
 
  



  



 

 
 

รศ.มาลิณี จโุฑปะมา รกัษาราชการแทน อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
ราชภฏับุรรีมัย์ ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมพธิไีหว้ครูนักศกึษาภาค 
กศ.บป.นักศึกษาป.บณัฑติ และระดบับณัฑติศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2561 ซึ่งจดัขึ้นโดยองค์การบรหิารนักศึกษาภาคกศ.บป.ร่วมกับบณัฑติ

วทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ ในวนัที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมวชิชาอตัศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์
โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการเปิดโอกาสใหน้กัศกึษา ไดร้ะลกึถงึพระคุณของครบูาอาจารยท์ีไ่ด้อบรมสัง่สอนและถอืเป็นการ
สบืทอดประเพณีไหว้ครูที่มมีาแต่ดัง้เดมิ อีกทัง้ยงัเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา  โดยกิจกรรม
ประกอบไปด้วยขบวนอัญเชิญตราพระราชลญัจกรองค์จ าลอง การไหว้ครูพร้อมพานดอกไม้ธูปเทียนแก่คณะผู้บรหิาร 
คณาจารย ์โดยตวัแทนนกัศกึษาภาคกศ.บป.นกัศกึษาป.บณัฑติ และนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรมัย์        
จดัประชุมผู้บรหิารและอาจารยแ์นะแนว ในโครงการแนะแนวการศกึษาและรบั
นักศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2562 โดยไดร้บัเกยีรตจิาก รศ.มาลิณี จโุฑปะมา 
รกัษาราชการแทน อธกิารบดมีหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ เป็นประธานกล่าว
ตอ้นรบัและเปิดโครงการ ในวนัที ่24 ตุลาคม 2561 ณ หอ้งประชุม อาคารอเนกคุณาคาร (Rajaphat Complex) ซึง่มผีูบ้รหิาร
และอาจารยแ์นะแนวจากโรงเรยีนมธัยมศกึษาในเขตพื้นที่การศกึษาในจงัหวดับุรรีมัยแ์ละจงัหวดัใกลเ้คยีง เขา้ร่วมประชุม
เป็นจ านวนกว่า 200 คน ทัง้นี้เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ์หลกัสูตรต่างๆ ชี้แจงและท าให้เกดิความเขา้ใจที่ตรงกนัเกี่ยวกบั
วธิกีารรบันกัศกึษาใหมปี่การศกึษา 2562  โดยกจิกรรมเป็นการประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรต่างๆ โดยตวัแทนจากทัง้ 7 ประกอบ
ไปด้วย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวทิยาการจดัการ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยกีารเกษตร และคณะพยาบาลศาสตร์ และการบรรยายชี้แจงขัน้ตอนเกณฑ์การรบัสมคัร
นกัศกึษาใหม ่ประจ าปีการศกึษา 2562 โดย ดร.ธิติ ปัญญาอินทร ์ผูอ้ านวยการส านกัส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

มรภ.บรุรีมัย ์จดัพธีิไหวค้รนูกัศกึษาภาคภาคกศ.บป. 

นกัศกึษาป.บณัฑติ และระดบับณัฑติศกึษา 
 

มรภ.บรุรีมัย ์จดัประชมุแนะแนวการศกึษาฯ ประจ าปี 62 



 

 

 

 

 

 

 

 

 งานอนามยัและสุขาภบิาล ส านักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัราชภฏั
บุรีรมัย์ น าโดย อ.เสกสิทธ์ิ  ดวงค า หัวหน้างานอนามัยและสุขาภิบาล 
ร่วมกบัสถานีกาชาดที่ 1 จงัหวดัสุรนิทร์ จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารจติ
อาสา First Aid (การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้) ในวนัที ่24 ตุลาคม 2561 ณ หอ้ง
ประชุมพุทธรกัษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ 
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่ออบรมความรูแ้ละฝึกทกัษะการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นใหก้บันักศกึษาจติ
อาสาของมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์จ านวน 100 คน โดยไดร้บัเกยีรตจิาก ดร.กระพนั ศรีงาน รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิาร 
เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการ และได้รบัเกยีรตจิาก รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา รกัษาราชการแทน อธกิารบดมีหาวทิยาลยั 
ราชภฏับุรรีมัย ์เป็นประธานในพธิปิีดโครงการและมอบเกยีรตบิตัรใหแ้ก่นกัศกึษาจติอาสาทีผ่่านการอบรมในครัง้นี้  

 

 

 

 
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์น าโดย รศ.มาลิณี จโุฑปะมา รกัษาราชการ

แทน อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ผศ.ดร.วนัทนีย ์นามสวสัด์ิ ทีป่รกึษา
อธกิารบด ีและ ดร.ธนิน กรอธิพงศ์ รกัษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงาน

อธกิารบด ีร่วมกบักองนโยบายและแผน จดัโครงการต่อยอดและพฒันาแผนยุทธศาสตร ์สู่แผนปฏบิตักิารประจ าปี (Action 
plan) อย่างเป็นรปูธรรมอย่างมสี่วนร่วมของบุคลากรทุกระดบัภายในมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ครัง้ที ่2 (เดอืนสงิหาคม-
ตุลาคม) ในวนัที ่20-21 ตุลาคม 2561 ณ โนโวเทล รมิเพ รสีอรท์        จ.ระยอง มผีูบ้รหิาร คณาจารย ์และเจา้หน้าทีท่ีม่วีนั
คล้ายวนัเกดิในเดอืนสงิหาคม-ตุลาคม เขา้ร่วมโครงการเป็นจ านวนกว่า 60 คน โดยกจิกรรมเป็นการร่วมกนัต่อยอดจาก
โครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร ์5 ปี ในรอบปีทีผ่่านมา เพื่อระดมความคดิในการเขยีนโครงการต่างๆ และน าเสนอในการ
พฒันามหาวทิยาลยั 
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งานอนามยัและสขุาภบิาล จดัอบรมจติอาสา First Aid 

มรภ.บุรีรมัย ์จดัโครงการต่อยอดและพฒันาแผนยุทธศาสตร ์ 

สู่แผนปฏบิติัการประจ าปี (สงิหาคม-ตุลาคม) 

 



 
 

    

   สาขาวิชาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยอุีสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ น าโดย รศ.สมบติั ประจญศานต์ 

หวัหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม ไดน้ านักศกึษาสาขาวชิา
เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม จ านวนกว่า 50 คน เข้าศึกษาดูงานใน
ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2561 ณ อุทยานการเรียนรู้สิร ินธร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี ,พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน              
จ .นครราชสีมา ,  พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ,พิพิธภัณฑ์เมือง

นครราชสมีา เรอืนโคราช อาคารอนุรกัษ์ศลิปะสถาปัตยกรรมดเีด่น จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถมัภ์ ซึ่ง
วตัถุประสงคใ์นการเขา้ศกึษาดงูานในครัง้นี้ เพื่อใหน้ักศกึษาไดเ้ปิดโลกกวา้งทางวชิาชพี ศกึษาสถาปัตยกรรมระดบัประเทศ 
กิจกรรมการให้ความรู้ สร้างเสรมินักศึกษาให้มปีระสบการณ์ ทศันคติและจติส านึกในการเตรยีมความพร้อมในการฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีเพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นในการเรยีนต่อไป 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะ
เทคโนโลยอุีสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ชัน้ปีที ่2-3 ควา้
รางวลัชมเชย จากการส่งผลงาน WRAP WARP สิง่ประดษิฐ์สร้าง
พื้นที่ส่วนตัวในพื้นที่สาธารณะ เข้าร่วมประกวดในกิจกรรมการ
ประกวดแนวคิด Smart Living ในงานสถาปนิกอีสาน “สะหลาด
แถ้: Smart City, Smart Living”  โดยมสีถาบนัส่งผลงานเข้าร่วม
ประกวดทัง้สิ้น 9 สถาบนัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ่งจดัขึน้ใน
ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2561  ณ Fashion Mall, The Mall 
Shopping Center จ.นครราชสมีา จดัโดยสมาคมสถาปนิกสยามใน
พระบรมราชูปถมัภ์ และกรรมาธกิารสถาปนิกอสีาน ทางสาขาวชิา
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ ต้อง
ขอขอบคุณทางสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถมัภ์ และ
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ทีส่นบัสนุนในกจิกรรมการประกวดในครัง้นี้ เป็นอยา่งยิง่ 
 

เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม ศกึษาดงูาน จงัหวดันครราชสมีา 

 

นกัศกึษาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม ควา้รางวลั  
การประกวดแนวคดิ Smart Living 

 



 
 
 

สาขาวชิาเทคโนโลยอีิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยอุีสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ น าโดย อ.ณัฐพล ภูครองทอง หัวหน้า

สาขาวิชา  ได้น านักศึกษาจ านวนกว่ า  50  คน เข้าศึกษาดู ง าน                     
ณ สถานีโทรทศัน์ ไทยพบีเีอส, ศูนยน์ิทรรศการและการประชุม ไบเทคบาง
นา และสถาบนัวทิยาศาสตร์ทางทะเล มหาวทิยาลยับูรพา จงัหวดัชลบุร ี   
ในระหว่างวนัที ่12-13 ตุลาคม 2561 ซึง่วตัถุประสงคใ์นการศกึษาดูงานครัง้นี้ เพื่อใหน้ักศกึษา ไดเ้ปิดโลกทศัน์ทางวชิาชพี 
ตดิตามความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีตลอดจนศกึษาความรูส้กึรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

สโมสรนักศกึษาคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์
จดัโครงการ "ประกวดมารช์ ดาว-เดอืน คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม" ขึน้ ณ หอ้ง
ประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม ในวนัที่ 17 ตุลาคม 2561 โดยได้รบั
เกยีรตจิาก ผศ.วีระ เนตราทิพย ์คณบดคีณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม เป็นประธาน

ในพธิเีปิด ซึง่การจดักจิกรรมในครัง้นี้ จดัขึน้เพื่อใหน้ักศกึษามคีวามสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างเพื่อนร่วมรุ่น รุ่นพี ่มคีวามรกั ความ
ภาคภมูใิจในอตัลกัษณ์ของสถาบนั ชภูาพลกัษณ์มหาวทิยาลยั "บณัฑติมสี านึกด ีมคีวามรูคู้่คุณธรรม น าชุมชนพฒันา" โดยมี
ดาว และเดอืนทีผ่่านการคดัเลอืกจากแต่ละสาขา ทัง้ 7 สาขา เขา้ร่วมการประกวด กจิกรรมในการประกวดประกอบไปด้วย
รอบการโชวค์วามสามารถ การแสดง ของดาวและเดอืน การตอบค าถาม และกจิกรรมอ าลาต าแหน่ง ซึง่กจิกรรมเตม็ไปดว้ย
ความสนุกสนาน อบอุ่น และตื่นเต้น โดยผู้ที่ได้รบัต าแหน่งดาว คอื นางสาวศิวาพร รกัพ่วง จากสาขาวชิาเทคโนโลยี

วศิวกรรมโยธา และเดอืนคอื นายต้นตระกาล สมานมิตร จากสาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธา ทัง้นี้ยงัมกีารประกวด

ขบัรอ้งเพลงมารช์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ทมีทีช่นะเลศิการแขง่ขนัคอื ทมีจากสาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการโยธา 
 
 
 
 

 
 

 

 

เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส ์ศกึษาดงูานนอกสถานท่ี 

 

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม เขา้ร่วมประกวดมารช์ ดาว- เดอืน    
 



 

            
  

 ฝ่ายพฒันาวชิาชพีครู คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ 
น าโดย ดร.ศรีเพญ็ พลเดช รองคณบดฝ่ีายพฒันาวชิาชพีครู จดัโครงการ

สัมมนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวนัที่ 12 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ 
หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ ซึ่งรบัเกียรติจาก    
ดร.พชันี กลุฑานันท์ คณบดคีณะครุศาสตร ์เป็นประธานในพธิ ีและได้รบั

เกยีรตจิาก ดร.ฐิตาภรณ์ เวียงวิเศษ เป็นวทิยากรใหค้วามรู้แก่นักศกึษาหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑติ ชัน้ปีที ่5 จ านวน 568 

คน ทีไ่ดไ้ปปฏบิตักิารสอนในภาคการศกึษาที ่2 ปีการศกึษา 2561 ในสถานศกึษาทีม่คีุณภาพและเป็นทีย่อมรบัของสงัคมใน
เรื่องการจดัการศกึษา ในระดบัก่อนประถมศกึษา ระดบัประถมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น และตอนปลาย การจดัการ
สมัมนาครัง้นี้เพื่อใหน้กัศกึษาไดร้บัประสบการณ์และแลกเปลีย่นความรู ้ทีไ่ดร้บัระหว่างการปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์จดัการประชุมร่วมกนัในแนว
ทางการผลติและพฒันาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์  ในวนัที่ 22 ตุลาคม 
2561 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ ์ชัน้ 2 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ50 พรรษา มหา
วชริาลงกรณ (อาคาร 15) มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ โดยมหาวทิยาลยัราชภฏั

บุรรีมัย ์ไดด้ าเนินการตามพระราโชบายดา้นการศกึษาในสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั รชักาลที ่10 เกี่ยวกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัใน
การสรา้งความมัน่คงของชาต ิโดยให้ท างานให้เขา้เป้าในการยกระดบัคุณภาพการศกึษาและพฒันาท้องถิน่ในท้องที่ตน 4 
ยทุธศาสตร ์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึง่คณะครศุาสตรเ์กี่ยวขอ้งโดยตรงกบัยทุธศาสตร ์การผลติและพฒันาคร ูและ
ไดด้ าเนินการร่วมกนักบัมหาวทิยาลยัราชภฏั ทัง้ 38 แห่ง ในการก าหนดแนวทางการปรบัปรุงหลกัสูตรการผลติครแูละการ
สรา้งกระบวนการพฒันาศกัยภาพบณัฑติ  
 

 

 

 

 

 

 

 

ครศุาสตร ์จดัสมัมนาน.ศ.ก่อนฝึกประสบการณวิ์ชาชพีครใูนสถานศกึษา 

ครศุาสตร ์ประชมุเสนอแนะแนวทางการผลติและพฒันาคร ู



 
 
 

นักศึกษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลยัราชภัฏ
บุรรีมัย ์ร่วมน าเสนอผลงานวจิยัภาคโปสเตอรใ์นงานประชุมวชิาการ
ระดบันานาชาต ิมหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มกรุงศรอียุธยา ครัง้ที ่9 และ
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติระดับปริญญาตรี “วิจ ัยและ

นวตักรรมเพื่อสงัคม” น าโดย ดร.สุชาดา สานุสนัต์ อาจารย์
สาขาเกษตรศาสตร์ อ.พีร์นิธ์ิ ราชวิชา อาจารย์สาขาวิชา     
สตัวศาสตร ์อ.ดนัย รชัตะวราเศรษฐ์ อาจารยป์ระจ าสาขาวชิา
ประมง และนักศึกษาร่วมน าเสนอผลงานวจิยัในภาคโปสเตอร์
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 17-19 
ตุลาคม 2561 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัวลยัอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นการร่วมเผยแพร่
องคค์วามรูจ้ากงานวจิยัในระดบัชาตขิองนกัศกึษาและคณาจารย์ 
 

 
 

 
 

 ทีมวิจยัร่วม ประกอบไปด้วย อ.พิชิต วนัดี อ.สกรณ์ บุษบง นักศึกษา
สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์คณะวทิยาศาสตร ์และ อ.เลิศภมิู จนัทร
เพ็ญกลุ สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ลงพื้นที่วิจยั ”
แอพพลิเคชัน่การบรหิารจดัการน ้ากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผกัปลอดสารพษิ
ชุมชนบ้านหนองไผ่  ต . เมืองไผ่  อ .หนองกี่  จ .บุรีร ัมย์ ”  ร่วมติดตาม

ความก้าวหน้างานวิจยัติดป้ายกลุ่มเกษตรผู้ปลูกผกัปลอดสารพิษและประสานงานออกค่ายเกษตรอาสาร่วมใจพัฒนา
ชนบท ในวันนี้  13 ตุลาคม 2561 ณ หมู่บ้านหนองไผ่ ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรมัย์ โดยร่วมติดตามความคืบหน้า
โครงการวจิยั ตดิตามความคบืหน้าการใช้งานยูสเซอร ์และปรบัแต่งแอพพลเิคชัน่ในการบรหิารจดัการน ้าแก่เกษตรกรใน
พื้นที่ ติดตัง้ป้ายกฏระเบยีบข้อบงัคบัส าหรบักลุ่มเกษตรกรปลอดสารพษิชุมชนบ้านหนองไผ่  จดัท าป้ายกลุ่ม และติดต่อ
ประสานงานกบัผู้อ านวยการโรงเรยีนหนองไผ่ในการจะร่วมจดักิจกรรมบูรณาการงานวจิยักบัการจดักิจกรรมค่ายเกษตร
อาสาร่วมใจพฒันาชนบทของสาขาวชิาเกษตรศาสตร ์คณะเทคโนโลยกีารเกษตร เพื่อลงพืน้ทีบ่รกิารวชิาการถ่ายทอดองค์
ความรูด้า้นน ้าหมกัใหก้บันกัเรยีนในโรงเรยีนบา้นหนองไผ่ และเกษตรกรในชุมชนบา้นหนองไผ่ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทคโนโลยกีารเกษตร ร่วมน าเสนอผลงานวิจยั 

ภาคโปสเตอร ์งานประชมุวิชาการระดบันานาชาติ 

ทีมวิจยัลงพื้นท่ี ติดตามความกา้วหนา้งานวิจยั 
 



 
 
 

คณาจารย์และนักศกึษาและสาขาวชิาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
การ เกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ร่วมต้อนรบัเจา้หน้าที่บรษิทั Green 
World และพาเยี่ยมชมส ารวจพื้นที่ศูนย์หนองขวาง เพื่อหาแนวทางในการ
พฒันาร่วมมอืกนั โดย ดร.นิจพร ณ พทัลุง คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร           

ดร.สุชาดา สานุสันต์ น.ส.วรญัญา อาจบุราย น.ส.เสาวรีย์ เลิบไธสง 

นกัศกึษาสาขาวชิาเกษตรศาสตรช์ัน้ปีที ่4 นายปรีชา หลวงจ านง และ นายวีระศีกด์ิ ศรีสวสัด์ิ เจา้หน้าทีป่ระจ าศูนยห์นอง

ขวางร่วมต้อนรบัและแนะน า Mr.Chris และ Mr. Pokky เจา้หน้าที่ของบรษิัท ของ Green World จากเชยีงราย ลงส ารวจ

พืน้ทีศู่นยห์นองขวางเพื่อจะไดเ้ป็นพนัธมติรรว่มในการพฒันาศูนยห์นองขวาง ในวนัที ่22 ตุลาคม 2561 ณ แปลงปฏบิตักิาร
สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์ศูนยป์ฏบิตักิารอุดมศกึษาหนองขวาง 
  
 
 

     นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ชัน้ปีที ่4 หมูเ่รยีนที ่1-3 น าเสนอโครงงาน

ขัน้ตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรใน

รายวชิาการตลาดเกษตร ซึง่ม ีอ.เลิศภมิู จนัทรเพญ็กลุ เป็นอาจารย์

ผูส้อนประจ ารายวชิา ในวนัที ่9-10 ตุลาคม 2561 ณ หอ้งเรยีน 20306 

อาคารสิรวิิทยเกษตร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร โดยมวีตัถุประสงค์

เพื่อใหน้กัศกึษาไดเ้รยีนรูแ้ละฝึกปฏบิตัจิรงิในการเพิม่มลูค่าผลผลติทาง

การเกษตรจากวตัถุดบิในทอ้งถิน่ต่อยอดสู่เชงิพาณชิยใ์นอนาคต โดยนกัศกึษาไดท้ าการพฒันาผลติภณัฑต่์างๆ ดงันี้       

 1. ผลติภณัฑ ์แปรรปู ”เมด็บวัลอยสมนุไพรอบแหง้” 

 2. ผลติภณัฑ ์แปรรปูจากขา้วเมา่”ขา้วเมา่บาร ์Volceno” 

 3. ผลติภณัฑ ์แปรรปูจากเผอืก ”อยากเผอืก” 

 4. ผลติภณัฑ ์แปรรปู “เสน้ขนมจนีสมุนไพรอบแหง้” 

 5. ผลติภณัฑ ์แปรรปู ”ขา้วแต๋น แดนภเูขาไฟ “ 

 6. ผลติภณัฑ ์แปรรปู ”ขา้วเกรยีบราชนิีทบัทมิสยาม” 

 7. ผลติภณัฑ ์แปรรปู ”สบู่สมนุไพร หน้าใส เดง้ดึง๋” 

 8. ผลติภณัฑ ์แปรรปู ”กลว้ยแปรรปู” 

 9. ผลติภณัฑ ์แปรรปูน ้านมขา้วโพด ”นมโพ๊ด เสดสาด” 

 10.ผลติภณัฑ ์แปรรปูจากนม “เตา้ฮวยสตอเบอรีน่มสด 

 
 

เกษตรศาสตร ์ตอ้นรบัเจา้หนา้ท่ีบรษิทั GREEN WORLD 

และพาเยีย่มชมส ารวจพื้นท่ีศนูยห์นองขวาง 

เกษตรศาสตร ์น าเสนอโครงงานข ัน้ตอนการพฒันาผลติภณัฑแ์ปรรปู 



 

 

สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ น าโดย ดร.บรรเจิด สอน

สุภาพ หวัหน้าสาขาวิชา คณาจารย์สาขาวิชาและนักศึกษา

สาขาวชิาประมง ร่วมกจิกรรมตกับาตรพระสงฆจ์ านวน 9 รปู 
และฟังเทศน์จดัโดยชมรมพุทธศาสตรก์้าวหน้า มหาวทิยาลยั
ราชภัฏบุรีรมัย์ โดยได้รบัเกียรติจาก ดร.นิจพร ณ พทัลุง 

คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร ร่วมเป็นประธานในพธิ ีใน
วนัที ่10 ตุลาคม 2561 ทีผ่่านมา ณ ลานองคพ์ระพุทธสพัพญัญสูุคโต มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์เพื่อเป็นการร่วมท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา 
 
 
 

  สาขาวชิาสตัวศาสตร์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยั
ราชภฏับุรรีมัย ์จดักจิกรรมฝึกประสบการณ์ภาคปฏบิตักิารท าหมนัสุนัข
ให้แก่นักศกึษา น าโดย ผศ.ดร.บรรยง ศรีตะวนั อาจารยป์ระจ าสาขา 

และนกัศกึษาสาขาวชิาสตัวศาสตร ์รว่มฝึกภาคปฏบิตัเิรยีนรูข้ ัน้ตอนการ
ท าหมนัสุนัข ในวนัที่ 7 ตุลาคม 2561 ณ บ้านโคกใหญ่ต.เสมด็ อ.เมอืง 
จ.บุรรีมัย ์โดยไดร้บัเกยีรตจิาก นายสตัวแพทยก์ฤษณะ ศษิยเ์ก่ารุ่นพี่ 

มาเป็นวทิยากรสอนและฝึกฝนทกัษะทางปฏบิตัใิห้แก่นกัศกึษาสาขาวชิา
สตัวศาสตร ์  

 

 

 

  สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยั
ราชภฏับุรีรมัย์ น าโดย นายอ๊อด การรมัย์ ประธานนักศึกษาสาขาวิชา
เกษตรศาสตร ์ภาคกศ.บป.และคณะนักศกึษาภาคกศ.บป. รุ่นที ่30 และรุ่น 
31 ร่วมกนัจดัพธิไีหวค้รูนักศกึษาภาคกศ.บป สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 โดยได้ร ับเกียรติจาก          
ดร.นิจพร ณ พทัลุง คณบดีฯ ผศ.ดร.วนิดา วฒันพายพักุล หัวหน้า
สาขาวชิาและคณาจารย์ในสาขาร่วมในพธิ ีโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นการ
นอบน้อมแสดงความเคารพ ของศษิยท์ีม่ต่ีอครู-อาจารย ์และรว่มรบัประทาน
อาหารกลางวนัร่วมกนัเพื่อเป็นการสานความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างครู-ศษิย ์
ณ ห้องประชุมขวญัข้าว อาคารสริวิทิยเกษตร คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

 

สาขาวิชาประมง ร่วมกจิกรรมตกับาตรชมรมพทุธศาสตรก์า้วหนา้  

สตัวศาสตร ์จดักจิกรรมถ่ายทอดฝึกประสบการณก์ารท าหมนัสนุขัใหแ้ก่น.ศ. 

เกษตรศาสตร ์จดัพธีิไหวค้รนูกัศกึษาภาคกศ.บป.  



 
 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ โดย อ.เลิศภมิู จนัทรเพญ็กลุ     

เขา้ร่วมหลกัสูตรอบรมการออกแบบระบบน ้าในงานภูมทิศัน์  ซึง่จดัโดยกลุ่มจดัสวนสวย ร่วมกบับรษิทับ้านไร่ แอนดส์ปรงิ
เกลอร์ จ ากดั และบรษิัท Rain Bird จากประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยได้อบรมในวนัที่ 19-21 ตุลาคม 2561 ณ 27 รสีอร์ท       
อ.อู่ทอง จ.สุพรรรณบุร ีโดยได้รบัความรูแ้ละฝึกทกัษะด้านการจดัท าระบบการวางผงัการให้น ้าในการจดัภูมทิศัน์ การวาง
ระบบ Controller ในการควบคุมน ้าผ่านเครอืข่ายไรส้าย ศกึษาดูงานด้านนวตักรรมการให้น ้าในงานภูมทิศัน์ที่ไร่แสงเดอืน   
อ.ด่านชา้ง จ.สุพรรณบุร ีอนัจะน าความรูม้าใช้ในการจดักจิกรรมแขง่ขนัจดัสวนภูมทิศัน์และบูรณาการกบัการสอนในรายวชิา
เกษตรแมน่ย า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยั

ราชภฏับุรรีมัย์ น าโดย ผศ.ดร.วนิดา วฒันพายพักลุ หวัหน้าสาขาวิชา 
นายปรีชา หลวงจ านงค ์นายวีระศกัด์ิ ศรีสวสัด์ิ นกัปฏบิตักิารประจ าศูนย์
หนองขวาง และนักศกึษาสาขาวชิาเกษตรศาสตรช์ัน้ปีที ่2-3 ร่วมจติอาสาลง
แขกเกี่ยวขา้ว นวดขา้ว ณ แปลงนาสาธติ ศูนยป์ฏบิตักิารอุดมศกึษาหนองขวาง มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ อ.คูเมอืง ใน
วนัที่ 22-25 ตุลาคม 2561 เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลติข้าวอินทรยี์ปลอดสารพษิจากแปลงนาทดลองเพื่อน าไปไล่ความชื้นและ
เตรยีมน าเขา้สู่กระบวนการขดัสต่ีอไป  

 
 

 
       สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย     
ราชภฏับุรรีมัย ์จดักจิกรรมบูรณาการการเรยีนการสอนการวเิคราะหค์ุณสมบตัทิาง
เคมกีายภาพของดินร่วมกับการวิจยัเทคโนโลยปีุ๋ ยสัง่ตัดในรายวิชาความอุดม
สมบรูณ์ของดนิ น าโดย ดร.นิจพร ณ พทัลงุ อาจารยป์ระจ ารายวชิา และนกัศกึษา

สาขาวชิาเกษตรศาสตร ์ชัน้ปีที่ 2 ลงส ารวจและฝึกภาคปฏบิตักิารส ารวจโครงสรา้งและความหลากหลายคุณสมบตัทิางเคมี
ของดนิในพืน้ทีศู่นยป์ฏบิตักิารอุดมศกึษาหนองขวาง จากความรูใ้นภาคทฤษฏใีห้นักศกึษาไดเ้น้นการฝึกฝนทกัษะของจรงิ
เรยีนรูก้ระบวนการและขัน้ตอนต่างๆ เพื่อต่อยอดสู่งานวจิยัการใชเ้ทคโนโลยปีุ๋ ยสัง่ตดั 

เกษตรศาสตร ์ร่วมอบรมการจดัการระบบน า้ในงานภมิูทศัน ์กลุ่มจดัสวน

สวย 

เกษตรศาสตร ์ร่วมจติอาสาลงแขกเกีย่วขา้ว นวดขา้ว  

ณ แปลงนาสาธิต ศนูยป์ฏบิตัิการหนองขวาง 

เกษตรศาสตร ์วิเคราะห์คุมสมบตัิทางเคมีกายภาพของดนิ  



  
            
  

   

            ส านักงานต่างประเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์น าโดย ผศ.ดร.นวมิ

นทร ์ประชานันท์ รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการต่างประเทศ จดัโครงการจุดประกาย

และสรา้งแรงจูงใจในการเรยีนรูด้า้นภาษาองักฤษส าหรบันักศกึษาชัน้ปีที่ 1 และ 2 
คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ ในวนัที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2561 โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อ สรา้งแรงจูงใจใหก้บันกัศกึษาทีจ่ะเรยีนรูภ้าษาองักฤษ และน าไป
พฒันาตนเองในการสอนในอนาคต โดยพธิเีปิดไดร้บัเกียรตจิาก รศ.มาลิณี จุโฑ

ปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ ในการเป็น

ประธานเปิดงาน และไดร้บัเกยีรตจิาก ผศ.ดร.สรุชยั ปิยานุกลู ในการเป็นวทิยากรบรรยายพเิศษ เพือ่ใหน้กัศกึษาไดม้แีรงบนัดาลใจ

และกระตอืรอืรน้ในการเรยีนภาษาองักฤษ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              ส านักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์        
น าโดย ผศ.ดร.นวมินทร ์ประชานันท์ รองอธกิารบดฝ่ีายกิจการ

ต่างประเทศ จดัโครงการจุดประกายและสรา้งแรงจงูใจในการเรยีนรู้
ด้านภาษาองักฤษส าหรบันักศกึษาชัน้ปีที่ 3 และ 4 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 โดยมี
วัต ถุประสงค์เพื่ อ  สร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาที่จะเรียนรู้
ภาษาองักฤษ และน าไปพฒันาตนเองในการสอนในอนาคต โดยพธิี
เปิดได้รบัเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รกัษาราชการแทน 

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ในการเป็นประธานเปิดงาน 
และได้รบัเกยีรติจาก ผศ.ดร.สุรชยั ปิยานุกลู ในการเป็นวทิยากร

บรรยายพเิศษ เพื่อใหน้กัศกึษาไดม้แีรงบนัดาลใจและกระตอืรอืรน้ใน
การเรยีนภาษาองักฤษ นับว่าเป็นโครงการที่ดแีละมปีระโยชน์อย่าง
ยิง่ส าหรบันกัศกึษา 

 

ส านกังานต่างประเทศ จดัโครงการจุดประกายและสรา้งแรงจูงใจ

ในการเรยีนรูด้า้นภาษาองักฤษ ส าหรบัครศุาสตร ์ช ัน้ปีท่ี 1-2 

 

ส านกังานต่างประเทศจดัโครงการจุดประกายและสรา้งแรงจูงใจใน

การเรยีนรูด้า้นภาษาองักฤษ ส าหรบัน.ศ. ครศุาสตร ์ช ัน้ปีท่ี 3-4 

 



  
 
 

      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์        
น าโดย ผศ.ดร.สุภาพร ช่ืนชูจิตร คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ 
พร้อมด้วยคณะกรรมการ สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ส าหรบั
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  เพื่ อ รับทุนการศึกษาทั ้ง

ทุนการศกึษาแบบต่อเนื่องและทุนการศกึษาแบบใหค้รัง้เดยีว ในวนัที ่10 ตุลาคม 2561 ณ หอ้งประชุมดาวเรอืง อาคารศูนย์
วทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยกุต์ คณะวทิยาศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์น า
โดย ผศ.กิตติศกัด์ิ นามวิชา รองคณบดฝ่ีายบรหิารและ
วางแผนจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และข้อควรรู้การ
เบกิจา่ยปี 2561 และเอกสารแนบทีถู่กตอ้งของงานการเงนิ 
ปี 2562 โดยได้เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินมาให้
ความรู ้การตดัยอดเอกสารงบรายได ้และงบแผ่นดนิ, การ
เบกิจ่ายค่าวสัดุงบรายได้ และงบแผ่นดนิ, ค่าอาหารและ
ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม, ค่าตอบแทนวทิยากร, การจา่ยเงนิงบประมาณแผ่นดนิ ในวนัที ่19 ตุลาคม 2561 ณ หอ้งประชุม
ดาวเรอืง อาคารศูนยว์ทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยกุต์ คณะวทิยาศาสตร ์
 
 
 
 

   คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏั
บุรีร ัมย์ น าโดย ผศ.ดร.สุภาพร ช่ืนชูจิตร 
คณบดีคณ ะ วิท ย า ศ า ส ต ร์  พ ร้ อ มด้ ว ย
คณะกรรมการ สัมภาษณ์ทุนการศึกษา 
ส าหรบันักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ครัง้ที่ 2 
เพื่ อ รับทุ นก ารศึกษ าทั ้ง ทุ นก า รศึ กษ า
แบบต่อเนื่ องและทุนการศึกษาแบบให้ครัง้
เดยีว ในวนัที ่18 ตุลาคม 2561 ณ หอ้งประชุม

ดาวเรอืง อาคารศูนยว์ทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยกุต์ คณะวทิยาศาสตร ์

วิทยาศาสตร ์สมัภาษณทุ์นการศกึษา 

วิทยาศาสตร ์ประชมุชี้แจงหลกัเกณฑแ์ละขอ้ควรรูก้ารเบกิจา่ย 

วิทยาศาสตร ์สมัภาษณทุ์นการศกึษา คร ัง้ท่ี 2 

 



 

 
 คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์น าโดย ผศ.ดร.สุภาพร ช่ืนชูจิตร คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ เป็น

ประธานการประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะวทิยาศาสตร์ สมยัสามญัครัง้ที่ 6/2561 ในวนัที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง
ประชุมดาวเรอืง (หอ้ง 12104) ศูนยว์ทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยกุต์ คณะวทิยาศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์จดัโครงการประกวด
ดาวเดอืนและ MissladySCI ประจ าปีการศกึษา 2561 โดยไดร้บัเกยีรติจาก 
ผศ.ดร.สราวธุ แก้วศรี รองคณบดฝ่ีายวจิยัและพฒันา เป็นประธานเปิดงาน

ในวนัที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมวชิชาอตัศาสตร ์มหาวทิยาลยัราช
ภฏับุรรีมัย ์มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหน้ักศกึษาชัน้ปีที ่1 ทีเ่ขา้มาในมหาวทิยาลยั

ราชภฏับุรรีมัย ์จดักจิกรรมร่วมกนัมคีวามกล้าคดิกล้าแสดงออกและมไีหวพรบิ ผลการประกาศ ดาว เดอืน MissladySCI 
ประจ าปี 2561 โดยผลการประกวดประกอบไปดว้ย 
 - ดาว  ไดแ้ก่ นางสาวอรว ีบุญเตมิ (ป๋อมแป๋ม)  สาขาวชิาชวีวทิยา 
 - เดอืน ไดแ้ก่ นายกฤตมขุ เสนาสงัข ์(ดาฟ)  สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารกฬีา 
 - MissladySCI ไดแ้ก่ นายอชราย ุบุญยนื (โอมมี)่  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาศาสตร ์ประชมุคณะกรรมการบรหิารคณะ สมยัสามญัคร ัง้ท่ี 6/2561 

วิทยาศาสตร ์จดัประกวดดาวเดอืนและ MissladySCI 



 
 

 
 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ร่วมกจิกรรมท าบุญตกับาตร ในวนัที ่17 
ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ บรเิวณหน้าองค์พระพุทธสพัพญัญูสุคโต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ 
บุคลากร และนักศกึษาของมหาวทิยาลยั ได้มโีอกาสท าบุญตกับาตร 
ช่วยกนัอนุรกัษ์ เสรมิสร้าง สบืสานประเพณีอนัดงีามนี้ไว้ อีกทัง้ยงั
เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรมและพฤติกรรมอนัดงีามของชาว
พุทธให้เกดิความตระหนักและความศรทัธาในพระพุทธศาสนาอย่าง
แท้จรงิ ซึ่งมนีักศึกษาและคณาจารย์คณะวทิยาการจดัการเข้าร่วม
กจิกรรมเป็นจ านวนกว่า 50 คน   
 
 

 

 

 

 สาขาวชิาการบญัช ีคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราช
ภฏับุรรีมัย ์จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง “การพฒันาศกัยภาพ
นักศึกษาสาขาวิชาการบญัชี ประจ าปีการศึกษา 2561” ในระหว่าง
วนัที่  27-28 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธรกัษา มหาวทิยาลยั
ราชภฏับุรรีมัย์ มวีตัถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวชิาการบญัชีมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตราภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษา
มูลค่าเพิม่เพื่อเป็นการพฒันาศกัยภาพของนักศกึษาด้านการค านวน
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและภาษมีลูค่าเพิม่ 

  

 
 

 
 นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชัน้ปีที่ 4 คณะ
วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ ร่วมน าเสนอ
งานวจิยั ประเภท ดจิทิลัช่วยพฒันาเศรษฐกจิชุมชน ณ งาน
ประชุมวชิาการรฐัประศาสนศาสตร์ระดบัชาติ ครัง้ที่ 7 โดย
สมาคมรฐัประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ภายใต้หวัข้อ 
“รฐัประศาสนศาสตร์ไทย 4.0 : ประชารฐั นวัตกรรม และ

ความทา้ทาย” ในวนัที ่26 ตุลาคม 2561 ณ อาคารนวตัปัญญา มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ 
 

 

วิทยาการจดัการ ร่วมกจิกรรมท าบญุตกับาตร 

หนา้องคพ์ระพทุธสพัพญัญสูคุโต 

การบญัช ีอบรมการพฒันาศกัยภาพนกัศกึษา 

คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ ร่วมงานประชมุวิชาการ 

รฐัประศาสนศาสตรร์ะดบัชาติ คร ัง้ท่ี 7 



 
 
 
 

 

 สาขาวชิาการจดัการ คณะวทิยาการจดัการ น าโดย    
อ.ฤทยัภทัร ให้ศิริกลุ และ อ.จตพุร จนัทารมัย ์จดัโครงการ
ศึกษาดูงานและกิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึก ในหัวข้อ 
“หลกัธรรมมาภบิาล และความรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชน
เพื่อการจดัการธุรกจิอยา่งยัง่ยนื” ในวนัที ่28-29 ตุลาคม 2561 
ณ อุทยานเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา โดยมนีกัศกึษา
สาขาวชิาการจดัการ ชัน้ปีที ่3 จ านวน 100 คน เขา้รว่มกจิกรรมศกึษาดงูานสถานประกอบการเพื่อศกึษารปูแบบการจดัการ
ธุรกจิอย่างมสี่วนร่วม มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และร่วมกจิกรรมฟังบรรยายเกี่ยวกบัวนอุทยานเขาใหญ่ เดนิป่า
ศกึษาธรรมชาต ิรว่มสรา้งโป่ง ส่องสตัว ์เพื่อใหน้กัศกึษาเกดิความตระหนกัถงึความส าคญัของธรรมชาตชิุมชนและธุรกจิ เพื่อ
เป็นบณัฑติทีม่คีวามรูคู้่คุณธรรม และเป็นก าลงัของชาตต่ิอไป  
 

 

 
 

 มูลนิธพิฒันาบุคลากร มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์ โดย ผศ.วุฒินันท์        ราม
ฤทธ์ิ ประธานมลูนิธ ิและ รศ.ประสิทธ์ิ สวุรรณรกัษ์ ผศ.นิวฒัน์ กลัยพฤกษ์ และ อ.
สมบติั พลแย้ม มอบโล่เกยีรตยิศให้คณาจารยม์หาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย์   ที่ได้รบั
ต าแหน่งผลงานทางวชิาการ ในปี 2561 ซึง่มคีณาจารยค์ณะวทิยาการจดัการ   ทีไ่ดร้บั
ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ปรีชา ปาโนรมัย์ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร ์และ รศ.อรรถกร จตักุลู สาขาวชิาการตลาด         

                                                                    
 
 
 
 

 
 คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์
น าโดย รศ.ดร.ปรีชา ปาโนรมัย ์คณบดฯี จดัการประกวด
บุคลิกภาพดาว เดือน ดาวเทียม และร้องเพลงมาร์ช 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ในวนัที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ 
หอประชุมวชิชาอตัศาสตร ์โดยผลการประกวดประกอบไป
ด้วย ประเภทดาว ชนะเลศิ ได้แก่ น.ส.ภิชชานภา จนัท
บตุร สาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร รองชนะเลศิ ไดแ้ก่ 
น.ส.ศรินทรา อุทะรมัย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ น.ส.เกวลิน ปุริตา สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร ์ชัน้ปีที ่1 ประเภทเดอืน ชนะเลศิ ไดแ้ก่ นายตุลากร ภมิูปรีชา สาขาวชิาการตลาด รองชนะเลศิ ได้แก่นาย
พชรพล นิพรรมัย ์สาขาวชิาการจดัการ รองชนะเลศิอนัดบัที ่2 ไดแ้ก่ นายธนภทัร มีดี  สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์รกจิ และ
ประเภทดาวเทยีม ชนะเลศิ ไดแ้ก่ นายธนทตั โมกไธสง สาขาวชิาการท่องเทีย่วและการโรงแรม รองชนะเลศิ ไดแ้ก่ นาย
สหชยั คะเลรมัย ์สาขาวชิาการตลาด รองชนะเลศิอนัดบัที่ 2  ได้แก่ นายถนอม นิชพาทย ์ สาขาวชิาการจดัการ และ
รางวลัรอ้งเพลงมารช์ ชนะเลศิ ไดแ้ก่ สาขาวิชาการส่ือสารมวลชน               

วิทยาการจดัการ จดัโครงการศกึษาดงูานและกจิกรรมเสรมิสรา้งจติส านกึ 

มูลนธิิพฒันาบคุลากร มรภ.บรุรีมัย ์มอบโล่เกียรติยศ 

ใหค้ณาจารยท่ี์ไดร้บัต าแหน่งผลงานทางวิชาการ 

วิทยาการจดัการ จดัการประกวดบคุลกิภาพดาว เดอืน ดาวเทียม 



 
 
  On the 6th and  7th of October 2018, Asst. Prof. Dr. Kampeeraphab 
Intanoo, Associate Dean for Academic Affairs and Education Quality 
Assurance, from the Faculty of Humanities and Social Sciences, participated 
in the 200 years anniversary ceremony of Thai-American relations, at Wat 
Amphawan of America, Tennessee, in the United States of America. He also 
joined in with a talk to exchange and share academic works, and sign, on 

behalf of BRU, a Memorandum of Understanding (MoU) between Buriram Rajabhat University (BRU) and Middle 
Tennessee State University (MTSU).  
 
 
 

 
 The Faculty of Humanities and 
Social Sciences would like to congratulate 
three HUSOC lecturers on the occasion of 
receiving a new academic position as 
“Assistant Professor”. The three lecturers 
are as follows: 1) Assistant Professor Dr. 
Surachai Piyanukul from the English 
Program, 2) Assistant Professor Dr. 
Tanyarat Putthipongchaichan from the Public Administration Program, and 3) Assistant Professor Sittisak 
Pongpuehee from the English Program.  
 

 
 
 

 
 On the 29th September 2018, the 100 Year Foundation of Thai 
Teacher Education and Rai Khing Temple Foundation, organized 
an award presentation to the personnel model on the occasion of 
the 126th anniversary of the founding of Thai Teacher Education. 
The ceremony was held at Phuttawitchalai Meeting Room, 

Phranakhon Rajabhat University, Bangkok. On this occasion, Dr. Sutheekit Fodsungnern, Associate Dean, and also 
lecturers from the Public Administration Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat 
University, was designated as the personnel models for morality and ethics of the 100 Year Foundation of Thai 
Teacher Education in the academic year 2018. Assoc. Prof. Malinee Chutopama, Acting President of Buriram 
Rajabhat University, together with Assist. Prof. Dr. Akkarapon Nuemaihom, Dean of HUSOC, and HUSOC 
administrators, also took part in this event to congratulate him.  

Academic Exchange between HUSOC and MTSU 

Congratulations to Three New Assistant Professors! 

Congratulations to the Personnel Model  

of the 100 Year Foundation of Thai Teacher 

Education 



สรปุผลการประชมุสภามหาวิทยาลยัราชภฏับรุรีมัย ์

สมยัสามญั คร ัง้ท่ี 10/2561 

วนัจนัทรท่ี์ 29 ตลุาคม พ.ศ. 2561 
ณ ห้องประชุมเบญจกาญจน์ ชัน้ 5 อาคารนวตัปัญญา มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรมัย ์

 

1. เร่ือง การอนุมติัให้ปริญญาบณัฑิต ปีการศึกษา 2561 (ครัง้ท่ี 1) 
 สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 256 1 (ครัง้ที่ 1) ในหลักสูตร 
ครศุาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ปี) จ านวน 13 ราย 
 

2. เร่ือง การอนุมติัให้ประกาศนียบตัรบณัฑิต ปีการศึกษา 2561 (ครัง้ท่ี 1) 
 สภามหาวทิยาลยั มมีตอินุมตัใิหป้ระกาศนียบตัรบณัฑติ แกผู่ส้ าเรจ็การศกึษา ปีการศกึษา 2561 (ครัง้ที ่1) จ านวน 168 ราย 
 

3. เร่ือง การอนุมติัให้ปริญญามหาบณัฑิต ปีการศึกษา 2561 (ครัง้ท่ี 2) 
 สภามหาวิทยาลยั มมีติอนุมตัิให้ปริญญามหาบณัฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศกึษา 2561 (ครัง้ที่ 2) ในหลกัสูตร 
ครศุาสตรมหาบณัฑติ จ านวน 2 ราย 
 

4. เร่ือง การพิจารณาเหน็ชอบการปรบัปรงุแก้ไขหลกัสตูร (แบบ สมอ. 08) 
 สภามหาวทิยาลยั มมีตเิหน็ชอบการปรบัปรงุแกไ้ขหลกัสตูร (แบบ สมอ. 08) จ านวน 8 หลกัสตูร ดงันี้ 
 (1) การปรบัปรุงแก้ไขหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2548 จ านวน 3 หลกัสูตร  ได้แก่ 
หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาดนตรศีกึษา ฉบบัปี พ.ศ. 2558 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภูมศิาสตร์และภูมิ
สารสนเทศ ฉบบัปี พ.ศ. 2559 หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาภาวะผูน้ าเพือ่การพฒันาวชิาชพี ฉบบัปี พ.ศ. 2558 
 (2) การปรบัปรุงแก้ไขหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2558 จ านวน 4 หลกัสูตร ได้แก่ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารจัดการอุตสาหกรรม ฉบับปี พ.ศ. 2555 หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉบบัปี พ.ศ. 2555 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเคม ีฉบบัปี พ.ศ. 2554 
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสตัวศาสตร ์ฉบบัปี พ.ศ. 2561 
 

5. เร่ือง การพิจารณาเหน็ชอบร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อกัษรย่อส าหรบัสาขาวิชา ครยุวิทยฐานะ 
เขม็วิทยฐานะ และครยุประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรมัย ์ 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2561 
 สภามหาวทิยาลยั มเีหน็ชอบ ร่างพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยปรญิญาในสาขาวชิา อกัษรย่อส าหรบัสาขาวชิา ครุยวทิยฐานะ 
เขม็วทิยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์(ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึง่เป็นพระราชกฤษฎกีาทีก่ าหนดชือ่
ปรญิญา อกัษรย่อในหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ และสปีระจ าคณะพยาบาลศาสตรเ์พิม่เตมิ ทัง้นี้มหาวทิยาลยัจะไดน้ าเสนอรา่ง
พระราชกฤษฎกีาดงักล่าวเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา และคณะรฐัมนตร ีต่อไป 
 

6. เรื่อง การพิจารณาเหน็ชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏับุรีรมัยเ์พ่ือการพฒันา
ท้องถ่ินประจ าปี พ.ศ. 2561 
 สภามหาวทิยาลยั มมีตเิหน็ชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัยเ์พื่อการพฒันา
ทอ้งถิน่ ประจ าปี พ.ศ. 2561 และเหน็ชอบโครงการตามยทุธศาสตร ์ปีงบประมาณ 2562 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
  

7. เร่ือง การสร้างหอพกัอาจารยแ์ละบคุลากรของมหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรมัย ์
 สภามหาวทิยาลยั มมีติอนุมตัใิหม้หาวทิยาลยัสรา้งหอพกัอาจารย์และบุคลากร ของมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์โดยใช้
งบประมาณเงนิรายไดท้ีเ่หลอืของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 36,000,000 บาท (สามสบิหกลา้นบาทถว้น) เป็นงบประมาณใน
การกอ่สรา้ง 
 

8. เร่ือง การพิจารณาแต่งตัง้ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
 สภามหาวทิยาลยั มมีตเิหน็ชอบและแต่งตัง้ให ้อาจารยส์ทุศิา โขงรมัย ์เป็น เลขานุการสภาวชิาการ แทนต าแหน่งทีว่่าง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


