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ประเด็นยุทธศาสตร์

ปรัชญา

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

นโยบาย

เป้าหมายหลัก

เอกลักษณ์

อัตลักษณ์

ค่านิยมองค์การ

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 



มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2.  วิสัยทัศน์  (Vision)

ภายในปี 2546 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและ
แข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ

3. พันธกิจ  (Mission) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้ก าหนดพันธกิจท่ีส าคัญเพื่อสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากลไว้  6 ประการดังนี้

1)  ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  
2)  วิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเช่ือมโยงเครือข่ายการวิจัย
3)  บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้
4) อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
5) ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
6) ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ  สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น

1.  ปรัชญา  (Philosophy)
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ



เป้าหมายที่ส าคัญในระยะ 4 ปี

1) มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของสังคมในทุกด้าน
2) มหาวิทยาลัยเป็นเลิศทางวิชาการและมีความพร้อมในการเข้า
ประชุมประชาคมอาเซียน
3) มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าท่ีมีความก้าวล้ า
ทางด้านวิทยาการ
4) มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น
5) มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
6) มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรท่ีมีการบริหารจัดการทรัพย์สินให้
เพิ่มพูนและใช้อย่างคุ้มค่า
7) มหาวิทยาลัยเป็นที่รวมของคนดี มีความสามารถ โดยท างาน
ร่วมกันอย่างเกื้อกูลและเป็นสุข มีระบบการ
บริหารจัดการท่ีกระชับ รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้

ภารกิจหลัก 6 ด้าน

1.ด้านการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
2.ด้านระบบสารสนเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยี
3.ด้านการวิจัยและบริการชุมชน
4.ด้านการบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
5.ด้านการบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
6.ด้านการพัฒนาบุคลากร
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4.  นโยบายสภาในการบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัยพ.ศ.2561-2565  (Core Policy)

1) เร่งรัดการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสูง ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ โดยมีการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์

2) เร่งรัดการวิจัยท่ีมีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และบริการวิชาการท่ีน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถ่ิน
3) พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการบริหารจัดการและรองรับความก้าวหน้าทางวิชาการ
4) ส่งเสริม สืบสาน ท านุบ ารุง และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่น 
5) ยกระดับการพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายทุกระดับให้มีคุณภาพสูงข้ึน จนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ
6) พัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สิน และสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้สูงสุด ตลอดจนเพิ่มช่องทางในการแสวงหารายได้
7) ปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานท่ีเน้นการมีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมคุณภาพ

5.  เป้าหมายหลักท่ีส าคัญ  พ.ศ.2561-2565 (Primary Goal)

1) มหาวิทยาลัยเป็นท่ียอมรับของสังคมในทุกด้าน
2) มหาวิทยาลัยเป็นเลิศทางวิชาการและงานวิจัยท่ีสามารถพัฒนาประเทศ
3) มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าท่ีมีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการ
4) มหาวิทยาลัยเป็นคลังภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถ่ิน
5) มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีส่งเสริม  สืบสาน  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
6) มหาวิทยาลัยเป็นที่รวมของคนดี  มีความสามารถ  โดยท างานร่วมกันอย่างเกื้อกูลและเป็นสุข มีระบบการจัดการท่ีกระชับ รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้
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6.  เอกลักษณ์  (Uniqueness)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

7.  อัตลักษณ์  (Identity)

บัณฑิตมีส านึกดี  มีความรู้คู่คุณธรรม  น าชุมชนพัฒนา

• ส านึกดี  หมายถึง  บัณฑิตมีจิตใจท่ีดีงาม  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตอาสา
• มีความรู้  หมายถึง  บัณฑิตมีความรอบรู้  มีทักษะ  ความสามารถ  และศักยภาพในวิชาชีพ
• มีคุณธรรม  หมายถึง  บัณฑิตมีคุณธรรม  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  และประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
• น าชุมชนพัฒนา  หมายถึง  บัณฑิตมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  มีความรับผิดชอบต่อสังคมท้ังบทบาทของผู้น าท่ีดี  มีความกล้าหาญทางจริยธรรมที่
จะน าชุมชนไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีดีกว่าโดยวิธีการแห่งสันติภาพ  และเล่ือมใสศรัทธาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

8. ค่านิยมองค์การ  (Core  Value)

มีวิสัยทัศน์  ซื่อสัตย์สุจริต  จิตอาสา  พัฒนาสังคม
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9.  คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  (Desirable Characteristics of Graduates)

1)  มีวิสัยทัศน์  คุณธรรม  จริยธรรม  ซื่อสัตย์  อดทน มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ
2)  ต้องเป็นผู้ท่ีมีความสามารถในด้านวิชาการและมีทักษะในวิชาชีพ
3)  ต้องเป็นผู้ท่ีมีความคิดเชิงสร้างสรรค์  เป็นนักวิเคราะห์  และนักแก้ปัญหา
4)  มีทักษะในการด ารงชีวิตและการท างานภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
5)  สามารถใช้ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี
6)  เป็นผู้มีความเพียรพยายามให้การเรียนรู้ด้วยตนเองและน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
7)  มีความส านึกในคุณค่าของท้องถิ่นและน าชุมชนพัฒนา

10. ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategic Issue) 

ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้  9 ประเด็นยุทธศาสตร์   ดังนี้
1.  พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นท่ียอมรับตามมาตรฐานสากล
2.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการวิจัยและพัฒนาสู่มาตรฐานสากล
3.  พัฒนามาตรฐานการให้บริการวิชาการ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน
4.  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรองรับความก้าวหน้าทางวิชาการเป็นท่ียอมรับในระดับสากล
5.  ส่งเสริม สืบสาน ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ให้มีความโดดเด่นสู่สากล
6.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทุกระดับสู่การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล
7.  พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
8.  สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานท่ีมุ่งเน้นการมีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมคุณภาพ
9.  พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
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ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต้ังอยู่ท่ี 439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ บนเนื้อท่ี 297 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อวันท่ี 6 ตุลาคม 
พ.ศ.2514 ช่ือ “วิทยาลัยครูบุรีรัมย์” เปิดรับนักศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา 2515 โดยเปิดสอนท้ังระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ท้ังภาคปกติและ
ภาคค่ า ปี พ.ศ. 2519 มหาลัยครู ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 และ ได้เปล่ียนช่ือหน่วยงานจากหมวดวิชาเป็นคณะ
วิชาและภาควิชา และเปล่ียนระบบ 3 ภาคเรียน เป็น 2 ภาคเรียน จากนั้นจึงได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรี 3 สาขา คือ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.) และวิทยาศาสตรบัณฑิต (ว.ทบ.) ในปี พ.ศ.2538 ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ ตามพระราชบัญญัติราชภัฏท่ีใช้แทนพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูเดิม 
เปล่ียนช่ือต าแหน่งอธิการเป็นอธิการบดี และคณะวิชาเปล่ียนเป็นคณะ และภาควิชาเปล่ียนเป็นโปรแกรมวิชา ท าให้ขยายการศึกษาโดยเพิ่มโปรแกรมต่างๆ ท่ี
จ าเป็นตามความต้องการของท้องถ่ิน และ เริ่มเปิดสอนบัณฑิตนักศึกษา ในปีการศึกษา 2541

ปี พ.ศ.2547พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้
ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  ราชภัฏ พ.ศ.2547 ซึ่งส่งผลให้สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ เปล่ียนสถานะ
เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต้ังแต่วันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 เป็นต้นไป และได้เปล่ียนช่ือมา
เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”  ใช้ช่ือภาษาอังกฤษว่า “Buriram Rajabhat University”
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หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประกอบด้วยคณะ 8 คณะ 5 ส านัก/สถาบัน

คณะ

1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณะวิทยาศาสตร์
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7. คณะพยาบาลศาสตร์
8. บัณฑิตวิทยาลัย

ส านัก/สถาบัน

1. ส านักงานอธิการบดี
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม
5. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม " ราชภัฏ " 
และตราประจ ามหาวิทยาลัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุดแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวพระราชอาณาจักร 
โดยนาม " ราชภัฏ หมายความว่า เป็นคนของพระราชา"

ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ พิจารณาจากดวงตราพระราชลัญจกรประจ าพระองค์รัชกาลปัจจุบัน เพื่อก าหนด
รูปแบบสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และได้รับพระราชทานมาเป็นตราประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวพระราชอาณาจักร 
ซึ่งมีรายละเอียดท่ีสมควร น ามากล่าวถึงไว้ ณ ท่ีนี้คือ

•   เป็นรูปแบบท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ให้ก าเนิดสถาบัน
•   เป็นรูปแบบท่ีเป็นกลาง เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นที่ต้ัง ธรรมชาติ และความสอดคล้องกับช่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีได้รับพระราชทาน
•   สีของตราประจ ามหาวิทยาลัย มี 5 สี ดังนี้

สีน้ าเงิน  หมายถึง  สถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ก าเนิดและทรงพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ”
สีเขียว    หมายถึง  แหล่งท่ีต้ังของสถาบันในแหล่งธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมสวยงาม
สีทอง    หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
สีส้ม      หมายถึง  ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกล
สีขาว     หมายถึง  ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
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คติธรรมประจ ามหาวิทยาลัย 

สีประจ ามหาวิทยาลัย
ม่วง - เหลือง

พระประจ ามหาวิทยาลัย
พระพุทธสัพพัญญูสุคโต

ต้นไมป้ระจ ามหาวิทยาลัย
ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูน)

สุวิชฺโช ชเน สุโต โหติ : ผู้มีความรู้ดี ย่อมเป็นเด่นในหมู่ชน 
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ความรู้คู่คุณธรรม

“บัณฑิตมีส านึกดี มีความรู้คู่คุณธรรม น าชุมชนพัฒนา” คือ อัตลักษณ์ (Identity) ของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
อัตลักษณ์ ดังกล่าวจึงเป็นเป้าหมายส าคัญ ท่ีคณาจารย์จะเฝ้าบ่มเพาะ วางแผนการจัดการเรียนการสอน ให้มีความรู้ท้ังด้านทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติกิจกรรม ท่ีจะท าให้
นักศึกษาเกิดทักษะความช านาญจนสามารถน าความรู้ท้ังด้านทฤษฎีและการปฏิบัตินั้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ในหน้าท่ีการงานท่ีรับผิดชอบ และไปใช้ในการ “น าชุมชน
พัฒนา” ได้ในอนาคต

อย่างไรก็ตามการมีความรู้ จะต้องควบคู่กับการมีคุณธรรมเป็นเครื่องก ากับเสมอ เมื่อความรู้ คือ ความถูกต้อง และคุณธรรม คือ ความดีงาม การปฏิบัติ
ตนอย่าง “ถูกต้องและดีงาม” จึงเป็นความสมบูรณ์ท่ีสังคมยกย่องและยอมรับ

เมื่อเริ่มต้นชีวิตการเป็นนักศึกษา เพื่อไปสู่เป้าหมายของการเป็น “บัณฑิตส านึกดี” จึงควรต้ังใจใฝ่หา “ความรู้” และมี “คุณธรรม” เป็นหลักยึดในการ
ด าเนินชีวิตท่ีจะน าพานักศึกษาไปสู่ความส าเร็จนั้น

หลักธรรมส าคัญท่ีนักศึกษาพึงน้อมน ามาประพฤติปฏิบัติ ได้แก่ คุณธรรมท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ คือ “อิทธิบาท 4” ซึ่งประกอบด้วย
1.ฉันทะ - ความพอใจ คือ พอใจในสาขาวิชาท่ีเรียน ชอบและรักท่ีจะเรียนซึ่งจะท าให้ต้ังใจในการเรียน
2.วิริยะ – ความเพียรพยายาม คือ มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้ เพียรพยายามท างานท่ีอาจารย์มอบหมายอย่างเต็มท่ี
3.จิตตะ - เอาใจใส่ คือ เอาใจใส่ฝักใฝ่ในการเรียน  มีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการศึกษา
4.วิมังสา – หมั่นตริตรองพิจารณา คือ ตริตรองพัฒนา ทบทวนในส่ิงท่ีศึกษาเล่าเรียน หาแนวทางปรับปรุงการเรียนให้ดีขึ้น
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หลักคุณธรรมของคนดี คือ สัปปุริสธรรม 7 ซึ่งประกอบด้วย
1.ธัมมัญญุตา – ความเป็นผู้รู้จักเหตุ คือ รู้หลักการ กฎเกณฑ์ของส่ิงท่ีตนจะเข้าไปเกี่ยวข้องในการด าเนินชีวิต รู้และเข้าใจส่ิงท่ีจะต้องประพฤติปฏิบัติ
2.อัตถัญญุตา – ความเป็นผู้รู้จักผล คือ รู้ความมุ่งหมายของหลักการท่ีตนปฏิบัติ เข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจการท่ีตนกระท า
3.อัตตัญญุตา - ความเป็นผู้รู้จักตน คือ รู้ว่าตนมีความสามารถ ความถนัด ฐานะ ความรู้ ฯลฯ เป็นอย่างไร
4.มัตตัญญุตา - ความรู้จักประมาณ คือ รู้จักความพอดี เช่น รู้จักการประมาณการใช้จ่าย การบริโภค หรือการพูด เป็นต้น
5.กาลัญญุตา – ความเป็นผู้รู้จักเวลา คือ รู้เวลาและระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการประกอบกิจการงาน และปฏิบัติการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้อื่น.

6.ปริสัญญุตา – ความเป็นผู้รู้จักชุมชน คือ รู้ระเบียบประเพณี วัฒนธรรม มาตรการของชุมชนท่ีตนเข้าไปเกี่ยวข้อง
7.ปุคคลัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักบุคคล คือ รู้จักและเข้าใจความแตกต่างของบุคคล รู้จักและเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่นอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ยังมีหลักคุณธรรมอีกมากท่ีนักศึกษาสามารถน้อมน ามาเป็นหลักยึดในการด าเนินชีวิต เช่น มรรค 8 ซึ่งจัดเป็น “ไตรสิกขา” คือ ศีล สมาธิ และ 
ปัญญา ธรรมท่ีท าให้งาม ขันติและโสรัจจะ ขันติ คือ ความอดทน อดกล้ัน เพื่อบรรลุความดีและความส าเร็จ ส่วน โสรัจจะ คือ ความสงบเสงี่ยม อัธยาศัยงาม

อย่างไรก็ตาม นักศึกษาพึงยึด “สติ” และ “ความไม่ประมาท” เป็นหลักธรรมก ากับการด าเนินชีวิตในทุกขณะ ขออวยพรให้นักศึกษาทุกท่าน จงประสบ
ความส าเร็จในการศึกษา  เพื่อเป็น “บัณฑิตมีส านึกดี มีความรู้คู่คุณธรรม น าชุมชนพัฒนา” ดังอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์ นามสวัสดิ์
ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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สภานักศึกษา ภาคปกติ มาจากการสรรหาสมาชิกของแต่ละคณะเข้ามาท างานสภานักศึกษาคณะละ 5 คน 7 คณะ รวมเป็น 35 คน และได้รับคัดเลือก
ประธานสภานักศึกษา รองประธานสภานักศึกษาคนท่ีหนึ่ง รองประธานสภานักศึกษาคนท่ีสอง เลขานุการสภานักศึกษา ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมาธิการและ
คณะกรรมการ เพื่อท าหน้าท่ีดังต่อไปนี้

อ านาจหน้าท่ีของสภานักศึกษา

สภานักศึกษามีอ านาจและหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

(1) ติดตามการด าเนินงานขององค์การบริหารนักศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภานักศึกษา 

(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและงบประมาณประจ าปีขององค์การบริหารนักศึกษา 

(3) ให้ข้อเสนอแนะต่อองค์การบริหารนักศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านต่าง ๆ 

(4) เสนอมหาวิทยาลัยให้มีหรือให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมนักศึกษา 

(5) เสนอความคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมนักศึกษาหรือกิจกรรมอื่น ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อนักศึกษาโดยตรง 

(6) วางระเบียบหรือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานภายในของสภานักศึกษา ซึ่งต้องไม่ขัด หรือแย้งกับระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

(7) แต่งต้ังคณะกรรมาธิการของสภานักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีสภานักศึกษามอบหมาย  

(8) ขอเอกสารหรือข้อมูลและเชิญคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาหรือนักศึกษาท่ีเกี่ยวข้องมาช้ีแจงและให้ความเห็นประกอบการพิจารณาใน

เรื่องใดเรื่องหนึ่งของสภานักศึกษา 

(9) ลงมติไม่ไว้วางใจคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือท้ังคณะ 

สภานักศึกษา
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อัตลักษณ์     ของสภานักศึกษา 

ต้ังมั่น น ำพำ รักษำสิทธิ

ต้ังม่ัน ในงานของสภา

น าพา ผู้น านักศึกษาให้ก้าวหน้าก้าวไกล

รักษาสิทธิ นักศึกษา

กรรมาธิการ ฝ่ายพิทักษ์รักษาสิทธิแห่งนักศึกษา ส่งเสริมการใช้สิทธินักศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และข้อคิดเห็นต่าง ๆ

ของนักศึกษา

กรรมาธิการ ฝ่ายวินัยนักศึกษา ระเบียบและวินัยแห่งนักศึกษา ควบคุม ก ากับ ดูแล และส่งเริมให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

และค าส่ังของมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม

กรรมาธิการ ฝ่ายติดตามการบริหารโครงการและงบประมาณ ปรับปรุง แก้ไข โปร่งใส ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานและโครงการต่าง ๆ ข

ององค์การบริหารนักศึกษา รวบรวมผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
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องค์การบริหารนักศึกษา

คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษามีอ านาจและหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

(1) บริหารกิจการท้ังปวงท่ีเกี่ยวกับองค์การบริหารนักศึกษา โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและหรือค าส่ังของมหาวิทยาลัย 

(2) ก าหนดนโยบาย รวมทั้งจัดท าโครงการและงบประมาณประจ าปีขององค์การบริหารนักศึกษา เพื่อเสนอต่อสภานักศึกษา 

(3) ด าเนินงานกิจกรรมขององค์การบริหารนักศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายท่ีแถลงไว้ต่อ  สภานักศึกษา

(4) ออกประกาศเกี่ยวกับการประชุมและการด าเนินงานภายในขององค์การบริหารนักศึกษาซึ่งไม่ขัดกับข้อบังคับ ระเบียบ 

ประกาศ และหรือค าส่ังของมหาวิทยาลัย 

(5) สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานของสโมสรนักศึกษาคณะ และชมรม

(6) แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด 

หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา 

(7) พิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ต่อสภานักศึกษา หรือมหาวิทยาลัย 
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สโมสรนักศึกษา

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา มีอ านาจและหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

(1) บริหารกิจการท้ังปวงท่ีเกี่ยวกับสโมสรนักศึกษา โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและหรือค าส่ังของมหาวิทยาลัย 

(2) จัดท าโครงการและงบประมาณประจ าปีของสโมสรนักศึกษาเพื่อเสนอต่อองค์การนักศึกษา

(3) ออกประกาศเกี่ยวกับการด าเนินงานภายในของสโมสรนักศึกษา ซึ่งไม่ขัดกับข้อบังคับระเบียบ ประกาศ และหรือค าส่ังของมหาวิทยาลัย 

(4) ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การบริหารนักศึกษา 

(5) แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณา และเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจ และหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 

(6) พิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ต่อองค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา 
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การให้บริการนักศึกษา : กองพัฒนานักศึกษา

การให้บริการงานทั่วไป

1. การออกใบรับรองความประพฤติ ปฏิบัติดังนี้

1.1 กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มขอใบรับรองความประพฤติ
ให้ครบถ้วน

1.2 อาจารย์ท่ีปรึกษาลงนาม
1.3 เจ้าหน้าท่ีธุรการออกใบรับรองความประพฤติ
1.4 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาลงนาม
1.5 หลักฐานท่ีต้องใช้ รูปถ่าย 1 นิ้ว จ านวน 1 แผ่น

2. กองทุนสวัสดิภาพนักศึกษา

1.1 การขอใช้สิทธิ์กองทุนสวัสดิภาพนักศึกษา
(1) ให้ความคุ้มครองแก่นักศึกษาภาคปกติทุกคน กรณี

อุบัติเหตุทุกชนิดตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง
(2) สิทธิในการคุ้มครองจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ นักศึกษาได้

รายงานตัวและมีสภาพการเป็นนักศึกษาสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วและสมัครเป็น
สมาชิกกองทุน และส้ินสุดเมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

1.2 ความคุ้มครองอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
(1) ส าหรับการเสียชีวิต 50,000 บาท
(2) ส าหรับการทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 25,000 บาท 

3)การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุให้ใช้สิทธิเรียกร้องได้ตามความเป็นจริงในวงเงิน
สูงสุด ไม่เกิน 3,000 บาท(สามพันบาทถ้วน)/ครั้ง/ราย และจะใช้สิทธิเรียกร้องได้เพียง
ครั้งเดียวในการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง โดยมีก าหนดระยะเวลายื่นค าร้องการบาดเจ็บ
ภายใน 30 วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ ในระยะเวลาของการคุ้มครองตามสิทธิ นักศึกษาใช้
สิทธิได้ตามความเป็นจริง แต่จะใช้สิทธิคุ้มครองสูงสุดได้เพียงไม่เกิน 3 ครั้ง/ราย/ปี

4)กรณีชีวิตกรณีท่ีเสียชีวิต ด้วยสาเหตุท่ีมิใช่อุบัติเหตุให้เบิกจ่ายเงินกองทุน 
เพื่อเป็นค่าปลงศพ 10000 บาท 

1. ค าร้องขอใช้สิทธิ์
2. ส าเนาใบชันสูตรพลิกศพ
3. ส าเนาบันทึกประจ าวันของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ
4. ส าเนาใบมรณะบัตรพร้อมตัวจริง
5. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิตและผู้รับประโยชน์
6. ส าเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักศึกษา สมาชิกกองทุนสวัสดิภาพ

นักศึกษาผู้เสียชีวิต
7. ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับผลประโยชน์
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กรณีบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ  นักศึกษาเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ 
สถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนในกรณีต่อไปนี้ให้น าเอกสารและหลักฐานขอรับ
เงิน ดังนี้

1. ค าร้องขอใช้สิทธิ์
2.ใบเสร็จรับเงินตัวจริง
3. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง (กรณีไม่ใช่สถานพยาบาลของทางราชการ)
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา

ตามกฎกระทรวง เรื่อง การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการแก่
บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ พุทธศักราช 2549 มาตรา 29(3) และ
มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497

นักศึกษาชาย ท่ีมีความประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการ
ทหารกองประจ าการในแต่ละปีการศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี้

1. ขอรับค าร้อง ได้ท่ี กองพัฒนานักศึกษา อาคาร คอมเพล็กซ์ ช้ัน 2 หรือ
ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคาร คอมเพล็กซ์ ช้ัน 1

2. กรอกรายละเอียดตามแบบค าร้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์
3. อาจารย์ท่ีปรึกษาลงนามรับทราบ

4. เอกสารหลักฐานท่ีใช้ประกอบในการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร มีดังนี้
4.1 ส าเนาใบส าคัญ (แบบ สด.9)  จ านวน 1 ฉบับ
4.2 ส าเนาหมายเรียกฯ (แบบ สด.35)  จ านวน 1 ฉบับ
4.3 ส าเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) จ านวน 1 ฉบับ [เฉพาะผู้

ท่ีเคยผ่อนผันมาก่อน กรณี ย้ายสาขาวิชาหรือย้ายสถานศึกษา]
4.4 ส าเนาทะเบียนบ้านเฉพาะเจ้าบ้าน จ านวน 1 ฉบับ
4.5 ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา จ านวน 1 ฉบับ
4.6 ส าเนาใบลงทะเบียนประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 จ านวน 1 ฉบับ 

[ข้อ 4.6 เฉพาะนักศึกษาภาค กศ.บป.] (ผู้ยื่นค าร้อง จะต้องลงนามรับรองส าเนา
เอกสารหลักฐาน ทุกฉบับ)
5. ห้วงเวลาในการยื่นค าร้อง ช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปี และภายในเดือน

มกราคม ของปีถัดไปเท่านั้น
6. ตรวจดูรายช่ือ และล าดับการขอผ่อนผันฯ ตามภูมิล าเนาทหารได้ท่ีกองพัฒนา

นักศึกษา คอมเพล็กซ์ ช้ัน 2 หรือท่ี ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ อาคาร คอมเพล็กซ์ ช้ัน 1 ได้หลังจากปิดการยื่นค าร้อง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
เป็นต้นไป
7. ไปรายงานตัว ณ ภูมิล าเนาทหาร [ตามหมายเรียก (แบบ สด.35)]ในวันตรวจเลือก 

เพื่อรับใบรับรองผลตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) [เพื่อใช้เป็นหลักฐานผ่อนผันฯ ในปี
ถัดไป (จนกว่าจะจบการศึกษา)

3. การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร
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การให้บริการงานกิจกรรมนักศึกษา

1. การจัดกิจกรรมภายใน

1.1 ขอค าร้องแบบขออนุญาตจัดกิจกรรมนักศึกษา
1.2 กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และบอกรายละเอียดการจัดกิจกรรมนักศึกษา

ให้ชัดเจน
1.3 อาจารย์ท่ีปรึกษาลงนาม
1.4 ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาลงนาม
1.5 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาลงนามอนุมัติ
1.6 หลักฐานมีดังนี้

- โครงการจัดกิจกรรม   จ านวน 1 ชุด
- รายช่ือคณะกรรมการจัดกิจกรรมและอาจารย์ท่ีปรึกษา จ านวน 1 ชุด
- ก าหนดการจัดกิจกรรม   จ านวน 1 ชุด

2. การจัดกิจกรรมภายนอก

2.1 ขอค าร้องแบบขออนุญาตจัดกิจกรรมนักศึกษา
2.2 กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และบอกรายละเอียดการจัดกิจกรรมนักศึกษา

ให้ชัดเจน
2.3 อาจารย์ท่ีปรึกษาลงนาม
2.4 ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาลงนาม
2.5 รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาลงนาม
2.6 อธิการบดีลงนามอนุญาต

หลักฐานมีดังนี้
- โครงการท่ีได้รับอนุมัติให้จัดกิจกรรมภายนอก จ านวน 1 ชุด

- เอกสารการท ากรมธรรม์ประกันชีวิต
- หนังสือขออนุญาตพานักศึกษาไปจัดกิจกรรมนอกสถานศึกษา
- หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง

หมายเหตุ มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ท่ี
1.ผศ.ธงรบ ขุนสงคราม ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
อาคาร 14 ช้ัน 2
2. สิบเอกสุธินันท์ สมอ่อน ผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ห้องกองพัฒนานักศึกษา อาคารราชภัฏคอมเพล็กซ์ ช้ัน2
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ชมรมจัดขึ้นโดยนักศึกษาท่ีมีความสนใจในการด าเนินกิจกรรมร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของชมรมนั้น ปัจจุบันมีชมรมนักศึกษา ท้ังส้ิน 31 ชมรม ดังนี้

1.ชมรมพุทธศาสตร์
2.ชมรมส่งเสริมสุขภาวะเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน
3.ชมรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน
4.ชมรมค่ายอาสาพัฒนาและบ าเพ็ญประโยชน์
5.ชมรมเกษตรอาสา
6.ชมรมส่ิงทออาสา
7.ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
8.ชมรมดอกหญ้าร าพัน
9.ชมรมฮักแพงแบ่งปันร่วมกันเฮ็ดดี
10.ชมรม ฟ.ฟืนกับผืนป่า
11.ชมรมรากแก้ว
12.ชมรมคณิตศาสตร์
13.ชมรมอาสาร่วมรักษ์พัฒนา
14.ชมรมค่ายคิดวิเคราะห์
15.ชมรม Animal Science Club
16.ชมรมสถิติปันน้ าใจ
17.ชมรมกีฬาและนันทนาการ

3 ชมรม

18.ชมรมแบ่งฝันปันรัก
19.ชมรมศูนย์อ านวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และเยาวชน จังหวัดบุรีรัมย์
20.ชมรมเสืออาสา
21.ชมรมอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม
22.ชมรมวิทยาศาสตร์ราชฤกษ์
23.ชมรม TO BE NUMBER ONE
24.ชมรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
25.ชมรมศิลปะการแสดง
26.ชมรม INNOTECH BRU
27.ชมรมเทควันโด
28.ชมรม HEadS MAIN ร่วมใจรัก(ษ์)
29.ชมรม BRU Ambassador
30.ชมรมครอบครัวพอเพียง
31.ชมรมอาสายุวกาชาด
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การให้บริการงานบริการด้านสวัสดิการต่าง ๆ

งานหอพักนักศึกษา

หอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีดังนี้
1. หอพักราชพฤกษ์ 1 (อาคาร 4 ช้ัน ห้องพัดลม ห้องน้ าในตัว  

พัก 4 คน/ห้อง เตียง 2 ช้ัน หอพักละ 117 ห้อง)
2. หอพักราชพฤกษ์ 2 (อาคาร 4 ช้ัน ห้องพัดลม ห้องน้ าในตัว  

พัก 4 คน/ห้อง เตียง 2 ช้ัน หอพักละ 118 ห้อง)
3. หอพักราชพฤกษ์ 3 (อาคาร 4 ช้ัน ห้องพัดลม ห้องน้ าในตัว  

พัก 4 คน/ห้อง เตียง 2 ช้ัน หอพักละ 115 ห้อง)
4. หอพักราชพฤกษ์ 4 (อาคาร 4 ช้ัน ห้องพัดลม ห้องน้ าในตัว  

พัก 4 คน/ห้อง เตียง 2 ช้ัน หอพักละ 73 ห้อง)

สิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้อง
1. เตียงนอน 2 ช้ัน 
2. โต๊ะอ่านหนังสืออเนกประสงค์
3. ตู้เส้ือผ้า
4. พัดลม
5. ท่ีล้างจานพร้อมท่ีคว่ าจาน 1 ตัว
6. ห้องน้ าประกอบด้วย อ่างล้างหน้า กระจก ชักโครกแบบนั่ง  
7. ระเบียง 

สิ่งอ านวยความสะดวกส่วนกลาง

1. พื้นท่ีส าหรับนั่งพักผ่อนและอ่านหนังสือ
2. โทรทัศน์สี ส าหรับรับชมข่าวสารและรายการต่างๆ
3. ร้านสะดวกซื้อ
4. ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย
5. เครื่องออกก าลังกาย 
6. ตู้ซักผ้าหยอดเหรียญ
7. ตู้น้ าหยอดเหรียญ
8. ตู้เติมเงินโทรศัพท์
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การรักษาความปลอดภัย
1. มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ช่ัวโมง
2. ระบบกล้องวงจรปิด
3. มีอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีซึ่งเป็นคณะกรรมการด าเนินงานหอพัก คอยให้
ค าปรึกษาอยู่ประจ าหอพักแ

ระเบียบวินัยของหอพัก
1. ต้องไม่ละการเล่นพนัน ด่ืมสุรา สูบหรี่ หรือเสพของมึนเมาและ  ยาเสพติดให้

โทษทุกชนิดในบริเวณหอพัก โดยเด็ดขาด
2. ต้องไม่น าอาวุธทุกชนิด วัตถุระเบิด และเช้ือเพลิงอันอาจก่อให้เกิด  อัคคีภัยเข้า   

มาในบริเวณหอพักโดยเด็ดขาด
3. ต้องไม่น าสัตว์ทุกชนิดเข้ามาเล้ียงในบริเวณหอพัก
4. ต้องไม่กระท าการอันใด ท่ีเป็นการรบกวนผู้อื่น
5. ต้องไม่ประกอบอาหารอันก่อให้เกิดความร าคาญต่อบุคคลอื่นในหอพัก
6. ต้องไม่กระท าการอันใด อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่อาคารและทรัพย์สิน

ของหอพัก
7. ต้องไม่จัดงานรื่นเริงใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีซึ่งเป็น

คณะกรรมการด าเนินงานหอพัก
8. ต้องไม่แสดงพฤติกรรมอันก่อให้เกิดความเส่ือมเสียแก่ศีลธรรมจริยธรรม 

และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย
9. ต้องไม่น าบุคคลอื่นท่ีเป็นเพศตรงข้ามเข้ามาในบริเวณหอพักโดยเด็ดขาด
10. ต้องไม่ก่อการทะเลาะวิวาท

ขอค าร้องเข้าพักหอพักราชพฤกษ์ได้ท่ีงานหอพักนักศึกษา  
กองพัฒนานักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

- กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
- งานหอพักนักศึกษาลงนามรับทราบ
- ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาลงนามอนุมัติ
- ช าระเงินท่ีฝ่ายการเงิน

60



ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนักศึกษาพิการ DSS

ส่งเสริมการให้บริการและสนับสนุนด้านการศึกษาละงานด้านกิจกรรมแก่นักศึกษาผู้พิการให้เป็นผู้ท่ีสามารถด าเนินชีวิตในช่วงเวลาการศึกษาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาปกติท่ัวไปอย่างมีคุณภาพ และนักศึกษาพิการจะเป็นบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถซึ่งจะด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและเป็นท่ียอมรับของ
สังคม

ประเภทของนักศึกษาการที่อยู่ในความดูแลของ DSS
1. นักศึกษาพิการทางการเคล่ือนไหว
2. นักศึกษาพิการทางการมองเห็น ( ตาบอด และสายตาเลือนราง)

สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักศึกษาพิการแต่ละประเภท
1.1 ทางลาด ห้องน้ า ลิฟท์
1.2 ท่ีจอดรถ
1.3 บริการรถรับ – ส่ง  ในการสอบ การเรียน
1.4 การเปล่ียนห้องเรียนและห้องสอบ
1.5 กายภาพบ าบัด และธาราบ าบัด
1.6 หนังสือเบรลล์
1.7 เครื่องบันทึกเสียง IC Recorder
1.8 โปรแกรมอ่านจอคอมพิวเตอร์เป็นภาษาไทย/อังกฤษ (จอว์/ตาทิตย์)
1.9 CCTV เครื่องขยายภาพท่ีเป็นเอกสาร
1.10 โปรแกรมขยายตัวหนังสือและภาพ Zoomtech หนังสือเสียง
1.11 เครื่องขยายภาพแบบพกพา
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งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
บริการจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษาเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างหน่วยงาน

ภายในงานภายนอกและบริษัทเอกชนต่าง ๆในการจัดหาข้อมูลและหางานท่ีผ่าน
การตรวจสอบเบ้ืองต้นแล้ว น ามาให้บริการท้ังนักศึกษาท่ีอยู่ระหว่างการศึกษา
และศิษย์เก่าของมหาวิยาลัยท่ีส าเร็จการศึกษาไปแล้ว

นักศึกษาอยู่ระหว่างการศึกษามหาวิทยาลัยจะรับสมัครเพื่อคัดสรรให้
นักศึกษาท างานในช่วงเวลาว่างจากการเรียน โดยนักศึกษาสามารถแจ้งความ
ประสงค์ ให้มหาวิทยาลัยจัดงานให้

นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว (ศิษย์เก่า) งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ได้จัดมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครงานทังภาครัฐและเอกชน ได้แก่ 
บอร์ดหน้ากองพัฒนาการ เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา

เฟสบุ๊คกองพัฒนาการศึกษา เฟสบุ๊คศิษย์เก่า นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ศิษย์
เก่าเขาร่วมโครงการตลาดนัดแรงงาน (Job Fairs) ซึ่งเป็นช่องทางการส่งเสริม
อาชีพอีกทางหนึ่งด้วย

งานบริการให้ค าปรึกษา 
บริการให้ค าปรึกษานับเป็น “หัวใจของบริการแนะแนว” บริการ

ให้ค าปรึกษาจะช่วยให้นักศึกษาท่ีประสบปัญหาทุก ๆ ด้าน เช่น การเรียน ชีวิต 
และสังคม เพื่อให้นักศึกษาสามารถคิดแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง การ
ให้ค าปรึกษาเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาสามารถเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ี
เหมาะสมและรับผิดชอบด้วยตนเองได้โดยผ่านกระบวนการ ข้ันตอน และเทคนิค
การให้ค าปรึกษา และท่ีส าคัญอย่างยิ่งคือ ผู้ให้ค าปรึกษาจะเก็บเรื่องของนักศึกษา
เป็นความลับ

การบริการให้ค าปรึกษามีหลายรูปแบบ ดังนี้
1) การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Counseling) นักศึกษา

สามารถเข้ารับการปรึกษาเป็นรายบุคคลได้โดยตรง ในทุก ๆ เรื่อง
2) การให้ค าปรึกษาเป็นกลุ่ม (Group Counseling) นักศึกษาสามารถ   

แจ้งความจ านงรับการปรึกษาเป็นรายกลุ่ม ในเรื่องต่าง ๆ เช่น 
การเลิกบุหรี่ เลิกสุรา และการพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่าง ๆ

3) การให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ 081-9671077 สามารถขอรับ 
ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ในวันราชการ เวลา 08.30-16.30 น.

4) การให้ค าปรึกษาออนไลน์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการปรึกษา
นักศึกษาสามารถปรึกษาออนไลน์ ได้ทาง
E-mail :  hotline.bru@gmail.com  และ ส่งข้อความผ่านทาง Facebook
5) ตารางให้บริการสถานท่ี Happy Center อาคารคอมเพล็กซ์ ตึก23 ช้ัน2
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งานบริการด้านอนามัย ตั้งอยู่ท่ีศูนย์อนามัยบริเวณลานไทร เป็นการให้บริการด้านสุขภาพของนักศึกษากรณีเจ็บป่วย ซึ่งนักศึกษาสามารถยา้ยสิทธิ์เข้า
มารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพราะหากสิทธิ์การรักษาอยู่ท่ีอื่น(ท่ีภูมิล าเนา) นักศึกษาต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง ซึ่งทให้นักศึกษา
เสียค่าใช้จ่ายบางครั้งเป็นเงินจ านวนมาก การย้ายสิทธิ์ นักศึกษาไม่ต้องย้ายทะเบียนบ้าน ช่ือของนักศึกษายังคงอยู่ในทะเบียนบ้านตามภูมิล าเนาเช่นเดิม เป็นเพียงย้าย
สิทธิ์การรักษาเท่านั้น เมื่อนักศึกษากลับบ้าน ต้องการย้ายสิทธิ์กลับภูมิล าเนานักศึกษาสามารถย้ายสิทธิ์การรักษากลับคืนได้ใน 1 ปี สามารถย้ายสิทธิ์ได้ 4 ครั้ง
การย้ายสิทธิ์การรักษา ด าเนินการดังนี้

1. น าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ชุด มาท่ีห้องพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2. ลงช่ือในแบบฟอร์มท่ีห้องพยาบาล
3. ช่ือของนักศึกษาจะปรากฏในฐานข้อมูลของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ แล้วนักศึกษาจะได้รับการรักษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

งานบริการด้านอนามัย
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ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วยองค์การนักศึกษาและการด าเนินงาน
กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2558

โดยท่ีเป็นการสมควรออกข้อบังคับว่าด้วยองค์การนักศึกษาและ
การด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อให้การ
ด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดย
สรุปให้ได้ใจความของข้อบังคับฯได้ดังนี้

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน หรือการประสานงาน
ทางด้านกิจกรรมคือ กองพัฒนานักศึกษา องค์การนักศึกษา (ประกอบด้วย 
องค์การบริหารนักศึกษา และสภานักศึกษา) สโมสรนักศึกษา (แต่ละคณะ) และ
ชมรมต่างๆ โดยจะมีหน้าท่ีในการด าเนินท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ในแต่ละปีการศึกษา ภายใต้การเคารพสิทธิและหน้าท่ีของนักศึกษา

สิทธิของนักศึกษา
1. นักศึกษามีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง และมีสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น
ผู้แทนในองค์การนักศึกษา
2. นักศึกษามีสิทธิในการจัดต้ังพรรคนักศึกษา ชมรมภายใต้ข้อบังคับนี้
3. นักศึกษามีสิทธิรับทราบข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย
4. นักศึกษาย่อมมีสิทธิในการได้รับบริการท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้น

5. นักศึกษามีสิทธิในการพูด การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ท้ังนี้
ต้องไม่ขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
6. นักศึกษามีสิทธิในการด าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้นๆ โดย
ไม่ขัดต่อข้อบังคับนี้ และบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

1. นักศึกษามีหน้าท่ีรักาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. นักศึกษามีหน้าท่ีรักษาไว้ซึ่งช่ือเสียงเกียรติยศ และความสามัคคีของ  
นักศึกษาและมหาวิทยาลัย

3. นักศึกษามีหน้าท่ีศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ
4. นักศึกษามีหน้าท่ีปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ังและประกาศของ 

มหาวิทยาลัยตลอดจนบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
5. นักศึกษามีหน้าท่ีด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของวัฒนธรรมอันดี

ของชาติ
6. นักศึกษามีหน้าท่ีไปใช้สิทธิเลือกต้ัง และออกเสียงประชามติโดยสุจริต
7. นักศึกษามีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับขององค์การนักศึกษา

และให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมที่องค์การบริหารนักศึกษาและ
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น

หน้าท่ีของนักศึกษา

64



นักศึกษาหญิง

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556

การแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในเวลา
เรียนปกติให้แต่งกายให้เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กระโปรง  นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ให้ใช้กระโปรงสีเทาอ่อนเท่านั้น นักศึกษา
ช้ันปีท่ี 2,3 และ 4 ให้ใช้กระโปรงสีน้ าเงิน สีกรมท่า หรือสีด า ความยาวคลุมเข่า 
ไม่ผ่าชายกระโปรง ไม่มีจีบรอบ ห้ามใช้ผ้ายีนส์ ผ้าสักหลาด ผ้าลูกไม้ หรือผ้า
จอร์เจีย

2. เส้ือ ให้ใช้เส้ือเช้ิตสีขาวทรงสุภาพผ่าอกตลอดแขนส้ัน ผ้าเนื้อเกล้ียงไม่มี
ลวดลาย ไม่ใส่เส้ือรัดรูป สวมเส้ือเข้าในกระโปรง ให้ติดกระดุม โลหะเครื่องหมาย
มหาวิทยาลัย 5 เม็ด และใช้เข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัย

3. รองเท้า นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ให้ใช้รองเท้าหนังหรือผ้าใบหุ้มส้นสีขาวสวม
ถุงเท้าสีขาว นักศึกษาช้ันปีท่ี 2, 3 และ 4 ใช้รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า สีน้ าตาล 
หรือสีขาวไม่มีลวดลาย ไม่ต้องสวมถุงเท้า ความสูงของส้นรองเท้าไม่เกิน 1-2 นิ้ว 
ห้ามใช้รองเท้าสานหรือรองเท้าแตะ

4. เข็มขัด นักศึกษาทุกช้ันปีให้ใช้เข็มขัดหนังสีด า หัวเข็มขัดเป็นโลหะ
เครื่องหมายของมหาวิทยาลัย

นักศึกษาชาย

1. กางเกง นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ให้ใช้กางเกงสีเทาเท่านั้น นักศึกษาช้ันปีท่ี 2, 3 และ 4 ให้ใช้
กางเกงสุภาพสีน้ าเงิน สีกรมท่า หรือสีด า ห้ามใช้ผ้ายีนส์ ผ้าสักหลาด หรือผ้าจอร์เจีย

2. เส้ือ ให้ใช้เส้ือสีขาวทรงสุภาพผ่าอกตลอด แขนส้ัน หรือแขนยาว ไม่พับแขน 
เป็นผ้าเนื้อเกล้ียง ไม่มีลวดลาย สวมเส้ือเข้าในกางเกงและติดกระดุมให้เรียบร้อย

3. รองเท้า ให้สวมรองเท้าหนัง หรือผ้าใบหุ้มส้นสีด า หรือสีขาว ไม่มีลวดลาย ห้ามใช้
รองเท้าสานหรือรองเท้าแตะ สวมถุงเท้าสีด า สีน้ าเงิน หรือกรมท่า ไม่มีลวดลาย

4. เข็มขัด นักศึกษาทุกช้ันปีให้ใช้เข็มขัดหนังสีด า หัวเข็มขัดเป็นโลหะเครื่องหมายของ
มหาวิทยาลัย

5. ผม นักศึกษาทุกช้ันปีต้องไม่ไว้ผมยาวเกินควร และโกน หนวดเครา
ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ

การแต่งกายในพิธีต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย หรือกิจกรรมวันส าคัญของชาติ

นักศึกษาชายต้องแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย พร้อมเนคไท สีม่วง 
นักศึกษาหญิงต้องแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยท่ีก าหนดไว้

- การติดเข็มหน้าของนักศึกษาหญิงนั้นจะติดใต้บริเวณแนวเดียวกันกับ
กระดุมเม็ดท่ี 1 ของเส้ือนักศึกษา ซึ่งจะติดอยู่ท่ีด้านซ้ายและต้องให้อยู่ระหว่างกึ่งกลาง

- การติดตุ้งติ้งจะติดบริเวณรังดุมบนสุด ด้านซ้ายเหมือนการติดเข็มนักศึกษา
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3.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เร่ือง หลักเกณฑ์การเช้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาและการออกใบรับรองกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ. 2561

เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ท่ีมุ่งส่งเสริมให้
นักศึกษาเป็นผู้ท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตอาสา เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ และเพื่อให้การ
เข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก
นักศึกษา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31(1)(2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2543 และ ข้อ 38(7) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ว่าด้วยองค์การนักศึกษาและการด าเนินงานกิจกรรมนกัศึกษา พ.ศ. 2558 จึงออก
ประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์การ
เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษา และการออกใบรับรองกิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ. 2561”

ข้อ 2 ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศ
ข้อ 3 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ท่ีเข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 4 ในประกาศนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
“คณะ” หมายถึง คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

“รองอธิการบดี” หมายถึง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
“รองคณบดี” หมายถึง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ รองคณบดีคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีคณะ
วิทยาการจัดการ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

“หัวหน้าหน่วยงาน” ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการ
กอง และให้หมายความถึงหัวหน้าหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของโครงการ

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินงานกิจการนักศึกษา
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภาคปกติ
“กิจกรรม” หมายถึง กิจกรรมนอกหลักสูตรหรือโครงการส่งเสริมพัฒนา

นักศึกษาด้านต่าง ๆ เป็นส่วนเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะความรู้ความสามารถ
พัฒนาการบุคลิกภาพสุขภาพ ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา ไม่เป็น
ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ซึ่งมหาวิทยาลัย คณะ องค์กรกิจกรรมหรือองค์กร
ภายนอกจัดข้ึน

“กิจกรรมจิตอาสา” หมายถึง กิจกรรมท่ีนักศึกษาสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมโดย
มิได้บังคับหรือเกณฑ์คนเข้าร่วม ผลของกิจกรรมเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ชุมชน 
สังคม มหาวิทยาลัย ประเทศชาติ นักศึกษาเสียสละเวลา หรือประโยชน์ส่วนตน
เพื่ออุทิศแก่ส่วนรวมและสังคมโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทนจากการไปท า
กิจกรรมจิตอาสา
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“หน่วยกิจกรรม” หมายถึง จ านวนหน่วยนับโดยเทียบจากระยะเวลาการจัดกิจกรรมท่ี
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม ท้ังนี้ การก าหนดหน่วยกิจกรรมให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการก าหนด

“องค์กรภายนอก” หมายถึง หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนซึ่งไม่อยู่ใต้การก ากับของ
มหาวิทยาลัย

“องค์กรกิจกรรม” หมายถึง กลุ่มกิจกรรมนักศึกษาประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย กอง
พัฒนานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา 
สโมสรนักศึกษา หอพักนักศึกษา แนะแนว ชมรม

ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง5ถคณะกรรมการท่ีมีองค์ประกอบและหน้าท่ีดังนี้
5.1 องค์ประกอบของคณะกรรมกำร

5.1.1 อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีได้รับมอบหมาย เป็นประธาน กรรมการ 
5.1.2 รองคณบดีหรือผู้บริหารท่ีได้รับมอบหมายจากทุกคณะเป็น กรรมการ 
5.1.3 บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ด้านกิจกรรมนักศึกษาไม่เกิน 4 คนเป็น กรรมการ 
5.1.4 ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 
5.1.5 หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

5.2 หน้ำที่ของคณะกรรมกำร
5.2.1 ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้จัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
5.2.2 ก าหนดและอนุมัติหน่วยกิจกรรมของแต่ละโครงการและพิจารณาเทียบค่า

ประสบการณ์ผู้น าองค์กรกิจกรรมและเทียบโอนหน่วยกิตจะก า 
5.2.3 แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีแทนคณะกรรมการในขอบเขต

หน้าท่ีของคณะกรรมการ

5.2.4 ก ากับ ติดตามและประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
5.2.5 สรุปประเมินผลการด าเนินงานให้ข้อมูล เสนอแนะและรายงานผล

เสนอต่อมหาวิทยาลัย 
5.2.6 อื่น ๆ ตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย

ข้อ 6 ให้คณะท่ีมีนักศึกษาสังกัด แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการการเข้าร่วม
กิจกรรมแบบบูรณาการ ประกอบด้วยคณบดีเป็นประธานกรรมการ หัวหน้าสาขา
ทุกสาขาเป็นกรรมการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นกรรมการและ
เลขานุการ โดยมีหน้าท่ีดังต่อไปนี้

6.1 รวบรวมข้อมูลแผนการจัดกิจกรรมของคณะ สโมสรคณะ  องค์กร
กิจกรรมภายใต้ก ากับของคณะเพื่อจัดหมวดหมู่กิจกรรมให้เป็นไปตามข้อ 7

6.2 พิจารณาก าหนดหน่วยกิจกรรมของแต่ละโครงการและพิจารณาเทียบค่า
และเทียบโอนประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในสังกัด ตามหลักเกณฑ์
หรือแนวปฏิบัติท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
เห็นชอบ 

6.3 ประชาสัมพันธ์ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาในคณะ

6.4 บันทึก จัดเก็บข้อมูลนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อบันทึกลงฐานข้อมูล
กิจกรรมของนักศึกษา

6.5 อื่น ๆตามท่ีคณะบดีมอบหมาย
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ข้อ 7 นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมท้ัง 4 ประเภทดังนี้
7.1 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัยท่ีนักศึกษาต้องเข้าร่วมทุก

กิจกรรม ตลอดหลักสูตรเพื่อบันทึกลงสมุดกิจกรรมและฐานข้อมูลโดยกองพัฒนา
นักศึกษา ซึ่งมีท้ังหมด 8 กิจกรรม ดังต่อไปนี้

1 ปฐมนิเทศนักศึกษา (รวมถึงการอบรมภาษาอังกฤษและการอบรมIT)
2 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 
3 พิธีไหว้ครู
4 กีฬาสีภายใน ม่วง-เหลืองเกมส์
5 วันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ามหาราชานุสรณ์ 
6 เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา 
7 อธิบการดีพบนักศึกษา
8 ปัจฉิมนิเทศ

7.2 กิจกรรมเสริม คือ กิจกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนานักศึกษานอกจากสูตรแบ่ง
กิจกรรมเสริมเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้

1 ด้านวิชาการ 
2 ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
3 ด้านส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4 ด้านบ าเพ็ญประโยชน์และจิตอาสาพัฒนาท้องถ่ิน
5 ด้านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ 

นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 12 กิจกรรม และจ านวนช่ัวโมงรวมกิจกรรม
ต้องไม่น้อยกว่า 60 ช่ัวโมง ตลอดหลักสูตร ดังต่อไปนี้

1 วันราชภัฏ 

2 วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

3 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง  

4 วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร เทพยวรางกูร
5 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี
6 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
7 วันปิยมหาราช
8 วันลอยกระทง 
9 ประกวดมารช์ ดาว-เดือน 
10 กฐินมหาวิทยาลัย 
11 ถวายเทียนพรรษา 
12 วันสงกรานต์ 
13 กิจกรรมชมรม 
14 กิจกรรมนักศึกษาภายในและภายนอกท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด

กรณีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบ ให้นักศึกษาท ากิจกรรมซ่อมเสริมตาม
ประกาศ ข้อ 10.2

กิจกรรมเสริม คือ กิจกรรมท่ีองค์กรกิจกรรม จัดให้กับนักศึกษาท้ัง 7 คณะหรือคณะ
เดียว รวมถึงกิจกรรมชมรม ท่ีนักศึกษาจะต้องสังกัดชมรมอย่างน้อย 1 ชมรมในแต่ละปี
การศึกษาและต้องต่ออายุสมาชิกชมรม เพื่อบันทึกลงสมุดกิจกรรมและฐานข้อมูลโดย
กองพัฒนานักศึกษา
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ท้ังนี้กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ต้องเลือกเข้า
ร่วมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม

7.3 กิจกรรมระดับคณะ คือ กิจกรรมนอกหลักสูตรท่ีคณะ หรือองค์กร
กิจกรรม จัดให้กับนักศึกษาท้ังคณะ หรือบางสาขาวิชา นักศึกษาต้องเข้าร่วมไม่น้อย
กว่า 8 กิจกรรม และจ านวนช่ัวโมงร่วมกิจกรรมต้องไม่น้อยกว่า 48 ช่ัวโมง หรือตามท่ี
คณะประกาศ โดยกิจกรรมระดับคณะ บันทึกลงสมุดกิจกรรมและฐานข้อมูลโดยคณะ 
หรือองค์กรกิจกรรม

7.4 กิจกรรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  นักศึกษาท่ีกู้ยืมเงินกองทุน
เพื่อการศึกษาท่ีจะต้องเก็บช่ัวโมงกิจกรรมจิตอาสา 18 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาตาม
เกณฑ์ท่ีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาก าหนดโดยนักศึกษาสามารถบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรมได้ 2 แบบ ดังนี้

7.4.1 บันทึกกิจกรรมเข้าฐานข้อมูลระบบกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
7.4.2 หากบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมในแบบบันทึกกิจกรรมกองทุน

เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(แฟ้มข้อมูลนักศึกษา) จะต้องได้รับการลงนามรับรองจาก
หัวหน้าหน่วยงานท่ีจัดกิจกรรมและประทับตราตามหน่วยงาน (ถ้ามี)

ข้อ 8 การนับชั่วโมงกิจกรรม
8.1 กิจกรรมท่ีจัดไม่ถึง 3 ช่ัวโมง ให้คิดค่าตามช่ัวโมงท่ีจัดจริง 
8.2 กิจกรรมครึ่ง วันภาคเช้า หรือภาคบ่าย นับเป็น 3 ช่ัวโมง 
8.3 กิจกรรมท้ังวัน ภาคเช้าและภาคบ่าย นับเป็น 6 ช่ัวโมง 
8.4 กิจกรรมท่ีจัดท้ังวันและมีกิจกรรมต่อในภาคกลางคืน ให้คิดเป็น 9 ช่ัวโมง

ท้ังนี้ ทุกกิจกรรมจะไม่คิดรวมระยะเวลาเดินทางไปสถานท่ีท่ีจัดกิจกรรมเตรียม
งานหรือเตรียมสถานท่ี

8.5 การเทียบค่าช่ัวโมงกิจกรรม ส าหรับนักศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น เสียสละ 
นักศึกษาสามารถน าผลงานดังกล่าวมาเทียบค่าช่ัวโมงกิจกรรม เป็นกรณีพิเศษ
ได้แก่นักศึกษาท่ีมีผลงาน ดังต่อไปนี้

8.5.1 นักศึกษาท่ีด ารงต าแหน่งคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา 
(รวมประธานสโมสรนักศึกษา) คณะกรรมการสภานักศึกษา ประธานหอพัก
นักศึกษา ท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 ปีข้ึนไป จะสามารถเทียบช่ัวโมง
กิจกรรมได้ไม่เกิน 48 ช่ัวโมง 

8.5.2 นักศึกษาท่ีด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
คณะกรรมการชมรมนักศึกษาท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 ปี ขึ้นไป จะ
สามารถเทียบช่ัวโมงกิจกรรมได้ไม่เกิน 36 ช่ัวโมง 

8.5.3 นักศึกษาท่ีเป็นตัวแทนนักกีฬาสร้างช่ือเสียงให้มหาวิทยาลัย
สามารถเทียบช่ัวโมงกิจกรรมได้ไม่เกิน 24 ช่ัวโมง

ข้อ 9 การเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมและการรับรองการเข้าร่วมกจิกรรม
9.1 กิจกรรมที่จัดโดยองค์กรกิจกรรม

9.1.1 นักศึกษาดูประกาศและเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีหน่วยงานท่ีจัด
ก าหนด และต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในการเข้าร่วมกิจกรรม การแต่งกายในการ
เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามประกาศของหน่วยงานท่ีจัดกิจกรรม 

9.1.2 นักศึกษาจะต้องเตรียมบัตรประจ าตัวนักศึกษา สมุดกิจกรรมแบบ
บันทึกกิจกรรมของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมแต่
ละครั้ง หากไม่น ามาด้วยขอสงวนสิทธิ์การบันทึกกิจกรรมทุกกรณี 
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9.1.3 กรณีท่ีไม่พบข้อมูลบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษาจะต้องยื่นเรื่อง
ติดต่อหน่วยงานท่ีจัดกิจกรรมภายใน 10 วันหลังกิจกรรมเสร็จส้ิน หากเกินก าหนดขอ
สงวนสิทธิ์ในการรับใบระเบียนกิจกรรมทุกกรณี

ข้อ 10 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบ
10.1 ขำดกิจกรรมหลัก 1 กิจกรรม จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริม 3 กิจกรรม 

หรือเข้าร่วมการอบรมหรือบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาตน 18 ช่ัวโมง 
10.2 ขำดกิจกรรมเสริม 1 กิจกรรม จะต้องเข้าอบรม หรือบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ

พัฒนาตน 6 ช่ัวโมง 
10.3 นักศึกษำที่ไม่ผ่ำนกิจกรรมตำมประกำศ ไม่เข้ารับการอบรม หรือบ าเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อพัฒนาตนโดยไม่ท ากิจกรรมซ่อมเสริมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์การรับใบระเบียนกิจกรรม

ข้อ 11 การตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม
11.1 นักศึกษาสามารถตรวจสอบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเองได้ใน

ระบบบริการนักศึกษาทาง “ACT.BRUMAC.TH”
11.2 กรณีท่ีนักศึกษามีข้อสงสัยในข้อมูลทะเบียนกิจกรรม หรือประสงค์ขอ

ตรวจสอบหน่วยกิจกรรมให้ยื่นค าร้องท่ีกองพัฒนานักศึกษา หรือคณะภายหลัง
โครงการหรือกิจกรรมเสร็จส้ินแล้วไม่เกิน 10 วัน หากพ้นก าหนดดังกล่าวถือว่าหน่วย
กิจกรรมของโครงการนั้น ๆ  ถูกต้อง

ข้อ 12 การตรวจสอบหน่วยกิจกรรมเพื่อรับเอกสารส าคัญทางการศึกษา
ให้ยืนยันจากระบบบันทึกฐานข้อมูลกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้

คณะกรรมการกิจการนักศึกษาเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองผลการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศ
ข้อ 13 การออกใบระเบียนกิจกรรม (Activities Transcript)

13.1 นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมผ่านตามเกณฑ์ขั้นต่ าท่ีก าหนดหรือมี
ช่ัวโมงกิจกรรมไม่น้อยกว่า 150 ช่ัวโมง จึงสามารถขอใบระเบียนกิจกรรมได้ 

13.2 กองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ออกใบระเบียนกิจกรรมให้แก่นักศึกษาภายใน 7
วันท าการ นับจากวันท่ีได้รับค าร้องโดยมีข้ันตอนและหลักฐานประกอบ ดังนี้

1 นักศึกษากรอกและยื่นแบบค าร้องขอได้ท่ีกองพัฒนานักศึกษาม 
2 นักศึกษาช าระค่าธรรมเนียมรับเอกสารท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
3 กองพัฒนานักศึกษาจัดท าใบระเบียนกิจกรรมเพื่อเสนอนายทะเบียนหรือ

ผู้ช่วยนายทะเบียนท่ีได้รับการแต่งต้ังโดยอธิการบดี ให้รับผิดชอบเรื่องกิจกรรมของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นผู้ลงนามและเสนอรองอธิการบดีท่ีได้รับ
มอบหมายจากอธิการบดีลงนามรับรอง

ข้อ 14 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ โดยมีอ านาจออกหลักเกณฑ์ 
แนวปฏิบัติ หรือค าส่ังท่ีเกี่ยวกับการด าเนินการซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้

ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความหรือปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้
อธิการบดีเป็น ผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สุด
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คณะครุศาสตร์ 

ปรัชญา : (Philosophy)

ผลิตครูดีมีความรู้เป็นผู้น าเทคนิควิธีมีศรัทธาในวิชาชีพครู

วิสัยทัศน์ : (Vision)

คณะครุศาสตร์มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตครูให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมมีคุณภาพ
และเป็นศูนย์การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ : (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตครูและบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  วิชาการ
และวิชาชีพ
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายการ
วิจัย
3. บริการวิชาการแก่สังคม
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
5. ส่งเสริมวิทยฐานะครู

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ (Desirable Characteristics 
of graduates)

1. มีความรู้ความสามารถและเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครู
2. มีความประพฤติดีและด ารงตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
3. มีทักษะและความสามารถในการจัดและพัฒนากระบวนการเรียน

การสอน
4. มีทักษะในการแสวงหาความรู้ทักษะการติดต่อสื่อสารและพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. เห็นคุณค่าส านึกในการพัฒนาท้องถิ่นและอยู่ในสังคมอย่างมี

ความสุขเอกลักษณ์คณะครุศาสตร์

71



2. สังคมศึกษา
3. ดนตรีศึกษา(วิชาเอกดนตรีตะวันตก)

ดนตรีศึกษา(วิชาเอกดนตรีไทย)
4. พลศึกษา
5. คณิตศาสตร์
6. เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
7. นาฏศิลป์
8. ภาษาไทย
9. การศึกษาปฐมวัย
10. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
11. ภาษาอังกฤษ
12. ฟิสิกส์

ซึ่งในการจัดการการศึกษาของหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตตามโครงสร้าง
หลักสูตรจะมีความแตกต่างกับหลักสูตรอื่น ๆในส่วนของหมวดวิชาเฉพาะของ
หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตนั้นมีการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาคือกลุ่มของวิชาชีพครู
ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิตและกลุ่มวิชาเอกก าหนดให้เรียนไม่น้อย
กว่า 80 หน่วยกิตท้ังในส่วนของวิชาชีพครูทุกหลักสูตรจากจ านวนนักศึกษาเรียน
รายวิชาต่าง ๆในกลุ่มวิชาชีพครูตามท่ีก าหนดไว้เช่นเดียวกันทุกหลักสูตร

เอกลักษณ์คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดการศึกษาพัฒนาวิชาชีพครูภาค

กลางพัฒนาท้องถ่ิน

อัตลักษณ์ (Identity)
บัณฑิตมี ส ำนึกดี มีควำมรู้ คู่คุณธรรม น ำชุมชนพัฒนำ
ส านึกดี  หมายถึง  บัณฑิตท่ีมีจิตใจท่ีดีงาม ซื่อสัตย์สุจริตมีจิตอาสา
มีความรู้ หมายถึง  วันหยุดท่ีมีความรอบรู้มีทักษะความสามารถและ ศักยภาพใน
วิชาชีพ
มีคุณธรรม    หมายถึง   บัณฑิตท่ีมีคุณธรรมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
และประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
น าชุมชนพัฒนา  หมายถึง  บัณฑิตท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมท้ังบทบาทของผู้น าท่ีดีมีความกล้าหาญทางจริยธรรมท่ีจะน าชุมชนไปสู่การ
เปล่ียนแปลงท่ีดีกว่าโดยวิธีการแห่งสันติภาพและเล่ือมใสศรัทธาการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

อัตลักษณ์ (ldentity)
การจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์
(หลักสูตร 5 ปี)และได้รับการรับรองจากคุรุสภาโดยประสงค์ 12 สาขาดังนี้

1. ศิลปศึกษา
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปรัชญา : (Philosophy)
สร้างคนด้วยศาสตร์พัฒนาชาติด้วยภูมิปัญญาธ ารงศาสนาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล 

วิสัยทัศน์ : (Vision)
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในศาสตร์

แขนงต่าง ๆเพ่ือบูรณาการภูมิปัญญาและองค์ความรู้ใหม่ไปพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศบน
พ้ืนฐานความเข้าใจในหลักวัฒนธรรมอันดีงาม

พันธกิจ : (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ท าการวิจัย
3. บริการวิชาการแก่สังคม
4. ท าบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ

เป้าประสงค์ (Goal)

1. ผลิตบัณฑิตสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาการพัฒนาสังคม สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์
และสาระสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี(ศป.บ) สาขาวิชาศิลปะดิจิทัล
สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)สาขาวิชาภาษาอังกฤษสาขาวิชา
นิติศาสตร์
ระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

2. สนับสนุน การผลิตบัณฑิตในสาขาอื่น ๆให้แก่มหาวิทยาลัย
ราชภัฎบุรีรัมย์
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1. เป็นผู้มีจิตใจงาม หมายถึง เป็นผู้มีจิตใจอบอ้อมอารีและอาทรความช่วยเหลือ
ช่วยเหลือผู้อื่น

2. มีความรอบรู้และใฝ่รู้เพื่อพัฒนางานในหน้าท่ีของตนอยู่เสมอหมายถึงเป็นผู้มี
ความกระตือรือร้นใฝ่รู้ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้อยู่เสมอ

3. เป็นท่ีพึ่งพาของประชาชนและสังคมหมายถึงเข้าเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถและน าความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นท่ีพึ่งของ
ประชาชนในสังคมท้องถ่ิน

4. มีความเข้าใจชุมชนและท้องถิ่นหมายถึงเข้าใจเข้าถึงบริบทของชุมชนท้องถิ่น
5. เล่ือมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข
6. จิตอาสาท าเป็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนหมายถึงมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมของชุมชนด้วยจิตอาสาอย่างเต็มใจมองเห็นประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน

อัตลักษณ์ (ldentity)

3.การวิจัยส่งเสริมให้ บุคลากรท าการวิจัยโดยการจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนท้ัง
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและส่งเสริมให้ใช้กระบวนการวิจัยในการ
เรียนการสอนให้นักศึกษาทุกคนมีทักษะการวิจัยก่อนส าเร็จการศึกษา

4.การบริการวิชาการด าเนินการบริการวิชาการท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

5.สนับสนุนและ/หรือด าเนินกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

6.ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

ส ำนึกดี มีควำมรู้คู่คุณธรรม น ำชุมชนพัฒนำด้วยจิตสำธำรณะและมนุษย์สัมพันธ์
ส านึกดี  หมายถึง   บัณฑิตท่ีมีจิตใจท่ีดีงามซื่อสัตย์สุจริตมีจิตอาสา
มีความรู้    หมายถึง   บัณฑิตท่ีมีความรอบรู้ใฝ่รู้มีทักษะความสามารถมีวิจารณญาณ

และมีศักยภาพในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีคุณธรรม  หมายถึง  บัณฑิตท่ีมีคุณธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพและประพฤติ

ปฏิบัติตนเหมาะสมตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
น าชุมชนพัฒนา  หมายถึง  บัณฑิตท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมีความรับผิดชอบ

ต่อสังคมท้ังปากของผู้น าท่ีดีมีความกล้าหาญทางจริยธรรมท่ีจะน าชุมชนไปสู่การ
เปล่ียนแปลงท่ีดีกว่าวิธีการแห่งสันติภาพและเล่ือมใสศรัทธาการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยจิตสาธารณะและมนุษย์สัมพันธ์
ประกอบด้วย

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาศาสตร์ทางการศึกษาสู่การพัฒนา
ท้องถ่ินอย่างยังยืน
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ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพบัณฑิตด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
2. สร้างความเป็นเลิศสู่ประชาคมอาเซียน
3. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์และบริการวิชาการ

เพื่อเป็นแหล่งภูมิปัญญา
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและพัฒนาการ 

เรียนการสอน
5. อนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

สาขาวิชา

มีจ านวน 10 สาขาวิชาประกอบด้วย
1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
3. สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.)
4. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
5. สาขาวิชาดนตรี (ศป.บ)

6. สาขาวิชาบรรณารักษและสาระสนเทศศาสตร์
7. สาขาวิชาศิลปะดิจิทัล
8. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
9. สาขาวิชานิติศาสตร์
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ปรัชญา : (Philosophy)

เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติฝึกหัดสร้างประสบการณ์สร้างงานเล้ียง
ตนบริการชุมชนรับใช้สังคม

วิสัยทัศน์ : (Vision)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีมี

คุณภาพผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์มีความรู้คู่คุณธรรมบูรณาการภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์สากลเพื่อรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ

พันธกิจ : (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาการและเป็นผู้น าชุมชน 
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและเช่ือมโยงเครือข่าย

การวิจัย 
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและส านึกท่ีดีต่อสังคม
5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
6. ส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ

ปณิธาน (Resolution)
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพการท าวิจัยการบริการทางวิชาการ

แก่สังคมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและการเกษตรปลูกจิตส านึกให้รัก
หวง hand ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความยั่งยืน

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
มุ่งการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

อัตลักษณ์ (ldentity)
บัณฑิตมีส านึกดีมีความรู้คู่คุณธรรมน าชุมชนพัฒนา

สาขาวิชามีจ านวน 3 สาขาวิชาประกอบด้วย
1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 2. สาขาวิชาประมง 
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปรัชญา : (Philosophy)
มุ่งผลิตบัณฑิตสร้างเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ : (Vision)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ผลิตบัณฑิตท่ี

เป็นคนดีคนเก่งสามารถน าความรู้และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคมและส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่นได้

พันธกิจ : (Mission)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มุ่งศึกษาค้นคว้าวิจัย

ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาวิชาการทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อสร้าง
มนุษย์ให้มีทักษะและกระบวนการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

อัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บัณฑิตมีส ำนึกดี มีควำมรู้คู่คุณธรรม น ำชุมชนพัฒนำ
ส านึกดี    หมายถึง  บัณฑิตมีจิตใจท่ีดีงามซื่อสัตย์สุจริตมีจิตอาสา
มีความรู้    หมายถึง  บัณฑิตมีความรู้มีทักษะความสามารถและ

ศักยภาพในวิชาชีพ
มีคุณธรรม  หมายถึง  บัณฑิตมีคุณธรรมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

และประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมตามคุณลักษณะบัณฑิต ท่ีพึงประสงค์
น าชุมชนพัฒนา   หมายถึง  บัณฑิตมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมีความ

รับผิดชอบต่อสังคมท้ังบทบาทของผู้น าท่ีดีมีความกล้าหาญทางจริยธรรมท่ีจะน า
ชุมชนไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีดีกว่าโดยวิธีการแห่งสันติภาพและเล่ือมใสศรัทธาการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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สาขาวิชา
มีจ านวน 7 สาขาวิชาประกอบด้วย

1. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
3. สาขาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 
6. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
7. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
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คณะวิทยาการจัดการ

ปรัชญา : (Philosophy)
ความรู้ดี ทักษะเด่นเน้นคุณธรรม น าสังคม

วิสัยทัศน์ : (Vision)
คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรการศึกษาท่ีมีคุณภาพผลิตบัณฑิตให้มี

ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พันธกิจ : (Mission)
คณะวิทยาการจัดการมีพันธกิจและความรับผิดชอบครอบคลุม

ภาระงาน 6 ประการ
1. ส่งเสริมวิชาการและให้การศึกษาวิชาชีพขั้นสูง 
2. ท าการวิจัย 
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมป 
4. ปรับปรุงถ่ายทอดเทคโนโลยี 
5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
6. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ

อัตลักษณ์ (ldentity)
บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรมเพื่อน าความรู้พัฒนาท้องถิ่น

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

1. มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิชาการและวิชาชีพอย่างมีเหตุผล 
2. มีจริยธรรมคุณธรรมและความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ 
3. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและปฏิบัติเป็นแบบอย่างท่ีดี 
4. สามารถท างานเป็นทีมและท างานร่วมกับผู้อื่นได้
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและระดับท่ีส่ือสารได้อย่างน้อย 1
ภาษา 
6. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 7 สามารถประกอบวิชาชีพได้
อย่างมีคุณภาพ
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สาขาวิชา

มีจ านวน 9 สาขาวิชาประกอบด้วย
1 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
2 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
3 สาขาวิชาการตลาด 
4 สาขาวิชาการจัดการ
5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
6 สาขาวิชาการบัญชี 
7 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ
8 สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
9 สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

10 สาขาวิชาวิชาเศรษฐศาสตร์ (กลุ่มวิชาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่
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คณะวิทยาศาสตร์

ปรัชญา : (Philosophy)

มุ่งผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ : (Vision)
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมบริการวิชาการแก่สังคม
ค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาแก้ปัญหาท้องถิ่นและตอบสนองความ
ต้องการของสังคมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจ : (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีความรู้มีคุณธรรม
และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2. ให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแก่ท้องถ่ิน
3. ท าการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาแก้ปัญหาท้องถิ่นและ
ตอบสนองความต้องการของสังคม 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
5. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ
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เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
คณะวิทยาศาสตร์ มุ่งจัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา

ท้องถิ่น

อัตลักษณ์ (ldentity)
บัณฑิตมีส านึกดีมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มีคุณธรรมน าชุมชนพัฒนา

สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์มีท้ังหมด 12 สาขา

1. สาขาคณิตศาสตร์
2. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
3. สาขาเทคโนโลยี
4. สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
5. สาขาเคมี
6. สาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
7. สาขาสาธารณสุขศาสตร์
8. สาขาสถิติประยุกต์
9. สาขาชีววิทยา
10. สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
11. สาขานวัตกรรมส่ิงทอและการออกแบบ
12. สาขานวัตกรรมอาหารและการแปรรูป
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คณะพยาบาลศาสตร์

ปรัชญา : (Philosophy)
ผู้ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลท่ีมีคุณภาพมีคุณธรรมด้านสุขภาพสู่ประชาชน

วิสัยทัศน์ : (Vision)
ภายในปีพศ. 2570 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นองค์กร

ช้ันน าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลท่ีมี
คุณภาพและคุณธรรมน าการพัฒนาสู่ประชาชนในท้องถ่ินประเทศและประเทศในกลุ่ม
อาเซียน

พันธกิจ : (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตด้านพยาบาลท่ีมีความรู้คู่คุณธรรมและมีคุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพ
2. ให้บริการสุขภาพและบริการวิชาการแก่สังคมและเป็นแหล่งเรียนรู้

ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่ชุมชนและท้องถิ่น
3. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาสุขภาพของ

ชุมชนและท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมสืบสานท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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วัตถุประสงค์ 
เพื่อผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลท่ีมีคุณธรรมและความรู้ความสามารถในการ

ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและชุมชนดังต่อไปนี้
1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีด้านพยาบาลศาสตร์ให้มีความรู้

ความสามารถทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบมีเหตุผลการท างาน
ร่วมกับบุคคลอื่นในวิชาชีพและต่างวิชาชีพได้อย่างมีความสุขและมีทักษะในการ
ประกอบวิชาชีพพยาบาลอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมมีจิตอาสารับใช้ชุมชนมีความ
เป็นผู้น าและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 

2. เพื่อจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
และตามเกณฑ์ท่ีส านักคณะกรรมการอุดมศึกษาและสภาการพยาบาลก าหนด 

3. เพื่อผลิตงานวิจัยให้เป็นที่เช่ือถือและยอมรับทางด้านวิชาการโดยอาศัย
ความร่วมมือของบุคลากรและทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้ได้ผล
งานวิจัยท่ีมีคุณภาพท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

4. ให้บริการวิชาการด้านพยาบาลแก่สังคมพื้นฐานความรู้ทางวิชาการและ
ทักษะด้านวิชาชีพตามความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินและชุมชน

5. ส่งเสริมสืบสานท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

อัตลักษณ์ (Identity)
ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ เก่งงำน จิตบริกำร เป็นผู้น ำสุขภำพชุมชน 

เก่งงาน   หมายถึง ปฏิบัติการพยาบาลโดยผ่านการคิดอย่างเป็นระบบ   
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

จิตบริการ   หมายถึง มีหัวใจเป็นผู้ให้บริการจิตอาสาและเอื้ออาทร
เป็นผู้น าสุขภาพชุมชน หมายถึง เป็นผู้น าการพัฒนาสุขภาพชุมชนโดย
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมท่ีเหมาะสม
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เพลงประจ ามหาวิทยาลัย
เพลง : มาร์ช มรภ.บุรีรัมย์

มาร์ช /5.15/นคร ถนอมทรัพย์-คณะนักร้องทหารเรือ
ค าร้อง-ท านอง : ครูนคร ถนอมทรัพย์ (ศิลปินแห่งชาติ)
เรียบเรียงดนตรี : ครูประยงค์ ช่ืนเย็น (ศิลปินแห่งชาติ)

(ชาย) ม่วงเหลือง เรืองระบือ ด้วยศาสตร์ศิลป์    ราชพฤกษ์ เรืองระบิน คู่ถ่ินต ารา
มรภ.บุรีรัมย์ น าความรู้ น าความก้าวหน้า        สร้างบันฑิต พัฒนา สังคมไทย
(หมู่หญิง) ปลูกส านึก รักแดนดิน ถิ่นอีสาน              ศึกษาวิชาการ เรียนผ่านสดใส
ปริญญาคือศักด์ิศรี มีคุณค่า สถาบันมอบให้ เราภูมิใจ ในการเรียน และการสอน
(หมู่ชาย/หญิง)** มหาวิทยาลัย ราชภัฏ บุรีรัมย์              พระนวมินทรงธรรม พระราชทานพระลัญจกร
เป็นตราสัญลักษณ์จ ารูญ เทิดทูนภักดีภูธร       น้อมเกล้าฯ สืบสานค าสอน รู้รักสามัคคี
มั่นคง ความรักชาติ ศาสนา     มั่นคง ธรรมจรรยา บัณฑิตท่ีดี
ภูมิปัญญา ลูกม่วงเหลือง  พร้อมเรืองรอง ในทุกๆท่ี เทิดศักด์ิศรี มรภ.บุรีรัมย์

( ซ้ า ** )
ภูมิปัญญา ลูกม่วงเหลือง  พร้อมเรืองรอง ในทุก ๆท่ี  

เทิดศักด์ิศรี มรภ.บุรีรัมย์
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สโลสว์ /3.05/ชรัมภ์ เทพชัย /จิตติมา เจือใจ
ค าร้อง-ท านอง : ผศ.วันทนีย์ นามสวัสด์ิ
เรียบเรียงดนตรี : อ.จิรานุวัฒน์ ศรีมาลัย

เพลง : อาศิรวาทราชภัฏ

(ชาย) สิบสี่ กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ น้อมมนัส สดุดี ภูมีสยาม
ทรงเมตตา พระราชทานนาม ทุกเขตคาม เทิดพระกรุณา
(หญิง) อัญเชิญตรา พระราชลัญจกร สถิตบวร ตราสัญลักษณ์ ทรงคุณค่า
ราชภัฏ คนของพระราชา ศรีสง่า สถาบัน ของปวงชน (ชาย) ฉัตรเจ็ดช้ัน คือถูกต้อง และชอบธรรม 
วงจักรล้ า ศาสตรา อนุภาพล้น อุณาโลม คือปัญญา น าชุมชน
ส่องสกล ด่ังแสงสว่าง ท่ีพรั่งพราย (หญิง) น้ าเงิน แทนองค์พระมหากษัตริย์
ธรรมชาติเขียวงามเด่นชัด ทองรุ่งเรืองไสว ส้มแทนค่าศิลปวัฒนธรรมไทย
ขาวแทนใจบริสุทธิ์ ของผู้เรืองปัญญา (ชาย/หญิง) เราชาวมหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์
ส านึกล้ า เทิดพระคุณ เหนือเกศา ถวายปฏิญาณด าเนินตาม พระมรรคา

น้อมศรัทธา ถวายบังคม ด้วยภักดีนิรันดร์
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เพลง : ราชฤกษ์ในดวงใจ

โซลวอลท์ซ /3.28/พ.ต.ท.วิระ บ ารุงศรี
ค าร้อง-ท านอง : ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติข์จร
เรียบเรียงดนตรี : ผศ.นิคม สรีรักสูงเนิน

มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์ ธรรมชาติแสนงาม สมค าเขาลือเลื่อง
ได้เยือนได้เห็น สมนามเป็นมิ่งเมือง จ าเริญรุ่งเรือง ประเทืองฝัน
มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นหนึ่งในแดนสยาม ทุกยามล้วนมุ่งมั่น
อบรมสั่งสอน เอื้ออาทรต่อกัน พัฒนาสร้างสรรค์ เพื่อปวงไทย
** ผู้มีความรู้ดี ย่อมเป็นเด่นในหมู่ชน คติธรรมค่าล้น ของมหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ผูกพัน ร่มขวัญร่มใจ ม่วงเหลืองสดใส เปี่ยมศรัทธา
มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์ ความสุขความทรงจ า ยังงดงามล้ าเลอค่า
ด้วยใจมั่นคง รักด ารงสืบมา ภูมิใจหนักหนา ช่ัวฟ้าดิน
(ซ้ า**)
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บูม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

B R U ........................... BOOM
B R U ........................... BOOM
B R U พร้อม 3 4
วื้ด ........................... บูม
B U R I R A M
พัฒนาท้องถิ่น รับใช้ปวงชน
คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน
น้องพี่สัมพันธ์ ราชภัฏบุรีรัมย์
วื้ด ........................... บูม
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พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร



HAPPY CENTER



ปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่



กิจกรรมดาวเดือนมหาวิทยาลัย



กีฬามหาวิทยาลัย



วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชานุสรณ์ 



กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์



ภาพการประชุมสมัยสามัญครั้งที ่1

กิจกรรมมอบฮักเติมแฮง



กิจกรรมสัมพันธ์เครือข่ายนอกมหาลยั



กิจกรรมไหว้ครู



BRU Music Contest 2019



นักศึกษาที่สรา้งชื่อเสียงใหม้หาวิทยาลัย



1. อาคาร 1 (สถาบันวิจัย) 
2. อาคาร 2 (อาคารเรียนรวม) และห้องปฐมพยาบาล 
3. อาคารฝึกงานอุตสาหกรรม 
4. อาคารฝึกงานอุตสาหกรรม-โลหะ 5. อาคาร 
5 (อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์) 
6. อาคาร 6 (อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
7. อาคาร 7 (อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์) 
8. อาคาร 10 (อาคารเรียนคณะครุศาสตร์) 
9. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
10. อาคาร 10 (อาคารเรียนคณะครุศาสตร์) 
11. โรงย้ิม 
12. อาคาร 12 (อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์) 
13. อาคาร 13 (อาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตร์)
14. อาคาร 14 (อาคารเรียนศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์) 
15. อาคาร 15 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์)
16 (อาคารปฏิบัติการสิ่งทอ) 
17. อาคาร 17 (อาคารนวัตปัญญา) 
18. อาคาร 18 (อาคารเฉลิมเพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา) 
19. อาคาร 19 (อาคารสิรวิชญากร) 
20. อาคาร 20 (อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีการเกษตร)
21. อาคาร 21 (อาคารพาณิชย์) (บริการของ Flash Express )
22 อาคาร 22 (อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 
23. อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและอาคารศิลปะ 
24. อาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการ
25. อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
26.อาคารศิลปะ

A.อาคารอเนกคุณาคาร ๑ (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) 
B. สระว่ายน้ า
C โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ประถม) 
D. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (อนุบาล) 
E บริเวณหอพักนักศึกษา 
F. BRU DOME 
G. อาคารยานพาหนะและอาคารอนุรักษ์พลังงาน 
H. สนามกีฬากลาง 
I อาคารวิทยบรกิาร (อาคารบรรณราชนครินทร์) (ห้องสมุด) 
J. เวทีราชภัฏภิรมย์ (ลานกลางแจ้ง) 

K ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้บุรีรัมย์
L โรงแรมพนมพิมาน 
M. ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ 
N. หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ 
O. ลานองค์พระพุทธสัพพัญญสุคโต
P. บ้านพัก หอพักอาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี
Q. อาคารจอดรถ

แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ เว็ปไซต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 0 4461 1221, 0 4461 7589 http://www.bru.ac.th

คณะครุศาสตร์ 0 4461 1221 ต่อ 1001 http://edu.bru.ac.th

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 0 4461 1221 ต่อ 2001 http://www.agri.bru.ac.th

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 4461 1221 ต่อ 3001 http://www.idtechbru.com

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 4461 1221 ต่อ 4001 http://hs.bru.ac.th

คณะวิทยาการจัดการ 0 4461 1221 ต่อ 5001 http://fma.bru.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์ 0 4461 1221 ต่อ 6001 http://science.bru.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย 0 4461 1221 ต่อ 7401-2

สนง.ส านักศิลปและวัฒนธรรม 0 4461 1221 ต่อ 7601 http://artofculture.bru.ac.th

สนง.ส านักวิทยบริการ 0 4461 1221 ต่อ 7901 http://www.lib.bru.ac.th

วิเทศน์สัมพันธ์ 0 4461 1221 ต่อ 7905 http://oire.bru.ac.th

สถาบันภาษา (อาคารนวัตฯ) 0 4461 1221 ต่อ 7906

สนง.ศูนย์วิทยบริการ 0 4461 1221 ต่อ 7921 http://www.lib.bru.ac.th

งานประชาสัมพันธ์ 0 4461 1221 ต่อ 0, 7000, 7001 http://pr.bru.ac.th

การเงิน 0 4461 1221 ต่อ 7120, 7121
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หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ เว็ปไซต์

สนง.ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 0 4461 1221 ต่อ 7100, 7101 http://basr.bru.ac.th

สนง.งานทะเบียน 0 4461 1221 ต่อ 7111, 7112

สนง.กองนโยบายและแผน 0 4461 1221 ต่อ 7201, 7202 http://plan.bru.ac.th

ฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 0 4461 1221 ต่อ 7620

กองพัฒนานักศึกษา 0 4461 1221 ต่อ 7800, 8200 http://dsd.bru.ac.th/

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) 0 4461 1221 ต่อ 7711 http://brubi.ac.th/

กองทุนให้หู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 0 4461 1221 ต่อ 7801, 7802

งานออกแบบและก่อสร้าง 0 4461 1221 ต่อ 7810

งานอนามัยและสุขาภิบาล (ห้องพยาบาล) 0 4461 1221 ต่อ 7830

งานยานพาหนะ (โรงรถ) 0 4461 1221 ต่อ 7860

งานสวัสดิการ (ป้อมยาม) 0 4461 1221 ต่อ 7880
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