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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก.บ.) ครั�งที� 9/2561 
โดยมี รองศาสตราจารย์บัญชา ชื�นจิต คณบดี คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานที�ประชุม 
ณ ห้องประชุมชั�น 5 อาคาร 36 

วันที� 21 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหาร (ก.บ.) ครั�งที� 9/2561 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั�งที� 2/2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั�น 3 อาคาร 36 

วันที� 22 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ ครั�งที� 2/2561

17 สิงหาคม 2561 การอบรมในหวัขอ้ “การซ่อมบาํรุงเครื�องยนตข์นาดเลก็สาํหรับงานเกษตร”
ในโครงการมหาวทิยาลยัประชาชนตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชวีติผูม้ีบตัรสวัสดกิารแห่งรัฐ  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นําโดยอาจารย์จิรวัฒน์ รักการ รองคณบดีฝ�ายบริหาร อาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษาสาขาวิชาเครื�องกล จัดอบรม  “การซ่อมบํารุงเครื�องยนต์ขนาดเล็กสําหรับงานเกษตร” 
ในโครงการมหาวิทยาลัยประชาชนตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ณ ห้องประชุมที�ว่าการอําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทร์  อ่านต่อที� http://bit.ly/25610817 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ป�การศึกษา 2560
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ (ประธานฯ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภดล เชนะโยธิน 
ดร.วิรศรา เชนะโยธิน (กรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ป�ยะนันท์ สายัณห์ปทุม (เลขานุการ) และ 
ดร.สุพัตรา วะยะลุน (ผู้ช่วยเลขานุการ) อ่านต่อที� http://bit.ly/25610818  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประกวดดาว เดือน ระดับคณะฯ ประจําป�การศึกษา 2561 
โดยอาจารย์อิสรภาพ เอ็นดู รองคณะบดีฝ�ายกิจการนักศึกษา เป�นประธานเป�ดงาน 

18 - 19 สิงหาคม 2561 ตรวจประกันคุณภาพการศกึษาภายในระดบัคณะ  
ประจําป�การศกึษา 2560 

18 สิงหาคม 2561 ประกวดดาว-เดือน ระดับคณะฯ ประจําป�การศึกษา 2561  

ทีมนักกีฬาบาสเกตบอลและผู้มีส่วนเกี�ยวข้อง มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 และเป�นตัวแทนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ด้วยรองศาสตราจารย์ บัญชา ชื�นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย 
นางสาวนลินี พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ ผู้ฝ�กสอน อาจารย์ประภาส นิยมทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ�ายกิจการนักศึกษา 
นางภัทรวรรธน์ ลีลาพัฒนาชัยกุล ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา และนักกีฬาทุกคนได้นําถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 
และเป�นตัวแทนโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที�อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทั�งนี�อธิการบดีได้กล่าวชื�นชม และแสดงความยินดีกับความสําเร็จของทีมนักกีฬาบาสเกตบอล 
และผู้ที�มีส่วนเกี�ยวข้องที�ได้สร้างชื�อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  

20 สิงหาคม 2561 ทีมนักกีฬาบาสเกตบอลและผู้มีส่วนเกี�ยวข้อง 
มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
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รองศาสตราจารย์ บัญชา ชื�นจิต คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการ พบปะชุมชน 
และกล่าวปาฐกถา แก่ชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี�ยงไหมบ้านโคกเสาร์  ณ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มปลูกหม่อนเลี�ยงไหมบ้านโคกเสาร์ 
หมู่ที� 10 ตําบลโคกสะอาด อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด จัดโครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนาศักยภาพการผลิตเส้นใยไหม ให้กับกลุ่มทอผ้า ในพื�นที�และประชาชนทั�วไปที�สนใจ เพื�อให้ความรู้เกี�ยวกับการใช้
เทคโนโลยีการผลิตเส้นไหมประยุกต์ใช้กับภูมิป�ญญาท้องถิ�น เพื�อเพิ�มปริมาณ และคุณภาพของผลิตภันฑ์จากไหม 
โดยบุคลากรในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป�นวิทยากรซึ�งประกอบด้วย  
รองศาสตาจารย ์ชูชาติ พะยอม  ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์  อาจารย์เอกราช นาคนวล  นายภานุวัฒน ์ธรรมเจริญ 
นายวัชระ แหวนเงิน   ภาพ/ข้อมูลข่าว นายภานุวัฒน ์ธรรมเจริญ 

รองศาสตราจารย์บัญชา ชื�นจิต นําบุคลากรคณะฯ ต้อนรับคณะวิจัยสัญจรจากสถาบันวิจัยและพัฒนานําโดย 
ผศ.ดร.ศุภางค์ นันตา เพื�อเผยแพร่แนวทางการบริหารวิจัย โดยมีประเด็นเกี�ยวกับการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 
ประจําป�งบประมาณ 2563 การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย และ แลกเปลี�ยนความคิดเห็นเกี�ยวกับการปฏิบัติงานของ
สถาบันวิจัย เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั�น 3 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ฝ�ายกิจการนักศึกษา นําโดยอาจารย์อิสรภาพ เอ็นดู รองคณบดีฝ�ายกิจการนักศึกษา ประชุมการดําเนินงานพัฒนาระบบ
กิจกรรมนักศึกษาให้มีความทันสมัยและสะดวกในการใช้งานด้านระบบกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ณ ห้องประชุมชั�น 5 อาคาร 36 

22-24 สิงหาคม 2561 โครงการ พบปะชุมชน ชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี�ยง

ไหมบ้านโคกเสาร์  ณ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มปลูกหม่อนเลี�ยงไหมบ้านโคกเสาร์ 

24 สิงหาคม 2561 รศ.บัญชา ชื�นจิตนําบุคลากรคณะฯ ต้อนรับคณะวิจัยสัญจร
จากสถาบันวิจัยและพัฒนานําโดย ผศ.ดร.ศุภางค์ นันตา เพื�อเผยแพร่แนวทางการบริหารวิจัย 

23 สิงหาคม 2561 ประชุมการดําเนินงานพัฒนาระบบกิจกรรมนักศึกษาฯ 


