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สารจากอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีประวัติศาสตร์   
มายาวนาน ก่อกำเนิดจากการเป็นวิทยาลัยครูใน
สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 ปรับเปลี่ยนเป็น
สถาบันราชภัฏสุรินทร์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 
2538 จนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่  15 มิถุนายน พ.ศ. 
2547 ตามลำดับ รวมระยะเวลาเกือบ 50 ปี ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์มีการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มีคณะที่จัดการเรียน
การสอนหลากหลายสาขาวิชาทั้งในกลุ่มสาขาวิชา
ค รุ ศ าส ต ร์  วิ ท ย าศ าส ต ร์ แ ล ะ เท ค โน โล ยี  
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  และ มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการทางวิชาการ
ทั้งด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ 
และเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่พ่ึงทางวิชาการของ
ท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านการบริการจัดการอย่างใหญ่
หลวงในปี  พ .ศ. 2559 และผจญกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วนับแต่นั้นมา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์จึงปรับตัวในทุกมิติให้สามารถรับมือกับ
ความท้าทายและตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์มุ่ งมั่ นที่ จะเป็ น
มหาวิทยาลัยที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้าง
ประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศ ภายใต้การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยอาศัยความมุ่งมั่นและร่วมมือร่วมใจ
ของผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาด้วยความมุ่ง 
ร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วมพัฒนา  และสร้างสรรค์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์พร้อมขับเคลื่อนเป็น
สถาบันการศึกษาคุณภาพมาตรฐาน ควบคู่ไปกับ
การเป็นที่พ่ึงของสังคมอย่างยั่งยืนสืบไป 

รายงานฉบับนี้ ได้สรุปผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ผลงานความสำเร็จของมหาวิทยาลัย
ที่ปรากฏแสดงผลลัพธ์ตามพันธกิจหลักที่เกิดจาก
ความรู้ความสามารถ ความทุ่มเท พลังกายพลังใจ 
ของผู้บริหารและบุคลากร ตลอดจนศิษย์เก่าและ
เครือข่ายต่าง ๆ  ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของ
มหาวิทยาลัยทุกภาคส่วน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก  โตสุรัตน์ 
ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์
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บทสรุปผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ดำเนินงาน
ภายใต้ทิศทางและกรอบแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย     ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์เพ่ือ
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ.2562 
– 2564 ประกอบด้วย        6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งมี
โครงการทั้ งสิ้ น  256 โครงการ  สรุปผลการ
ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วย

เทคโนโลยีและธรรมาภิบาล 
ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยประสบกับปัญหา

ธรรมาภิบาลต่าง ๆ จงึมีความจำเป็นต้องเร่งพัฒนา
และปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น ภายใต้การทบทวนและปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร สอดคล้องกับทิศทางตามยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งมหาวิทยาลัยมีผลการ
ประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ งใส ในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)   ป ร ะ จ ำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 อยู่ในระดับคะแนน 84.06  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
พัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ 

มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนเป็นสำคัญ เพ่ือกำหนดจำนวน
บุคลากรที่พึงมีให้สัมพันธ์สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ โครงสร้างของหน่วยงาน โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่สูงขึ้น
ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นหัวใจ
ส ำคั ญ ข อ งก าร พั ฒ น าอ งค์ ก รอ ย่ า งยั่ ง ยื น 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีบุคลากรสายวิชาการ
ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น จำนวน  10  
ราย ประกอบด้วย ระดับรองศาสตราจารย์ จำนวน 
1 ราย ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  จำนวน 9 ราย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
การพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน

ที่มีมาตรฐานทันสมัย 
ดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรให้

เป็น ไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ เกี่ ยวข้อง  โดย
กำหนดให้มีการปรับปรุง หลักสูตร จำนวน 30 
หลักสูตร การปิดหรือการปิดหลักสูตรแบบมี
เงื่อนไข จำนวน 14 หลักสูตร  รวมทั้งพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐาน ซ่ีงมี
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สถาบัน ระดับดี (3.98 คะแนน) และร้อยละการมี
งานทำและประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตที่
สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโดยเฉลี่ยทุก
หลักสูตร เท่ากับ ร้อยละ 73.08 รวมทั้งระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการผลิต
บัณฑิต และพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต ทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
วิจัยเข้มแข็งแหล่งภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยดำเนินการพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบและมีกลไกที่
ส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ตาม
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ โดยการ
สนับสนุนระบบสารสนเทศทางการวิจัยเชิงบูรณา
การ : SRRU Big Data จำนวน 1 ระบบ การ
สนับสนุนทั้งทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน 
และสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ภาควิชาการและภาคนิทรรศการ 
จำนวน 6 บทความ ตลอดจนการสนับสนุนการ
ขอรับทุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากแหล่งทุน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้ งสิ้น 
20,341,100 บาท การสร้างขวัญ กำลังใจ สำหรับ
นักวิจัย ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็น
รูปธรรมทั้งในระดับชุมชน สังคม โดยมีนักวิจัยที่
ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงาน ดีเด่นด้าน
ผลงานวิชาการและงานวิจัย จำนวน 1 ราย รางวัล
ข้าราชการผู้มีผลงานเด่น จำนวน 3 ราย และ
รางวัลนักวิจัยดีเด่น จำนวน 6 ราย  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : 
บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้น้อมนำพระ

ร า โ ช บ า ย ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ก า ร เป็ น
สถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่ น  มาเป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น        โดยกำหนด
พ้ืนที่ชุมชนเป้าหมายในการบริการวิชาการ จำนวน 
5 หมู่บ้าน มีกระบวนการมีส่วนร่วมกันจากชุมชน
เพ่ือจัดทำแผนกับมหาวิทยาลัย  นำไปสุ่ การ
ดำเนินงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่  

โค รงก ารยกระดั บ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน  OTOP 
โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำบัญชี
ครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพประกอบการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่ งยืน  โครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโครงการ
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียน
และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นต้น รวมทั้งการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับองค์กร
และชุมชน ในเขตพ้ืนที่การบริการวิชาการแก่สังคม
ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือการพัฒนา จำนวน 4 เครือข่ายที่ส่งผลให้
อาจารย์ นักศึกษา ประชาชน และกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ ทักษะต่างๆ เพ่ิมขึ้นเพ่ือดำเนินการร่วมกัน
ต่อไปในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : 
ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการ ส่งเสริม
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เชื่อมโยงกับการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนั กศึกษาให้ เป็ น
รูปธรรม  โดยมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
จำนวน  24 โครงการ อาทิ  โครงการเทศกาล
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ SICE : Surin 
International Cultural Exchange 2 0 1 9 
โครงการบริการวิชาการทางด้านการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม  โครงการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม  
รวมทั้งการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและระดับนานาชาติ  
จำนวน 20 ประเทศ 
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ส่วนที่  1 
สว่นนำ 

ประวัติความเป็นมา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เดิมคือวิทยาลัยครูสุรินทร์  ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 29 กันยายน 

พ.ศ.2516  ในสังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ  ต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” 
แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ 36 แห่ง  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535  และได้จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏ
สุรินทร์  แทนวิทยาลัยครูสุรินทร์ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538  ตั้งแต่วันที ่25 มกราคม พ.ศ.
2538  ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.2547 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 

สถานที่ตั้ง 
 ต้ังอยู่ที่  186 หมู่  1 ถนนสุรินทร์ – ปราสาท 
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
32000 

เนื้อที ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีเนื้อที่ จำนวน 479 
ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา 
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ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

ตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เป็ น ต ราพ ระราช ลั ญ จกรป ระจำพ ระอ ง ค์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ลายกลางเป็น
รูปพระมหาอุณาโลมอยู่ภายในวงจักร รอบวงจักรมี
รัศมีเปล่งออกโดยรอบเหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร
เจ็ดชั้น ฉัตรตั้ งอยู่บนพระที่นั่ งอิ ฐทิศ การที่ผู้
กำหนดรูปแบบตราพระราชลัญจกร ดังนี้ หมายถึง 
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ เป็นใหญ่ ในแผ่นดิน 
โดยที่ผู้แทนทั้งแปดน้อมนำแผ่นดินและความเป็น
ใหญ่ ม าถวาย   เป็ น สัญ ลั กษ ณ์ แห่ งวัน บ รม
ราชาภิเษก 

ตามโบราณราชประเพณีที่เสด็จประทับ
เหนือพระที่นั่งอัฐทิศ และสมาชิกรัฐสภาถวายน้ำ
อภิ เษก  โดยทิ ศทั้ งแปดและเป็ น ครั้ งแรกที่
พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย ทรงรับ
น้ำอภิเษกจากสมาชิกรัฐสภา แทนที่จะทรงรับจาก
บัณฑิตดั่งในรัชกาลกอ่น 

ความหมายตราสัญลักษณ์ 
พระราชสัญจกร จัดเป็นหมวดหมู่ได้ 3 

ประเภท ดังนี้ 
1. พระราชลัญจกรประจำพระองค์

หมายถึง ตราประจำชาติ ดวงที่ใช้ประทับกำกับ
พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ในตัวเอกสารส่วน
พระองค์ซ่ึงไมเ่กี่ยวด้วยราชการแผ่นดิน 

2. พ ระราชลัญ จกรประจำแผ่นดิ น
หมายถึง  ตราแผ่นดินสำหรับประทับกำกับพระ
ปรมาภิ ไธยพระมหากษัตริย์  หรือกำกับนาม
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ 

3. พระราชลัญ จกรสำหรับแผ่นดิ น
หมายถึง ตราประจำชาติต่าง ๆ  ซึ่งใช้ประทับ
ก ำ กั บ เอ ก ส า ร ส ำ คั ญ ใน พ ร ะ ป ร ม า ภิ ไ ธ ย
พระมหากษัตริย์  
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สีของสัญลกัษณ์ตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

สีน้ำเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” 

สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ 36 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม 

สีทอง แทนค่า แหล่งความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา 

สีส้ม  แทนค่า  ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นก้าวไกลใน 36 สถาบัน 

สีขาว แทนค่า  ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

สีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

สีเขียว - ม่วง 

สีเขียว 

สีม่วง 

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย 
อินทนิล  :  Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. 
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วิสัยทัศน์  
“มหาวิท ยาลั ย ราช ภั ฏ สุ ริน ท ร์  เป็ น

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิต พัฒนาครู 
และเป็นสถาบันที่บูรณาการองค์ความรู้ในการ
พัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างความม่ันคง” 
ค ำ อ ธิ บ า ย วิ สั ย ทั ศ น์  : ใน ปี  พ .ศ . 2 5 6 4 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จะเป็นมหาวิทยาลัย
ชั้นนำ โดยเน้นการนำในเรื่องของการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ การศึกษาการวิจัยทางวัฒนธรรมในภูมิภาค  
และการบริหารจัดการที่ ดี  มีธรรมาภิบาล  เป็น
สถาบันการศึกษาที่เป็นที่ พ่ึงของท้องถิ่นในการ
พัฒนาท้องถิน่ให้บรรลุเป้าหมายมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตสายครูและสายอ่ืน ๆ ที่มีคุณภาพ

ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
2. การวิจัยเป็นที่ยอมรับและตอบสนองความ

ต้องการของท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ
3. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและ

ความต้องการที่แท้จริงของท้องถิ่น โดยการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนำ
พระบรมราโชบายและแนวพระราชดำริ  สู่การ
ปฏิบัติ

4. อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยี

และหลักธรรมาภิบาล
6. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาค

ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการ
ในการจัดการศึกษา

ปรัชญา  
“เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา

ท้องถิ่นสู่สากล” 

ค่านิยม 
“ค่านิยม” มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

คือ การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ สร้างธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการ มุ่งเน้นผลงานให้เป็นที่
ยอมรับ ยกระดับคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น     
สู่สากล 

วัฒนธรรมองค์กร 
“มีความตื่นตัว กระตือรือร้นต่อการ

เปลี่ยนแปลง  ยึดมัน่ในระบบธรรมาภิบาล” 
1. ค ำ นึ ง ถึ ง ป ร ะ โ ย ช น์ ส่ ว น ร ว ม

ประนีประนอม  และมีการยอมรับความ
คิดเห็น

2. มีความคิ ดสร้ างสรรค์ ในการทำงาน
ศรัทธา ขยันอดทน ทำงานเป็นทีมและมี
จิตใจของการให้บริการ

3. เป็นชุมชนทางวิชาการท่ีเน้นการถ่ายทอด
ความรู้  และแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กร

เอกลักษณ์ 
“ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล” 
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อัตลักษณ์ 
“ความรู้ดี มีคุณธรรม ประกอบสัมมาชีพ” 
อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรินทร์ หมายถึง เป็นผู้ที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรม 
ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทย 
4 ประการ รวมทั้งประกอบสัมมาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตอาสาและคำนึงถึง
ความเป็นธรรมของสังคม เพ่ือความมั่นคง และ
ยั่งยืนของประเทศชาติ 

ความรู้ดี  หมายถึง บัณฑิตมีความรู้ และนำความรู้
ความสามารถไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่ นและ
ประเทศชาติให้ก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 

มีคุณธรรม  หมายถึง บัณฑิตมีคุณธรรม ประพฤติ
ปฏิบัติตนตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของคนไทย 4 
ประการ อันได้แก่   มีทัศนคติที่ ดีที่ ถูกต้อง มี
พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง แข็งแรง มีงานทำ มีอาชีพ 
และเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย 

ประกอบสัมมาชีพ  หมายถึง บัณฑิตประกอบ
สัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิต
อาสาและคำนึงถึงความเป็นธรรมของสังคม    
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  
ส่งเสริมและทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : 
บริการวิชาการแก่ชมุชน

และทอ้งถิน่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
วิจัยเข้มแข็งแหล่งภูมิ
ปัญญาพฒันาทอ้งถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  
การพัฒนาหลักสูตรและ
ระบบการเรยีนการสอนที่

มีมาตรฐานทันสมยั 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
พัฒนาอาจารย์และ 
บุคลากรสู่มอือาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  
การพัฒนาระบบริหาร

จัดการองคก์รดว้ย
เทคโนโลยี      และธร

มาภิบาล

ยุทธศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560 - 2579 
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โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา พ.ศ.2561 

สภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย

อธิการบดี

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

หน่วยงานบริหาร หน่วยงานสนับสนุนและบริการหน่วยงานวิชาการ

สภาวิชาการ

รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี

คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพ

1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

   ส านักงานอธิการบดี
1. กองกลาง
2. กองนโยบายและแผน
3. กองพัฒนานักศึกษา
4. กองคลัง
5. กองบริหารงานบุคคล

1. ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม
4. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

คณะกรรมการปฏิบัตหิน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
1. ดร.ถนอม  อินทรกำเนิด    ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล  มีอำพล  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก  โตสุรัตน์   กรรมการ 
4. ดร.ชวลิต  หมื่นสุข    กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์  สกลไชย  กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ  วงสวัสดิ์กุล กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์บัณฑิต  ทิพากร   กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาววราภรณ์  รุ่งตระการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นายสุทน  เฉื่อยพุก    ผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นายวิเชียร  เจริญยิ่งธนากูล   ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลยัราชภัฏสุรินทร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก  โตสุรัตน์ ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ฤทธิ์  วิบูลกิจธนากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. รองศาสตราจารย์สมหมาย  ชินนาค กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์  เอ่ียมนิรันดร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์  ศรีวิไล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์    ปวงสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  พยอม กรรมการผู้แทนคณาจารย์ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณณรัตน์  พิงคานนท์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพัฒน์  พัฒนฉัตรชัย กรรมการผู้แทนคณาจารย์ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชนิภา  อุดมทวี กรรมการผู้แทนคณาจารย์ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ  ทรัพย์สิน กรรมการผู้แทนคณาจารย์ 
13. ดร.พนา  จินดาศรี กรรมการผู้แทนคณาจารย์ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ  พงศ์ผลาดิสัย กรรมการและเลขานุการ 
15. ดร.อุดม  หอมคำ ผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางปรินดา  อุสาคู ผู้ช่วยเลขานุการ 
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รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก  โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง รองอธิการบดี 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ  พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดี 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชากร  ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิการบดี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง  สุขทอง รองอธิการบดี 
6. อาจารย์จักราวุธ  สิทธิพรมมา รองอธิการบด ี 
7. อาจารย์นิภาวัลย์  พุทธไทยรัช ผู้ช่วยอธิการบดี 
8. อาจารย์สมยศ  พรมงาม ผู้ช่วยอธิการบดี (ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 

1 ตุลาคม 2559 - วันที่ 30 กันยายน 2562) 
9. ดร.ธัญเทพ  สิทธิเสือ ผู้ช่วยอธิการบดี (ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 

1 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน) 
10. อาจารย์ดวงตา  โนวาเชค คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
11. ดร.อัชราพร  สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร  จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัตร์  ภูระธีรานรัชต์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
15. อาจารย์นันทา  สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตร 

และอุตสาหกรรมเกษตร 
16. ดร.ศุภธนกฤษ  ยอดสละ เลขานุการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
17. ดร.อุดม  หอมคำ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ 
18. อาจารย์จักราวุธ  สิทธิพรมมา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน 

อธิการบดี 
19. อาจารย์รัชดา  ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภางค์  นันตา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา  กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

งบประมาณ  
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 รวมทั้งสิ้น 625,327,617 

บาท ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 498,872,417 บาท งบประมาณรายได้  จำนวน 
126,455,200 บาท รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 - 3  

ตารางที่ 1 งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณแผ่นดิน 498,872,417 

งบประมาณเงินรายได ้ 126,455,200 
รวม 625,327,617 

ตารางที่ 2 การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จำแนกตามงบรายจ่าย 

งบรายจ่าย 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
 แผ่นดิน  เงินรายได้ 

1. งบบุคลากร 92,924,317 51,640,000 144,564,317 
2. งบดำเนินงาน 43,736,500 50,650,800 94,387,300 
3. งบลงทุน 148,594,300 7,947,200 156,541,500 
4. งบเงินอุดหนุน 169,499,200 - 169,499,200 
5. งบรายจ่ายอื่น 44,118,100 16,217,200 60,335,300 

รวม 498,872,417 126,455,200 625,327,617 
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รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

ตารางที่ 3 จำนวนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกตามแผนงาน 

ชื่อแผนงาน ผลผลิต 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
แผ่นดิน รายได้ 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการคา่ใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  
ยกระดับคุIภาพการศึกษาและการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 

265,357,317 55,326,400 320,683,717 

2. แผนพื้นฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพคน

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 64,093,400 57,901,825 121,995,225 
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

112,210,800 11,309,175 123,519,975 

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

5,476,800 400,000 5,876,800 

ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5,002,900 200,000 5,202,900 
ผลงานการให้บริการวิชาการ 3,266,300 - 3,266,300 

3. แผนงานบูรณาการวิจัย
และนวัตกรรม

โครงการวิจัยและนวตักรรมเพื่อพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

5,155,000 - 5,155,000 

โครงการวิจัยและนวตักรรมเพื่อสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

1,397,000 - 1,397,000 

4. แผนงานบูรณาการสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยว
และบริการ

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลติข้าว
หอมมะลิทุ่งกุลาร้องไหสู้่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์

5,000,000 5,000,000 

5. แผนงานบูรณาการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

30,848,900 - 30,848,900 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการจดั
การศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1,064,000 1,317,800 2,381,800 

รวม 498,872,417 126,455,200 625,327,617 
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รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

ส่วนที่ 2   
ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร โดยมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และยุทธศาสตร์เพ่ือ
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ.2562 - 2564 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
องค์กรด้วยเทคโนโลยีและ 
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาอาจารย์และบุคลากร 
มืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาหลักสูตรและระบบ 
การเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน 
ทันสมัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : วิจัยเข้มแข็งแหล่งภูมิปัญญา 
         พัฒนาท้องถิน่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : บริการวิชาการแก่ชุมชนและ 
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมและทำนุบำรุง 
ศิลปวัฒนธรรม 
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รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีและธรรมาภิบาล 

  จากสภาพปัญหาด้านธรรมมาภิบาลของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้มีคำสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 ลงวันที่ 12กรกฎาคม พ.ศ.2559 และคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. 
497/2559 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. 1043/2560 ลงวันที่ 3 
กรกฎาคม พ.ศ.2560  ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และคณะทำงาน
ตามคำสั่งดังกล่าว เข้ามาบริหาร เพ่ือเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จึงได้เร่ง
พัฒนากลไกการกำกับดูแลองค์การที่ดี เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส 
สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่าง ๆ รวมทั้งจรรยาบรรณในการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัย 

การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับทิศทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560 – 2564) และเพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมทั้ง
สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกว่าคณะผู้บริหารจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็น
กลาง ยึดมั่นในความถูกต้องและยุติธรรม มหาวิทยาลัยจึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือแสดงเจตจำนง
สุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ระหว่างผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ 
ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี กับคณะผู้บริหารประกอบด้วยคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณบดีคณะ
วิทยาการจัดการ คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม 
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี   
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  ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยู่ใน
ระดับคะแนนร้อยละ 84.06 (ระดับ B) ตามดัชนี 10 ดัชนีได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ (84.16) การใช้งบประมาณ 
(72.51) การใช้อำนาจ (76.65) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (71.56) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (67.97) 
คุณภาพการดำเนินงาน (82.74) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (83.42) การปรับปรุงการทำงาน (72.14)  การ
เปิดเผยขอ้มูล (89.29) และการป้องกันการทุจริต (100.00) 

 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร  มหาวิทยาลัยดำเนินการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
นโยบาย และแผนกลยุทธ์ เพ่ือเสริมสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และโอกาสเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการ
ดำเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่สะสมมานาน อาทิ 

▪ การดำเนินโครงการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนางานบริการสู่มืออาชีพ 
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นต้น 

▪ การดำเนินการแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล เรื่องร้องเรียนจำนวน 33 เรื่อง มี การ
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วจำนวน 16 เรื่อง   และอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 17 เรื่อง  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  
พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตระหนักและให้ความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีความรู้
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำพา
ไปสู่ความสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายให้กับมหาวิทยาลัย ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จึงเป็นหัวใจสำคัญของ
การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 2 : พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสู่มืออาชีพ ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลการดำเนินงานโดยสรุปดังนี้ 

 พัฒนาปรับปรุง แก้ไขระเบียบข้อบังคับด้านทรัพยากรบุคคล  โดยการออกข้ อบั งคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่ งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น  พ.ศ. 2559  และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการ
กำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทผู้บริหารและตำแหน่งประเภท
สนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2562  ดังนี้  

1. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  2/2562 เรื่อง วิธีการ
ประเมินค่างานและแบบประเมินค่างานของตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  ระดับ
ชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ พ.ศ.2562 

2. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 3/2562 เรื่อง วิธีการ
ประเมินค่างานและแบบประเมินค่างานของตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ ยวชาญเฉพาะ  ระดับ
เชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.2562 

3. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  4/2562 เรื่อง วิธีการ
ประเมินค่างานและแบบประเมินค่างานของตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  ระดับ
ชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้
วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ พ.ศ.2562 

 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล   มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเป็น
สำคัญ เพ่ือกำหนดจำนวนบุคลากรที่พึงมีในหน่วยงาน จำแนกตามสายงาน  และระดับตำแหน่งให้สัมพันธ์
สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างของหน่วยงาน โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนา
ศักยภาพตนเองให้สูงขึ้น ด้วยการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในรูปแบบ การประชุม ฝึกอบรมสัมมนา 
ศึกษาดูงาน การวิจัย ที่องค์กรภายนอกจัดเพ่ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งมหาวิทยาลัยกำหนดให้มี
โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยให้สอดคล้องกับความจำเป็น ทิศทางและ
เป้าประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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▪ การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  มหาวิทยาลัยได้กำหนดยุทธศาสตร์และมาตรการด้านการ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพ่ือให้คณาจารย์มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและได้รับการกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการท่ีสูงขึ้น โดยมีบุคลากรทีไ่ด้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น ดังนี้ 

รายช่ือบุคลากรผู้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 
ระดับรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน ดังนี้ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์  ปิ่นทอง
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  จำนวน 9 คน  ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ  แก้ววินัต
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์  ลายสนธิ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤช  ตรองจิตต์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินวัตร  บุปผาวัลย์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์  นิธิชัยอนันต์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญทวี  อิ่มบุญตา
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  สุขตาม
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินทิพย์  ไตรเกษม
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช  นาคชาติ
▪ การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  มหาวิทยาลัยมีบุคลากรสายสนับสนุน ประกอบด้วย

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยงบแผ่นดิน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินนอกงบประมาณ พนักงานราชการ 
และลูกจ้างประจำ รวมทั้งสิ้น 469 คน โดยมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์สำหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน อาทิเช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมินค่างานเพ่ือเลื่อนระดับใน
ตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  แนวทางการจัดทำคู่มือ
ปฏิบัติงานหลักเพ่ือเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน เพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรสายสนับสนุนรองรับการเข้าสู่ตำแหน่ง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  
การพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ใน
ปีการศึกษา 2561 เปิดการสอนทั้งหมด 73 หลักสูตร และได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ทุกหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. กำหนด เป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 58  หลักสูตร  ระดับ
ประกาศนยีบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 10 หลักสูตร และปริญญาเอก 4 หลักสูตร 

❖ พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่ดีและได้มาตรฐาน สภ ามห าวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สุรินทร์ มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาหลักสูตรที่ไม่ได้คุณภาพ โดยกำหนดให้มีการปรับปรุง การยุบรวม หรือยกเลิก
หลักสูตรการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา (มาตรา18(3)(7)) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม มีการดำเนินการอนุมตัิหลักสูตรการศึกษา และการเปิดสอน รวมทั้ง
การปรับปรุง การปิดหลักสูตรหรือการยุบรวมหลักสูตรการศึกษา ดังนี้ 
ตารางที่ 4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2559- 2562 

การดำเนินการ 
ผลการดำเนินการตามปีการศึกษา (หลักสูตร) 

2559 2560 2561 2562 
อนุมัติหลักสูตรใหม่ 3 - - - 
อนุมัติหลักสูตรปรับปรุง 40 9 2 30 
อนุมัติปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข - - 12 
อนุมัติปิดหลักสูตร - 1 2 
อนุมัติยุบรวมหลักสูตร - - - 

รวม 43 9 3 44 

❖ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐาน ปีการศึกษา 2561 หลักสูตร
ทั้งหมด 73 หลักสูตร และได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครบทุกหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. กำหนด โดยมีหลักสูตรที่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน จำนวน 67 
หลักสูตร  มีผลดำเนินงานในระดับต่างๆ ดังนี้ 

หลักสูตรที่มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดี  จำนวน 56 หลักสูตร 
หลักสูตรที่มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง  จำนวน 8  หลักสูตร 
หลักสูตรที่มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับน้อย  จำนวน 3 หลักสูตร  
หลักสูตรที่ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน  จำนวน 6 หลักสูตร  
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 โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ระดับคณะ ระดับหน่วยงานสนับสนุน ดังนี้ 
ตารางที่ 5  ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  วงรอบปีการศึกษา 2558 – 2561 
ปีการศึกษา จำนวนข้อที่ได้คะแนน ข้อที่ได้คะแนน คะแนนประเมนิ ระดับคุณภาพ 

2558 5 ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 4.00 ด ี
2559 5 ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 4.00 ด ี
2560 5 ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 3.75 ด ี
2561 5 ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 3.98 ด ี

ตารางที่ 6 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  ปีการศึกษา พ.ศ.2561 

คณะ 
ผลการดำเนินงาน คะแนน

เฉลี่ย 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 5.1 5.2 
คณะครุศาสตร์ 2.49 5.00 1.69 1.84 5.00 4.00 4.00 0.99 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.69 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

3.66 3.65 0.95 0.29 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.14 

คณะวิทยาการจัดการ 2.47 3.92 1.24 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.82 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

3.26 5.00 1.70 3.33 4.00 5.00 4.00 5.00 4.21 5.00 5.00 5.00 5.00 4.27 

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

2.75 4.24 1.53 5.00 5.00 5.00 5.00 2.50 2.34 5.00 5.00 5.00 4.00 4.03 

คณะเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

3.46 2.34 1.56 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.26 

รวม 24.21/6 4.04 

ตารางที่ 7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา พ.ศ.2561 

หน่วยงาน 
ผลการดำเนินงาน คะแนน

เฉลี่ย 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

สำนักงาน
อธิการบดี 

4.00 3.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.16 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.37 

สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.11 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.82 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.54 5.00 5.00 4.64 3.94 - 4.78 

สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.51 5.00 - - - - 4.95 

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.43 4.00 5.00 5.00 - - 4.79 

รวมเฉลีย่ 4.74 
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▪ ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กำหนดเป้าประสงค์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ตลอดจนทิศทางการผลิตบัณฑิต การพัฒนาผู้เรียน ให้ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจำเป็นของ
สังคม ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประเทศ โดยมีการผลิตบัณฑิตสายครู ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัยและบัณฑิตในสาขาอ่ืนเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย จากผล
การดำเนินงานในปีการศึกษา 2561 มีผลการดำเนินงานที่สะท้อนมาตรฐานการอุดมศึกษา ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้าง
สัมมาอาชีพ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 
และมีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มี
คุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย มีจิตอาสา มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ดังนี้  

1) ร้อยละการมีงานทำและประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต ร้ อ ย ล ะก า รมี ง าน ท ำแ ล ะ
ประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโดยเฉลี่ ยทุกหลักสูตร เท่ากับ ร้อยละ 
73.08 และได้รับเงินเริ่มต้นในอัตราเฉลี่ย 15,950.14 บาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการ
ผลิตบัณฑิต จนทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง  
ครอบครัว ชุมชน และสังคม ตัวอย่างที่แสดงถึงการเป็นผู้รู้ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย เช่น 

1.1 ผลการสอบบรรจุครุผู้ช่วย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขานาฏศิลป์ สาขาบรรณารักษศาสตร์ สาขา
ดนตรี สาขาสังคมศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต -หลักสูตรควบ) ประสบผลในการ
สอบบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 6 คน  

1.2 ความสามารถตามศาสตร์สาขาวิชา   ผลงานของนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมการประกวด  
การแข่งขันตอบปัญหาและการแสดงทักษะความรู้ความสามารถ ในด้านต่าง ได้รับรางวัลต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 
จำนวน 9 คน ได้แก่ รางวัลประกวด-การเห่เรือ รางวัลชนะเลิศ-บทกวีสื่อสันติภาพ รางวัลชนะเลิศ บท
ประพันธ์-บทโศกาลัย รางวัลที่ 3 การประกวดภาพวาดในวันต่อต้านการค้ามนุษย์ รางวัล-เยาวชนดีเด่นรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการเกษตร ด้านพืชศาสตร์  การเข้า
ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 และการแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม
อีสาน ประจำปี 2561 ทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ“มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” 
ประจำปี 2561 รางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสั้น แนวคิด “รักษ์บ้าน” เรื่อง  “สลัญสะเร็น” เป็นต้น  

2) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการผลิตบัณฑิต และ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ ตลอดจนสามารถสร้าง
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ความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บัณฑิต ว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นั้น เป็นผู้มี
ความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีส่วน
ร่วมในการสร้างนวัตกรรม ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยได้บ่มเพาะทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับ
นักศึกษา จนสามารถทำให้นักศึกษาสามารถสร้างนวัตกรรมและร่วมสร้างนวัตกรรมตามศาสตร์ของตนเองได้ 
ได้แก่ เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม. เครื่องเจาะแบบตั้งพ้ืน 25 ม.ม. พร้อมอุปกรณ์  เครื่อง
เลื่อยกล ขนาด 350 ม.ม. เครื่องเจียระไนตั้งพ้ืน ขนาด 300 ม.ม. เครื่องตัดไฟเบอร์ 14 นิ้วพร้อมอุปกรณ์ 
เครื่องเชื่อม MIG อุปกรณ์เครื่องมือวัด ผลของการใช้คุณสมบัติดินเหนียวร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี เพ่ือใช้
ปรับปรุงดินมีปัญหาในการทดลองปลูกดาวเรืองจังหวัดสุรินทร์  การใช้ใบมันสำปะหลังเป็นส่วนผสมในอาหาร
เลี้ยงปลาเปคูแดงในกระชัง ผลของการเสริมหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ในอาหารสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตของ
ไก่พ้ืนเมือง และการพัฒนาชุดฝึกทักษะรายวิชาเกษตร กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่2 โรงเรียนสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น 

3) การพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม  มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญใน
การพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่า และรักษ์ความเป็นไทย มีจิตอาสา โดยได้ดำเนิน
กิจกรรมโครงการต่าง ๆ ทั้งระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ส่งผลสะท้อนให้ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัย
ให้ความสำคัญในการสร้างบุคลากร นักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีจิตอาสา นอกจากนี้ ยังพบว่ามีนักศึกษาที่ได้รับการ
ยกย่องทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น การได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบจิตอาสา รางวัลวัฒนคุณาธรกระทรวง
วัฒนธรรม และรางวัลนักศึกษาที่มีความประพฤติดี  เรียนดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561 เป็นต้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
วิจัยเข้มแข็งแหล่งภมูิปัญญาพัฒนาท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ผลงานวิจัยให้มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบ  
เชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชน และวัฒนธรรม โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ 

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ดำเนินงานและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารและ

พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยมีการจัดทำระบบสารสนเทศสนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการ : SRRU 
Big Data ซ่ึงเป็นฐานข้อมูลที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูล ผลงานวิจัยและเป็นฐานข้อมูลที่เผยแพร่ผลงานวิจัยของ
นักวิจัย การจัดทำหอ้งปฏิบัติการวิจัย เพ่ือให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย  

อีกทั้งการจัดโครงการประชุมวิชาการ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ  
(visiting professor) สำหรับการดำเนินงานวิจัยและการจัดการเรียนการสอน 

 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
ดำเนินการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานวิจัย ตลอดจนการส่งเสริม ผลงานวิจัย 

สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ให้มีคุณภาพ รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจสำหรับนักวิจัย ซ่ึงมีผู้ได้รับรางวัลจาก
การประกวดผลงาน ดังนี้  

รางวัลอาจารยมี์ผลงานดีเด่นด้านผลงานวิชาการและงานวิจัย 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สารภี  วรรณตรง

รางวัลขา้ราชการผู้มีผลงานเด่น ได้แก่ 
1. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.คนึงนิตย์ ไสยโสภณ
2. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ประทีป แขรัมย์
3. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.จงกจิ วงษ์พินิจ

รางวัลนักวิจัยดเีด่น ได้แก่ 
1. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วสันต์ชัย กากแกว้ คณะครุศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ประดับ เรียนประยูร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ดร.ลภัสดา หอมคำ คณะวิทยาการจัดการ
4. ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย คณะเกษตรและอุตสาหกรรม
6. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สิงหา จันทรยิวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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 จัดสรรงบประมาณของสถาบนั เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ได้รับงบประมาณทั้งภายใน จำนวน 3,500,385 บาท และภายนอกมหาวิทยาลัย 
จำนวน 16,840,615 บาท รวมทั้งสิ้น 20,341,100 บาท ประกอบด้วย ทุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านการ
จัดการท่องเทีย่วเพ่ือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านพัฒนาศักยภาพของชุมชนและสมาชิก
ชมุชน ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยใหม่ของคณาจารย์ และสายสนับสนุน  

รวมทั้งสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ดังนี้ 

1. สนับสนุนทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความและบทความว ิจัย สำหรับ
มีคณาจารย์และบุคลากร และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการและ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ ประจำปี 2562 อาทิ “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562 
“Thailand Research Expo 2019” ได้นำเสนอผลงานวิจัยภาควิชาการและภาคนิทรรสการ เรื่อง “การ
พัฒนาการย้อมไหมด้วยเมล็ดมะขามเพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ และภูมิวัฒนธรรมการคล้องช้างป่าของชาวกูย
สุรินทร์ในพ้ืนที่กัมพูชา”  การนำเสนอภาคนิทรรศการ “เทคโนโลยีการผลิตอาหารช้างแบบแท่ง”  และ 
“การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับสมุนไพรช้างในจังหวัดสุรินทร์สู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือความยัง่ยืน”  

2. การจัดสรรงบประมาณรายได้ทรัพย์สิน เพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้ง
ที ่5” ได้แก่ 1) นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (ภาคโปสเตอร์) ด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จำนวน 2 เรื่อง   2) นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (ภาคโปสเตอร์) ด้านวิทยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
จำนวน 1 เรื่อง  และ3) นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (ภาคบรรยาย) ด้านเศรษฐกิจ และธุรกิจ และด้าน
มนุษย์และสังคมศาสตร์ จำนวน 5 เรื่อง   
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : 
การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาในการเป็นสถาบันการศึกษา
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น อยู่บน
รากฐานความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน และเพ่ือให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏตรงตามเจตนารมณ์ของ
แผนยุทธศาสตร์บนพ้ืนฐานศักยภาพและบริบทของมหาวิทยาลัยนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ศาสตร์พระราชาเพ่ือบริการวิชาการแก่สังคมโดยมีการบริหารจัดการที่
ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชนเป้าหมายและเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ผลลัพธ์ของ
การบริการวิชาการนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ  
ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีผลการดำเนินงานการบริการวิชาการแก่ชุมชนตามเกณฑ์
มาตรฐานครบ 5 ข้อ ดังนี้  
1. กำหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือระหว่าง
คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาในการเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น  โดยจัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-
2579) ขึ้น ต่อมาได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-
2579) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561  โดยมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง เพ่ือให้การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น อยู่บนรากฐานความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน และเพ่ือให้
การดำเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏตรงตามเจตนารมณ์ของแผนยุทธศาสตร์บนพื้นฐานศักยภาพและบริบท
ของแต่ละมหาวิยาลัยนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ศาสตร์พระราชา
เพ่ือบริการวิชาการแก่สังคม โดยกำหนดพ้ืนที่ชุมชนเป้าหมายในการบริการวิชาการ 5 คณะ 5 พ้ืนที่ ในจังหวัด
สุรินทร์ ดังนี้  

1. บ้านหนองแสง อำเภอศีขรภูมิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบ
2. บ้านตะเคียน อำเภอลำดวน คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้รับผิดชอบ
3. บ้านนาสนวน อำเภอบัวเชด คณะวิทยาการจัดการ ผู้รับผิดชอบ
4. บ้านโคกเสาร์ อำเภอปราสาท คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้รับผิดชอบ
5. บ้านหนองคันนา อำเภอพนมดงรัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ
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ภาพแผนที่ชุมชมเป้าหมาย ตาม แบบสำรวจความต้องการการขอรับบริการทางวิชาการตามโครงการ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ดังภาพประกอบ 

2. จัดทำแผนการบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่กำหนดในข้อ 1
จากการกำหนดพ้ืนที่ชุมชนเป้าหมายในการบริการวิชาการ 5 คณะ 5 พ้ืนที่ ในจังหวัดสุรินทร์  

มหาวิทยาลัยมีกระบวนการมีส่วนร่วมจากชุมชน มีการดำเนินงานร่วมกันตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
กระบวนการจัดทำประชาคมชาวบ้าน  

1. คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ดำเนินการทำประชาคมกับชาวบ้านเมื่อ วันที่   23
พฤศจิกายน 2561 

2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ดำเนินการทำประชาคมกับชาวบ้านเมื่อวันที่  23 พฤศจิกายน
2561 

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดำเนินการทำประชาคมกับชาวบ้านเมื่อวันที่  23  พฤศจิกายน
2561 

4. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการทำประชาคมกับชาวบ้านเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ดำเนินการทำประชาคมกับชาวบ้านเมื่อวันที่   24

พฤศจิกายน 2561 
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3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนา  และมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
จัดการประชุมหารือร่วมกับทุกคณะ ทางคณะจึงจัดโครงการเพ่ือดำเนินการตามแผนบริการวิชาการ 

ซ่ึงมีโครงการที่จะดำเนินการทั้งหมด 27 โครงการ ตามปฏิทินการดำเนินงาน ระยะเวลา 11 เดือน ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 ตามตัวชี้วัดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ประจำปีงบประมาณ 2562 ตัวอย่างดังนี้  

1. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
การดำเนินโครงการส่งผลให้เกิดการเสริมสร้างอาชีพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนประชาชน

นักเรียน เกษตรกร ในชุมชนท้องถิ่น บ้านนาสนวน ตำบลจรัส จังหวัดสุรินทร์ ได้รับองค์ความรู้ตามทฤษฎี
ศาสตร์พระราชา หลักการจัดการในด้านการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักการมีส่วนร่วม การสร้าง
เครือข่ายและจัดทำบัญชีครัวเรือน ประชาชนในชุมชนได้ความรู้และสามารถผลิตสินค้าเพ่ือสร้างอาชีพเสริมได้ 
ประชาชนในชุมชนมีความรักความสามัคคีมีการทำกิจกรรมร่วมกันมีการร่วมกลุ่มกันเพ่ือสร้างอาชีพเสริม 
ประชาชนในชุมชนมีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์เพ่ือก่อให้เกิดรายได้ ประชาชนในชุมชนมีหลุดพ้นจากความยากจน 
และภาวะหนี้สินลดลง ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ร่วมกันพัฒนากับชุมชน อาทิ น้ำยาล้างจานสมุนไพร 
ดอกไม้จากใบยางพารา ดอกไม้จากริบบิ้น ผลิตภัณฑ์จากไหม ไข่เค็มสมุนไพร เสื่อกก ยกระดับลายผ้าไหม 25 
ลาย ผลิตภัณฑ์ปลาส้ม เป็นต้น 

2. โครงการบูรณาการพันธกจิสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น
จากการดำเนินโครงการ “จดแก้จน” โดยอบรมเชิงปฏิบัติการการทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุน

อาชีพเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือประกอบการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ยั่งยืน “เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย” ครัวเรือนให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ทำให้ครัวเรือนของกลุ่มเป้าหมาย   ได้
ข้อมูลสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายรับ และรายจ่าย และสามารถจดบันทึกบัญชีครัวเรือน และจัดทำบัญชีต้นทุน
อาชีพ ของแต่ละครัวเรือนได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนี้การดำเนินโครงการดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงและ
บูรณาการการบริการวิชาการสู่สังคมเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาการบัญชีชั้นต้น , การบัญชีต้นทุน, 
รายงานทางการเงินและวิเคราะห์ทางการเงิน, การเงินธุรกิจ ของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

3. โครงการส่งเสริมความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน
มหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจ

สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน ดังนี้ 
1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมชุมชนบ้านหนองคันนาสู่ความ

มั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน โดยร่วมกับชุมชนสร้างสรรค์ชุดการแสดงปราสาทตาเมือนธมสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จัดทำแผนที่เพ่ือการท่องเที่ยวชุมชน และอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยว จัดทำเว็บไซต์
ภาษาอังกฤษและวีดีโอตลอดจนการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้บ้านหนองคันนา 
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ส่งผลให้ชุมชนมีจิตสำนึกรักบ้านเกิด มีความสามัคคี มีระเบียบวินัย และเข้าใจสิทธิหน้าที่ในตนเองและผู้อ่ืน
ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งและชุมชนสามารถจัดกิจกรรมเพ่ือการท่องเที่ยวในชุมชน กิจกรรม “วิ่ง กิน เที่ยว เลี้ยว
เลาะปราสาทตาเมือน ปีที่ 1” ซึ่งเป็นการเปิดพ้ืนที่การท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน  

2. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจสังคมและการดูแลสุขภาพบ้านหนองแสง โดย
ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพตนเองและผู้สูงอายุด้วยพืชสมุนไพรใกล้ตัว 
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร การปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือใช้ในครัวเรือน เทคนิคและวิธีการนวดตนเอง และ
ผู้สูงอายุ เพ่ือบรรเทาอาการปวดและผ่อนคลาย การดูแลสุขภาพตนเองและผู้สูงอายุด้วยหลักการการออก
กำลังกาย การทำสมาธิบำบัด ทักษะและวิธีการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานสำหรับประชาชน และการใช้เครื่องช็อก
ไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ส่งผลให้ ชุมชนสามารถสร้างรายได้ และมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้นโดย
ใช้สมนุไพร และการทำสมาธิบำบัด   
4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดำเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

จากการดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นตามแผนบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2562  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 
ถึงเดือนกันยายน 2562 มีการมอบหมายชุมชนท้องถิ่นหรือองค์กรเป้าหมายให้คณะทั้ง 5 คณะรับผิดชอบการ
บริหารวิชาการใน 5 พ้ืนที่ ในจังหวัดสุรินทร์ ทุกพ้ืนที่ ได้รับการบริการวิชาการตรงตามวัตถุประสงค์ของแผน
บริการวิชาการ ซึ่งมีผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแต่ละโครงการ ดังนี้ 

1. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

2. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น
3. ส่งเสริมความรักความสามัคคีความมีระเบียบวินัยเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน

31



รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

4. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ
การจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษศตวรรษท่ี 21 สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
6. โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัย

ในปี 2562 ได้มีการขยายขอบเขตพ้ืนที่ในการบริการวิชาการและพ้ืนที่โครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดยมีผลการดำเนินงาน 
ดังตารางสรุปโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 
2562 
ตารางที่ 8  โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ลำดับที ่ โครงการ จำนวน โครงการ ผลการดำเนินงาน 
1 โครงการยกระดับผลิตภณัฑ์ชุมชน 

OTOP 
3 1. น้ำยาล้างจานสมุนไพร

2. ดอกไม้จากใบยางพาพา
3. ดอกไม้จากริบบิ้น
4. ผลิตภัณฑ์จากไหม
5. ไข่เค็มสมุนไพร
6. เสื่อกก
7. ยกระดับลายผ้าไหม 25 ลาย

2 โครงการบรูณาการพันธกิจสมัพันธ์
เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

10 1. ประชาชนสามารจัดทำบัญชีครัวเรือนได้

3 ส่งเสริมความรักความสามัคคีความมี
ระเบียบวินยัเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่น 

10 1. ชุมชนมีจิตสำนึกรักบ้านเกิด
2. ชุมชนมีความสามัคคี มีระเบียบวินัย และ
เข้าใจสิทธหิน้าท่ีในตนเองและผู้อื่น
3. ชุมชนมีความเข้มแข็งในการพัฒนา

4 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
ด้านการอ่านการเขียนและการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1 1. โรงเรียนมีนวัตกรรม 21 โรงเรียน
2. ครูได้รับการพัฒนาให้สร้างนวัตกรรม จำนวน
42 คน
3. มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือ

5 โครงการพฒันาทักษะภาษาอังกฤษ
ศตวรรษที่ 21 สำหรบันักศึกษาครู
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1 1. นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ผ่านการเข้าค่าย
ภาษาอังกฤษ จำนวน 1,200 คน
2. นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ผ่านการอบรม
ภาษาอังกฤษ จำนวน 800 คน
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5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมาย

    มหาวิทยาลัย มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับองค์กรและชุมชน ในเขตพ้ืนที่การบริการ
วิชาการแก่สังคมภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา ได้แก่   

1. บันทึกความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
(สพฐ.)   

2. เครือข่ายนวัตกรรมยางพารา ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก พล.ต.ต.นพ.โสภณ กฤษณะรังสรรค์
ประธานมูลนิธิสอนช่วยชีวิตและที่ปรึกษาคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากรบรรยายเทคนิคการสอนช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน และสนับสนุนหุ่น
ฝึกกระตุ้นหัวใจและผายปอด และอุปกรณ์การสอน จำนวน 70 ตัว พร้อมด้วยผศ.ดร.บุญธรรม นิธิอุทัย ที่
ปรึกษาคณะกรรมการ ร่วมสนับสนุนด้วยเช่นกัน 

3. บริษัทในเครือใบหยกกรุ๊ป (คุณพันธ์ภิรมย์ ใบหยก) สนับสนุนเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ เออีดี
(Automated External Defibrillator: AED) สำหรับการสอน จำนวน 20 เครื่อง 

4. มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ เออีดี (Automated External
Defibrillator: AED) สำหรับการสอน จำนวน 10 เครื่อง 

ผลจากการดำเนินโครงการทำให้อาจารย์ นักศึกษา ประชาชน และกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และทักษะ
การพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟ้ืนคืนชีพระดับขั้นพ้ืนฐานและการใช้เครื่อง AED อย่างถูกต้อง และยังคงจะมี
ดำเนินการร่วมกันเป็นระยะต่อไปในอนาคต  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : 
ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสานให้ยั่งยืน และได้กำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนโดยส่งเสริมและสร้างความ
ภาคภูมิใจในการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอีสานใต้และวัฒนธรรมนานาชาติให้กับนักศึกษา 
บุคลากร ประชาชนทั่วไป สังคม และชุมชน เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาให้เป็น
รูปธรรม ตลอดจนนำประสบการณ์จากการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกลับมาพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนให้มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
ผลการดำเนินการ  

ในรอบปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้มีการจัดสรรงบประมาณให้สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 
5,143,281.50 บาท เพ่ือดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ดังนี้  

1. กิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสมหามงคล พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวง และในเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2562 ณ ศาลากลาง จังหวัดสุรินทร์
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2. โครงการเทศกาลแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ SICE : Surin International Cultural
Exchange 2019 (ครั้งที่ 3)

3. โครงการสืบสานประเพณีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ “แซนโฏนตา”
4. โครงการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการประกอบอาหารอาเซียน”
5. โครงการประกวดดนตรีพ้ืนบ้านจังหวัดสุรินทร์ (กันตรึม)
6. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่  19
7. โครงการสัมมนา "ปราชญ์ท้องถิ่นเล่าเรื่องเมืองสุรินทร์"
8. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พิพิธภัณฑ์ผ้า
9. โครงการจัดทำทะเบียนวัตถุจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์
10. โครงการการจัดการความรู้ (KM) อาหารพ้ืนบ้านตามกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดสุรินทร์
11. โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ “อาหารพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์ 3 กลุ่มชาติพันธุ์”
12. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
13. กิจกรรม ประเพณีการเดินขึ้นเขาสวาย ประจำปี 2562
14. กิจกรรมสดุดีเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งการแพทย์ และการสาธารณสุขไทยเนื่องในวันมหิดล

ประจำปีการศึกษา 2561
15. โครงการบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมของนักศึกษา “โครงการอนุรักษ์ใบลาน

ท้องถิ่นสุรินทร์” โดยนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16. โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แบบมีส่วน

ร่วมของชุมชน จังหวัดสุรินทร์”
17. โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมพ้ืนเมืองกลุ่มชาติพันธ์เขมรเพ่ือเพ่ิม

มูลค่าจากเศรษฐกิจรากฐานชุมชน จังหวัดสุรินทร์สู่ตลาดสากล”
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18. โครงการบริการวิชาการเรื่อง "การอนุรักษ์วัฒนธรรม นำสู่อาเซียน เรียนรู้ปราสาทบ้านระแงง ตาม
หลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ปราสาทบ้านระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัด
สุรินทร์”

19. โครงการบริการวิชาการเรื่อง “การฝึกสอนการเล่นเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านจั งหวัดสุรินทร์ (กันตรึม)
ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์”

20. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม (MOU) ระหว่าง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภั ฏภูเก็ต ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

21. โครงการ “ลานวัฒนธรรม ซเราะซแรย์ สะเร็น” ครั้งที ่1 และครั้งที่ 2

23. กิจกรรมการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ กับ UP Filipiniana Dance Group University of the Philippines ประเทศฟิลิปปินส์  ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

24. โครงการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการประกอบอาหารอาเซียน”
การดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย มีทั้ งการดำเนินงาน

ภายในมหาวิทยาลัยที่มีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ และการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตะเคียน (อำเภอกาบเชิง) องค์การบริหารส่วนตำบลดม (อำเภอสังขะ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต องค์การบริหาร         
ส่วนจังหวัดสุรินทร์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ 
โดยความร่วมมือมีทั้ง 2 รูปแบบที่เกิดจากการติดต่อประสานงานจากมหาวิทยาลัยไปยังหน่วยงานภายนอก 
และจากหน่วยงานภายนอกที่ประสานงานขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยให้ร่วมดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

36



รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

สำหรับเครือข่ายความร่วมมือ จำแนกตามประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี ้
1. เครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรินทร์ มีประมาณ 20 ประเทศ เช่น ประเทสอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศบังคลาเทศ ประเทส
อินเดีย ประเทศอิสราเอล ประเทสบัลแกเรีย ประเทศรัสเซีย ประเทศโปแลนด์ และประเทศสโลวาเกีย เป็นต้น 

2. เครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกันในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันละกัน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เช่น วัฒนธรรมการแต่งกาย และวัฒนธรรมด้าน
อาหาร 

- ระดับชาติ   เครือข่ายที่สำคัญในปีการศึกษาพ.ศ.2561 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้
มีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย และวิถีชีวิตร่วมกัน โดยบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภู เก็ต
ได้เดินทางมาร่วมแสดงแบบผ้า และเครื่องแต่งกายในงานเทศกาลแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 
3 (SICE) 

- ระดับนานาชาติ   เครือข่ายที่สำคัญในปีการศึกษา พ.ศ.2561 ประกอบด้วยประเทศต่างๆ
รวมมากกว่า 300 คน จาก 14 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา 
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินเดีย ประเทศบังกลาเทศ ประเทศ
อิสราเอล ประเทศตุรกี ประเทศอิตาลี ประเทศรัสเซีย ประเทศเม็กซิโก ประเทศโปแลนด์ และประเทศไทย 
ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ทางศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง   เกิดเป็นเทศกาลการแสดง
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ  
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ภาคผนวก 

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
       ในปีการศึกษา พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีจำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 73 

หลักสูตร แบ่งตามระดับการศึกษา ดังนี้ 

ตารางที่ 1 จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนปีการศึกษา พ.ศ.2561 

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังหมด 
จำนวนหลักสตูร 58 1 10 4 73 

ตารางที่ 2 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนจำแนกตามระดับการศึกษาของคณะ ปีการศึกษา พ.ศ.2561 

คณะ/ 
ระดับการศึกษา 

หลักสูตร สาขาวิชา 
จำนวนปี

ของ
หลักสูตร 

สถานะ 

1. คณะครุศาสตร์ (จำนวน 11 หลักสูตร)
ปริญญาตร ี ครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

การศึกษาปฐมวัย 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
พลศึกษา 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
การศึกษา 

5 ปี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 

วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

(วิชาชีพครู) 
1 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

ปริญญาโท  ครุศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
การศึกษา 

2 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตรและการสอน 2 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
การบริหารการศึกษา 2 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

ปริญญาเอก  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
การศึกษา 

3 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาวะผู้นำและการบริหาร 3 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (จำนวน 15 หลักสูตร)
ปริญญาตร ี ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ภาษาอังกฤษ 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
ดนตรีศึกษา 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
นาฏศิลป ์ 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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คณะ/ 
ระดับการศึกษา 

หลักสูตร สาขาวิชา 
จำนวนปี

ของ
หลักสูตร 

สถานะ 

2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (จำนวน 15 หลักสูตร) – ต่อ
ภาษาไทย 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
บรรณารักษศาสตร์และ 

สารสนเทศศาสตร์ 
5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
การพัฒนาสังคม 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทัศนศิลป์และการออกแบบ 4 ปี  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  

รัฐประศาสนศาสตร์ 2 ปี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศึกษา 2 ปี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การวิจยัและพัฒนาท้องถิ่นและ 

ภูมิภาค  
2 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมภิาค 3 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

3. คณะวิทยาการจัดการ (จำนวน 11 หลักสูตร)
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต นวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

ธุรกิจ 
4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

บริหารธุรกิจ 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
การตลาดสมัยใหม ่ 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
การท่องเท่ียวและการโรงแรม 4 ปี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 
การจัดการโลจิสติกส ์ 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์การพัฒนาชุมชน 4 ปี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 
บัญชีบัณฑิต - 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
นิเทศศาสตรบัณฑิต การสื่อสารมวลชน 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ยุทธศาสตร์การจัดการธุรกิจ 2 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (จำนวน 19 หลักสูตร)
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

คณิตศาสตร์ 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
ชีววิทยา 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
ฟิสิกส์ 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
เคมี 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
วิทยาศาสตร์  5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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คณะ/ 
ระดับการศึกษา 

หลักสูตร สาขาวิชา 
จำนวนปี

ของ
หลักสูตร 

สถานะ 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (จำนวน 19 หลักสูตร) - ต่อ
คอมพิวเตอร์ 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

การอาหาร  
4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

คณิตศาสตร์ 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สถิติประยุกต์ 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
เคมี 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
ชีววิทยา 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
การส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอาย ุ 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
วิทยาการคอมพวิเตอร์ 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาธารณสุขศาสตร์ 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต การแพทย์แผนไทย 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 2 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (จำนวน 14 หลักสูตร)
ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต  เทคโนโลยีไฟฟ้า 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
เทคโนโลยีการผลิต 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมการจัดการ 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

วิทยาศาสตรบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการ
ออกแบบ 

4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

อุตสาหกรรมก่อสรา้ง 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและ
สถาปัตยกรรม 

4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

เครื่องกล 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
ครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลย ี 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

6. คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  (จำนวน 3 หลักสูตร)
ปริญญาตร ี
(3 หลักสูตร) 

ครุศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

สัตวศาสตร์ 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
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จำนวนอาจารย์ และบุคลากร 
ปีการศึกษา พ.ศ.2561  มีอาจารย์และบุคลากร รวมทัง้สิ้น 841 คน ดังตารางที่ 3 

ตารางที ่3 ข้อมูลอาจารย์และบุคลากร จำแนกตามหน่วยงาน 

ที ่ หน่วยงาน 
ข้าราชการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจำ 

พนักงานที่จ้างจากเงิน
นอกงบประมาณ รวม 

วิชาการ สนับสนุน วิชาการ สนับสนุน สนับสนุน วิชาการ สนับสนุน 

1 สำนักงานอธิการบด ี 4 53 22 1 107 187 
2 คณะครุศาสตร ์ 17 42 14 1 35 109 
3 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
17 36 13 2 16 84 

4 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

25 60 10 2 5 23 125 

5 คณะวิทยาการจัดการ 26 40 12 1 7 86 
6 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
36 55 12 3 1 6 32 145 

7 คณะเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

3 9 1 3 10 26 

8 สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 8 3 12 
9 สำนักวิทยบริการฯ 12 3 16 31 
10 สำนักศิลปะและ

วัฒนธรรม 
8 2 1 11 

11 สำนักส่งเสรมิวิชาการ 
และงานทะเบยีน 

15 1 3 19 

12 โครงการบณัฑิตศึกษา 4 2 6 
รวม 124 5 242 161 35 3 16 255 841 
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ตารางที่ 4 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Common Data Set) 

หน่วยงาน 
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มเ
กษ
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ม 

จำนวนอาจารย์ประจำทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 29 30 22 40 16 2 139 
จำนวนอาจารย์ประจำทีด่ำรงตำแหน่งอาจารย ์ 48 78 58 77 46 13 320 
จำนวนอาจารย์ประจำทีด่ำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 11 10 10 20 7 2 60 
จำนวนอาจารย์ประจำทีด่ำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย ์ - - - 1 3 - 4 
จำนวนอาจารย์ประจำทีด่ำรงตำแหน่งศาสตราจารย ์ - - - - - - - 
รวมจำนวนอาจารย์ท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 11 10 10 21 10 2 64 

จำนวนนักศึกษา 
ตารางที่ 5 จำนวนนักศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษารายคณะ ประจำปีการศึกษา  พ.ศ.2561

คณะ 
จำนวนนักศึกษา (คน) 

รวมท้ังหมด 
ปริญญาตรี 

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. คณะครศุาสตร์ 1,154 121 14 39 1,328 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,839 - 19 24 2,882 
3. คณะวิทยาการจัดการ 814 - 23 - 837 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,163 - - - 2,163 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 613 - 11 10 634 
6. คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 408 - - - 408 

รวมท้ังสิ้น 7,991 121 67 73 8,252 
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จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 
ตารางที่ 6   จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา แยกตามคณะและระดับการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  พ.ศ.2561

คณะ ปริญญาตรี 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

รวม
ทั้งหมด 

1. คณะครศุาสตร์ 218 162 20 4 404 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 821 - 39 7 867 
3. คณะวิทยาการจัดการ 200 - 10 - 210 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 676 - 32 - 708 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 203 - 1 1 205 
6. คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 125 - - - 125 

รวมท้ังสิ้น 2,243 162 101 12 3,430 

ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีสำคัญ ดังนี้  

1. แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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2. เทคโนโลยี
     มหาวิทยาลัยมีเทคโนโลยีเพ่ือช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ 

และประหยัดค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย  
2.1 เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบโทรศัพท์  (IP Phone) 
2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  
2.3 ระบบการจัดการชั้นเรียน (CMS Online) 
2.4 ระบบระบบจองวิชาเรียนออนไลน์  (Reg Online) 
2.5 ระบบอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) 
2.6 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OPAC) 
2.7 ระบบวารสารออนไลน์ (SRRU IR) 

3. อุปกรณ์ สิ่งสนับสนุนการเรียน และการปฏิบัติงาน
     นอกจากอุปกรณ์พ้ืนฐาน อาทิ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แฟกซ์ เครื่องถ่ายเอกสาร โปรเจคเตอร์  

มหาวิทยาลัยมีอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัยที่สำคัญกระจายตามคณะ และหน่วยงาน
บริการวิชาการ คือ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญได้แก่ อาคารพยาบาล      โรง
อาหาร  โรงยิมเนเซียม หอพักนักศึกษาและบุคลากร ธนาคาร  และอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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คณะผู้จัดทำ รายงานประจำปี  พ.ศ.2562 

❖ ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก  โตสุรัตน์   ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ  ณ ลำปาง   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ 

❖ ผู้จัดทำ
นางสาวพนิดา  โสนทอง        ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 
นายณัฐวุฒิ  กระจายศรี        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางนลินรัตน์  สุขนิตย์กิติกุล        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาวเมลดา  ชุมชัยเวทย์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นายสิทธิศักดิ์  หมายเจริญ        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวยุพิน  จันทร์เติบ        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นายสมชาย  เจษฎานุศาสน์        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวปุณยวีร์  ลีลาพัฒนาชัยกุล        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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