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 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนําโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
พรอมดวยอาจารย พนักงานเจาหนาที่ และนักศึกษา เขารวมโครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว    
รัชกาลที่ 10 ในวันศุกรที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ซึ่งจัดขึ้นโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
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 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย จัดโครงการ ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น.  ณ หองประชุมเล็กคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีผูเขารวมประชุม 
เปนอาจารยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 41 คน เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ 
ประจําปการศึกษา 1/2563
 โดยไดรับเกียรติ จาก รองศาสตราจารยมาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย เปนประธานในพิธีเปด 
พรอมทั้งกลาวในที่ประชุม จํานวน 3 เรื่อง เพื่อเปนแนวทางใหอาจารยไดปฏิบัติในการเรียนการสอนตอไป
 ผูชวยศาสตราจารยวีระ เนตราทิพย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนตัวแทนมอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดีกับ 
อาจารยที่ไดรับตําแหนงทางวิชาที่สูงขึ้้น ใหกับ ผูชวยศาสตราจารยสนิท พาราษฎร และ ผูชวยศาสตราจารยธัญรัศม ยุทธสารเสนีย
 ทั้งนี้ ผศ.วีระ เนตราทิพย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดเปดการประชุม โดยไดแจงใหที่ประชุมทราบในเรื่องตอไปนี้ 
1)การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ โดยใหจัดการเรียนการสอนแบบ On-site และ Online สลับกันไปตามตารางที่ 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดจัดทําขึ้น 2) การจัดสถานที่เรียน On-site ใหเหมาะสมกับมาตรการ Social Distancing 
และจัดที่นั่งในศูนยอาหาร Social Distancing ดวย 3)เรื่องการทําความสะอาด ใหเจาหนาที่ดําเนินการทําความสะอาดหองนํ้า วันละ 2 ครั้ง 4) 
เรื่องอุปกรณชุดการเรียนการสอน Online ทางคณะไดดําเนินการจัดซื้อใหกับคณาจารยทุกทาน 5) หามคณาจารยยายหองเรียนโดยพลการ 
หากเปนรายวิชาปฏิบัติควรจัดระยะหางที่เหมาะ และกําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สถาบัน ประจําปการศึกษา 
2562 การแขงขันทักษะทางวิชาการไดเลื่อนการจัดงานออกไป โดยจะจัดงานในวันที่ 6-9 มกราคม 2564 การบริหารจัดการงบประมาณ 
การซอมอาคาร 18 และโครงการ 1 คณะ 1 อําเภอ
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 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จัดโครงการสงเสริมทักษะความรูพื้นฐานดานศิลปะและการออกแบบ เรื่อง 
การปูพื้นฐาน ทักษะความรูดานการวาดเสน ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ในวันที่ 
29 มิถุนายน 2563  ณ หองปฏิบัติการการเรียนการสอน 1836  
โดยไดรับเกียรติจาก อาจารยวิชัย เกษอรุณศรี อาจารยจากสาขาวิชาศิลปะ 
และการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย เปนวิทยากรใหความรู
 ซึ่งวัตถุประสงคในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเปนการเตรียม 
ความพรอมใหกับนักศึกษาใหมกอนเปดภาคการศึกษาที่ 1 ประจําป 
การศึกษา 2562 เรื่อง การวาดเสน นักศึกษาจะไดรับความรูความเขาใจ 
ถึงรูปราง รูปทรง มิติ แสงและเงา เพื่อนําไปประยุกตใชสําหรับการ 
เรียนในรายวิชาอื่นๆ ตอไป และยังไดมีอาจารย ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ 
หัวหนาสาขาวิชา พรอมดวย อาจารยอัษฎางค รอไธสง และรุนพี่ ชั้นปที่ 2-4 
รวมโครงการ ชวยใหคําแนะนํา และสอนนองในกิจกรรมตางๆ นี้อีกดวย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย จัดประชุม 
รางแผนงบประมาณประจําป 2564 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 
11.00 น. ณ หองประชุมเล็กคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมี คณบดี 
รองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาสาขาวิชา และหัวหนาสํานักงาน 
เขารวมประชุมในครั้งนี้ โดยเปนการหารือ ในการรางแผน ในการเชื่อมโยง 
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหวิทยาลัย ทั้ง 9 ยุทธศาสตร และใหหนวย 
งานระดับคณะ สาขาวิชา

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย นําโดย อาจารย ดร.ธนกร ดุจเพ็ญ 
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา พรอมดวย อาจารย ดร.พูนธนะ ศรีสระคู อาจารยณัฐพล ภูครองทอง 
อาจารยณัฐวุฒิ พจนปริญญา และ ผศ.วิสิทธิ์ ลุมชะเนาวไดลงพื้นที่ บริการวิชาการ ถายทอดองคความรู 
ในเรื่อง การพัฒนา โรงเพาะเห็ดอัตโนมัติ ควบคุมดวยระบบ Internet of thing (IOT) 
ใหกับกลุมเกษตรกรเพาะเห็ด อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ณ โรงเพาะเห็ดกลุมชุมชน บานทุงสวาง 
อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเปนการลงพื้นที่ใหบริการวิชาการ 
สรางองคความรูใหกับกลุมชาวบานเปนครั้งที่ 2 เพื่อติดตามผลการใหความรูใหครั้งที่แลวเมื่อวันที่ 18 
ธันวาคม 2562 โดยการประสานงานของกลุมชุมชนผูใหญบาน บุญเพ็ง จันทา ไดรับความ 
รวมมือเปนอยางดี

»ÃÐªØÁÃ‹Ò§á¼¹»ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2564



ID-TECH NEWS
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÊÒÃ
Faculty of Industrial Technology

 Buriram Rajabhat University
www.idtech.bru.ac.th
www.facebook.com/idtechbru
ติดตอ : 044-611221 ตอ 3001-2

¡Ô¨¡ÃÃÁÍÍ¹äÅ¹� “ÍÒÃ�¤ Í�Ò¡ äËÁ�” ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ¡‹Í¹àÃÕÂ¹

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย โดย อาจารย ดร.ดนัย  นิลสกุล หัวหนาสาขาวิชา ไดจัดกิจกรรม 
มาสายไหม ตอนรับนองใหม สไตลชาวสถาปตยกรรม ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เปนกิจกรรมการตอนรับนองใหมชั้นปที่ 1 ของสาขาวิชา 
ซึ่งทางสาขาวิชาไดจัดขึ้นในทุกๆ ป โดยในปที่ผานมาเปนกิจกรรมที่รุนพี่และนองใหมไดมาพบกันกอนเปดเทอม สวนในปนี้ทางสาขาไดจัดกิจกรรมนี้ 
ขึ้นในรูปแบบออนไลนเปนครั้งแรก เพื่อใหรุนพี่และนองใหมไดทําความรูจักและแนะนําสายรหัส 
 กิจกรรมประกอบไปดวย
– กิจกรรมแบบ New Normal นอกเหนือจากการทําความรูจักแลวนั้น ยังมีสวนที่ทําใหสาขาไดสรางพื้นที่และเครื่องมือเพื่อรองรับกิจกรรมการ 
เรียนรูแบบใหมที่เปนรูปธรรมอยางเต็มตัว
– ขอขอบคุณ ทีมงานนักศึกษาทั้งรุนพี่และใหมนองที่ไดสรางปรากฏการณและประสบการณใหม ๆ ใหกับสาขา และสาขาจะรวมกันสราง New 
Normal ในแบบสรางสรรคตอๆ ไป

สาขาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย โดย 
อาจารย ดร.ดนัย  นิลสกุล หัวหนาสาขาวิชา ไดจัดกิจกรรมออนไลน ครั้งที่ 2 “อารค อาก 
ไหม” ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เปนกิจกรรมการเตรียมความพรอมกอนเรียน ใหกับ 
นักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม ในรูปแบบการแนะนํา การเตรียมตัว 
ปฏิบัติการวาดเสน ตลอดจนรวมสนุกตอบคําถามอยางเปนกันเอง
 นอกจากนั้นวันนี้สตูดิโอออนไลนของสาขามีของเลนมาใหมใหพวกพี่ๆ ไดลองใช และ 
พัฒนาระบบการสร างพื้นที่ออนไลน ที่พร อมให อาจารย และนักศึกษาในทุกช้ันป  
เขามาสรางสรรคกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งทางสาขาเปดพื้นที่สรางสรรคที่ชั้น 7 อาคาร 18 
เพื่อสราง Creativity //Critical Thinking and Problem Solving //Communication 
//Collaboration ซึ่งเปนทักษะจําเปนในอนาคต แลวคงไดพบกันกับกิจกรรมตอไปในเร็วๆ นี้

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา นํานักศึกษาชั้นปที่ 4 ในหลักสูตรเทคโนโลยีกอสราง 
ลงพื้นที่เพื่อฝกปฏิบัติและสํารวจจริง ศึกษาจากหนางานจริงรวมทั้งฝกปฏิบัติการสํารวจดวย 
ในรายวิชาวิศวกรรมการทาง โดยมีอาจารย ดร.ธวัชระพงษ วงศสกุล อาจารยประจํา 
วิชาเปนผูควบคุม และปฏิบัติสอน ในการลงพื้นที่จริงในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ 
สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม 
ในโครงการ สงเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด สินคาเกษตรปลอดภัย 
ถนนลาดยางแอสฟลติกคอนกรีต สายบาน โนนสวรรค – บานบัลลังกนอย ตําบลหนองตาด 
อ.เมือง จ.บุรีรัมย
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