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¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÍØµÊÒË¡ÃÃÁ

¾Ô¸ÕÁÍº·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÍØµÊÒË¡ÃÃÁ »ÃÐ¨íÒ»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2563
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีมอบทุนการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจําปการศึกษา 2563 ขึ้น ในวันที่ 12 กุมภาพันธ 2564 ณ หองประชุมเล็ก 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใหกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ชวยเหลือสังคม ชวยงาน 
ในสาขาวิชา และทีมประธานสโมสรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยไดรับทุนสนับสนุน 
จากทั้งหนวยงานภายนอก และอาจารยในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวนทั้งสิ้น 164,500 
บาท
 โดยไดรับเกียรติจาก ผศ.วีระ เนตราทิพย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เปนประธานในพิธีเปดและมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ พรอมทั้งตัวแทนคุณอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ 
ตําแหนงกรรมการผูจัดการ บริษัทบุรีรัมยพลังงานจํากัด ,อาจารย ดร.ธนกร ดุจเพ็ญ ,อาจารย 

 ผูชวยศาสตราจารยวีระ เนตราทิพย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย ผูรับผิดชอบโครงการ โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2564 ภายใตโครงการพัฒนาการ แปรรูปกลวย 
ดวยระบบโซอุปทาน ของชุมชนทองถิ่น จังหวัดบุรีรัมย กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนกลุม 
แปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร หมู 8 ตําบลปราสาท อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย 
ไดเขาจัดโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนา การแปรรูปกลวยดวยระบบหวงโซอุปทาน 
ใหกับกลุม วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร หมู 8 ตําบลปราสาท 
อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย ในระหวางวันที่ 16-17 กุมภาพันธ ณ 
วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร หมู 8 ตําบลปราสาท อําเภอบานกรวด 
จังหวัดบุรีรัมย เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตแปรรูปจากแบบดั้งเดิม ใหมีประสิทธิภาพ และเพิ่ม 
มูลคา ใหกับผลิตภัณฑ เกิดการใชแรงงาน เพิ่มรายไดแกชาวบานในชุมชนตอไป

 แนะแนวออนไลน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
จัดโครงการแนะแนวผานระบบออนไลน ใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 6 
โรงเรียนแคนดงพิทยาคม ในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2564 ณ หองประชุมเล็ก 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เวลา 14.00 น. โดยมี 7 สาขาวิชา ซึ่งเปนหัวหนาสาขาวิชา 
และตัวแทนนักศึกษา รวมแนะแนว นําเสนอหลักสูตรของตนเอง ในครั้งนี้
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คณะทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย จัดโครงการ ติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินงานโครงการยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นในพื้นที่บริการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ 2564 ณ 
หองประชุมเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยไดรับเกียรติ ผศ.วีระ 
เนตราทิพย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พรอมดวยคณะกรรมการ 
ติดตามการดําเนินงาน รวมรับฟงการนําเสนอและขอคิดเห็นในครั้งนี้ โดย 
ผูรับผิดชอบในแตละโครงการไดนําเสนอผลการดําเนินงานของโครงการตนเอง 
ในระยะการรายงานความกาวหนาของโครงการยุทธศาสตร วาได ดําเนินการ 
จัดกิจกรรมอะไรไปแลวบาง เพื่อคณะกรรมการติดตาม จะไดดําเนินการ 
ประเมินผานแบบ บว.-03 ตอไป ซึ่งมีทั้ง 10 โครงการ รวมนําเสนอในครั้งนี้

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย รวมกับ true move H 
จัดโครงการอบรมเรียนที่บานดวย VLEARN โดย true move H ในหัวขอ 
การเรียนการสอนยุค New Normal กับ App True Vroom ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ 
2564 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมใหญ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 1-4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวนกวา 80 คน
 โดยไดรับเกียรติจาก คุณอัษฎาวุธ วงศปรเมษฐ เปนวิทยากรใหความรู 
และคณะผูชวยวิทยากร จากบริษัท True

ในวันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ผานมา สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ไดจัดกิจกรรม เพื่อนําเสนอ 
หัวของานวิจัย ซึ่งเปนสวนหนึ่งในรายวิชาการเตรียมวิจัยทางสถาปตยกรรม โดยนักศึกษา 
ชั้นปที่ 3 เปนผูนําเสนอขอมูลรายละเอียดหัวขอที่ตนเองตนใจอยากทํา โดยมีคณะกรรมการ 
ประกอบดวย อาจารย ดร.ดนัย นิลสกุล, รศ.สมบัติ ประจญศานต, อาจารย ดร.ธเนศ 
เฮประโคน,ผศ.ปยชนม สังขศักดา และ อาจารยกฤษณ ปตาทะสังข 
มีผูเขารวมกิจกรรมเปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 2 รวมรับฟงการนําเสนอ 
เพื่อเตรียมความพรอมในลําดับตอไป

สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม นําโดย รศ.สมบัติ ประจญศาลต และ อาจารยกฤษต 
ปตาทะสังข ไดนํานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม เขาศึกษาดูงาน การออกแบบ 
สถาปตยกรรมอาคารที่พัก The 8 Hostel โดยไดรับเกียรติจากคุณณัชอิสร ศรีสุขพรชัย  
นําชมสถานที่ภายในโรงแรม พรอมทั้งบรรยายใหความรูถึงหลักการออกแบบอาคาร และ 
การออกแบบธุรกิจ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564
 ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม ตองขอขอบพระคุณ คุณณัชอิสร 
ศรีสุขพรชัย ที่เสียสละเวลามาใหความรูแกนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม 
ในครั้งนี้

â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁàÃÕÂ¹·ÕèºŒÒ¹´ŒÇÂ VLEARN â´Â¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÍØµÊÒË¡ÃÃÁ Ã‹ÇÁ¡Ñº true move H
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ขอแสดงความยินดี กับอาจารย และนักศึกษา 
เนื่องในพิธีมอบเกียรติบัตรแกผูสรางชื่อเสียงและสรางความภาคภูมิใจใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ในวัน “ราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ 2564 ณ 
หอประชุมวิชชาอัตศาสตร จากการประกวดและไดรับรางวัล จากโครงการ 1) การประกวดภาพถาย สถานที่อันทรงคุณคาดาน 
ศิลปวัฒนธรรมในบุรีรัมย 2) การประกวดวีดีโอนําเสนอ ในหัวขอ เบิ่งบานเฮา 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม จัดโครงการนิเทศนักศึกษาฝกสหกิจศึกษา ในรายวิชา 
สหกิจศึกษา ทางเทคโนโลยีสถาปตยกรรม ผานระบบออนไลน ในวันที่ 16 กุมภาพันธ 
2564 เนื่องจากสถานการณโควิด 2019 ที่ไมสามารถออกนิเทศยังสถานประกอบการณได 
ทางสาขาวิชาจึงไดจัดโครงการนิเทศนักศึกษาผานระบบออนไลน โดยมี อาจารยกฤษณ 
ปตาทะสังข และผูชวยศาสตราจารยปยชนม สังขศักดา รวมรับฟงการนําเสนอโครงงานฯ 
และสัมภาษณความคิดเห็นของผูประกอบการในครั้งนี้ และยินดีกับนักศึกษาที่มีโอกาส 
ไดทําผลงานออกแบบที่สามารถนําไปพัฒนาตอไดจริง และถูกทาบทามใหสมัครเขา 
ทํางานในลําดับตอไป

วันที่ 6 กุมภาพันธ 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม 
นํานักศึกษาชั้นปที่ 2 และ 3  ลงพื้นที่สํารวจรังวัดสถาปตยกรรม 
ในทองถิ่น ภายใตโครงการบูรณาการการเรียนการสอน บริการ 
วิชาการสูชุมชนและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ของสาขาวิชา 
เทคโนโลยีสถาปตยกรรม ปที่ 8 ณ วัดทุงโพธิ์ วัดธรรมธีราราม 
วัดสวางอารมณ จังหวัดบุรีรัมย เพื่อใหนักศึกษาไดใชความ 
รูจากการเรียนในหองเรียนไปปรับใชกับพื้นที่จริง หนางานจริง 
และยังเปนการบริการวิชาการสูชุมชน พรอมทั้งบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรม ใหสืบทอดไปยังรุนลูก รุนหลาน อีกตอไป

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เขานิเทศนักศึกษา 
ฝกประสบการณวิชาชีพ ประจําปการศึกษา 2563 
ยังสถานประกอบการณ 1) โครงการกอสรางหอประชุมใหญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย โดย หจก.นิวัฒนวัสดุ 2) บริษัท 
1989 คอนซัลแทนส จํากัด 3) กองชาง อบต.ลุมปุก 
ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพในค
รั้งนี้ เพื่อติดตามผลการฝกปฏิบัติงานประสบการณวิชาชีพ 
และการวิจัยเพ่ือศึกษาปญหาขอเสนอแนะจากผูประกอบการ 
ดานความพึงพอใจผูใชบัณฑิตและความตองการในการพัฒนา 
หลักสูตร การสรางเครือขายการเรียนรูดานวิชาการระหวาง 
สาขาวิชารวมกับสถานประกอบการตอไป

รับเกียรติบัตร ผูสรางชื่อเสียงและสรางความภูมิใจแกมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
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สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม/ศิลปะและการออกแบบ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ขอแสดงความยินดี 
กับอาจารย และนักศึกษา เนื่องในพิธีมอบเกียรติบัตร แกผูสรางชื่อเสียง 
และสรางความภาคภูมิใจใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ในวัน “ราชภัฏ” 
14 กุมภาพันธ 2564 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร จากโครงการ 
การประกวดออกเรขศิลป สรางสรรคผลงานกราฟก ที่ไดรับแรงบันดาลใจจาก 
อัตลักษณจังหวัดอุบลราชธานี โครงการ UBON GRAPHIC CONTEST 2020 
รางวัลที่ไดรับ 1. นายธนโชติ มุมทอง นักศึกษาชั้นปที่ 4
ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 อาจารยผูดูแล 1. อาจารย ดร.สินีนาฏ 
รามฤทธิ์

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม/ศิลปะและการออกแบบ ติดตามการนิเทศ 
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ชั้นปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โดยใชกระบวนการสัมภาษณผานระบบออนไลน 
จาก ผศ.อัษฎางค รอไธสง อาจารยผูรับผิดชอบงานฝกประสบการณวิชาชีพ ในวันที่ 11 
กุมภาพันธ 2564 เวลา 09.00-11.00 น. ณ หองสํานักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ทางสาขาวิชาฯ ขอบคุณมายังบริษัท ดิ อินสไปร ดีไซน คุณภัทราพร จงบบริบูรณ /บริษัท 
เฟล็กโซ กราฟฟก จํากัด คุณธนาเศรษฐ ลีนะดํารงพัฒน/บริษัท เอส บี 
อุตสาหกรรมเครื่องเรือนจํากัด คุณIปยะพงษ พิมายรัมย /บริษัท อํานาาจชัยกิจ อินทีเรีย 
คุณเทพฤทธิ์ ใจแจม ที่ใหการสัมภาษณ และขอบพระคุณทางบริษัทที่ใหความ 
อนุเคราะหใหนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ

ส า ข า วิ ช า อ อ ก แ บ บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ  อุ ต ส า ห ก ร ร ม / ศิ ล ป ะ แ ล ะ ก า ร อ อ ก แ บ บ 
คณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม นําโดย อาจารย ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ หัวหนาสาขาวิชา 
ผศ.ธัญรัศม ยุทธสารเสนีย และ ผศ.อัษฎางค รอไธสง พรอมดวยนักศึกษา 
ร วมจัดเวทีการพัฒนาผลิตภัณฑเส่ือกกจากลวดลายอัตลักษณเฉพาะถิ่นของชุมชน 
ภายใตโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ประจําป 2564 
ถายทอดความรูและการพัฒนาผลิตภัณฑพื้นถิ่นชุมชนหมูบานทองเที่ยว ตําบลแสลงโทน 
อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ในระหวางวันที่ 13-14 กุมภาพันธ 2564

สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกสและการออกแบบ นําโดย ผศ.กฤษดากร เชื่อมกลาง 
หัวหนาสาขาวิชา , อาจารยวัชระ วชิรภัทรกุล และ ผศ.ปราโมทย ปนสกุล 
พรอมดวยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกสและการออกแบบ ไดจัดโครงการ อบรม 
ถายทอดองคความรูและทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาบานกรวดรวมสมัย 
ภายใตโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 
2564 โครงการ เรื่อง การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑเครื่อง เคลือบดินเผาภายใต 
การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปญญาการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา อําเภอบานกรวด 
จังหวัดบุรีรัมย  สูผลงานเซรามิกสรวมสมัย บนฐานเศรษฐกิจสรางสรรค
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– องคการบริหารสวนตําบลหินลาด
-องคการบริหารสวนตําบลเขาดินเหนือ
-เทศบาลตําบลบานกรวดปญญาวัฒน
– นิคมสรางตนเองบานกรวด
และกลุมนักเรียน ม.ปลาย โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร
ณ ศูนยการเรียนรูชุมชุน กลุมเครื่องปนดินเผา อําเภอบานกรวด 
จังหวัดบุรีรัมย
โดยจัดขึ้นในระหวางวันที่  20-21 กุมภาพันธ 2564

กลุมเปาหมายจาก
– เทศบาลตําบลปราสาท
-เทศบาลตําบลบึงเจริญ
-เทศบาลตําบล โนนเจริญ
– องคการบริหารสวนตําบลสายตะกู
และกลุมนักเรียน ระดับมัธยามศึกษาตอนปลาย 
ณ  โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย
ในระหวางวันที่ 13-14 กุมภาพันธ 2564
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สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกสและการออกแบบ นําโดย ผศ.กฤษดากร เชื่อมกลาง 
หัวหนาสาขาวิชา , อาจารยวัชระ วชิรภัทรกุล และ ผศ.ปราโมทย ปนสกุล 
พรอมดวยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกสและการออกแบบ ไดจัดโครงการ อบรม 
ถายทอดองคความรูและทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาบานกรวดรวมสมัย 
ภายใตโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 
2564 โครงการ เรื่อง การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑเครื่อง เคลือบดินเผาภายใต 
การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปญญาการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา อําเภอบานกรวด 
จังหวัดบุรีรัมย  สูผลงานเซรามิกสรวมสมัย บนฐานเศรษฐกิจสรางสรรค
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สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา จัดใหนักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่ออกฝก ประสบการณ 
วิชาชีพ ยังสถานประกอบการ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 ในหลักสูตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา ซึ่งนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพเสร็จ 
เรียบรอยแลวนั้น ไดนําเสนอผลการฝกประสบการณ เพื่อใหอาจารยไดประเมินผล 
ในรายวิชา ในวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 ณ หองประชุมใหญ 2 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดยไดรับเกียรติจาก อาจารยภูริชญ งามคง และ อาจารย 
ดร.ดุสิต อุทิศสุนทร เปนอาจารย พิจารณาผลการนําเสนอผลการฝก 
ประสบการณวิชาชีพในครั้งนี้และในระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพนั้น 
ทางสาขาวิชา ไดจัดใหมีอาจารย เขานิเทศนักศึกษาในระหวาง การฝกประสบการณ 
วิชาชีพ เพื่อเปนการติดตามผลการฝกการปฏิบัติงาน และการวิจัยเพื่อศึกษาปญหา 
ขอเสนอแนะจากผูประกอบการ ดานความพึงพอใจผูใชบัณฑิตและความตอง 
การในการพัฒนาหลักสุตร การสรางเครือขายดานการเรียนรู ดานวิชาการ 
ระหวางสาขาวิชา รวมกับสถานประกอบการในการพัฒนาสหกิจศึกษา โดยจัดขึ้นใน 
ระหวางวันที่ 27-31 มกราคม 2564 โดยเปนการนิเทศแบบออนไลน เปนสวนใหญ 
เนื่องจากสถานการณโควิด -2019 ที่ไมสามารถออกนิเทศยังพื้นที่ตางจังหวัดได

 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา โดย อาจารย ดร.ดุสิต อุทิศสุนทร 
หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา  ไดจัดโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2564 โครงการ“ การอบรมฝก 
หลักสูตรวิชาชีพชาง ติดตั้งไฟฟา ภายในอาคารเบื้องตน” ณ โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร 
อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย ในระหวางวันที่ 13-14 กุมภาพันธ 2564
โดยไดนํานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา ชั้นปที่ 3 เปนผูชวยวิทยากร 
ในการใหความรู ฝกทักษะการตัดทอ วิธีการเดินสายไฟฟาภายในทอ PVC 
ดานวิชาชีพการติดตั้งไฟฟา ภายในอาคารเบื้องตน แกนักเรียนระดับชั้นมัธยม 
ของโรงเรียรนบานกรวดวิทยาคาร ซึ่งโครงการยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2564 นั้นเปนโครงการตอเนื่อง 
ที่ตองดําเนินการใหความรูอยางตอเนื่องตลอดทั้งป ในครั้งนี้เปนครั้งที่ 3 แลว

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา โดย อาจารย ดร.ดุสิต อุทิศสุนทร หัวหนาสาขา 
วิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา พรอมดวย อาจารย ดร.ณัฐ ประสีระเตสัง และ อาจารย 
ดร.ณัฐนันท ประสีระเตสัง  ไดจัดโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2564 โครงการ“ การอบรมฝก 
หลักสูตรวิชาชีพชาง ติดตั้งไฟฟา ภายในอาคารเบื้องตน” ณ โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร 
อ.บานกรวด จ.บุรีรัมย ในระหวางวันที่ 6-7 กุมภาพันธ 2564 
โดยไดนํานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา ชั้นปที่ 3 เปนผูชวยวิทยากร 
ในการใหความรู วิธีการเดินสายติดตั้งอุปกรณไฟฟาดวยเข็มขัดสาย ดานวิชาชีพการ 
ติดตั้งไฟฟา ภายในอาคารเบื้องตน แกนักเรียนระดับชั้นมัธยมของโรงเรียน บานกรวด 
วิทยาคาร
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