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ปกษแรก
ตุลาคม 2561

  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการ "ข้อตกลง (MOU) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับ โรงเรียนจารยว์ิทยาคาร 
โดย ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดีฝ�ายกิจการพิเศษ ประธานพิธี พร้อม ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากร และ
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยนายศักดิ�ดา ศรีผาวงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนจารย์วิทยาคาร พร้อมคณะครู 
และนักเรียน กว่า 200 คน เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั�นกับสาขาวิชาทั�ง 8 หลักสูตรฯ เพื�อพัฒนาการเรียนการสอน
ในการประกอบวิชาชีพ ...อ่านต่อที� http://bit.ly/25611003  

โครงการข้อตกลง (MOU) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 
1-3 ตุลาคม 2561    
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ปกษแรก
ตุลาคม 2561

   รองศาสตราจารย์บัญชา ชื�นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั�ง คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานและแนะแนวการศึกษาต่อ การพัฒนาทักษะและ
ส่งเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับโรงเรียนจารย์วิทยา
คาร กิจกรรมฝ�กอบรมหลักสูตรระยะสั�น ณ โรงเรียนจารยว์ิทยาคาร อําเภอศีรขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
 โดยมีนายศักดิ�ดา ศรีผาวงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนจารย์วิทยาคาร พร้อม ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ให้การต้อนรับ 
และนักเรียนได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานจากการฝ�กอบรมทั�ง 8 หลักสูตรเมื�อวันที� 1-3 ตุลาคม 2561   
อ่านต่อที�.. http://bit.ly/25611011

11 ตุลาคม 2561 กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานและแนะแนวการศึกษาต่อ 
การพัฒนาทักษะและส่งเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน 
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5 ตุลาคม 2561 พิธีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจําป� 
2561 

เวลา 13.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พิธีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจําป� 2561 โดย นายจิรวัฒน์ รักการ 
รองคณบดีฝ�ายบริหาร นําคณาจารย์ เจ้าหน้าที� นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
เข้าร่วมกิจกรรมพิธีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจําป� 2561  อ่านต่อที� http://bit.ly/25611005  

ปกษแรก
ตุลาคม 2561

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดพิธีสืบสานประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ 
ป�การศึกษา 2561 โดยคณบดี คณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมนําเครื�องเซ่นไหว้มากราบไหว้บรรพบุรุษ สิ�งศักดิ�สิทธิ� 
ภายในคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

วันที� 8 ตุลาคม 2561 พิธีสืบสานประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ 
ภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ปกษแรก
ตุลาคม 2561

รองศาสตราจารย์บัญชา ชื�นจิต คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นําข้าราชการ ผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที� และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เพื�อแสดงความจงรักภักดี และรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
เนื�องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์

 

12 ตุลาคม 2561 พิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เพื�อแสดงความจงรักภักดี 
และรําลึกในพระมหากรุณาธิคณุ เนื�องในวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก.บ.) ครั�งที� 11/2561 
ณ ห้องประชุมชั�น 5 อาคาร 36 โดยมีรองศาสตราจารย์บัญชา ชื�นจิต คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เป�นประธานในการประชุมในครั�งนี� 

16 ตุลาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก.บ.) 
ครั�งที� 11/2561 



หนา ..5..

ปกษแรก
ตุลาคม 2561

10.00 น. ณ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป�และเทคโนโลยี ผศ.ยุพดี สินมาก รองคณบดีฝ�ายวิชาการ 
ประธานที�ประชุม พร้อมตัวแทนสาขาวิชา ทั�ง 8 สาขาวิชา และบุคลากร ผู้มีส่วนเกี�ยวข้อง ประชุมหารือการออกบริการ
วิชาการและแนะแนวหลักสูตรระยะสั�นพร้อมประชาสัมพันธ์คณะฯและสาขาวิชา ณ โรงเรียนจารยว์ิทยาคาร ในวันที� 11 
ตุลาคม 2561 พร้อมดําเนินการโดยเร่งดวนต่อไป 

5 ต.ค. 61 เวลา ประชุมหารือการออกบริการวิชาการและแนะแนวหลักสูตรระยะสั�น ณ 
โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 

รองศาสตร์บัญชา ชื�นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และรองคณบดีฝ�ายบริหาร และตัวแทนประธาน
สาขาวิชาต่างๆ ประชุมนัดหมายชี�แจ้งกําหนดการในการเข้าร่วมกิจกรรม นิทรรศการแสดงผลงานแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 
ที�จะจัดขึ�นในวันพฤหัสบดีที� 11 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนจารยว์ิทยาคาร อําเภอศีรขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
 

9 ตุลาคม 2561 ประชุมนัดหมายชี�แจ้งกาํหนดการในการเข้าร่วมกิจกรรม 
นิทรรศการแสดงผลงานแลกเปลี�ยนเรียนรู ้

      เวลา 13.30 น. ฝ�ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สุรินทร์ ร่วมประชุมกับตัวแทน
สาขาวิชาทั�ง 8 สาขาวิชา เรื�องการจัดทําแผนคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจําป�การศึกษา 2561 

 

10 ต.ค. 61 ประชุมการจัดทําแผนคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
ประจําป�การศึกษา 2561 


