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พิธลีงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม
กับ สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิศัย รองอธิการบดีฝ�ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประธานในพิธี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับ สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓

โดยรองศาสตราจารย์บัญชา ชื�นจิต คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ฯ
เพื�อดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที� ๕ ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ�นมีเป�าประสงค์ เพื�อให้เป�นสถาบันเสริมสร้าง
ศักยภาพของมนุษย์และพัฒนาชุมชนท้องถิ�นอย่างยั�งยืน เป�นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการ โดยเป�นที�พึ�งของสังคม และ
ประเทศในภูมิภาคบนพื�นฐานของความรู้ทางวิชาการสู่การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
อันจะนําไปสู่การชี�นําสังคมทางป�ญญา เพื�อเป�นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และโรงเรียนมัธยมในกํากับของสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ และเพื�อทําการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน
การให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ การบริการวิชาการ อานตอท่ี.. bit.ly/25610912MOU
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4 กันยายน 2561 โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สถานศึกษา 
ณ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัด "โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี-
สูส่ถานศึกษาศึกษา หลักสูตรนิวแมติกซ์ไฮโดริกส์ และ ซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์ " ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล ต.นอก
เมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดย รองศาสตราจารย์บัญชาชื�นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป�นประธาน อาจารย์จิรัวฒน์ รัก
การ รองคณบดีฝ�ายบริหาร ผู้กล่าวรายงาน โดยนายสุรศักดิ� สังข์ทอง ปฏิบัติหน้าที�รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานทั�วไป พร้อม
ด้วยครู นักเรียน โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล ให้การต้อนรับในโครงการอบรมเป�นอย่างดียิ�ง ทั�งนี�ทางคณะฯ ได้จัดทําอาหารกลางวัน
เลี�ยงครู และนักเรียน ในการอบรมครั�งนี� พร้อมด้วย ทีมงานวิทยากร งานบริการวิชาการ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมมือกันดําเนินโครงการจนเสร็จสิ�น
 

อานตอที่.. bit.ly/25610904

14 กันยายน 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วม “งานประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ระดับชาติและนานาชาติ ครั�งที� 1” 
และขึ�นรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนําเสนอผลงานจากสาขาวิชา

รองศาสตราจารย์บัญชา ชื�นจิต คณะบดีฯ อาจารย์จิรวัฒน์ รักการ รองคณบดีฝ�ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพดี สินมาก 
รองคณบดีฝ�ายวิชาการ และคณาจารย์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติและนานาชาติ ครั�งที� 1 
(The 1st National and International Conference on Humanities and Social Sciences : 1st HUNIC) ณ ห้องประชุมล้าน
ช้าง ชั�น 2 อาคารฝ�กประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ�งภายในงานนี� ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ ได้เข้ารับรางวัล
นักวิจัยดีเด่น พร้อมทั�งจัดแสดงผลงาน รางวัลจากการประกวดจากสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตภายในงาน 
อ่านต่อที�.. bit.ly/25600914HUNIC
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7 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาน 2562 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที�อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป�นประธานเป�ดโครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาน 2562 ณ ห้องประชุมชั�น 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ โดยรองศาสตราจารย์บัญชา ชื�นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้กล่าวรายงานฯ  

ซึ�งตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ให้เป�นไปตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย นโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัย ไปสู่การ
ปฏิบัติจึงได้จัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป� 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั�งนี� 
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป�นวิทยากร
โดยจะให้ความรู้ในเรื�องการทบทวนแผนจัดทํายุทธศาสตร์ฯ แผนปฏิบัติราชการ ป� 2562 ข้อคิด ข้อเสนอแนะ และเชื�อมโยงการแปลง
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติทั�งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกต่อไป ... อ่านต่อที�.. bit.ly/25610907

15 กันยายน 2561 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรครั�งที� 6

รองศาสตราจารย์บัญชา ชื�นจิต คณบดีฯ อาจารย์จิรวัฒน์ รักการ รองคณบดีฝ�ายบริหาร และอาจารย์อิสรภาพ เอ็นดู 
รองคณบดีฝ�ายกิจการนักศึกษา นําคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตร
พระสงฆ์ 46 รูป และพิธีสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ อัญเชิญตราสัญลักษณ์ประจํามหาวิทยาลัยแก่ผู้นํานักศึกษา ในช่วงเช้าของ 
"พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรครั�งที� 6" 

ในภาคบ่าย คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และผู้นํานักศึกษา จัดริ�วขบวนตราพระราชลัญจกรจากหน้าหอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มุ่งสู่มณฑลพิธี เพื�อประกอบพิธีถวายบังคมตราพระราชลัญจกรของนักศึกษาชั�นป�ที� 1 จากนั�นคณะ
ผู้บริหารและคณาจารย์มอบกล่องเครื�องหมายพร้อมตราพระราชลัญจกรแก่นักศึกษาชั�นป�ที� 1 จุดเทียนน้อมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมร้องเพลงคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน เพลง
มารช์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียง และนักศึกษานํานักศึกษาชั�นป�ที� 1 กล่าวคําปฏิญาณตน 
  ... อ่านต่อที�.. bit.ly/25610915 
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8 กันยายน 2561 การประกวด “Freshy TO BE NUMBER ONE IDOL  
SRRU 2018” มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจําป�การศึกษา 2561 

ดาว-เดือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับ 5 รางวัล ได้แก่  1) รางวัล ป�อปปูล่า โหวต ฝ�ายชาย 
2) รางวัล หนุ่มหน้าใส 3) รางวัล สาวหน้าใส 4) รางวัล มิตรภาพฝ�ายหญิง 5) รางวัล ขวัญใจอินทนิล 
อ่านต่อที�..  : http://bit.ly/25610908freshy 

1 กันยายน 2561 มหกรรมเครือข่ายท่องเที�ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมสุรินทร์โมเดล” 
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

รองศาสตรจารย์บัญชา ชื�นจิต คณบดีฯ ร่วมงาน “มหกรรมเครือข่ายท่องเที�ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมสุรินทร์โมเดล” 
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยฝนโครงการขับเคลื�อนเศรษฐกิจภาคบริการและการท่องเที�ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม
ตามเส้นทางนํ�าจังหวัดสุรินทร์ เพื�อการพัฒนาท้องถิ�นอย่างยั�งยืน พร้อมร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ งานบริการวิชาการกับการจัดการ
เรียนการสอนในศรรตวัตที� 21  

ทังนี�ทางคณะฯ ได้จัดนิทรรศการ เผยแพร่นวัตกรรมเครื�องคัดแยกเมล็ดพันธุข์้าว โดย ดร.นิศานาถ แก้ววินัด อาจารย์
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี และคณะผู้วิจัย 


