริหาร

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์
ผู้แทนคณาจารย์

อาจารย์ ดร.นิยม อานไมล์
ผู้แทนคณาจารย์

อาจารย์อโศก ไทยจันทรารักษ์
ผู้แทนคณาจารย์

อาจารย์สุดารัตน์ ปีนะภา
ผู้แทนคณาจารย์

ผศ.สุธามาศ คชรัตน์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ดร.พงษ์ ลิ้มวงษ์สกุล
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการฯ

ผศ.พงศ์เพชร สังข์ศักดา
เลขานุการ

อาจารย์ธิติ  ปัญญาอินทร์
ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ฺBoard of Directors)

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา
อธิการบดี

ผศ.วันทนีย์ นามสวัสดิ์
ที่ปรึกษาอธิการบดี

รศ.โกวิท เชื่อมกลาง
ที่ปรึกษาอธิการบดี

ผศ.เกรียงศักดิ์ ชูสุวรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.สุพัตรา รักการศิลป์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ศิราณี  จุโฑปะมา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

งานบุคคลและพัฒนาบุคคล

รศ.ดร.สมมาตร์ ผลเกิด
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

ผศ.รัตติกร รัตกูล
รองอธิการบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.พรทิพา ดำาเนิน
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศและประกันคุณภาพ

ผศ.พงศ์เพชร สังข์ศักดา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

สภามหาวิทยาลัย

ผศ.บุหงา ชูสุวรรณ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

จัดการทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์

อาจารย์ ดร.กระพัน ศรีงาน
คณบดีคณะครุศาสตร์

ผศ.บุญส่ง ทรัพย์เวชการกิจ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์ ดร.ผดุงชาติ ยังดี
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

ผศ.เอมอร แสวงวโรฒม์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและมาตราฐาน

การศึกษาโรงเรียนสาธิต

อาจารย์ ดร.ธนพล ตีรชาติ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษ

ผศ.สุปรีชา นามประเสริฐ
ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายผังแม่บทและภูมิทัศน์

ผศ.ดร.นวมินท์ ประชานันท์
ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายกิจการต่างประเทศ

อาจารย์วิชชา นาจำาปา
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายการพัสดุ

และกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
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ผศ.ประยงค์ ธรรมสุภา
คณบดีคณะเทคโนโลยี

การเกษตร

อาจารย์ธิติ ปัญญาอินทร์
ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์
ผู้แทนคณาจารย์ประจำา

ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

อาจารย์พิสมัย ประชานันท์
ผู้อำานวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนา

ผศ.สุธามาศ คชรัตน์
ประธานสภาคณาจารย์

และข้าราชการ

อาจารย์ ดร.ธนิน กระแสร์
รักษาการแทนผู้อำานวยการ

สำานักงานอธิการบดี

ดร.พงษ์ ลิ้มวงษ์สกุล
ประธานคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.นิยม อานไมล์
ผู้แทนคณาจารย์ประจำา

อาจารย์เชาว์ การวิชา
ผู้อำานวยการสำานักศิลปะ

และวัฒนธรรม

อาจารย์สุดารัตน์ ปินะภา
ผู้แทนคณาจารย์ประจำา

ผศ.ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา
ผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์อโศก ไทยจันทรารักษ์
ผู้แทนคณาจารย์ประจำา

คณะกรรมการสภาวิชาการ

อาจารย์วีระ เนตราทิพย์
คณบดีคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

1. รศ.มาลิณี จุโฑปะมา  ประธานสภาวิชาการ
2. ดร.เสกข์สรร ธีระวาณิชย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ
3. รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. ผศ.เรืองศักดิ์ อัมไพพันธ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. รศ.มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการศึกษา
6. ศ.ดร.อนันต์ พลธานี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเกษตรศาสตร์
7. ผศ.สมศักดิ์ เทศสวัสดิ์วงศ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
8. ผศ.ประคอง กาญจนการุณ  กรรมการ
9. ผศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม  กรรมการ
10. ผศ.สุเทพ เทียนวรรณ  กรรมการ
11. ผศ.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม  กรรมการ
12. ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์  กรรมการ
13. ผศ.น.สพ.ดร.ดำารง กิตติชัยศร ี  กรรมการ
14. ผศ.ดร.สุพัตรา รักการศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
15. อาจารย์ธิติ ปัญญาอินทร์  ผู้ช่วยเลขานุการ
16. อาจารย์ ดร.รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์  ผู้ช่วยเลขานุการ
17. นางสาวณัฏฐ์ทิชา ยอดไฟอินทร์  ผู้ช่วยเลขานุการ
18. นางจุฑารัตน์ จัตุกูล  ผู้ช่วยเลขานุการ
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1. ผศ.สุธามาศ คชรัตน์   ประธานสภา
2. รศ.ดร.วารี ว่องโชติกุล   รองประธานสภา
3. ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร   กรรมการ
4. ผศ.ดร.สมหมาย ปะติตังโข   กรรมการ
5. ผศ.ดร.ครุปกรณ์ ละเอียดอ่อน   กรรมการ
6. อาจารย์สันติ ปานน้อย    กรรมการ
7. ผศ.บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ   กรรมการ
8. อาจารย์ไพวรรณ วรปรีดา   กรรมการ
9. ผศ.สายใจ ทันการ   กรรมการ
10. อาจารย์สมพร กระออมแก้ว   กรรมการ
11. อาจารย์วัชระ วชิรภัทรกุล    กรรมการ
12. อาจารย์ ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ    กรรมการ
13. อาจารย์ ดร.ราชัย บุณยรัตผลิน ฉำ่าทรัพย์   กรรมการ
14. อาจารย์ปราโมทย์ ปิ่นสกุล    กรรมการ
15. ผศ.นงลักษณ์ ทองศรี    กรรมการและเลขานุการ
16. นางกิติสา วงศ์คำา   กรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวศิริพร สง่ากลาง   ผู้ช่วยเลขานุการ

1.  ดร.พงษ์  ลิ้มวงษ์สกุล   ประธานกรรมการ
2.  นายสุรศักดิ์  ศรีสว่างรัตน์   รองประธานกรรมการ
3.  นายชำานาญ  บุญวงศ ์   กรรมการ
4.  นายดำารง  คงเจริญ   กรรมการ
5.  ผศ.ประคอง  กาญจนการุณ   กรรมการ
6.  นางเพ็ญศิริ  ให้ศิริกุล   กรรมการ
7.  พ.ต.อ.ไพศาล  สุวรรณทา   กรรมการ
8.  ผศ.ดร.วันทนีย์  นามสวัสดิ์   กรรมการ
9.  นายสนธยา ไกรรณภูมิ   กรรมการ
10.  ผศ.สมเกียรติ  กัลยพฤกษ์   กรรมการ
11.  นายสรศักดิ์  ภัทรานนท์อุทัย   กรรมการ
12.  นางสุพรรณี  งามสง่า   กรรมการ
13.  นางสุภาพร  อาษากิจ   กรรมการ
14.  นายอาคม  ทองธิราช   กรรมการ
15.  นางสาวอัญญา  มธุรเมธา   กรรมการ
16.  นายเฉลิม เชนรัมย์   ประธานสภานักศึกษา ภาคปกติ
17. นายวีระชัย ภูมิโคกรักษ์   นายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ
18. ด.ต.วุฒิชัย กลั่นสนิท   นายกองค์การนักศึกษา ภาค กศ.บป.
19. ผศ.ดร.พรทิพา  ดำาเนิน   กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
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คณะวิทยาการจัดการ

คณะผู้บริหารภายในคณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์

1. ผศ.เอมอร แสวงวโรตม์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
2. ผศ.สายใจ ทันการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. อาจารย์รังสิมา สว่างทัพ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
4. อาจารย์รุ่งรัตน์ โสภา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
5. ผศ.อรรถกร จัตุกูล หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)
6. อาจารย์พงษ์พัฒน์ สมใจ หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
7. อาจารย์เกษมะณี การินทร์ หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) 
8. อาจารย์กิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
9. ผศ.ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
10. อาจารย์ภัคณิษา อภิศุภกรกุล หัวหน้าสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
11. อาจารย์ฤทัยภัทร ให้ศิริกุล หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ
12. อาจารย์กนกเกล้า แกล้วกล้า หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
13. อาจารย์ทศพร แก้วขวัญไกร หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
14. นางยุพิน คำาใจ หัวหน้าสำานักงานคณบดี

1. อาจารย์ ดร.กระพัน ศรีงาน คณบดีคณะครุศาสตร์
2. อาจารย์ ดร.เบญจพร วรรณูปถัมภ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน
3. อาจารย์ ดร.พัชนี กุลฑานันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู
4. ผศ.วิไลวรรณ ศิริเมฆา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
5. อาจารย์คำาจันทร์ ร่มเย็น รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ
6. อาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร ผู้อำานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
7. ผศ.วินิรณี ทัศนะเทพ หัวหน้ากลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
8. อาจารย์ ดร.ราชัย บุณยรัตผลิน ฉำ่าทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มทดสอบและวิจัยทางการศึกษา
9. อาจารย์ ดร.เผ่าพงษ์พัฒน์ บุญกะนันท์ หัวหน้ากลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา
10. ผศ.ประคอง กาญจนการุณ หัวหน้ากลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน
11. ผศ.ดร.วราลี โกศัย หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
12. ผศ.ดวงใจ ลิ้มอำาไพ หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
13. อาจารย์เฉลิมกิต เข่งแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา
14. อาจารย์บรรพต วงศ์ทองเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
15. อาจารย์นฤมล จิตต์หาญ หัวหน้าสาขาวิชานาฏศิลป์
16. อาจารยส์ราวุธ ทัศนาวิวัฒน์์ หัวหน้าสาขาวิชาพลศึกษา
17. อาจารย์ภัทรพงค์ ขำาคม หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
18. อาจารย์ณภัทร เชาว์นวม หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
19. อาจารย์ ดร.นิยม อานไมล์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
20. อาจารย์ ดร.วรวัฒน์ พรหมเด่น หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
21. อาจารย์ทรงเกียรติ สมญาติ หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศึกษา
22. รศ.ดร.อาลัย จันทร์พาณิชย์ หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา
23. นางสาวนงนภัส ฮมภิรมย์ หัวหน้าสำานักงานเลขานุการคณบดี
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ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. ดร.ผดุงชาติ ยังดี  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ผศ.บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
3. ผศ.ธงรบ ขุนสงคราม  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
4. อาจารย์นฤมล จิตต์หาญ  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
5. อาจารย์ ดร.วริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน
6. อาจารย์จริยาภรณ์ ปิตาทะสังข์  หัวหน้าสำานักงานคณบดี
7. อาจารย์ชมพู อิสริยาวัฒน์  หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
8. อาจารย์นพดล ธีระวงศ์ภิญโญ  หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
9. อาจารย์วิศวมาศ ปาลสาร  หัวหน้ากลุ่มประวัติศาสตร์
10. อาจารย์นฤมล จิตต์หาญ  หัวหน้ากลุ่มศิลปกรรม
11. ผศ.ดร.สุนันท์ เสนารัตน์  หัวหน้ากลุ่มปรัชญาและศาสนา
12. ดร.คำาภีรภาพ อินทะน ู  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
13. อาจารย์ญาดา รามฤทธิ์  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
14. ผศ.อนันต์ ลิขิตประเสริฐ  หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคม
15. อาจารย์เอกลักษณ์ สลักคำา  หัวหน้าสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
16. อาจารย์สถาพร วิชัยรัมย์  หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
17. อาจารย์วีระยุทธ์ พรมดิราช  หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีสากล
18. ผศ.ดร.รุ่งฤดี บุษย์ชญานนท์  หวัหนา้สาขาวชิาบรรณรกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์
19. อาจารย์อโศก ไทยจันทรารักษ์  หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และการออกแบบ
20. อาจารย์กัลยาณี มะณีนิล  หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
21. อาจารย์สินทรัพย์ ยืนยาว  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย

1. อาจารย์วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. อาจารย์สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
3. อาจารย์ธนกร ดุจเพ็ญ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
4. อาจารย์วัชระ วชิรภัทรกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน
5. อาจารย์อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา หวัหนา้สาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการอตุสาหกรรม
6. อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ วิมุตติสุขวิริยา หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
7. อาจารย์ปราโมทย์ ปิ่นสกุล หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
8. อาจารย์ธัญรัศม์ ยุทธสารเสนีย์ หวัหนา้สาขาวชิาออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม
9. อาจารย์วิสาข์ แฝงเวียง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
10. ผศ.จารินี ม้าแก้ว  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
11. อาจารย์สุวัฒน์ มณีวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
12. อาจารย์อัษฎางค์ รอไธสง หัวหน้าสำานักงานคณบดี

1. อาจารย์ ดร.กระพัน ศรีงาน คณบดีคณะครุศาสตร์
2. อาจารย์ ดร.เบญจพร วรรณูปถัมภ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน
3. อาจารย์ ดร.พัชนี กุลฑานันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู
4. ผศ.วิไลวรรณ ศิริเมฆา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
5. อาจารย์คำาจันทร์ ร่มเย็น รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ
6. อาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร ผู้อำานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
7. ผศ.วินิรณี ทัศนะเทพ หัวหน้ากลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
8. อาจารย์ ดร.ราชัย บุณยรัตผลิน ฉำ่าทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มทดสอบและวิจัยทางการศึกษา
9. อาจารย์ ดร.เผ่าพงษ์พัฒน์ บุญกะนันท์ หัวหน้ากลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา
10. ผศ.ประคอง กาญจนการุณ หัวหน้ากลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน
11. ผศ.ดร.วราลี โกศัย หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
12. ผศ.ดวงใจ ลิ้มอำาไพ หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
13. อาจารย์เฉลิมกิต เข่งแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา
14. อาจารย์บรรพต วงศ์ทองเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
15. อาจารย์นฤมล จิตต์หาญ หัวหน้าสาขาวิชานาฏศิลป์
16. อาจารยส์ราวุธ ทัศนาวิวัฒน์์ หัวหน้าสาขาวิชาพลศึกษา
17. อาจารย์ภัทรพงค์ ขำาคม หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
18. อาจารย์ณภัทร เชาว์นวม หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
19. อาจารย์ ดร.นิยม อานไมล์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
20. อาจารย์ ดร.วรวัฒน์ พรหมเด่น หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
21. อาจารย์ทรงเกียรติ สมญาติ หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศึกษา
22. รศ.ดร.อาลัย จันทร์พาณิชย์ หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา
23. นางสาวนงนภัส ฮมภิรมย์ หัวหน้าสำานักงานเลขานุการคณบดี
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ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์
1. ผศ.บุญส่ง ทรัพย์เวชการกิจ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
2. ผศ.สุเทพ เทียนวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
3. ผศ.สุธีรา สุนทรารักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
4. อาจารย์คณิตตา ธรรมจริยวงศา รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา
5. อาจารย์สำาคัญ ฮ่อบรรทัด รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพฯ
6. อาจารย์วรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม ผู้ช่วยคณบดี
7. อาจารย์มณีนุช ให้ศิริกุล หัวหน้าสำานักงานคณบดี
8. ผศ.ปฏิมา จันทร์นวล หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์
9. อาจารย์สมพร กระออมแก้ว หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
10. อาจารย์ ดร.สาธิต ผลเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
11. อาจารย์สุวรรณา จันคนา หัวหน้าสาขาเคมี
12. อาจารย์ ดร.ภาวิณี ศิลาเกษ หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา
13. อาจารย์ภัทรพงศ์ ขำาคม หัวหน้ากลุ่มวิชาฟิสิกส์
14. อาจารย์เทวิกา กีรติบูรณะ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
15. อาจารย์เก่ง จันทร์นวล หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
16. อาจารย์ทิพย์วัลย์ แสนคำา หัวหน้าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
17. อาจารย์เชิดศักดิ์ แก้วแกมดา หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
18. ผศ.สุธีรา สุนทรารักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
19. อาจารย์พวงเพชร ราชประโคน หัวหน้าสาขาวิชาสถิติประยุกต์
20. ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
21. อาจารย์สืบศักดิ์ ก้อนคำาด ี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ
22. ผศ.ปฏิมา จันทร์นวล หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

1. รศ.ประยงค์ ธรรมสุภา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
2. ผศ.น.สพ.ดร.ดำารง กิตติชัยศร ี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
3. อาจารย์ ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ รองคณบดฝีา่ยวางแผนและประกนัคณุภาพการศกึษา
4. อาจารย์ ดร.สุชาดา สานุสันต์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
5. ผศ.ปัญญา เจริญพจน์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนา
6. อาจารย์ ดร.สุชาดา สานุสันต์ หัวหน้าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
7. อาจารย์ดนัย อุ่นใจ หัวหน้าสาขาวิชาประมง
8. ผศ.ดร.บรรยง ศรีตะวัน หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์
9. นางเด่นละออง บัวคำาโคตร หัวหน้าสำานักงานคณบดี

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย
1. ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
2. ผศ.ดร.อัครพนธ์ เนื้อไม้หอม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์และ
   รักษาการหัวหน้าสำานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
3. ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย
4. อาจารย์ ดร.สายรุ้ง สอนสุภาพ รักษาการหัวหน้าสำานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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จํานวนนักศึกษา
จำานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำาปีการศึกษา 2557

จำานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2557

คณะ
นักศึกษาเข้าใหม่ (คน) นักศึกษาทั้งหมด (คน)

ปกติ กศ.บป. รวม ปกติ กศ.บป. รวม

คณะครุศาสตร์ 741 - 741 5,889 154 6,043

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,115 186 1,301 3,211 465 3,676

คณะวิทยาศาสตร์ 1,034 26 1,060 2,871 168 3,039

คณะวิทยาการจัดการ 1,189 109 1,298 3,024 261 3,285

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 239 15 254 627 37 664

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 434 36 470 1,233 104 1,337

รวม 4,752 492 5,244 16,855 1,487 18,342

ระดับการศึกษา/หลักสูตร เข้าปี 2557 เข้าปี 2556 เข้าปี 2555 รวม

ระดับปริญญาโท	(มหาบัณฑิต)

		- ครุศาสตรมหาบัณฑิต 52 107 - 159

		- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 24 12 - 36

		-	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 26 38 - 64

		-	เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 9 10 - 19

รวมนักศึกษามหาบัณฑิต 111 167 - 278

ระดับปริญญาเอก	(ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)

		-	การบริหารการศึกษา 9 8 - 17

		-	ภาวะผู้นำาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ - - 3 3

รวมนักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 9 8 3 20

รวมนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 120 175 3 298
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จำานวนนักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556

คณะ ภาคปกติ กศ.บป. รวม

ระดับปริญญาตรี

		-	คณะครุศาสตร์ 680 60 740

		- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 372 75 447

		-	คณะวิทยาศาสตร์ 442 19 461

		-	คณะวิทยาการจัดการ 302 19 321

		-	คณะเทคโนโลยีการเกษตร 61 9 70

		-	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 109 10 119

รวม 1,996 192 2,158

ระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

		- ปริญญาโท - 240 240

		-	ปริญญาเอก - 9 9

รวม - 249 249
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	 ปีการศึกษา	2557	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้เปิดสอนนักศึกษาในภาคปกติ	กศ.บป.	
ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา	ปริญญาโทและปริญญาเอก	สาขาต่างๆดังนี้

   ระดับปริญญาตรี

ครุศาสตรบัณฑิต		12	สาขาวิชา
	 -	ภาษาไทย
	 -	ภาษาอังกฤษ
	 -	พลศึกษา
	 -	คณิตศาสตร์
	 -	วิทยาศาสตร์
	 -	ฟิสิกส์
	 -	นาฏศิลป์
	 -	ดนตรีศึกษา	(วิชาเอกดนตรีตะวันออก)
			 		ดนตรีศึกษา	(วิชาเอกดนตรีไทย)
	 -	สังคมศึกษา
	 -	ศิลปศึกษา
	 -	การศึกษาปฐมวัย
	 -	เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 	7	สาขาวิชา
	 -	ภาษาไทย
	 -	ภาษาอังกฤษ
	 -	ภาษาอังกฤษธุรกิจ
	 -	การพัฒนาสังคม
	 -	ดนตรี
	 -	บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
	 -	การท่องเที่ยวและการโรงแรม

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 	1	สาขาวิชา
	 -	คอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
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วิทยาศาสตรบัณฑิต 	23	สาขาวิชา
	 -	คณิตศาสตร์
	 -	วิทยาการคอมพิวเตอร์
	 -	เคมี
	 -	วิทยาศาสตร์การกีฬา
	 -	วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
	 -	สถิติประยุกต์
	 -	วิทยาศาสตร์สิ่งทอ
	 -	สาธารณสุขชุมชน
	 -	ชีววิทยา
	 -	วิทยาศาสตร์การอาหาร
	 -	ภูมิสารสนเทศ
	 -	เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
	 -	เทคโนโลยีก่อสร้าง
	 -	อิเล็กทรอนิกส์การสื่อสาร
	 -	เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
	 -	เทคโนโลยีเซรามิกส์
	 -	ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
	 -	เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
	 -	เกษตรศาสตร์
	 -	สัตวศาสตร์
	 -	ประมง
	 -	เทคโนโลยีสารสนเทศ		(กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
	 -	เทคโนโลยีสารสนเทศ	(กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
	 -	เทคโนโลยีสารสนเทศ	(กลุ่มวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา)

บัญชีบัณฑิต	1	สาขาวิชา
	 -	บัญชี

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต		1	สาขาวิชา
	 -	รัฐประศาสนศาสตร์

เศรษฐศาสตรบัณฑิต	2	สาขาวิชา
	 -	เศรษฐศาสตร์	(แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ)
	 -	เศรษฐศาสตร์	(แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร)

18 สารสนเทศ ปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



นิเทศศาสตรบัณฑิต 1	สาขาวิชา
	 -	การสื่อสารมวลชน

นิติศาสตรบัณฑิต	1	สาขาวิชา
	 -	นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจบัณฑิต	1	สาขาวิชา
	 -	การจัดการ
	 -	การบริหารทรัพยากรมนุษย์
	 -	การตลาด
	 -	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
	 -	การเงินการธนาคาร

    ระดับปริญญาโท

ครุศาสตรมหาบัณฑิต 2	สาขาวิชา
	 -	การบริหารการศึกษา
	 -	หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	1	สาขาวิชา
	 -	ภาษาอังกฤษ

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	1	สาขาวิชา
	 -	รัฐประศาสนศาสตร์

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	1	สาขาวิชา
	 -	เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร

 ระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	2	สาขาวิชา
	 -	การบริหารการศึกษา
	 -	ภาวะผู้นำาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
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จำานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 จำาแนกตามประเภท ดังนี้

จำานวนบุคลากร

ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม ร้อยละ

ข้าราชการ 139 13 152 19.71

ลูกจ้างประจำา - 16 16 2.08

พนักงานราชการ - 31 31 4.02

พนักงานมหาวิทยาลัย 200 191 391 50.71

ผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการ - 7 7 0.91

อาจารย์อัตราจ้าง 67 - 67 8.69

ลูกจ้างชั่วคราว - 107 107 13.88

รวม 406 365 771 100

แผนภูมิแสดงประเภทบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

จํานวนบุคลากร 

จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2557 จําแนกตามประเภท ดังนี ้

ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม รอยละ 

ขาราชการ 139 13 152 19.71 
ลูกจางประจํา - 16 16 2.08 
พนักงานราชการ - 31 31 4.02 
พนักงานมหาวิทยาลัย 200 191 391 50.71 
ผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการ - 7 7 0.91 
อาจารยอัตราจาง 67 - 67 8.69 
ลูกจางชั่วคราว - 107 107 13.88 

รวม 406 365 771 100 
 

แผนภูมิแสดงประเภทบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

 

ขาราชการ 
19.71% 

	  
ลูกจางประจำ 
2.08% 

พนักงานราขการ 
4.02% 	  

พนักงานมหาวิทยาลัย 
50.71% 

	  
ผูบริหารที่มิไดเปน

ขาราชการ 
0.91% 

อาจารยอัตราจาง 
8.69% 

	  
ลูกจางชั่วคราว 
13.88% 
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บุคลากรสายวิชาการ

ตารางแสดงจำานวนบุคลากรสายวิชาการ จำาแนกตามคณะและคุณวุฒิ

ตารางแสดงจำานวนบุคลากรสายวิชาการ จำาแนกตามคณะและตำาแหน่งทางวิชาการ

คณะ
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์อัตราจ้าง

รวม
ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม

คณะครุศาสตร์ - 17 13 30 - 26 8 34 12 8 2 22 86

คณะวิทยาศาสตร์ - 23 12 35 - 54 4 58 7 1 1 9 102

คณะวิทยาการจัดการ - 13 4 17 - 22 2 24 - - - - 41

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

- 10 17 27 - 57 3 60 20 12 1 33 120

คณะเทคโนโลยี

การเกษตร

1 2 8 11 - 4 2 6 - - - - 17

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

1 17 1 19 - 18 - 18 2 1 - 3 40

รวม 2 82 55 139 - 181 19 200 41 22 4 67 406

คณะ
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์อัตราจ้าง

รวม
อาจารย์ ผศ. รศ. รวม อาจารย์ ผศ. รศ. รวม อาจารย์ ผศ. รศ. รวม

คณะครุศาสตร์ 13 17 - 30 34 - - 34 14 7 1 22 86

คณะวิทยาศาสตร์ 18 16 1 35 58 - - 58 8 1 - 9 102

คณะวิทยาการจัดการ 8 8 1 17 23 1 - 24 - - - - 41

คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

9 15 3 27 60 - - 60 30 2 1 33 120

คณะเทคโนโลยี

การเกษตร

4 5 2 11 6 - - 6 - - - - 17

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

11 8 - 19 18 - - 18 3 - - 3 40

รวม 63 69 7 139 199 1 - 200 55 10 2 67 406
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บุคลากรสายสนับสนุน
คณะ/หน่วยงาน/ศูนย์/สำานัก ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน พนักงาน บุคลากร  

พลเรือน ประจำา ราชการ มหาวิทยาลัย สาย รวม

      (สนับสนุน) สนับสนุน  

1.คณะครุศาสตร์ 1 - - 4 3 8

2.คณะวิทยาศาสตร์ - 1 - 7 6 14

3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - - 4 3 7

4.คณะวิทยาการจัดการ 1 - - 4 1 6

5.คณะเทคโนโลยีการเกษตร - - - 2 2 4

6.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - - 2 1 1 4

7.บัณฑิตวิทยาลัย - - 1 3 - 4

8.ผู้บริหารที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนฯ - - - - 7 7

9.กองกลาง 2 1 - 2 - 5

10.กองการบริหารงานบุคคล - - 2 3 1 6

11.กองประชุมและพิธีการ - - - 2 1 3

12.กองพัฒนานักศึกษา 1 - 1 5 1 8

13.กองนโยบายและแผน 1 - 1 12 2 16

14.กองคลังและทรัพย์สิน - 1 4 6 2 13

15.งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ - - 1 1 - 2

16.กองอาคารสถานที่และบริการ - 6 7 40 15 68

17.งานยานพาหนะ - 2 1 7 3 13

18.สำานักงานมาตรฐานและประกันฯ - - - 2 - 2

19.สำานักงานตรวจสอบภายใน - - - 1 - 1

20.สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 - - 2 2 5

21.สำานักศิลปและวัฒนธรรม 1 - - 1 1 3

22.สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ 2 - 5 18 5 30

23.สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 1 3 14 3 23

24.กองการพัสดุ 1 - 1 5 1 8

25.งานอนุรักษ์พลังงาน - 1 - 3 1 5

26.โรงเรียนสาธิต - - - 23 19 42

27.งานวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาบุคลากร - - - - 2 2

28.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ - - - 1 1 2

29.ศูนย์บริการอุดมศึกษาปะคำา - - - 2 1 3

30.ศูนย์บริการอุดมศึกษาหนองขวาง - - - 1 2 3

31.ฝ่ายสวัสดิการรักษาความปลอดภัย - 2 - 8 5 15

32.งานประชาสัมพันธ์ - - 1 2 - 3

33.งานบริการสุขภาพและอนามัย - - 1 1 1 3

34.โรงแรมพนมพิมาน - - - 4 15 19

35.ห้องอาหารทิพย์พิมาน - - - - 3 3

35.โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ - 1 - - 4 5

รวมทั้งสิ้น 13 16 31 191 114 365
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งบประมาณประจำาปี 2557
	 ปีงบประมาณ	2557	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน

และเงินรายได้	จำานวนทั้งสิ้น	573,772,950	บาท	จำาแนกได้ดังนี้

	 1.	เงินงบประมาณแผ่นดิน			 333,708,100	บาท	 คิดเป็นร้อยละ	58.16

		 2.	เงินนอกงบประมาณ		 240,064,850	บาท		 คิดเป็นร้อยละ	41.84

ผลผลิต
งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินนอกงบ

ประมาณ

รวมเงินงบ

ประมาณ
ร้อยละ

1.	ผู้สำาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 115,568,300 22,537,400 138,105,700 24.07

2.	ผู้สำาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

205,007,200 13,734,820 218,742,020 38.12

3.	การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน

2,000,000 - 2,000,000 0.35

4.	ผลงานการให้บริการวิชาการ 4,032,000 250,000 4,282,000 0.75

5.	การจัดการเรียนการสอนโดยใช้

คอมพิวเตอร์พกพา

330,400 - 330,400 0.06

6.	การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,375,800 3,325,000 5,700,800 0.99

7.	ผลงานทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม 900,000 801,000 1,701,000 0.30

8.	ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 3,494,400 6,455,600 9,950,000 1.73

9.	การสนับสนุนการจัดการศึกษา - 136,868,530 136,868,530 23.85

10.	การสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัย - 56,092,500 56,092,500 9.78

รวมทั้งสิ้น 333,708,100 240,064,850 573,772,950 100
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ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื่องมือเพื่อจัดการศึกษา

ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง

ลำาดับ รายการห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง หน่วยงานรับผิดชอบ จำานวน (ห้อง)

1 ห้องปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ คณะวิทยาการจัดการ 4

2 ห้องปฏิบัติการสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์ 6

3 ห้องปฏิบัติการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ 3

4 ห้องปฏิบัติการเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 2

5 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 2

6 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 3

7 ห้องปฏิบัติการสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ 7

8 ห้องปฏิบัติการและห้องวิจัยด้านชีววิทยา ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 6

9 ห้องปฏิบัติการและห้องวิจัยด้านเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 7

10 ห้องปฏิบัติการและห้องวิจัยด้านฟิสิกส์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 4

11 ห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1

12 ห้องปฏิบัติการดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1

13 ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1

14 ห้องซ้อมดนตรีขนาดเล็ก คณะมนุษยศาสตร์ฯ 6

15 สตูดิโอถ่ายภาพ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1

16 ห้องปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ คณะครุศาสตร์ 5

17 ห้องปฏิบัติการทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1

18 ห้องปฏิบัติการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 1

19 ห้องปฏิบัติการวิทยุ คณะวิทยาการจัดการ 1
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งบประมาณประจำาปี 2557

ลำาดับ รายการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หน่วยงานรับผิดชอบ
จำานวน

(ห้อง)

จำานวน

(เครื่อง)

1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ 4 120

2 ห้องปฏิบัติการวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 6 229

3
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ 4 140

4 ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 28

5 ห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 30

6 ห้องปฏิบัติการสาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 1 24

7 ห้อง	IT	 คณะครุศาสตร์ฯ 1 19

8 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยี

การเกษตร
1 20

9 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำานักวิทยบริการฯ 6 320

10 ห้องปฏิบัติการหงส์พันธ์ สำานักวิทยบริการฯ 1 78

11 ห้อง	IT	Mall สำานักวิทยบริการฯ 1 74

12 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำาหรับสืบค้นข้อมูล สำานักวิทยบริการฯ 1 30

13 ห้องปฏิบัติการภาษา สำานักวิทยบริการฯ 2 96

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการเรียนการสอน
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ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื่องมือเพื่อจัดการศึกษา

ลำาดับที่ ประเภททรัพยากรสารสนเทศ จำานวน(หน่วย)

1 หนังสือ

			- หนังสือภาษาไทย 80,209	เล่ม

			-	หนังสือภาษาอังกฤษ 5,813	เล่ม

			-	อ้างอิง 8,995	เล่ม

			-	วิทยานิพนธ์ 4,545	เล่ม

			-	วิจัย 2,657	เล่ม

			-	สิ่งพิมพ์รัฐบาล 7,321	เล่ม

			- นวนิยายและเรื่องสั้น 2,854	เล่ม

			-	หนังสือเด็กและเยาวชน 545	เล่ม

			-	เอกสารในห้องจดหมายเหตุ 214	เล่ม

2 วารสาร

			-	วารสารภาษาไทย 297	เรื่อง

			-	วารสารภาษาต่างประเทศ 56	เรื่อง

			- หนังสือพิมพ์ภาษาไทย 16	เรื่อง

			-	หนังสือภาษาต่างประเทศ 2	เรื่อง

			-	จุลสาร 50	ฉบับ

			-	ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์ 1	ฐาน

3 โสตทัศนวัสดุ

 		- ซีดีรอม 527	รายการ

			- วีดิทัศน์ 1,753	รายการ

4 ฐานข้อมูลออนไลน์

			-	ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์	(ฉบับเต็ม)	

ThaiLis

1,074	รายการ

			-	ฐานข้อมูลออนไลน์ 13	ฐาน
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ลำาดับที่ ประเภททรัพยากรสารสนเทศ จำานวน(หน่วย)

					- ฐานข้อมูลกฎหมายออนไลน์ 1	ฐาน

					-	ABI	Inform	Complete 1	ฐาน

					-	ACM	Digital	Library 1	ฐาน

					- ProQuest	Dissertations	&	Theses 1	ฐาน

					- SpringerLink-Journal 1	ฐาน

					-	Web	of	Science 1	ฐาน

					-	ACS	:	American	Chemical	Society	

Journal

1	ฐาน

					-	Academic	Search	Complete 1	ฐาน

					-	Communication	&	Mass	Media	

Complete

1	ฐาน

						-	Computer	&	Applied	Sciences	

Complete	(EBSCO	Host	–	Academic	

Package)

1	ฐาน

					-	Education	Research	Complete 1	ฐาน

					-	H.W.Wilson 1	ฐาน

					-	ScienceDirect 1	ฐาน

5 ฐานข้อมูล	e-book	ภาษาไทย 1	ฐาน

ฐานข้อมูล	e-book	ภาษาต่างประเทศ 3	ฐาน

					-	IG	Publishing 1	ฐาน

					-	eBrary 1	ฐาน	

					- World	Scientific	eBook 1	ฐาน
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ยานพาหนะ

ปกีารศึกษา 2557 มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย ์มยีานพาหนะทีใ่ชง้านไดจ้ำานวนทัง้สิน้ดงันี้

ประเภทรายการ ยี่ห้อ ทะเบียน
ประเภทงบ

ประมาณ

ปีจด

ทะเบียน

อายุการ

ใช้งาน

1.รถบัสปรับอากาศ	2	ชั้น วอลโว 40-0160	บร. กศ.บป. 2553 4	ปี

2.รถบัสปรับอากาศชั้นครึ่ง	 สแกนเนีย 40-0123	บร. บ.กศ. 2549 8	ปี

3.รถปรับอากาศมินิบัส ฮีโน่ 40-0096	บร. บ.กศ. 2546 11	ปี

4.รถโดยสารขนาดเล็ก	(สองแถว	1) อีซูซู 40-0183	บร. รายได้ 2555 2	ปี

5.รถโดยสารขนาดเล็ก	(สองแถว	2) อีซูซู 40-0095	บร. บ.กศ. 2549 8	ปี

6.รถโดยสารขนาดเล็ก	(รถตู้	1) โตโยต้า นข	3654	บร. บ.กศ. 2552 5	ปี

7.รถโดยสารขนาดเล็ก	(รถตู้	2) โตโยต้า นข	3369	บร. แผ่นดิน 2553 4	ปี

8.รถโดยสารขนาดเล็ก	(รถตู้	3) โตโยต้า นข	4022	บร. บ.กศ. 2555 2	ปี

9.รถโดยสารขนาดเล็ก	(รถตู้	4) โตโยต้า นข	4130	บร. รายได้ 2556 1	ปี

10.รถโดยสารขนาดเล็ก	(รถตู้	5) โตโยต้าไฮเอส นข	407	บร. กศ.บป. 2542 15	ปี

11.รถโดยสารขนาดเล็ก	(รถตู้	6) โตโยต้าไฮเอส นข	764	บร. กศ.บป. 2544 13	ปี

12.รถโดยสารขนาดเล็ก	(รถตู้	7) โตโยต้าไฮเอส นข	1973	บร. บ.กศ. 2537 20	ปี

13.รถยนต์	4	ที่นั่ง	(เก๋ง	1) โตโยต้าแคมรี่ กข	1796	บร. กศ.บป. 2542 15	ปี

14.รถยนต์	4	ที่นั่ง	(เก๋ง	2) ฮอนด้าแอคคอร์ด กข	5811	บร. บ.กศ. 2546 11	ปี

15.รถยนต์	4	ที่นั่ง	(เก๋ง	3) เซฟ กค	6208	บร. บ.กศ. 2551 6	ปี

16.รถยนต์	4	ที่นั่ง	(เก๋ง	4) โตโยต้า กง	6328	บร. รายได้ 2554 3	ปี

17.รถบรรทุกเล็ก	(ปิคอัพ) โตโยต้า	ไทเกอร์ บจ	7063	บร. กศ.พ. 2542 15	ปี

18.รถยนต์กระบะ	4	ประตู อีซูซู	ดีแมค กค	905	บร. บ.กศ. 2549 8	ปี

19.จักรยานยนต์ ฮอนด้า น	4389	บร. แผ่นดิน 2538 19	ปี

20.จักรยานยนต์ ไทเกอร์ กษพ	586	บร. รายได้ 2546 11	ปี

21.จักรยานยนต์ ไทเกอร์ กษพ	587	บร. รายได้ 2546 11	ปี

22.จักรยานยนต์ ยามาฮ่า ขพม	720	บร. แผ่นดิน 2552 5	ปี

23.รถบรรทุกนำ้า - - บ.กศ. 2549 8	ปี

24.รถเกษตร	ติดตั้งระบบไฮโดรลิค - - กศ.บป. 2536 21	ปี

25.รถเกษตร	(บรรทุกน้ำา) - - กศ.บป. 2536 21	ปี
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ประเภทรายการ ยี่ห้อ ทะเบียน
ประเภทงบ

ประมาณ

ปีจด

ทะเบียน

อายุการ

ใช้งาน

26.รถเกษตร	(รถบรรทุก

เอนกประสงค์)

- - กศ.บป. 2544 13	ปี

27.รถเกษตร	(2	คัน) - - รายได้ 2555 2	ปี

28.รถดัมพ์	6	ล้อ	ติดชุดเครนยก - - รายได้ 2554 3	ปี

29.รถไฟฟ้า	12	ที่นั่ง - - รายได้ 2551 6	ปี

30.รถไฟฟ้า	12	ที่นั่ง - - รายได้ 2554 3	ปี

31.รถไฟฟ้า	12	ที่นั่ง	(2	คัน) - - รายได้ 2555 2	ปี

32.รถไฟฟ้า	12	ที่นั่ง	(2	คัน) - - รายได้ 2557 -

33.รถไฟฟ้า	4	ที่นั่ง - - รายได้ 2557 -

34.จักรยานไฟฟ้า - - รายได้ 2554 3	ปี

35.จักรยานไฟฟ้า	(12	คัน) - - รายได้ 2556 1	ปี

36.รถแทรกเตอร์จอห์นเดียร์	

รุ่น	2650

จอห์นเดียร์ - รายได้ 2534 23	ปี

37.รถแทรกเตอร์จอห์นเดียร์	

รุ่น	2800

จอห์นเดียร์ - แผ่นดิน 2540 17	ปี

38.รถแทรกเตอร์แชมป์	รุ่น	4548 แชมป์ ตค	2178	บร. บ.กศ. 2552 5	ปี
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แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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รายการอาคารสถานที่
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รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา ประธานที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ ชูสุวรรณ กรรมการที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์เพชร สังข์ศักดา กรรมการที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตติกร รัตกูล กรรมการที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมมาตร์ ผลเกิด กรรมการที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ กรรมการที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพา ดำาเนิน กรรมการที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทนีย์ นามสวัสดิ์ กรรมการที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหงา ชูสุวรรณ กรรมการที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินท์ ประชานันท์ กรรมการที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร กรรมการที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร.ธนพล ตีรชาติ กรรมการที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปรีชา นามประเสริฐ กรรมการที่ปรึกษา

นางเพ็ญพักตร์ วงศ์ชัยสิน หัวหน้าคณะผู้จัดทำา

นางสาววิลาวัลย์ เทียมเลิศ  ผู้จัดทำา

นางพิชญากร ปิ่นสกุล ผู้จัดทำา

นายก่อเกียรติ เมืองแก้ว ผู้จัดทำา

นายวริทธิ์ ทรัพย์เวชการกิจ ผู้จัดทำา

 ขอขอบคณุรองศาสตราจารย์มาลณิ ีจโุฑปะมา ประธานทีป่รกึษาและคณะกรรมการที่

ปรกึษาทีใ่หค้ำาปรกึษา แนะนำา รวมถงึคณะศนูย ์สำานกั หนว่ยงานและผูเ้ก่ียวข้องท่ีใหค้วาม

อนเุคราะห์ขอ้มลูในการจดัทำาสารสนเทศประจำาปกีารศกึษา 2557 ในครัง้นี ้จงึสามารถทำาให้

เอกสารสารสนเทศฉบับนี้สำาเร็จลุล่วงด้วยดี

     

 กองนโยบายและแผน

  สำานักงานอธิการบดี

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะผู้จัดทำา
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สารสนเทศประจําปีการศึกษา พ.ศ.2557

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

 ตราประจำามหาวิทยาลัย เป็นตราพระราชลัญจกรประจำาพระองค์รัชการที่ 9 เป็นรูป

พระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือเลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมี

เปล่งออกโดยรอบเหนอืจกัรเปน็รปูเศวตฉตัรเจด็ชัน้ ตัง้อยูบ่นพระทีน่ัง่อฐัทศิ แปลความหมายวา่ 

ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน โดยที่วันบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีได้เสร็จ

ประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ สมาชิกรัฐสภาถวายนำ้าอภิเษกจากทิศทั้งแปด นับเป็นครั้งแรกใน

ประวัติศาสตร์ ที่พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยทรงรับนนำ้าอภิเษกจากสมาชิกรัฐสภา

แทนที่จะทรงรับจากราชบัณฑิตดังราชกาลก่อน

  

สีสัญลักษณ์ตราประจำามหาวิทยาลัยมี 5 สี คือ

  สนีำา้เงนิ หมายถงึ สถาบนัพระมหากษตัรยิผ์ูใ้หก้ำาเนดิและพระราชทานนาม “มหาวทิยาลยั

 ราชภัฏ”  

 สีเขียว หมายถึง แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏในแหล่งธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 ที่สวยงาม  

 สีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา

 สีส้ม หมายถึง ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกล

  สีขาว หมายถึง ความคิดอันบริสุทธ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

 ตราประจำามหาวิทยาลัย เป็นตราพระราชลัญจกรประจำาพระองค์รัชการที่ 9 เป็นรูป

พระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือเลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมี

เปล่งออกโดยรอบเหนอืจกัรเปน็รปูเศวตฉตัรเจด็ชัน้ ตัง้อยูบ่นพระทีน่ัง่อฐัทศิ แปลความหมายวา่ 

ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน โดยที่วันบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีได้เสร็จ

ประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ สมาชิกรัฐสภาถวายนำ้าอภิเษกจากทิศทั้งแปด นับเป็นครั้งแรกใน

ประวัติศาสตร์ ที่พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยทรงรับนนำ้าอภิเษกจากสมาชิกรัฐสภา

แทนที่จะทรงรับจากราชบัณฑิตดังราชกาลก่อน

  

สีสัญลักษณ์ตราประจำามหาวิทยาลัยมี 5 สี คือ

  สนีำา้เงิน หมายถงึ สถาบนัพระมหากษตัรยิผ์ูใ้หก้ำาเนดิและพระราชทานนาม “มหาวทิยาลยั

 ราชภัฏ”  

 สีเขียว หมายถึง แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏในแหล่งธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 ที่สวยงาม  

 สีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา

 สีส้ม หมายถึง ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกล

  สีขาว หมายถึง ความคิดอันบริสุทธ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


	หน้าปก 1
	หน้าปก 2
	Artสารสนเทศ-แก้ไข 
	ท้ายปก 1
	ท้ายปก 2



