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 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ไดรับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
รวมถายภาพเพื่อแสดงความยินดี และชื่นชมกับความสามารถของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม/ศิลปะและการออกแบบ 
เนื่องในโอกาสไดรับรางวัล จากการสงผลงานเขารวม การประกวดการออกแบบเรขศิลป ในระดับ นักเรียน นักศึกษา ในโครงการ UBON GRAPHIC 
CONTEST 2020 ประกอบไปดวยรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โดย นายธนโชติ มุมทอง นักศึกษาชั้นปที่ 4 และ นางสาวสิตนาพร จงชิดกลาง 
นักศึกษาชั้นปที่ 4 ไดรับรางวัล ชมเชย โดยไดเขารับรางวัล กับ ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในงานแสดงนิทรรศการเรขศิลป 
จากอัตลักเมืองอุบลราชธานี ในงาน มูลมังเมือง ณ ศูนยการคา เซนทรัลพลาซาอุบลราชธานี ในวันที่ 30 กันยายน 2563 
ซึ่งมีผลงานสงเขาประกวดทั้งสิ้นกวา 30 ผลงาน จากหลากหลายสถาบัน เพื่อรวมกันสรางสรรคผลงานกราฟกที่ไดรับแรงบันดาลใจ 
จากอัตลักษณจังหวัดอุบลราชธานี และยังนําผลงานออกแบบเรขศิลปไปใชจริงในการพัฒนาสินคา บริการ และสงเสริมการเรียนรูของชุมชน 
อยางสรางสรรคตอไป
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยี 
สถาปตยกรรม ที่ไดสงผลงานภาพถายเขารวมประกวดใน หัวขอสถานที่อันทรงคุณคาดานศิลปวัฒนธรรมในบุรีรัมย ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 
ซึ่งจัดขึ้นโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภักบุรีรัมย ประกอบดวย นายจีรวุฒิ มีพิษ ไดรับรางวัลความคิดสรางสรรค 
นางสาวอังควรา นราชรัมย ไดรับรางวัลขวัญใจมหาชน โดยเขารับรางวัลกับ รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ ประชุมศิวาลัย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
ทางสาขาวิชา ตองขอขอบพระคุณผูจัดงาน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  เปนอยางยิ่ง เพราะเปนกิจกรรม 
ที่ทําใหนักศึกษาไดฝกประสบการณ ทักษะจากการเรียนรู นําไปใชปฏิบัติจริง
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย จัดประชุมผูบริหาร และครูแนะแนว ประจําปการศึกษา 2564 ขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ หองประชุมชั้น 
6 อาคารอเนกคุณาคาร complex มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย โดยมีครูแนะแนว เขารวมจากโรงเรียน ในจังหวัดบุรีรัมยและจังหวัดใกลเคียง 
จํานวนกวา 300 โรงเรียน
 กิจกรรมประกอบไปดวยการแนะนําคณะผูบริหารของมหาวิทยาลัย การมอบรางวัลแกโรงเรียนตางๆ และกิจกรรมจากทุกคณะ ทั้ง 7 คณะ 
เพื่อเปนการแนะนําใหรูจักแตละสาขาวิชา โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวัฒน มณีวรรณ รองคณบดีฝายวิชาการ 
เปนผูนําเสนอ และหัวหนาสาขาวิชาทั้ง 7 สาขาวิชา แนะแนวสาขาวิชาในครั้งนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีบําเพ็ญกุศลและกิจกรรมนอมรําลึก เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในวันจันทรที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ อาคารอเกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ) 
โดยมีคณะผูบริหาร อาจารย พนักงาน เจาหนาที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย เขารวมพิธีในครั้งนี้ พิธีประกอบไปดวย เวลา 07.00 น.  
พิธีสงฆและตักบาตรขาวสารอาหารแหง ณ บริเวณ โถงชั้น 1 อาคารอเนกคุณาคาร เวลา 09.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ 
(ถวายพานพุมดอกไมสดโทนสีเหลือง จํานวน 37 หนวยงาน ประธานในพิธี เปดกรวยดอกไม จุดเครื่องทองนอย ถวายราชสักการะ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการประกวด รองเพลงมารช & ดาวเดือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขึ้นในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ณ 
หองประชุมใหญ 2 โดยทั้ง 7 สาขาวิชาไดสงตัวแทน ดาว เดือน เขารวมประกวด ผลการประกวด
#เดือน
นายวีระพล อุตเสนา  รางวัลชนะเลิศ
นายยงวิทย ศรีเวียง รองชนะเลิศอันดับ 1
นาย ธีรทัศน จีนเกา รองชนะเลิศอันดับ 2
#ดาว
น.ส.วิราตรี ไชยศรี รางวัลชนะเลิศ
น.ส.อิสริยา เทพรักษา รองชนะเลิศอันดับ 1
น.ส.ลลิตา บุญตอ รองชนะเลิศอันดับ 2
#เพลงมารช
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม รางวัลชนะเลิศ
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม รองชนะเลิศอันดับ 1
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา รองชนะเลิศอันดับ 2

โครงการประกวด รองเพลงมารช
 & ดาวเดือน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย นําเสนอผลงานการออกแบบ 
แบบบาน สําหรับพักอาศัย ตอเจาของบานที่มีประสงคตองการสรางบาน ซึ่งเปนอาจารยและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย จํานวน 3 ทาน 
ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ อาคาร 18 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อใหเจาของบานไดเห็นแบบจริงๆ ที่นักศึกษาไดออกแบบ 
ซึ่งเปนการออกแบบตามความตองการของเจาของบานเองอีกดวย โดยเปนการบูรณาการการเรียนการสอนระหวาง 3 รายวิชา ไดแก 
การออกแบบสถาปตยกรรม  การอกแบบตกแตงภายใน และ สื่อดิจิทัลเพื่อการออกแบบกราฟก กับการบริการทางวิชาการ ซึ่งมีอาจารยประจําวิชา 
รวมรับฟงในครั้งนี้ ประกอบดวย รศ.สมบัติ ประจญศานต , ผศ.ปยชนม สังขศักดา และ อาจารยกฤษณ ปตาทะสังข รวมรับฟงและใหขอเสนอแนะ 
ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ตองขอขอบคุณอาจารยและบุคลากร เจาของบานทุกทานที่สละเวลา 
มารวมรับฟงการนําเสนอผลงานการออกแบบสถาปตยกรรมของนักศึกษาชั้นปที่ 2 เปนอยางยิ่ง และจะนํา ขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไขตอไป


