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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย นําโดย ผศ.วีระ เนตราทิพย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ,ผศ.ดร.สุวัฒน มณีวรรณ 
รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา พรอมดวย อาจารยและบุคลากร และนักศึกษา เขารวมโครงการ “วันพอแหงชาติ” ในวันที่ 3 
ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมวิชชาอัตตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการฝกจิตใจ ใฝคุณธรรม จริยธรรมนําประพฤติดีงาม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เนื่องในวันขึ้นปใหม 
ประจําป 2564 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณหนาตึกคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยไดเกียรติจาก ผศ.วีระ เนตราทิพย 
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนประธานในพิธี จุดธูปเทียน
 ซึ่งไดนิมนตพระสงฆจํานวน 9 รูป จากวัดอินทรวนาราม มาฉันภัทตาหารเพล และบรรยายธรรมเทศนา ใหกับคณาจารย 
และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวนกวา 100 คน รับฟงพระธรรมสั่งสอนในครั้งนี้ เพื่อเปนการฝกจิต ฝกใจ ใหมีคุณธรรม จริยธรรม 
ประพฤติดีงาม เกิดประเพณีที่ดีงามในสังคมไทยตอไป

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และ สรางขวัญกําลังใจ แกบุคลากร คณะเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม ประจําป 2563 ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เนื่องในวันขึ้นปใหม 
เพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและสรางขวัญกําลังใจใหแกบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พรอมทั้งเปนการเลี้ยง ตอนรับ 
ผศ.ดร.ปยะนันท สายัณฑปทุม เนื่องในโอกาสกลับมารับราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย อีกครั้งโดยไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.กระพัน ศรีงาน 
รองอธิการบดี ฝายบริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมเปนเกียรติในพิธีเปด กลาวคําอวยพร และมอบของรางวัล 
แกบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตองขอขอบพระคุณ ทางดานหัวหนาสาขาวิชา 
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และรองคณบดี พรอมทั้งทางดานรานคา ที่สนับสนุนของรางวัลในครั้งนี้ เปนอยางยิ่ง
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สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา โดย อาจารย ดร.ดุสิต 
อุทิศสุนทร หัวหนาสาขาวิชา ไดจัดโครงการยุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ประจําป 
งบประมาณ 2564 โครงการ“ การอบรมฝก หลักสูตร 
วิชาชีพชาง ติดตั้งไฟฟา ภายในอาคารเบื้องตน” ณ 
โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย 
ในระหวางวันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 
 โดยไดนํานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา 
ชั้นปที่ 3 เปนผูชวยวิทยากรในการใหความรู ดาน 
วิชาชีพการติดตั้งไฟฟา ภายในอาคารเบื้องตน แกนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมของโรงเรียรนบานกรวดวิทยาคาร

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 รศ.สมบัติ ประจญศานต 
อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม นํา 
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปยกรรมชั้นปที่ 2-3 
เข าฝ กปฏิบัติการใช  เครื่องมือเพื่อการสํารวจรังวัด 
สถาป  ตยกรรมในรายวิ ชาสถาป  ตยกรรมพื้ นถิ่ น 
และรายวิชาการสํารวจสถาปตยกรรมในทองถิ่น ณ 
เรือนอีสาน ศูนยวัฒนธรรมอีสานใต มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 อาจารย ดร.ดุสิต อุทิศสุนทร หัวหนาสาขาวิชา 
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา ไดนํานักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา 
เขาบําเพ็ญประโยชน สรางกิจกรรม จิตอาสาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย โดยการเขาซอมแซม 
ปรับปรุงระบบเครื่องจักรกลไฟฟา ณ โรงงานไม ช็อปปฏิบัติการ สาขาวิชา 
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เพื่อใหสามารถกลับ 
มาใชงานไดตามเดิม ซึ่งวัตถุประสงคใน การใหนักศึกษาทํากิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อใหนักศึกษา 
ไดนําความรูที่ไดเรียนในหองเรียน ไปประยุกตใชกับระบบงานจริง การซอมเครื่องจักรกล 
ไฟฟาตางๆ เพื่อเตรียมความพรอม สําหรับการทํางานจริงตอไป
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นําทีมโดย อาจารย ดร.ธนกร ดุจเพ็ญ หัวหนาโครงการ ดําเนินโครงการยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นในพื้นที่บริการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใตโครงการ โครงการชีวิตวิถีใหม (New 
Normal ) เพื่อการฟนฟูเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเปนอยูของประชาชนหลังการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)
          ไดนําคณะวิทยากร ประกอบดวย ผศ.ดร.วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว , อาจารย ดร.พูนธนะ ศรีสระคู , อาจารยณัฐพล ภูครองทอง และ อาจารยณัฐวุฒิ 
พจนปริญญา บรรยายใหความรูในการใชชีวิตเแนวใหม วิถีใหม New Normal ) เพื่อการฟนฟูเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเปนอยู 
ของประชาชนหลังการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ณ บานสายตรีพัฒนา 3 ตําบลบึงเจริญ อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย 
ใน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่ผานมา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นําทีมโดย อาจารย ดร.ธนกร ดุจเพ็ญ หัวหนาโครงการ ดําเนินโครงการยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นในพื้นที่บริการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใตโครงการ โครงการพัฒนา 
เครื่องผลิตกาซชีวภาพ โดยใชระบบควบคุมการผลิตดวยไมโครคอนโทรลเลอร และการถายทอดองคความรูจากการวิจัยสูชุมชน บานสี่เหลี่ยม 
อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563
    ไดนําคณะวิทยากร ประกอบดวย ผศ.ดร.วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว , อาจารย ดร.พูนธนะ ศรีสระคู , อาจารยณัฐพล ภูครองทอง  
บรรยายใหความรูเกี่ยวกับความเปนมาของเรื่องการผลิตกาซชีวภาพ และการพัฒนาเครื่องผลิตกาซชีวภาพ การถายทอดองคความรู จากการ 
วิจัยสูชุมชน บานสี่เหลี่ยม อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งเปนกิจกรรมแรกที่ทางคณะไดเขาไปใหความรู และจะมีการจัดกิจกรรม 
อยางตอเนื่องในโอกาสตอไป

วันที่ 12 ธันวาคม 2563 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ 
/ศิลปะและการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นําทีม 
โดย อาจารย ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ หัวหนาสาขาวิชา 
พรอมดวยอาจารยและนักศึกษา รวมดเวทีการถอดลวดลาย 
อัตลักษณของชุมชนตําบลแสลงโทน อําเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย สูการออกแบบวางลายในตารางกราฟ เพื่อการ 
ทอผายกดอก ภายใตโครงการยุทธศาสต รมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ประจําป 2564 โครงการ เรื่อง 
โครงการถายทอดความรู และการพัฒนาผลิตภัณฑพื้นถิ่น 
ชุมชนหมูบานทองเที่ยวตําบลแสลงโทน อําเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย

โครงการชีวิตวิถีใหม (New Normal) เพื่อการฟนฟูเศรษฐกิจ สังคม
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