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 UI Green Metric World University Rankings คือ การวัดและจัดอันดับโดย มหาวิทยาลัย

อินโดนีเซีย (University of Indonesia : UI) ซึ่งเป็นการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมระดับโลก และมีมหาวิทยาลัยหลายประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ความสนใจเข้าร่วม

การจัดอันดับ เพราะเป็นการวัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน 

มหาวิทยาลัยให้มีความสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ ด้านสถานที่

และโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านของเสีย ด้านน้ำ ด้านการขนส่ง 

และด้านการศึกษาและวิจัย  

 ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงได้สรุปและรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพ่ือพิจารณาเข้าร่วมการจัด

อันดับเป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวประจำปี 2565  
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ดา้นสถานท่ีและโครงสร้างพื้นฐาน 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความหลากหลายทางวิชาการ 

ภูมิอากาศ ร้อนชื้นสลับแห้งแล้ง มีจำนวนวิทยาเขต 3 วิทยาเขต ประกอบไปด้วย 1. วิทยาเขตหลัก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 2. ศูนย์บริการศึกษา หนองขวาง อำเภอคูเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์ และ 3. ศูนย์การเรียนรู้ปะคำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอปะคำ จังหวัด

บุรีรัมย์ สถานที่ของวิทยาเขตหลัก ตั้งอยู่ เมือง เลขท่ี 439 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์   

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้แบ่ง 3 วิทยาเขต และได้แยกส่วนเป็นพื้นที่ ออกเป็นส่วน 

อาคาร ป่า สวน ทางเท้า อาคารจอดรถ เพ่ืออำนวยความสะดวกและการจัดการภายใน พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย

ทั้ง 3  วิทยาเขต วิทยาเขตหลัก อำเภอเมือง พื้นที่ 458,271.878 ตารางเมตร  (ไม่รวมโรงเรียนสาธิตฯ) 

ศูนย์บริการการศึกษา หนองขวาง  อำเภอคูเมือง  พ้ืนที่  827,970.264 ตารางเมตร ศูนย์การเรียนรู้ปะคำ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อำเภอปะคำ พ้ืนที่  2,916,217.372  ตารางเมตร พ้ืนที่รวมทั้งหมด 

4,202,459.512 ตารางเมตร พ้ืนที่โรงเรียน สาธิต 9,471.739 ตารางเมตร รวม พ้ืนที่โรงเรียนสาธิต 

467,743.615 ตารางเมตร  พื้นที่  ป่า ศูนย์หนองขวาง  318,685.648  ตารางเมตรพ้ืนที่  ป่า ศูนย์ปะคำ 

35,072.589 ตารางเมตร  เฉพาะในพ้ืนที่หลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  พ้ืนที่อาคารทั้งหมด 236,817  

ตารางเมตร  ถนนมีพ้ืนที่ 56,106  ตารางเมตร  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีจำนวน บุคลากร จำนวน 795 คน แบ่งเป็น บุคลากรสาย

วิชาการ 427 คน และสายสนับสนุน 365 คน และนักศึกษาจำนวน 11,514 คน 

  ในปี งบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือดูแลการซ่อมบำรุง อุปกรณ์

ภายในอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกดังนี้ งบประมาณทั้งหมด 1,160,000 บาท 

แยกเป็นงบประมาณตามพันธกิจ 1,040,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.66 และ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้

เล็งเห็นความสำคัญของบุคลกรได้มีอาคารพยาบาลและนำทีมแพทย์ทางจากโรงพยาบาลมาดูแลบุคลากรใน 

มหาวิทยาลัยและได้เกิดเป็นศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือดูแลสุขภาพขั้นพ้ืนฐานให้กับบุคลากรและ

นักศึกษา 
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ภาพประกอบ 
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สระน้ำภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 

 

ป้อมยามดูแลรักษาความปลอดภัย 
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ศูนย์สุขภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบรีรัมย์ 

 

 

 

สถานที่ออกกำลังกายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบรีรัมย์ 
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ดา้นพลงังานและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีนโยบายการอนุรักษ์พลังตามหน่วยงานต่างๆ และมีการ

ดำเนินการโครงการอาคารอัจฉริยะ องค์ประกอบของการดำเนินงานอาคารสีเขียว เนื่องจากปัจจุบันสถานที่

ทำงานต่างๆ โดยมากจะตั้งอยู่ในอาคารขนาดใหญ่ ซึ่งจะติดตั้งระบบพลังงานต่าง ๆ เพ่ือ อำนวยความสะดวก

ต่อการทำงาน เช่น ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และ อุปกรณ์ต่าง ๆ  โดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ไม่นิ่งนอนใจกับเรื่องการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานอย่างรู้

คุณค่า จึงจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้การประหยัดพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นการมอบรางวัลให้กับบุลคลากร 

และหน่วยงานนั้นๆ ที่มีอัตราการใช้ไฟฟ้าลดลง หรือน้อยที่สุด อีกท้ังยังมีป้ายรณรงค์ในการใช้อุปกรณ์ประหยัด

พลังงานต่างๆในโถงทางเดิน อาทิเช่น ปิดไฟขณะไม่อยู่ในห้อง เปิดเครื่องปรับอากาศท่ี 25 องศา ใช้บันไดใน

การข้ึนลงชั้นเดียว เป็นต้น โดยพบว่าในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา คือ ปี 2562 - 2563 -2564 นั้น การใช้

พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยในปีงบประมาณ 2562 จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งสิ้น 

23,986,148.90 บาท ในปีงบประมาณ 2563 จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งสิ้น 19,016,346.87 บาท และในปีงบประมาณ 

2564 จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งสิ้น 15,122,287.39 บาท   และมีโครงการประหยัดพลังงาน 

โครงการ จะมีกิจกรรมใหญ่แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 

 1) หมอนสุขภาพจากหลอด เป็นกิจกรรมที่จัดทำข้ึนเนื่องจากพบปัญหาหลอดพลาสติก ตกค้างอยู่ใน

โรงเก็บขยะเป็นจำนวนมาก ทางชมรมจึงเล็งเห็นปัญหา และหาวิธีแก้ไขโดยการนำหลอดมาทำเป็นหมอนให้

ผู้ป่วยติดเตียงเนื่องจากหมอนมีรูระบายลดการอับชื้น ลดการเกิดแผลกดทับต่อผู้ป่วย 

 2) ชุดแฟชั่นจากขยะรีไซเคิลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นกิจกรรมการส่งเสริมให้นักเรียนมี

การนำเศษผ้า หรือวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจากการประกวดมีโรงเรียนเมืองแกพิทยา

คม ที่ได้นำเศษผ้าจากร้านตัดเย็บมากประดิษฐ์เป็นชุดที่สามารถใช้ได้จริง โดยมีกิจกรรมชุดแฟชั่นจากขยะรี

ไซเคิลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้ 

  2.1) ให้ความรู้เกี่ยวกับการนำขยะรีไซเคิลมาใช้ในการประดิษฐ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

  2.2) ให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนำชุดรีไซเคิลของตัวเองที่ทำมาประกวดและรับของที่ระลึกกับผู้ที่

จัดกิจกรรม 

 3) เดิน-วิ่งเก็บขยะ Ploogging Run เป็นโครงการที่ต่อยอดจากปีการศึกษา 2563 ทางชมรมจึงคิด

อยากต่อยอดโดยมีการเพ่ิมกิจกรรมที่ให้สอดคล้องกับด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาคือการเดินวิ่งเก็บขยะ ที่เพิ่ม

ระยะทางในการวิ่งเพื่อเข้าถึงชุมชนให้มากขึ้น ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์โดยมีกิจกรรมเดิน

วิ่งเก็บขยะ Ploogging Run ดังนี้  
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  3.1) ประชุม ประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมเดิน-วิ่งเก็บขยะ Ploogging Run กับ 

คณะกรรมการที่รับผิดชอบ 

  3.2) แบ่งหน้าที่ในการเตรียมงาน 

  3.3) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมลงเพจ Facebook 

  3.3) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

  3.4) ดำเนินงานโครงการเดิน-วิ่งเก็บขยะ Ploogging Run 

ภาพประกอบ 

 

 

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

 

 

อาคารอัจริยะ 
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ห้องน้ำประหยัดพลังงาน 

 

 

การประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงาน 
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ดา้นของเสีย 

 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้คำนึงถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ได้มีร่วมมือกันทุกฝ่ายการ

จัดการของเสียได้นี้ เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดเก็บและกำจัดสารเคมีอันตรายจาก

ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ผลงานดำเนินงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ นำโดย 

อาจารย์ ดร.วิริญรัชญ์ สื่อออก หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการการเพ่ิมทักษะการบริการจัดการเก็บ

และกำจัดสารเคมีอัตรายจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 

7-8 มีนาคม 2565 ณ อาคาร 7 ห้อง 717 และโรงเก็บขยะสารเคมีอันตราย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติจาก นายอานนท์ นาราช ผู้ปฏิบัติงานบริหาร และนายจักรพล แจดไธสง 

นักวิทยาศาสตร์  ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ให้ความรู้เรื่องการแยกขยะสารเคมีอัตรายในห้องปฏิบัติการทาง

ชีววิทยาและเคมี การจัดเก็บขยะสารเคมีอันตรายในห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาและเคมี ให้กับนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร์ จำนวน 40 คน เพื่อเพ่ิมทักษะในการจัดการของเสียอันตรายและฝึกปฏิบัติในการจัดเก็บของเสีย

จากห้องปฏิบัติการอย่างถูวิธี และยกระดับมาตราฐานความปลอดภัยจากการใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการ 

 

ภาพประกอบ 

 
การบริหารจัดเก็บและกำจัดสารเคมีอันตรายจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดำเนินการจัดการของเสียที่เกิดจากอินทรีย์สาร ได้แก่ เศษอาหารจากโรง

อาหารและซากพืชซากสัตว์ในแปลงเกษตร โดยการนำมาหมักเพ่ือทำปุ๋ยและใช้สำหรับการเพาะปลูกภายใน

วิทยาเขต ซึ่งทำให้มลพิษจากของเสียน้อยลง และเป็นการประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยอีกด้วย 
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ภาพประกอบ 

 
 

 
การบำบัดของเสียอินทรีย์ 

 

 มีงานวิจัยที่เก่ียวข้อง การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียในระบบบึงประดิษฐ์แบบการไหล 

 ใต้ผิวดินในแนวดิ่งโดยใช้ชั้นกรองร่วมกับต้นธูปฤาษีและต้นกกกลม ของ ประทีป สุพรรณ์ และสุกัญญา ชาลี

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.กุลธิดา ธรรมรัตน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา : 2563 
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ดา้นน ้า 
 ในปัจจุบันมหาวิทยาราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดการบริหารและการจัดการน้ำ ทั้งในสภาวะปกติที่ฝนตกต้อง

ตามฤดูกาล และสภาวะภัยแล้ง เพื่อไม่ให้เกิดการขาดแคลนน้ำในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และอุปโภค

บริโภคในชีวิตประจำวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึงขุดสระน้ำเก็บน้ำฝน โดยการขุดสระมีขนาดพ้ืนที่อย่าง

น้อย 1 ไร่ เพ่ือใช้ได้เพียงพอช่วงหน้าแล้ง โดยขุดสระบริเวณท่ีลุ่มต่ำ ที่มีลักษณะเป็นดินดานช่วยในการเก็บน้ำ

ได้ดี และหลีกเลี่ยงการขุดสระบนเนินดินเนื่องจากน้ำไม่สามารถไหลเข้าไหลเข้าสระได้ 

     สว่นความลึกของสระน้ำอยู่ที่ 4-5 เมตร เผื่อน้ำระเหยออกไป โดยขุดสระน้ำให้มีความลาดเอียง 45 องศา 

อัตรา 1:1 และให้มีตะพักน้ำเพ่ือป้องกันตลิ่งทรุดในช่วงน้ำน้อย รวมถึงเปิดทางให้น้ำหลากไหลลงสระด้วย โดย

บริเวณรอบสระน้ำมีการปลูกหญ้าแฝกช่วยยึดตลิ่ง รอบคันสระอาจปลูกไม้ผลที่ใช้น้ำน้อยแซมด้วยพืชผักสวน

ครัวได้ นอกจากนี้ภายในสระเก็บน้ำฝนยังเพาะเลี้ยงปลาอีกด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์ทราบถึง

ผลกระทบจากน้ำเสียเป็นอย่างดี จึงมีการจัดสร้างบ่อดักไขมันและบ่อเกรอะเพ่ือให้น้ำทิ้งมีคุณภาพ 

ขึ้นก่อนปล่อยเข้าท่อระบายน้ำ เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ รณรงค์ให้มีป้ายเตือน

ในการประหยัดน้ำด้วยวิธีการต่างๆ อาทิเช่น ไม่ท้ิงขยะลงชักโครก ซึ่งการทิ้งขยะลงชักโครกนอกจากจะเป็น

สาเหตุที่ทำให้ชักโครกตันแล้วยังเป็นการสิ้นเปลืองน้ำอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นผ้าอนามัย กระดาษชำระ หรือก้น

บุหรี่ที่ถูกทิ้งลงไป  หลังจากกระบวนการการบำบัดน้ำเสียเสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จะนำน้ำที่

สะอาดแล้วไปใช้เกี่ยวกับการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำต้นไม้ การเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 

 

ภาพประกอบ 

 
สระน้ำ บ่อน้ำ ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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บ่อดักไขมันและบ่อเกรอะ 

 

 

 

โรงบำบัดน้ำเสีย 
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ดา้นการขนส่ง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มี ประชากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

12,600 คนมีผู้มีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 8,820 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ของจำนวนประชากรทั้งหมด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดบริการรถไฟฟ้าเพ่ือรับและส่งนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ จำนวน 7 คัน ซึ่งให้บริการรับ-ส่ง จำนวน 6 คันและ อีก 1 คัน ใช้สำหรับตรวจสอบความปลอดภัยใน

มหาวิทยาลัย (รถไฟฟ้าใช้เวลาชาร์จ 8 ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ 50 กิโลเมตร) ช่วงเวลาในการให้บริการ 

วันจันทร์-ศุกร์  เวลา  08.00-16.00 น.   จำนวน 6 คัน วันเสาร์-อาทิตย์  เวลา 08.00-16.00 น.         

จำนวน 3 คัน  มีโครงการวิจัย เรื่อง สิทธิของคนเดินเท้าบนทางสัญจรในเขตเมือง และ การพัฒนาแอปพลิเค

ชันเรียกใช้บริการรถไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทางเดินเท้าภายในวิทยาเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ได้ดำเนินการปรับปรุงทางเดินเท้าเพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาและบุคลากรหันมาเดินออกกำลังกายแทนการ

ใช้รถท่ีอาจก่อให้เกิดมลพิษในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงทางเดิน

เท้า โดยได้ทำหลังคาครอบทางเดินในบางจุดเพ่ือป้องกันแสงแดดและฝนในวันที่สภาพอากาศไม่ปกติ เพื่อ

อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา และบุคลากรที่ต้องสัญจรไปมาระหว่างอาคารต่างๆ 

 

ภาพประกอบ 

 

สถานที่จอดรถและรถจักรยานยนต์ 
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รถไฟฟ้า 

 

 
ทางเดินเท้าเชื่อมตามตึกต่างๆ 

 

ดา้นการศึกษาและวิจยั 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีรายวิชาที่เปิดสอนรวมจำนวนรายวิชาที่เปิดสอน ภาคการเรียนที่ 

2/2564 จำนวน 978 มีรายวิชาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยมีการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ได้จัดสรรงบประมาณด้านงานวิจัย 11,934,655  บาท จากฐานข้อมูลการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ คิดเป็นร้อยละ 33.11 งานวิจัยทั้งหมดได้รับการตีพิมพ์เป็นที่ยอมรับจากในประเทศและต่างประเทศ  

โดยแบ่งออกเป็นระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย  9 หน่วยงาน คือ คณะ
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เทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 11 เรื่อง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 7 เรื่อง คณะครุศาสตร์ จำนวน 

19 เรื่อง คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 เรื่อง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 22 เรื่อง คณะ

วิทยาการจัดการ จำนวน 16 เรื่อง คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 เรื่อง บัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 11 เรื่อง และ

สถาบันวิจัยละพัฒนา จำนวน 38 เรื่อง  

 ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีจำนวนบุคลากร ทั้งสิ้น จำนวน 795 คน แบ่งเป็น

บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 427 คน และบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 365 คน  ซึ่งมีบุคลากรที่เข้าร่วมใน

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน จำนวน 522 คน และมีนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน จำนวน 6,713 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มี 1 องค์กร กองพัฒนานักศึกษา 

ผู้ดูแล สำนักงานต่างประเทศรายงานข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ข่าว ประกาศ ข้อมูลการจัดอันดับกิจกรรม

เเผยแพร่ ผลความเคลื่อนไหว ต่าง ๆ ในหน่วยงาน มี โครงการ การจัดอันดับมหาวิทยาลัย Ranking รวมรวม

และสรุปการดำเนินงานเป็นรูปเล่ม มีโครงการที่บรูณาการเรียนการสอนและรักษาทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม เช่น โครงการทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาคุณธรรมและจริยธรรมทางสังคม วัดโพธิ์ทองบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 16-17พฤศจิกายน 2564 โครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น

อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และโครงการการสื่อสารด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลวันที่ 17 – 20 

พฤษภาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโครงการบริการชุมชมที่ร่วมมือกันระหว่าง

มหาวิทยาลัยและท้องถิ่นโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T 

for BCG)  โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสู่

ตำบล เพ่ือสร้างรากแก้วให้ประเทศ และยังเปิดโอกาศให้กับผู้การประกอบในท้องถิ่นได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็น

การสร้างรายได้ในกับท้องถิ่น เช่น บริษัท ไร่เพ่ือนคุณ จำกัด / ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเมล่อนผู้ประกอบการได้

จดทำเบียนตราสินค้าในนามบริษัทไร่เพ่ือนคุณ จำกัด ซึ่งเป็นแบรนด์หลักในการผลิตสินค้าทางทางการเกษตร 

และสินค้าเกษตรแปรรูป เช่น เมล่อน  ฟักทอง แตงโม ผักออร์แกนิค เป็นต้น  ในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ ศูนย์

บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับที่ปรึกษา จะพัฒนาให้เหมาะสม 

กับผลิตภัณฑ์อีกครั้ง และจดทำเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้ แบรนด์ บริษัทไร่เพื่อนคุณ             

ผลิตภัณฑ์เชียงนวน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และที่ปรึกษาได้ให้คำปรึกษา

ผู้ประกอบการ ในด้านของการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าเชียงนวน โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ  

ต่าง ๆ แต่เน้นความเป็นเอกลักษณ์ของผ้าเชียงนวน 

 

ภาพประกอบ 
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รายวิชาที่เปิดสอนและผลงานงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 

 

 
กิจกรรมนักศึกษา 

 

 

การดำเนินงานการพัฒนาท้องถิ่น 
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การร่วมมือการพัฒนาท้องถิ่นสู่ชมชุน 


