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สารจากอธกิารบด ี
 

ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ร า ช ภ ั ฏ ส ุ ร ิ น ท ร ์  เ ป็ น

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดกระทรวงการ

อุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม มุ่งม่ัน

ดำเน ินการภารก ิจสำค ัญตามมาตรา 7 แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

คือ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดนิ 

ฟื ้นฟูพลังการเรียนรู ้ เชิดชูภูมิป ัญญาท้องถิ่น 

สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้า

อย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมใน

การจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอ้มอย่างสมดุล

และยั่งยนื  

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มกีารปรับตัวในทุก

ด้านให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม การดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ดำเนินภารกิจตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย      

โดยยังคงมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน มีความรู้คู่คุณธรรม ออกรับใช้สังคมและประเทศชาติ ผลิตและ

พัฒนาครูที ่ได้มาตรฐานวิชาชีพการวิจัยและนวัตกรรม สร้างองค์ความรู ้ที ่มี

คุณภาพและไดม้าตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเนน้การบูรณาการเพื่อนําไปใช้ประโยชน์

ได้อย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพสภาพปัญหาและความ

ต้องการที่แท้จริงของชุมชนโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและน้อมนํา

แนวพระราชดําริสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาชุมชนโดยศาสตร์พระราชาและสานพลัง

ประชารัฐสู่การพัฒนาท้องถิ่น การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้  องค์ความรู้

ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อ การพัฒนา

ท ้องถ ิ ่นและเสร ิมสร ้างความเข ้มแข ็งของผ ู ้น ําช ุมชนให ้ม ีค ุณธรรมและ

ผูช่้วยศาสตราจารย์กนก โตสรัุตน์ 
ปฏบิัติหน้าที่อธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร ์
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ความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม บริหารจัดการองค์กร

ตามหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมี

ประสิทธิภาพ พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง และยั่งยนื 

ผลงานและความสำเร็จของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปีฉบับนี้ เป็นผลมาจากการมีส่วนร่วม ความมุ่งม่ัน 

และการทุ่มเทพลังกาย พลังใจ อุทิศตนของคณาจารย์ บุคลากร ทุกภาคส่วนที่

ร่วมกันปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จ    

จงึขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ 

ปฏบิัตหินา้ที่อธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
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สารบัญ 
 

สารจากอธกิารบดี 

สารบัญ 

ก 

ข 

ข้อมูลท่ัวไป 

- ประวัตคิวามเป็นมา ตราสัญลักษณ์มหาวทิยาลัย สีประจำมหาวทิยาลัย 

- ปรัชญา วสิัยทัศน์ พันธกจิ  

- ค่านยิม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  

- โครงสร้างการบรหิารงาน 

- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

- คณะกรรมการสภาวชิาการมหาวทิยาลัย 

- คณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวทิยาลัย 

- คณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลัย 

- คณะกรรมการบรหิารงานบุคคลประจำมหาวทิยาลัย 

- สภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

1 

2 

4 

5 

8 

9 

9 

10 

10 

11 

12 

สารสนเทศและสถิติ 

- หลักสูตรและจำนวนนักศึกษา 

- จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศกึษา 

- ขอ้มูลบุคลากร 

- ขอ้มูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 

13 

14 

15 

15 

17 

ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  

(รอบปกีารศึกษา 2564 : มถุินายน 2564 - พฤษภาคม 2565 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ปฏรูิประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภบิาล  

                     เพื่อประสทิธภิาพและความยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวทิยาลัยใหส้มบูรณ์ 

                      และสอดคลอ้งกับภารกจิ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาความเขม้แข็งดา้นการผลติบัณฑติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนามหาวทิยาลัยใหม้คีวามเขม้แข็งดา้นการวิจัย 

20 

 

22 

 

32 

 

38 

51 
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สารบัญ(ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนางานพันธกจิสัมพันธ์มหาวทิยาลัยกับสังคม  

                      (University Social Engagement) เพื่อการพัฒนา

ทอ้งถิ่นอย่างยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส่งเสริมและทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 พัฒนามหาวทิยาลัยไปสู่ความเป็นสากล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 พัฒนาโรงเรยีนสาธติ มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์  

                      ใหเ้ป็นโรงเรยีนตน้แบบและเป็นแหลง่ฝึกประสบการณ์ 

                      วิชาชีพของนักศกึษา 

63 

 

 

80 

87 

93 

 

ผลการประเมินมหาวทิยาลัย 

- ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำป ี  

   การศกึษา 2564 

97 

98 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

101 

102 

กจิกรรมสำคัญ และรางวัลแห่งความภาคภูมใิจ 

- กจิกรรมสำคัญและรางวัลแห่งความภาคภูมใิจ ปกีารศกึษา 2564  

105 

ภาคผนวก 

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏ  

   สุรนิทร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 และตามแผนการดำเนนิงาน 

   ประจำปี  

118 

119 
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ข้อมูลท่ัวไป 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร ์
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ประวัตคิวามเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เดิมคือวิทยาลัยครูสุรินทร์  ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 29 

กันยายน พ.ศ. 2516  ในสังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศกึษาธกิาร  ต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

นาม”สถาบันราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ 36 แห่ง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 และได้

จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏสุรินทร์  แทนวิทยาลัยครูสุรินทร์ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 

2538 ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  

ตามพระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตัง้แต่วันที่ 15 มถิุนายน พ.ศ. 2547 

 สถานท่ีตั้ง 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งอยู่ที ่ 186 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์ – ปราสาท ตำบลนอกเมือง  

อำเภอเมอืง จังหวัดสุรนิทร์ รหัสไปรษณยี์ 32000 

 เน้ือท่ี 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ เนื้อที่ทัง้หมด 479 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตราสัญลักษณ์มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

ตราประจำมหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์เป็นตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ลายกลางเป็นรูปพระมหาอุณาโลม

อยู่ภายในวงจักร รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบเหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้น ฉัตรตั้งอยู่บน

พระที่นั่งอิฐทิศ การที่ผู้กำหนดรูปแบบตราพระราชลัญจกร ดังนี้ หมายถึง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์      

ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน โดยที่ผู้แทนทั้งแปดน้อมนำแผ่นดินและความเป็นใหญ่มาถวาย  เป็นสัญลักษณ์

แห่งวันบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีที่เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ และสมาชิกรัฐสภา

ถวายน้ำอภิเษก โดยทิศทั้งแปดและเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย ทรงรับน้ำ

อภเิษกจากสมาชิกรัฐสภา แทนที่จะทรงรับจากบัณฑติดั่งในรัชกาลก่อน 
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   ความหมายตราสัญลักษณ์ 

   พระราชลัญจกร จัดเป็นหมวดหมู่ได ้3 ประเภท ดังนี้ 

1. พระราชลัญจกรประจำพระองค์ หมายถึง ตราประจำชาติ ดวงที ่ใช ้ประทับกำกับ         

พระปรมาภไิธยพระมหากษัตรยิ์ในตัวเอกสารส่วนพระองค์ซึ่งไม่เกี่ยวดว้ยราชการแผ่นดิน 

2. พระราชลัญจกรประจำแผ่นดิน หมายถงึ ตราแผ่นดนิสำหรับประทับกำกับพระปรมาภิไธย

พระมหากษัตรยิ์ หรอืกำกับนามผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ 

3. พระราชลัญจกรสำหรับแผ่นดิน หมายถึง ตราประจำชาติต่าง ๆ ซึ ่งใช้ประทับกำกับ

เอกสารสำคัญในพระปรมาภไิธยพระมหากษัตรยิ์  

สขีองสัญลักษณ์ตราประจำมหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

      1. สนีำ้เงนิ แทนค่า สถาบันพระมหากษัตรยิ์ผู้ใหก้ำเนดิ และพระราชทานนาม 

“มหาวทิยาลัยราชภัฏ” 

  2. สเีขยีว แทนค่า แหล่งทีตั่ง้ของมหาวทิยาลัยราชภัฏทุกแห่งในแหล่งธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้มทีส่วยงาม 

   3. สทีอง  แทนค่า แหล่งความเจรญิรุ่งเรอืงทางภูมปิัญญา 

   4. สสีม้ แทนค่า ความรุ่งเรอืงทางศลิปวัฒนธรรมทอ้งถิ่นกา้วไกลใน

มหาวทิยาลัยราชภัฏทุกแห่ง 

  5. สขีาว แทนค่า ความคดิอันบรสิุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยู่หัวพระเจ้าอยู่หัว 

 

สปีระจำมหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

       

   ม่วง (blueviolet) 

   

   

  เขยีว (forestgreen) 
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ต้นไม้ประจำมหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

อนิทนลิ  :  Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. 
   

 
 

ดอกไม้ประจำมหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ คอื อนิทนลิ 
 

 
ปรัชญา 

เป็นสถาบันอุดมศกึษาเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่นสู่สากล 
 

วสิัยทัศน์ 

“มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ เป็นมหาวทิยาลัยช้ันนำด้านการผลิตบัณฑติ พัฒนาครู และ

ยกระดับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยนื” 
 

พันธกิจ 

1. ผลติบัณฑติสายครูและสายอื่น ๆ ที่มคีุณภาพตอบสนองต่อความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน 

2. การวจัิยเป็นที่ยอมรับและตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิ่นอย่างมคีุณภาพ 

3. การบรกิารวิชาการ แก่สังคมอย่างยั่งยนื 

4. อนุรักษ์และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม 

5. การบรหิารจัดการที่มคีุณภาพโดยใช้เทคโนโลย ีและหลักธรรมาภิบาล 

6. สรา้งเครอืข่ายและความร่วมมอืกับภาคประชาชน ชุมชน ทอ้งถิ่น และผู้ประกอบการใน

การจัดการศกึษา 
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ค่านิยม 

 “ค่านยิม” มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ คอื การนำองค์กรอย่างมวีสิัยทัศน์ สรา้งธรรมาภิบาล

ในการบรหิารจัดการ มุ่งเนน้ผลงานใหเ้ป็นที่ยอมรับ ยกระดับคุณค่าของวัฒนธรรมทอ้งถิ่นสู่สากล 

 

อัตลักษณ์ 

อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หมายถึง เป็นผู้ที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรม 

ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทย 4 ประการ รวมทั้งประกอบสัมมาชีพตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง มจีติอาสาและคำนึงถึงความเป็นธรรมของสังคม เพื่อความม่ันคง และยั่งยืน

ของประเทศชาต ิ

“ความรู้ด ีมคุีณธรรม ประกอบสัมมาชพี” 

ความรู้ดี หมายถงึ บัณฑติมคีวามรู้ และนำความรู้ ความสามารถ ไปใช้ในการพัฒนาทอ้งถิ่น

และประเทศชาตใิหก้า้วสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยนื 

มคุีณธรรม หมายถงึ บัณฑิตมคีุณธรรม ประพฤตปิฏบิัตตินตามคุณสมบัตทิี่พงึประสงค์ของ

คนไทย 4 ประการ อันไดแ้ก่ มทีัศนคตทิี่ดทีี่ถูกตอ้ง มพีื้นฐานชีวิตที่ม่ันคงแข็งแรง มีงานทำ มอีาชีพ และ

เป็นพลเมอืงด ีมรีะเบยีบวนัิย 

ประกอบสัมมาชพี หมายถึง บัณฑติประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง   

มจิีตอาสาและคำนงึถงึความเป็นธรรมของสังคม 

 

เอกลักษณ์  ศลิปวัฒนธรรมทอ้งถิ่นสู่สากล 

วัฒนธรรมองค์กร  “วัฒนธรรมองค์กร” ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 4 ขอ้คอื 

1. มคีวามตื่นตัว  กระตอืรือรน้ต่อการเปลี่ยนแปลง  ยดึม่ันในระบบธรรมาภบิาล 

2. คำนงึถงึประโยชน์ส่วนรวม  ประนปีระนอม  และมกีารยอมรับความคดิเห็น 

3. มคีวามคดิสร้างสรรค์ในการทำงาน ศรัทธา ขยันอดทน ทำงานเป็นทมีและมจีติใจของการ

ใหบ้รกิาร 

4. เป็นชุมชนทางวิชาการที่เนน้การถ่ายทอดความรู ้ และแลกเปลี่ยนความรูใ้นองค์กร 
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คุณลักษณะบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

บัณฑติที่สำเร็จการศกึษาจากมหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ตอ้งมคีุณลักษณะเหมาะสมกับยุค

ปัจจุบันและอนาคต คอื 

1. มภีาวะผู้นำ มวีสิยัทัศน์กวา้งไกล ใฝ่เรยีนรูต้ลอดชีวติ 

2. มคีวามสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ป็น

อย่างดี 

3. มคีวามคดิรเิริ่มสร้างสรรค์ มีเหตุผล และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นไดเ้ป็นอย่างดี 

4. มสีุขภาพดี มคีุณธรรม จรยิธรรมและมบีุคลกิภาพที่พงึประสงค์ 

5. มจีรรยาบรรณและความชำนาญในความสามารถพเิศษ 

6. มจีติสำนกึในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อมและทะนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม 

7. รักประชาธปิไตย ภูมใิจใฝ่พัฒนาทอ้งถิ่น 

 

กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เป็นมหาวิทยาลัยกลุ ่ม ข สถาบันที่เน้นผลิตบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรี หมายถึง  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เพื ่อให้บัณฑิตมีความรู้

ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมี

บทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการดำรงชีพ  

สถาบันอาจมกีารจัดการสอนในระดับบัณฑติศกึษา  โดยเฉพาะระดับปรญิญาโทดว้ยก็ได ้

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุร ินทร์ มีอำนาจหน้าที ่ตามที ่กำหนดในพระราชบัญญัติ

มหาวทิยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังน้ี 

 มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง

ปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความ

เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั ่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้

การศกึษา ส่งเสรมิวชิาการและวชิาชีพช้ันสูง ทำการสอน วจัิย ใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สังคม ปรับปรุง 

ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลย ีทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลติครูและส่งเสริมวทิยฐานะครู 

 มาตรา 8 ในการดำเนนิงานเพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ใหก้ำหนดภาระหน้าที่ของ

มหาวทิยาลัยดังต่อไปนี้ 

 (1) แสวงหาความจริงเพื่อสู ่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น     

ภูมปิัญญาไทย และภูมปิัญญาสากล 
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 (2) ผลติบัณฑติที่มคีวามรูคู้่คุณธรรม สำนกึในความเป็นไทย มคีวามรักและผูกพันต่อท้องถิ่น 

อกีทั้งส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชีวติในชุมชน เพื่อช่วยใหค้นในทอ้งถิ่นรูเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิต

บัณฑติดังกล่าว จะตอ้งใหม้จีำนวนและคุณภาพสอดคลอ้งกับแผนการผลติบัณฑติของประเทศ 

 (3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ

ทอ้งถิ่นและของชาต ิ

 (4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้

มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและ

ทอ้งถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

 (5) เสรมิสรา้งความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลติและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี

คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวชิาชีพช้ันสูง 

 (6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื ้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่นและองค์กรอื่นทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 

 (7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสม

กับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้

เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

สมดุลและยั่งยนื 

 (8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติ

ภารกจิของมหาวทิยาลัยเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 
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โครงสร้างการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2564 
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 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกจิ วงษ์พนิจิ   กรรมการผู้แทนคณาจารย์ 

 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพิจุฑา สุภมิารส สงิคเสลติ กรรมการผู้แทนคณาจารย์ 

 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นคิม ลนขุนทด   กรรมการผู้แทนคณาจารย์ 

 13.  อาจารย ์ดร.สุนสิา เยาวสกุลมาศ    กรรมการผู้แทนคณาจารย์ 

 14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดสิัย  กรรมการและเลขานุการ 

 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรยีา  งามสอาด   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 16. อาจารย ์ดร.สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 17. นางสาวสุนันสนิี สหีะวงษ์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวทิยาลัย 

1. นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์   ประธานกรรมการ 

2. นายปิ่นชัย พิษณุวงษ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำเนาว์ เสาวกูล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

4. นายสมบัต ิสมบูรณ์เทอดธนา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

5. นางมีนา ดวงราศี    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

6. นายนุรุทธิ์ เจรญิพันธ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

7. นายประเสรฐิ ชัยชนะศริวิทิยา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

8. นายสุรพล  โชตโิสภณ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

9. นายพงษ์สวัสดิ์ เสียงจนิดารัตน์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

10. นายประเสรฐิ พศิวงศ์เทวัญ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

11. นายบรรจง เลาหพงษ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

12. นายทวศัีกดิ์ นากดี    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

13. นายวนัิย ตรงจติพทิักษ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

14. นายไกรศักดิ์ วรทัต    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

15. นายฉัตรเอก  หลา้ล้ำ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

16. นางอุดมลักษณ์  ประชุมรักษ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

17. นางสาวขวัญทว ีไทยยิ่ง    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

18. พันเอกจรัิฏฐ์ ช่วงฉ่ำ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก  โตสุรัตน์  ปฏบิัตหินา้ที่อธกิารบดี 

 2. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง รองอธกิารบดี 

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ  พงศ์ผลาดสิัย รองอธกิารบดี 

 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชากร  ดวงแขเพ็ญศริกิุล รองอธกิารบดี 

 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักราวุธ  สทิธพิรมมา รองอธกิารบดี 

 6. อาจารย์นภิาวัลย์  พวงผกา   ผู้ช่วยอธกิารบดี 

 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรยีา งามสอาด  ผู้ช่วยอธกิารบดี 

 9. อาจารย์ ดร.ธัญเทพ  สทิธเิสอื    ผู้ช่วยอธกิารบดี 

 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ์ คงอนิทร์  คณบดคีณะวทิยาศาสตร์และ 

        เทคโนโลย ี
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 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัชราพร  สุขทอง คณบดคีณะมนุษยศาสตร์และ 

        สังคมศาสตร์ 

 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา จินดาศรี  คณบดคีณะครุศาสตร์ 

 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย คณบดคีณะวทิยาการจัดการ 

 14. รองศาสตราจารย์ ดร.นคิม ลนขุนทด  คณบดคีณะเทคโนโลยี  

        อุตสาหกรรม 

 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา  สมเป็น  คณบดคีณะเกษตรและ  

        อุตสาหกรรมเกษตร 

 17. อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสรมิ 

        วชิาการและงานทะเบยีน /เลขานุการ 

โครงการจัดตั้งบัณฑติวทิยาลัย 

 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักราวุธ  สทิธพิรมมา รองอธกิารบด ี/ รักษาการแทน 

ผู้อำนวยการสำนักงานอธกิารบดี 

 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรีวัส อนิทว ี  ผู้อำนวยการสำนักศลิปะและ 

        วัฒนธรรม 

 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงเดช สอนใจ  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ 

        พัฒนา 

 21. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ังวาลย์ ตุกพมิาย  ผู้อำนวยการสำนักวทิยบรกิาร 

        และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวทิยาลัย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก  โตสุรัตน์   ประธานกรรมการ      

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อารมย์  ตัตตะวะศาสตร์ กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชากร  ดวงแขเพ็ญศริกิุล กรรมการ 

4. นายวนิัย  ตรงจิตพทิักษ์   กรรมการ 

5. นายนุรุทธิ์  เจรญิพันธ์   กรรมการ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักราวุธ  สทิธพิรมมา  เลขานุการ 

7. นายนติธิร เจรญิยิ่ง   ผู้ช่วยเลขานุการ 

8. นางสาวสาวติร ี ดีออ้ม   ผู้ช่วยเลขานุการ 
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สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง  ประธาน 

2. อาจารย์ ดร.ศศธิร ศูนย์กลาง   กรรมการ 

3. อาจารย์ ดร.วโิรจน์ ทองปลิว   กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย เจอืจันทร์  กรรมการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีคม พรมมาบุญ  กรรมการ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย แกว้จันทร์  กรรมการ 

7. อาจารย์ประทปี ดวงแว่ว    กรรมการ 

8. อาจารย์อนุรัตน์ พรหมฤทธิ์   กรรมการ 

9. นางจิตประสงค์ จันทคล้าย   กรรมการ 

10. นางอัจฉรยี์ มาลหีวล    กรรมการ 

11. ดร.พริานุช ไหวดี     กรรมการ 

12. นายสังเวยีน กอ้นทอง    กรรมการ 

13. นายโกวทิย์ พันธ์จรุง    กรรมการ 

14. นายเสร ีมาลทอง     กรรมการ 
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สารสนเทศและสถิต ิ
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หลักสูตรและจำนวนนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยมีภารกิจทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยในปีการศึกษา 2564 มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 66 หลักสูตร และ

การบรกิารอื่นๆ โดยแสดงรายละเอียด ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 จำนวนหลักสูตรที่เปดิสอนในปกีารศกึษา 2564 จำแนกตามระดับการศกึษา  

ระดับการศกึษา จำนวน

หลักสูตร 

จำนวน

นักศกึษา 

(คน) 

การจัดการศกึษา 

1. ระดับปริญญาตรี  54 6,303 - หลักสตูร 4 ป ีหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกว่า 120 

หน่วยกิต 

- หลักสตูร 5 ป ีหน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกว่า 150 

หน่วยกิต 

- หลักสตูรตอ่เนือ่ง หน่วยกิตรวมไม่นอ้ยกว่า 

72 หน่วยกิต 

2. ระดับประกาศนยีบตัรบัณฑติ 1 180 - หน่วยกิตรวมไมน่อ้ยกว่า 120 หน่วยกิต 

3. ระดับปริญญาโท 6 161 หน่วยกิตรวมไมน่อ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต โดย

แบ่งการศกึษาออกเป็น 2 แผน คอื 

- แผน ก เนน้การทำวทิยานพินธ์  

- แผน ข เนน้การศกึษางานรายวชิา โดยไม่

ตอ้งทำวทิยานพินธ์แต่ตอ้งมกีารค้นควา้อสิระ 

4. ระดับปริญญาเอก 5 22 เนน้การวจิัยเพื่อพัฒนานักวชิาการและนัก

วชิาชีพช้ันสูง โดยแบง่การศกึษาออกเป็น 2 

แบบ คอื 

- ก แบบ 1 เนน้การวจิยั โดยทำวทิยานพินธ์ที่

ก่อใหเ้กิดความรู้ใหม ่

-  ข 2 เนน้การวจิัย โดยทำวทิยานพินธ์ที่มี

คุณภาพสูงและก่อใหเ้กิดความก้าวหนา้ทาง

วชิาการและวชิาชีพ 

รวม 66 6,666  

ที่มา : สำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน  , ขอ้มูล ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2565 
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จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 

ตารางที่ 2 จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศกึษา แยกตามคณะและระดับการศกึษา   

              ประจำปกีารศกึษา  2564 
 

คณะ ปริญญาตรี 
ประกาศนยี

บัตรบัณฑิต 

ปริญญา

โท 

ปริญญา

เอก 

รวม

ท้ังหมด 

1. คณะครุศาสตร์  206 174 6 1 7 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 437 - 1 9 447 

3. คณะวทิยาการจัดการ 154 - 9 - 163 

4. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 320 - - - 320 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 71 - - 3 74 

6. คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 70 - - - 70 

รวมท้ังสิ้น 1,258 174 16 13 1,461 
 

ที่มา : สำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีนและโครงการบัณฑติศกึษา, 

         ขอ้มูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 

 

ข้อมูลบุคลากร 

จำนวนอาจารย์ และบุคลากร 

  ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีบุคลากร จำนวน 835 คน โดยแบ่งเป็น

สายวิชาการ (อาจารย์) จำนวน 364 คน สายสนับสนุน (บุคลากร) จำนวน 471 คน โดยแสดง

รายละเอยีด ดังตารางที่ 3 ,4 , 5 และ 6 

ตารางที่ 3 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ แยกตามสังกัดคณะ ปกีารศกึษา 2564  

ลำดับ คณะ ตำแหน่งทางวิชากร (คน) 

อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. รวม 

1 คณะครุศาสตร์ 38 18 1 - 57 

2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 57 24 1 - 82 

3 คณะวทิยาการจัดการ 36 27 - - 63 

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 50 42 1 - 93 

5 คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 25 26 2 - 53 

6 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 12 3 1 - 16 

รวม 220 140 6 - 364 

ที่มา : กองบรหิารงานบุคคล  , ขอ้มูล ณ วันที่ 20 มถิุนายน 2565 
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ตารางที่ 4 อาจารย์ประจำจำแนกตามคุณวุฒ ิแยกตามสังกัดคณะ ปกีารศกึษา 2564  

ลำดับ คณะ 

จำนวนอาจารย์ประจำจำแนกตาม

คุณวุฒิ (คน) 

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม 

1 คณะครุศาสตร์ 1 24 32 57 

2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 53 29 82 

3 คณะวทิยาการจัดการ  - 37 26 63 

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 49 43 93 

5 คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  - 33 20 53 

6 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  - 12 4 15 

รวม 2 208 154 364 
 

ที่มา : กองบรหิารงานบุคคล  , ขอ้มูล ณ วันที่ 20 มถิุนายน 2565 

 

ตารางที่ 5 จำนวนบุคลากร จำแนกตามคุณวุฒ ิ ปกีารศกึษา 2564 
 

ประเภทการ

ปฏบิัตงิาน 
ประเภทบคุลากร 

คุณวุฒิการศกึษา 

ต่ำกว่า  

ป.ตร ี
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม 

สายสนับสนุน 

(471 คน) 

ขา้ราชการ  - - 4 1 5 

พนักงาน

มหาวทิยาลัย  

- 86 64 7 157 

พนักงานราชการ  - 30 8 - 38 

ลูกจา้งประจำ  - 1 - - 1 

พนักงาน

มหาวทิยาลัยที่จ้าง

จากเงนินอก

งบประมาณ  

123 

 

135 12 - 270 

รวม 123 252 88 8 471 

          

ที่มา : กองบรหิารงานบุคคล, ขอ้มูล ณ วันที่ 20 มถิุนายน 2565 
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ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 

 1. อาคารสถานท่ี 

  มหาวิทยาลัยมีเนื้อที่ทั้งหมด 479 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา โดยมีอาคารสถานที่ประกอบด้วย 

อาคารสนับสนนุนภารกจิของหน่วยงาน อาคารเรยีน  อาคารปฏบิัตกิาร โรงอาหาร โรงยมิส์ สนามกีฬา 

โรงแรม หอประชุม ศูนย์อนามัย หอวัฒนธรรม บา้นพัก สนามกีฬา รา้นคา้สวัสดิการ หอ้งสมุด บริการ

ตูเ้อทเีอ็ม หอวัฒนธรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์ประยุกต์ฯ 
 

 
 

ภาพที่ 1 แผนผังมหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์, จาก งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์,  

             2565 

 

2. ด้านเทคโนโลย ี

    มหาวทิยาลัยมเีทคโนโลยเีพื่อช่วยใหก้ารทำงานมปีระสทิธภิาพมากขึ้น สะดวก รวดเร็ว 

แม่นยำ และประหยัดค่าใช้จ่าย ประกอบดว้ย 

  1. เทคโนโลยกีารสือ่สารผ่านระบบโทรศัพท์  (IP Phone) 

  2. เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิาร 

  3. ระบบการจัดการช้ันเรยีน (CMS Online) 

  4. ระบบระบบจองวิชาเรยีนออนไลน์  (Reg Online) 

  5. ระบบอเีลร์ินนิ่ง (e-Learning) 

  6. ระบบหอ้งสมุดอัตโนมัต ิ(OPAC) 

  7. ระบบวารสารออนไลน์ (SRRU IR) 
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 3. อุปกรณ์ สิ่งสนับสนุนการเรยีน และการปฏบิัตงิาน 

     นอกจากอุปกรณ์พื ้นฐาน อาทิ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แฟกซ์ เครื ่องถ่ายเอกสาร

โปรเจคเตอร์ มหาวทิยาลัยมอีุปกรณ์สนับสนุนการเรยีนการสอนและงานวจัิยที่สำคัญกระจายตามคณะ

และหน่วยงานบริการวิชาการ คือ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มีเครื ่องมือครุภัณฑ์ ทั ้ง

เครื่องมือพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านจุลชีววิทยา ด้านการวิเคราะห์

อาหาร และเครื่องมือวิเคราะห์ขั ้นสูง เช่น  Spectrophotometer Oil and Grease Analyzer เครื่องมือ

สำหรับหาค่าปรมิาณโปรตนี / ไนโตรเจน ฯ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญได้แก่ อาคารพยาบาล  โรง

อาหาร  โรงยิมเนเซียม หอพักนักศึกษาและบุคลากร ธนาคาร และอาคารสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

 4. งบประมาณ 

     ขอ้มูลดา้นงบประมาณ มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ ประจำปงีบประมาณ 2565 

รายละเอยีดดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 6  แสดงงบประมาณประจำปขีองมหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ ปงีบประมาณ  2565 

               จำแนกตามแหล่งงบประมาณ 
 

แหล่งงบประมาณ งบประมาณ 

งบประมาณแผ่นดนิ 477,434,000 

งบประมาณเงินรายได้ 104,000,100 

รวม 581,434,100 
 

ที่มา : กองนโยบายและแผน , ขอ้มูล ณ วันที่ 6 มถิุนายน 2565 
 

ตารางที่ 7 แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามงบรายจ่าย 
 

งบรายจ่าย 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
แผ่นดนิ เงินรายได้ 

1. งบบุคลากร 83,251,100 49,853,800 133,104,900 

2. งบดำเนนิงาน 8,187,900 35,160,700 43,348,600 

3. งบลงทุน 133,551,000 7,856,00 141,407,000 

4. งบเงนิอุดหนุน 252,44,000 - 252,444,000 

5. งบรายจ่ายอื่น - 11,129,600 11,129,600 

รวม 477,434,000 104,000,100 581,434,100 

ที่มา : กองนโยบายและแผน , ขอ้มูล ณ วันที่ 6 มถิุนายน 2565 
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ตารางที่ 8 แสดงจำนวนงบประมาณแผ่นดนิ และงบประมาณเงนิรายได ้ปงีบประมาณ 2565  

              จำแนกตามแผนงาน 

ชื่อแผนงาน 
ผลผลติ / 

โครงการ 

ประเภทงบประมาณ 
รวม 

แผ่นดนิ เงินรายได้ 

 

1. แผนงานบุคลากร

ภาครัฐ 

- รายการค่าใช้จ่าย

บุคลากรภาครัฐ

ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและเรียนรู้

ตลอดชีวติ 

290,601,200 - 290,601,200 

2. แผนงานพื้นฐาน

ดา้นการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน 

 

- ผูส้ำเร็จการศึกษา

ดา้นสังคมศาสตร์ 
22,596,300 74,443,260 97,039,560 

- ผูส้ำเร็จการศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

124,541,400 26,951,240 151,492,640 

-  ผูส้ำเร็จการศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตร์

สุขภาพ 

2,574,000 - 2,574,000 

- ผูส้ำเร็จการศึกษา

ดา้นบริการวชิาการ 
2,939,700 - 2,939,700 

3. แผนงานยุทธศาสตร์

เสริมสร้างพลังทาง

สังคม 

- โครงการ

ยุทธศาสตร์

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สุรินทร์เพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น 

32,868,900 - 32,868,900 

4.แผนงานยุทธศาสตร์

สร้างความเสมอภาค

ทางการศึกษา 

- โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาตัง้แต่ระดับ

อนุบาลจนจบ

การศึกษาขัน้พื้นฐาน 

1,312,500 2,605,600 3,918,100 

รวม 477,434,000 104,000,100 581,434,100 

 

ที่มา : กองนโยบายและแผน , ขอ้มูล ณ วันที่ 6 มถิุนายน 2565 
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ผลการดำเนินงาน 

ตามแผนยุทธศาสตร์  
(รอบปกีารศกึษา 2564 : มถิุนายน 2564 - พฤษภาคม 2565)  
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แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 

  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 ได้กำหนดยุทธศาสตร์

ไว้ 8 ยุทธศาสตร์ มคีวามครอบคลุมภารกจิของมหาวทิยาลัยในทุก ๆ  ดา้น ดังนี้  

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  :  ปฏรูิประบบการบรหิารจัดการโดยยดึหลักธรรมาภบิาล 

      เพื่อประสทิธภิาพ และความยั่งยนื 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  :  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวทิยาลัยใหส้มบูรณ์ 

   และสอดคลอ้งกับภารกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  :  พัฒนาความเขม้แข็งด้านการผลติบัณฑติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  :  พัฒนามหาวทิยาลัยให้มคีวามเขม้แข็งดา้นการวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  :  พัฒนางานพันธกจิสัมพันธ์มหาวทิยาลัยกับสังคม  

   (University  Social Engagement) เพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 

   อย่างยั่งยนื 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6  :  ส่งเสรมิและทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7 :  พัฒนามหาวทิยาลัยไปสู่ความเป็นสากล 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  8  : พัฒนาโรงเรยีนสาธติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  

       ใหเ้ป็นโรงเรยีนตน้แบบและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

       ของนักศกึษา 

 

 เพื่อที่จะใชเปนกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสูวิสัยทัศนพันธกิจและเปาหมาย

หลักความสําเร็จ จากการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัย ผานกระบวนการวิเคราะห

สังเคราะหขอมูลตามกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรที่ประกอบไปดวยการตรวจสอบและวิเคราะห

สภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย เพื่อพรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปจจุบัน

และในอนาคต รวมทัง้นํามหาวทิยาลัยไปสูภาพลักษณใหม กาวสูวสิัยทัศนที่ตองการในอนาคต ซึ่งมีผล

การดําเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตรตาง ๆ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ปฏรูิประบบการบรหิารจัดการโดยยดึหลักธรรมาภิบาล เพื่อประสทิธภิาพและความยั่งยนื 

 

เป้าประสงค์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีคุณภาพการบริหารจัดการ ในระดับมาตรฐานสากล และเป็น

องค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High performance organization) มีธรรมาภิบาล และมีแนวทางการหารายได้

เพื่อการพึ่งตนเองไดม้ากขึ้น 

 

ผลการดำเนินงาน 

 การพัฒนาระบบสารสนเทศและส่งเสรมิให้มกีารนำเทคโนโลยใีหม่ ๆ มาใช้ในการ

ดำเนินงาน 

1. ด้านผลติบัณฑิตสายครูและสายอื่น ๆ  ที่มคุีณภาพตอบสนองความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ดำเนินการจัดหา พัฒนา ให้บริการและส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตสายครูและสายอื่น ๆ ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดแรงงาน ดังนี้ 

1.1 ระบบสารสนเทศสำหรับนักศกึษา (Smart Students) 

1.2 ระบบจัดการเรยีนการสอนออนไลน์ (SRRU e-Learning) 

1.3 ระบบจัดสอบอเิล็กทรอนกิส์ (SRRU e-Testing) 

1.4 ระบบจัดการช้ันเรยีนสำหรับผู้สอน (Classroom Management System) 

1.5 ระบบจองรายวชิาสำหรับนักศกึษา  

1.6 ระบบสบืคน้สารสนเทศหรอืทรัพยากรอเิล็กทรอนกิส์ 

1.7 ซอฟต์แวร์ Microsoft for Education ประกอบด้วยชุดระบบปฏิบัติการ (Windows) 

ชุดระบบปฏบิัตกิารเครื่องแม่ข่าย พื้นที่เก็บขอ้มูล One Drive, Microsoft Office และ Office365 

1.8 ซอฟต์แวร์ Zoom Meeting และ Cisco WebEx รองรับการประชุม อบรม การเรียน

การสอน และจัดสอบออนไลน์      

1.9 จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ ดังนี้ 

1.9.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ หลักสูตร “ระบบสนับสนุนการเรียน

การสอนและการทำงานที่บ้านด้วย Office 365 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.                    

ดว้ยโปรแกรม Microsoft Teams โดยมผู้ีเขา้ร่วมอบรม 41 คน  
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1.9.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ หลักสูตร “SRRU Online Learning : 

Moodle สำหรับผู้สอน” เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564  เวลา 08.30 – 16.30 น. ด้วยโปรแกรม Microsoft 

Teams โดยมผู้ีเขา้ร่วมอบรม 31 คน 

1.9.3 การอบรมส่งเสรมิสมรรถนะดิจิทัลแบบออนไลน์ หลักสูตร “สมรรถนะดิจิทัล

ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ด้วย

โปรแกรม Microsoft Teams โดยมผู้ีเขา้อบรม 92 คน 

1.9.4  การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ หลักสูตร “Workshop : YouTube Live 

Streaming”  เมื ่อว ันที ่ 16 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ด้วยโปรแกรม Cisco WebEx                   

โดยมผู้ีเขา้อบรม 34 คน 

1.9.5 การอบรมเชิงปฏบิัตกิารแบบออนไลน์ หลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม Cisco 

WebEx เพื่อการเรยีนการสอนและการฝึกอบรม” เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.   

ดว้ยโปรแกรม Cisco WebEx  โดยมผู้ีเขา้ร่วมอบรม 25 คน 

1.9.6 การอบรมส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาแบบออนไลน์ ครั้งที่ 

1/2565 เมื่อวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. ด้วยระบบจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์ (SRRU e-Learning) ระบบจัดสอบอิเล็กทรอนิกส์ (SRRU e-Testing) และโปรแกรม Cisco 

WebEx โดยมีผู้เขา้ร่วมอบรม 946 คน 

2. ด้านการวิจัยเป็นที่ยอมรับและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นอย่างมี

คุณภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ดำเนินการพัฒนา ให้บริการ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

ใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการวจัิยเป็นที่ยอมรับและตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิ่นอย่างมคีุณภาพ ดังนี้ 

2.1 ระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (SRRU IR) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม       

องค์ความรูใ้นรูปแบบอเิล็กทรอนกิส์ ไดแ้ก่ งานวจัิย วทิยานพินธ์ และบทความวจัิย เป็นตน้ 

 2.2 ช่องยูทูป RDI-SRRU Channel ของสถาบันวจัิยและพัฒนา 

 2.3 ระบบฐานข้อมูลวิจัยและผลงานวิชาการ เป็นส่วนหนึ่งของระบบฐานข้อมูลทางการ

บริหารและการตัดสินใจ (MIS SRRU) ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูลความเชี่ยวชาญของ

บุคลากรของมหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์เพื่อนำไปเผยแพร่สำหรับการสบืคน้ผู้เช่ียวชาญในดา้นต่าง ๆ 

 2.4 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพ

นักวจัิยโดยการนำเสนอผลงานวชิาการดว้ย Google Scholar” เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 

– 16.30 น. ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting เพื ่อสร้างข้อมูลนักวิจ ัย (Profile) สำหรับการนำเสนอ

ผลงานวจัิยและติดตาม ผลการอา้งอิงผลงาน ซึ่งมผีลโดยตรงต่อการประเมินเว็บไซต์ Webometrics ของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตัวช้ีวัด  ดา้นจำนวนบทความวชิาการที่ถูกสบืคน้ดว้ย Google Scholar โดยมี

ผู้เขา้ร่วมอบรม 70 คน 
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3. ด้านพัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ

ท้องถิ ่น โดยการถ่ายทอดองค์ความรู ้ เทคโนโลยี และน้อมนำพระบรมราโชบายและแนว

พระราชดำรสิู่การปฏบิัต ิ

โดยระบบฐานข ้อม ูลด ังกล ่าวม ีการจ ัดเก ็บข ้อม ูลระด ับบ ุคคลและคร ัวเร ือน                  

ซึ่งประกอบดว้ยขอ้คำถามทัง้หมด 6 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลสมาชิกครัวเรอืน 

ส่วนที่ 2 ขอ้มูลด้านสุขภาพ 

ส่วนที่ 3 ขอ้มูลด้านเศรษฐกจิครัวเรอืน 

ส่วนที่ 4 ขอ้มูลดา้นสิ่งแวดลอ้มครัวเรอืน 

ส่วนที่ 5 ขอ้มูลด้านความเกี่ยวขอ้งของครัวเรือนกับการเมอืงการปกครอง 

ส่วนที่ 6 ขอ้มูลด้านการสื่อสารครัวเรอืน 

4. ด้านอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ดำเนนิการพัฒนา ใหบ้รกิาร และส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยี

ใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 

4.1 ระบบฐานขอ้มูลแหล่งโบราณสถานในจังหวัดสุรนิทร์  

4.2 ระบบฐานข้อมูลผ้า  

4.3 ระบบฐานขอ้มูลงานวิจัยดา้นศลิปวัฒนธรรม  

5. ด้านการบรหิารจัดการท่ีมคุีณภาพด้วยเทคโนโลยแีละหลักธรรมาภบิาล 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ดำเนนิการพัฒนา ใหบ้รกิาร และส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยี

ใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่มคีุณภาพดว้ยเทคโนโลยแีละหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 

5.1 ระบบจัดการฐานขอ้มูลสารสนเทศทางการศกึษา (MIS SRRU) เป็นระบบงาน

สารสนเทศของมหาวทิยาลัย ประกอบดว้ยงานบุคลากร งานทะเบยีนนักศกึษา งานกองพัฒนานักศกึษา                

งานกองทุนพัฒนาบุคลากร งานสารบรรณ งานหลักสูตรการศกึษา และงานฐานข้อมูลวจัิยและบทความ                                                  

5.2 ระบบฐานขอ้มูลรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA)  

5.3 ระบบฐานขอ้มูลเว็บไซต์มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์  

5.4 ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงนิ และบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์ พงึรับ-พึงจ่าย  

5.5 พัฒนาระบบบรหิารจัดการเครอืข่ายใหส้ามารถรองรับผู้ใช้งานจำนวนมาก   
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ตารางที่ 9 ขอ้มูลบุคลากรที่ขอรับการประเมนิค่างานเพื่อขอกำหนดระดับตำแหน่ง 

ตำแหน่ง ระดับ ป ี2564 ป ี2565 

ส่งเสริม ศิลปะ เกษตร รวม เทคโน มนุษย ์ รวม 

นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 1 1 1 3 - - - 

เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 3 3 - 6 4 3 7 

นักวชิาการพัสดุ ชำนาญการ - 1 - 1 1 1 2 

นักวชิาการศกึษา ชำนาญการ 8 5 - 13 3 3 6 

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ 1 - - 1 - - - 

นักวชิาการคอมพวิเตอร์ ชำนาญการ 4 - - 4 3 1 4 

นักวชิาการเงนิและบัญชี ชำนาญการ 2 1 - 3 1 1 2 

บรรณารักษ์ ชำนาญการ - - - - - 1 1 

รวม 19 11 1 31 12 10 22 

 
ตารางที่ 10 ผลการประเมนิระดับหลักสูตร ปีการศกึษา 2564 

 

ข้อมูลพื้นฐาน สิ่งท่ีพบ 

จำนวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีสถาบันรับผดิชอบ 60 หลักสูตร 

- ผลรวมของค่าคะแนนประเมนิหลักสูตรระดับปรญิญาตร ี 185.28 

- ผลรวมของค่าคะแนนประเมนิหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑติ 3.65 

- ผลรวมของค่าคะแนนประเมนิหลักสูตรระดับปรญิญาโท 16.65 

- ผลรวมของค่าคะแนนประเมนิหลักสูตระดับปรญิญาเอก 9.81 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมนิของทุกหลักสูตร 218.36 

จำนวนหลักสูตรทีผ่่านการกำกับมาตรฐาน 60 หลักสูตร 

- หลักสูตรระดับปรญิญาตรี 51 

- หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑติ 1 

- หลักสูตรระดับปรญิญาโท 5 

- หลักสูตรระดับปรญิญาเอก 3 

จำนวนหลักสูตรทีไ่ม่ผ่านการกำกับมาตรฐาน 0 หลักสูตร 

- หลักสูตรระดับปรญิญาตรี - 

- หลักสูตรระดับปรญิญาโท - 

- หลักสูตรระดับปรญิญาเอก - 
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ตารางที่ 11 ผลการประเมินระดับคณะ และหน่วยงานสนับสนุน 11 หน่วยงาน 
 

คณะ/หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

คณะครุศาสตร์  4.55 ระดับดมีาก 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.70 ระดับดมีาก 

คณะวทิยาการจัดการ 4.68 ระดับดมีาก 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.68 ระดับดมีาก 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 4.31 ระดับดี 

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  4.53 ระดับดมีาก 

สำนักงานอธกิารบดี 4.56 ระดับดมีาก 

สำนักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  4.51 ระดับดมีาก 

สำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบยีน  4.65 ระดับดมีาก 

สำนักศลิปะและวัฒนธรรม  4.91 ระดับดมีาก 

สถาบันวจัิยและพัฒนา 4.51 ระดับดมีาก 

 

การให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชพีแก่ศิษย์เก่า 

 มีการจัดกิจกรรมที่ที่ให้ความรูแ้ละเป็นประโยชน์ต่อศิษย์เกา สามารถนำไปประยุกตใชใน

การปฏบิัตงิาน การประกอบอาชีพและการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ไดแ้ก่ 
 

ท่ี ชื่อเรื่อง / กจิกรรม สาขา / หน่วยงาน 

1 กองพัฒนานกัศกึษา มกีารประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลความรู้ที่เป็นประโยชน ์

ต่อศษิย์เก่าในการประกอบอาชีพ ผ่านทางเพจ Face book รอบร้ัว 

ม่วง-เขยีว โดยมศีษิย์เก่าตดิตามเพจเป็นจำนวนกว่า 16,000 คน    

กองพัฒนานกัศกึษา  

2 คณะเกษตรมกีารจัดทำเพจการประชาสัมพันธ์ขอ้มูลแก่ศษิย์เก่า  

ช่ือเพจ งานศลิปวัฒนธรรมและศษิย์เก่า คณะเกษตรฯ มรภ.สุรินทร์    

คณะเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร 

3 อบรมเชิงปฏบิัตกิารการใช้งานโปรแกรม Geogebra แก่ครูและนักเรียน 

โดยมคีรูซึ่งเป็นศษิย์เก่ามหาวทิยาลยัราชภัฏสุรินทร์เขา้ร่วมเป็นจำนวนมาก 

สาขาวชิาคณติศาสตร์ 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

  เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับผลการประเมินของปีที่    

ผ่านมา แสดงแนวโนม้ไดด้ังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.06
85.47

89.81
88.75

.

80

82

84

86

88

90

92

2562 2563 2564 2565

คะแนน ITA ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565

     กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ดำเนินการแถลงข่าวและประกาศผลการ

ป ร ะ เ ม ิ น  ITA 2564 ผ ่ า น  Facebook แ ล ะ 

Youtube ช ่อง ITAS NACC โดยการประเม ิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) มหาวิทยาลัย     

ราชภัฏสุร ินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ผลการประเมินอยู่ในระดับ A ได้ 89.81 

   

ลดลง 1.06 
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โครงการ / กจิกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร ได้แก ่
 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื ่อง “การพัฒนาทักษะการสร้างบทเรียนออนไลน์ e-

learning” กลุ่มคณาจารย์ บุคลากร และนักศกึษา คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม วันที่ 9 กันยายน 2564  

ณ หอ้งประชุม 1 ช้ัน 3 อาคาร 36 

 
 

 โครงการสัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำป ี2564 ของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) หัวข้อ การขอกำหนดตำแหน่ง

ทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2563 วันที ่ 22 กันยายน 2564  

(ออนไลน์) 

 

 โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) สำหรับบุคลากรคณะ

วิทยาการจัดการ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั ้น 4 อาคาร 44   

คณะวทิยาการจัดการ 

 
 

 

 โครงการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและ

การพัฒนาทักษะการผลิตสื่อ สร้างสรรค์ ปลอดภัย สำหรับ

ผู้สูงอายุ วันที่ 16-17 มกราคม 2565 ณ ห้อง 29101 อาคาร 

29 มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 
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 พธิมีอบโล่เกยีรตคุิณและเกยีรตบิัตร "คนด ีศรรีาชภัฏสุรนิทร์" 2565 

   ว ันท ี ่  14 ก ุมภาพ ันธ ์  2565 สภาคณาจารย ์และ

ข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดพิธีมอบโล่

เกียรติคุณ และเกียรติบัตร "คนดี ศรีราชภัฏสุรินทร์" 

ประจำปี 2565 แก่คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที ่มีผลงานโดเด่นในด้าน   

ต่าง ๆ จำนวน 30 คน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และเป็น

แบบอย่างให้แก่บุคลากร และมอบรางวัลแก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันประกวดนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 - 2565 จัดโดยกระทรวงการ

อุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ สำนักงานการวจัิยแห่งชาต ิ(วช.)  

 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะดิจิทัลของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยทีมวิทยากรจากบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิกระดับสูง อาคาร 45 ชั้น 3 ห้อง 

45303 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 
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 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านผลงานวิชาการและงานวิจัย บุคลากรคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในรูปแบบออนไซด์ วันที่ 1 เมษายน 2565 ณ ห้อง

ประชุมบันทายศร ีและออนไลน์ ผ่าน ZOOM Meeting  

 

 
 

 ผลลัพธ์ด้านอื่น ๆ 
 

ร้อยละอาจารย์ท่ีดำรงตำแหน่งทางวชิาการ 

 

ร้อยละผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจำ

และนักวจิัย 

ร้อยละอาจารย์ท่ีมคีุณวุฒิปรญิญาเอก 

 

ผลการประเมนิ ITA 

 

 

25.59

24.18

22.57

21

22

23

24

25

26

2562 2563 2564

รอ
ยล

ะ22.87

31.11

39.69

0

10

20

30

40

50

2562 2563 2564

รอ
ยล

ะ

40.72 40.69

39.69

39

39.5

40

40.5

41

2562 2563 2564

รอ
ยล

ะ

85.47

89.81

88.75

83

84

85

86

87

88

89

90

91

2563 2564 2565

คะ
แน

น



รายงานประจำปี 2565  [ 32 ]  มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับภารกิจ 

 

เป้าประสงค์ 

  มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศที่ร่มรื่น เป็นธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เกื้อหนุนให้เกิดการ

เรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ การทำงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เป็นปัจจัยดึงดูดให้ผู้เรียน

เลอืกมาเรยีนที่มหาวทิยาลัย 

 

ผลการดำเนินงาน 

 สิ่งสนับสนุนการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรกระบวนการ สื่อ และ/หรอืสิง่แวดล้อม 

ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน 

       ป ีงบประมาณ  2565 ม ีการจ ัดสรร

งบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการจัดกิจกรรม

นอกหลักส ูตรกระบวนการ ส ื ่อ และ/หร ือ

สิ่งแวดล้อม ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

ดังโครงการต่อไปนี้  

1) โครงการส่งเสริมสมรรถนะดิจ ิทัล

สำหรับนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการ

กา้วเขา้สู่ตลาดแรงงานเมื่อสำเร็จการศกึษา 

2 )  โครงการบร ิ ก ารว ิ ช าการด ้ า น

เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาและ

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุร ินทร์ และ

ผู้สนใจทั่วไปนำความรูท้ี่ไดไ้ปประยุกต์ใช้ในการ

เรียนการสอน การปฏิบัติงาน และการดำเนิน

ชีวติประจำวันอย่างมปีระสทิธภิาพ 

3) โครงการเช ่าซอฟต ์แวร ์ล ิขส ิทธ ิ์  

Microsoft เพื ่อจัดสรรลิขสิทธิ ์ Office365 ให้

นักศกึษาและบุคลากร  

 

4)  โครงการค ่ า ใช ้บร ิการล ิ ขส ิทธ ิ์

โปรแกรม Zoom Meeting เพ ื ่อรองร ับการ

ดำเนินกิจกรรมออนไลน์ในสถานการณ์แพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และ

สถานการณ์ปกต ิ 

5) โครงการค่าบริการอินเทอร์เน็ต เพื่อ

เช ่าใช ้บร ิการส ัญญาณอ ินเทอร ์ เน ็ตจาก

ภาคเอกชน ควบคู ่ก ับเส ้นทางสำรองจาก

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

พัฒนาการศึกษา (UniNet) สำหรับจัดการเรียน

การสอนและปฏบิัตงิาน 

6) โครงการค่าสาธารณูปโภค ISDN 

โทรศัพท์เหมาจ่าย โทรศัพท์ศูนย์ภาษา LINE 

Official Account บร ิการความปลอดภ ัยทาง

เว็บไซต์ (SSL) และโดเมนเนม เพื่อเพื่อรองรับ

การเรียนการสอน การติดต่อประสานงาน การ

ปฏิบัติงาน การประชาสัมพันธ์ และการบริหาร

จัดการองค์กรให้มีความทันสมัย รวดเร็ว และ

ปลอดภัย 



รายงานประจำปี 2565  [ 33 ]  มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

7) โครงการบริหารและซ่อมบำรุงด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื ่อจัดหาวัสดุ จ้าง

ดำ เ น ิ นก ารซ ่ อมบำร ุ ง อ ุ ปกรณ ์ / ร ะบบ /

สายสัญญาณ/ครุภัณฑ์รองรับการให้บริการ

อนิเทอร์เน็ต  

8) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่

ข ่ายประส ิทธ ิภาพส ูง เพ ื ่อรองร ับให ้การ

ประมวลผลของระบบจัดการเรียนการสอน

อ อ น ไ ล น ์ ( SRRU e-Learning) เ ว ็ บ ไ ซ ต์

มหาวิทยาลัย ฐานข้อมูลวิจัย และห้องสมุด

อัตโนมัตมิปีระสทิธภิาพ  

9) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

ด ้ า น ด ิ จ ิ ท ั ล  เ พ ื ่ อ จ ั ด ห า แ ล ะ ป ร ั บ ป รุ ง

ประสิทธิภาพการให้บริการเครือข่ายไร้สาย 

จำนวน 4 พื้นที่ประกอบดว้ย ลานเอนกประสงค์ 

ชั ้น 1 อาคาร 28, สโมสรนักศึกษาคณะครุ

ศาสตร์, อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้าน

ช้าง ช้ัน 2 และอาคารวชิาการ ช้ัน 1 และ 2 

 

 

 

 

 

 สิ่งก่อสร้างอาคารสถานท่ีท่ีจำเป็นต่อการดำเนินภารกจิของมหาวิทยาลัย 
 

 หอ้งประชุมฉัททันต์ 

 

 
 

 หอ้งประชุมเอราวัณ 
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 หอ้งประชุมคชาธาร 

 

 
 

 หอ้งรับรองไอราพต 

 

 
 

 หอ้งบรกิารสำหรับหอ้งรับรองไอราพต 
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 หอ้งรับรองรวมอนิทนลิ 

 

 
 

 ศูนย์กฬีาอเนกประสงค์ 

 

 
 

จัดรายได้หรอืผลประโยชน์จากทรัพย์สนิและคุณค่าของมหาวทิยาลัย 

  อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์พร้อมให้บริการ

ห้องพักสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา จ.สุรินทร์ ในช่วงเทศกาลมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ และ

เทศกาลต่าง ๆ ด้วยห้องพักพร้อมอาหารเช้า ได้แก่ ห้อง Standard ห้อง Deluxe Suite และห้อง Suite   

ที่พักห่างจากตัวเมอืงเพยีง 3.5 กม./ ห่างจากสนามแสดงช้าง 2.4 กม./ห่างจากงานช้างแฟร์เพยีง 3 กม. 
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 กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสาธารณสถาน เนื่องใน

โอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คณะผู้บริหาร คณาจารย์ 

บุคลากร และนักศกึษามหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เขา้ร่วมกจิกรรมดังกล่าวในวันที่ 23 ตุลาคม 2564            

ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ (หลังเก่า) ตำบลในเมอืง อำเภอเมอืง จังหวัดสุรนิทร์ 

 

    
 

 กิจกรรม “จิตอาสาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดสาธารณสถาน”  คณะผู้บริหาร 

คณาจารย์ บุคลากร และนักศกึษามหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ เขา้ร่วมกจิกรรม “จติอาสาปรับภูมิทัศน์

ทำความสะอาดสาธารณสถาน” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจา้อยู่หัว วันที่ 23 พฤศจกิายน 2564 ณ โรงเรยีนบา้นอำปลึสนวน ต.ตากูก อ.เขวาสนิรนิทร์ จ.สุรนิทร์ 

 

    
 

 กจิกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชวีติ”  

      วันที่ 5 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชจิตอาสาภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” 

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพติร วันชาต ิและวันพ่อแห่งชาต ิ5 ธันวาคม 2564 
 

    



รายงานประจำปี 2565  [ 37 ]  มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

 กจิกรรมจิตอาสาพัฒนา เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชทานาม “ราชภัฏ” 

    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชน

กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

เนื่องในโอกาสวันคลา้ยวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” โดย

ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดโดยรอบโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และโดยรอบโรงพยาบาล

สนามวัคซนีสุรนิทร์ อาคารคณะวทิยาการจัดการ (อาคาร 

44) มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลิตบัณฑิต 

 

เป้าประสงค์ 

 บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสังคม มีคุณธรรม มีจริยธรรม   

มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ พร้อมทำงานหรือศึกษาต่อ อยู่ร่วมกับผู ้อื่นในสังคมได้อย่างมี

ความสุข และพรอ้มกา้วเขา้สู่ศตวรรษที่ 21 

 

ผลการดำเนินงาน 

 หลักสูตรที่เป็นความร่วมมือ

ก ับสถานประกอบการ/หน่วยงานผ ู ้ ใ ช้

บัณฑิต  

1.  โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนา

หลักส ูตรบร ิหารธ ุรก ิจบ ัณฑิต สาขาว ิชา

การตลาดสมัยใหม่ แขนงว ิชาการจ ัดการ

การตลาดค้าปลีก เป็นความร่วมมือกับบริษัท   

ซพี ีออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อผลิตบัณฑิตเข้า

สู ่สถานประกอบการในเครือของบริษัท ซีพี 

ออลล์ จำกัด (มหาชน)  

2. หลักส ูตรบร ิหารธ ุรก ิจบ ัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการท่องเที ่ยวและโรงแรม      

มีความร่วมมือกับโครงการซแรย์อทิตตยา    

โดยเป็นแหล่งฝึกปฏิบัต ิการและเป็นแหล่ง

เรยีนรูด้า้นการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและ

หล ักส ูตรคร ุศาสตร ์อ ุตสาหกรรมบ ัณฑิต 

จำนวน 19 หลักสูตร  เป็นหลักสูตรที่มีความ

ร่วมมือกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในการจัดส่ง

นักศกึษาออกฝึกปฏบิัตกิารวชิาชีพ  

 

 กจิกรรมส่งเสรมิและพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ตามคุณลักษณะบัณฑิต  

 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีการส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนา

ผลลัพธ์ของผู้เรยีนใหค้รบทัง้ 3 ดา้นและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ คุณลักษณะบัณฑติที่พงึประสงค์ ไดแ้ก่ 

กิจกรรม/โครงการ 
การพัฒนาผลลพัธ์

ของผู้เรยีน 

ความสอดคล้องกับ 

อัตลักษณ ์
คุณลักษณะบัณฑติทีพ่งึ

ประสงค ์

1. สรุปการประชุมสมัยสามัญคร้ังท่ี 2 

วันเสาร์ท่ี 2 กรกฏาคม 2564   

ณ หอ้งประชุมไอยเรศ  อาคาร 41 

คณะครุศาสตร์ 

พลเมอืงท่ีเขม้แข็ง มคีุณธรรม 1. มภีาวะผูน้ำ มวีสัิยทัศน์

กวา้งไกล ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวติ 

7. รักประชาธิปไตย ภูมใิจใฝ่

พัฒนาท้องถิ่น 

2. สรุปการประชุมสมัยสามัญคร้ังท่ี 3 

วันเสาร์ท่ี 2 ตุลาคม 2564 ณ หอ้ง

พลเมอืงท่ีเขม้แข็ง มคีุณธรรม 1. มภีาวะผูน้ำ มวีสัิยทัศน์

กวา้งไกล ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวติ 
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กิจกรรม/โครงการ 
การพัฒนาผลลพัธ์

ของผู้เรยีน 

ความสอดคล้องกับ 

อัตลักษณ ์
คุณลักษณะบัณฑติทีพ่งึ

ประสงค ์

ประชุมช้างเผอืก อาคาร 41 คณะครุ

ศาสตร์ 

7. รักประชาธิปไตย ภูมใิจใฝ่

พัฒนาท้องถิ่น 

3. สรุปการประชุมสมัยสามัญคร้ังท่ี 4 

วันเสาร์ท่ี 26 มนีาคม 2565 ณ หอ้ง

ประชุมช้างเผอืก อาคาร 41 คณะครุ

ศาสตร์ 

พลเมอืงท่ีเขม้แข็ง มคีุณธรรม 1. มภีาวะผูน้ำ มวีสัิยทัศน์

กวา้งไกล ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวติ 

7. รักประชาธิปไตย ภูมใิจใฝ่

พัฒนาท้องถิ่น 

4. โครงการปฐมนเิทศเตรียมความ

พร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปี

การศึกษา 2564 อิลทนิลช่อท่ี 48 

ระหว่างวันท่ี 9-11 มถิุนายน 2564 

พลเมอืงท่ีเขม้แข็ง ความรู้ดี 1. มภีาวะผูน้ำ มวีสัิยทัศน์

กวา้งไกล ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวติ 

3. มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 

มเีหตุผล และสามารถทำงาน

ร่วมกับผูอ้ื่นไดเ้ป็นอย่างด ี

7. รักประชาธิปไตย ภูมใิจใฝ่

พัฒนาท้องถิ่น 

5. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ

ขอรับใบประกอบวชิาชีพ สภา

นักศึกษา ระหว่างวันท่ี 4-29 กนัยายน 

2564 

 

ความรู้ความสามารถ ประกอบ

สัมมาชีพ 

1. มภีาวะผูน้ำ มวีสัิยทัศน์

กวา้งไกล ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวติ 

2. มคีวามสามารถในการใช้

ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ

และเทคโนโลยีสารสนเทศได้

เป็นอย่างดี 

5. มจีรรยาบรรณและความ

ชำนาญในความสามารถพเิศษ 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพผูน้ำ

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564  

วันเสาร์ท่ี 25 กันยายน 2564           

ความรู้ความสามารถ 

พลเมอืงท่ีเขม้แข็ง 

ความรู้ดี 3. มคีวามคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 

มเีหตุผล และสามารถทำงาน

ร่วมกับผูอ้ื่นไดเ้ป็นอย่างดี 

7. โครงการมนุษยศาสตร์อาสาพัฒนา

ท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 

ระหว่างวันท่ี 22-23 ธันวาคม 2564 

ความรู้ความสามารถ 

พลเมอืงท่ีเขม้แข็ง 

ความรู้ดี

ประกอบ

สัมมาชีพ 

3. มคีวามคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 

มเีหตุผล และสามารถทำงาน

ร่วมกับผูอ้ื่นไดเ้ป็นอย่างดี 

8. โครงการเฮาปลงึจองได ไงบูเจยีกรู 

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังงคมศาสตร์ 

ประจำปีการศึกษา 2564  วันท่ี 28 

ธันวาคม 2564 

พลเมอืงท่ีเขม้แข็ง มคีุณธรรม 6. มจีติสำนึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

สิ่งแวดลอ้มและการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 
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กิจกรรม/โครงการ 
การพัฒนาผลลพัธ์

ของผู้เรยีน 

ความสอดคล้องกับ 

อัตลักษณ ์
คุณลักษณะบัณฑติทีพ่งึ

ประสงค ์

9. โครงการสบืสานประเพณฮีตี 12 

คลอง 14 คณะมนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 

2564  วันท่ี 23-24 กุมภาพันธ์ 2565 

พลเมอืงท่ีเขม้แข็ง มคีุณธรรม 6. มจีติสำนึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

สิ่งแวดลอ้มและการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

10. โครงการรวมพลังมนุษย์ศาสตร์

อีสานใต้คณะมนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 

2564  วันท่ี 17-19 กุมภาพันธ์ 2565  

พลเมอืงท่ีเขม้แข็ง ความรู้ดี 3. มคีวามคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 

มเีหตุผล และสามารถทำงาน

ร่วมกับผูอ้ื่นไดเ้ป็นอย่างดี 

11. โครงการปฐมนเิทศเตรียมความ

พร้อมนักศึกษาใหม่ช้ันปีท่ี 1 คณะ

เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

ประจำปีการศึกษา 2564 ระวันท่ี 11 

มถิุนายน 2564 

พลเมอืงท่ีเขม้แข็ง มคีุณธรรม 6. มจีติสำนึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

สิ่งแวดลอ้มและการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 

12. โครงการจติอาสาพัฒนาคณะ

เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อ

นอ้มรำลกึในพระมหากรุณาธิคณุ 

เนื่องในวันคลา้ยวันสวรรคต 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ

บพติร ปีการศึกษา 2564 วันท่ี 29 

ตุลาคม 2564 

ผูร่้วมสร้างสรรค์ 

พลเมอืงท่ีเขม้แข็ง 

มคีุณธรรม 6. มจีติสำนึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

สิ่งแวดลอ้มและการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

7. รักประชาธิปไตย ภูมใิจใฝ่

พัฒนาท้องถิ่น 

13. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

และความเป็นไทย “ไหว้ครูช่างสู่ขวัญ

น้อง” คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี

การศึกษา 2564 

พลเมอืงท่ีเขม้แข็ง มคีุณธรรม 6. มจีติสำนึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

สิ่งแวดลอ้มและการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

14. โครงการ ค่ายเยาวชนอนุรักษ์

พลังงานบริการวชิาการแก่ชุมชน  และ

ท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ปีการศึกษา 2564  

 

ร่วมสร้างสรรค์

นวัตกรรม 

ความรู้ดี 

ประกอบ

สัมมาชีพ 

1. มภีาวะผูน้ำ มวีสัิยทัศน์

กวา้งไกล ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวติ 

3. มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 

มเีหตุผล และสามารถทำงาน

ร่วมกับผูอ้ื่นไดเ้ป็นอย่างด ี

6. มจีติสำนึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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กิจกรรม/โครงการ 
การพัฒนาผลลพัธ์

ของผู้เรยีน 

ความสอดคล้องกับ 

อัตลักษณ ์
คุณลักษณะบัณฑติทีพ่งึ

ประสงค ์

สิ่งแวดลอ้มและการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

7. รักประชาธิปไตย ภูมใิจใฝ่

พัฒนาท้องถิ่น 

15. โครงการปัจฉมินเิทศนักศึกษา

คณะวทิยาการจดัการ วันท่ี 25 

กุมภาพันธ์ 2565  ปีการศึกษา 2564 

พลเมอืงท่ีเขม้แข็ง ความรู้ดี 

ประกอบ

สัมมาชีพ 

1. มภีาวะผูน้ำ มวีสัิยทัศน์

กวา้งไกล ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวติ 

2. มคีวามสามารถในการใช้

ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ

และเทคโนโลยีสารสนเทศได้

เป็นอย่างดี 

16. โครงการ Big Cleaning Day      

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม              

วันท่ี 2 มนีาคม 2565 ปีการศึกษา 

2564 

ผูร่้วมสร้างสรรค์ 

พลเมอืงท่ีเขม้แข็ง 

มคีุณธรรม 6. มจีติสำนึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

สิ่งแวดลอ้มและการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

7. รักประชาธิปไตย ภูมใิจใฝ่

พัฒนาท้องถิ่น 

17. โครงการส่งเสริมคณุธรรมและเชิด

ชูเกยีรตินักศึกษา คณะวทิยาการ

จัดการ วันท่ี 25 กุมภาพันธ์  2565                                                                                                             

พลเมอืงท่ีเขม้แข็ง มคีุณธรรม 1. มภีาวะผูน้ำ มวีสัิยทัศน์

กวา้งไกล ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวติ 

4. มสุีขภาพด ีมคีุณธรรม 

จริยธรรมและบุคลกิภาพท่ีพงึ

ประสงค์ 

18. โครงการค่ายคณติศาสตร์อาสา 

พาน้องคดิ พาน้องทำ ชมรม

คณติศาสตร์และสถติิประยุกต์ 

โรงเรียนบ้านศาลา ต.เทพารักษา 

อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 

 

ร่วมสร้างสรรค์

นวัตกรรม 

ความรู้ดี 

ประกอบ

สัมมาชีพ 

1. มภีาวะผูน้ำ มวีสัิยทัศน์

กวา้งไกล ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวติ 

3. มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 

มเีหตุผล และสามารถทำงาน

ร่วมกับผูอ้ื่นไดเ้ป็นอย่างด ี

6. มจีติสำนึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

สิ่งแวดลอ้มและการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

7. รักประชาธิปไตย ภูมใิจใฝ่

พัฒนาท้องถิ่น 
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กิจกรรม/โครงการ 
การพัฒนาผลลพัธ์

ของผู้เรยีน 

ความสอดคล้องกับ 

อัตลักษณ ์
คุณลักษณะบัณฑติทีพ่งึ

ประสงค ์

19. โครงการอบรมเชิงปฏบัิตกิาร

เตรียมความพร้อมทักษะการใช้งาน

ดจิทัิล สำหรับนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี ภาคปกต ิประจำปีการศึกษา 

2564 รุ่นท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 19-20 

กุมภาพันธ์ 2565  รุ่นท่ี 2 ระหว่าง

วันท่ี 26-27 กุมภาพันธ์ 2565  

พลเมอืงท่ีเขม้แข็ง ความรู้ดี 3. มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 

มเีหตุผล และสามารถทำงาน

ร่วมกับผูอ้ื่นไดเ้ป็นอย่างดี 

 

20. โครงการร้อยดวงใจวันทาบูชาครู

และบายศรีสู่ขวัญนอ้งใหม่ วันท่ี 27 

ธันวาคม 2564 ณ หอประชุม

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

พลเมอืงท่ีเขม้แข็ง มคีุณธรรม 6. มจีติสำนึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

สิ่งแวดลอ้มและการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 

 บัณฑิตท่ีได้งานทำ หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ป ีปกีารศึกษา 2564 

ข้อมูลพื้นฐาน 2564 

จำนวนบัณฑติระดับปริญญาตรีท้ังหมด  1,085 

จำนวนบัณฑติระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสำรวจเร่ืองการมงีานทำ 937 

จำนวนบัณฑติระดับปริญญาตรีท่ีไดง้านทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผูท่ี้ประกอบอาชีพอิสระ) 882 

จำนวนบัณฑติระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 148 

จำนวนผูส้ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมงีานทำก่อนเขา้ศึกษา 0 

จำนวนบัณฑติระดับปริญญาตรีท่ีมกีจิการของตนเองท่ีมรีายไดป้ระจำอยู่แลว้ 0 

     จำนวนบัณฑติระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑติศึกษา 5 

     จำนวนบัณฑติระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท 1 

     จำนวนบัณฑติระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร 1 

     จำนวนบัณฑติท่ีไดง้านทำในพื้นท่ีหรือภูมภิาค 218 

     จำนวนผูส้ำเร็จการศึกษาท่ีทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูง 11 

จำนวนบัณฑติท่ีตอบแบบสำรวจท้ังหมด (ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนบัณฑติท่ีสำเร็จ

การศึกษาท้ังหมด) 

86.35 

จำนวนบัณฑติปริญญาตรีท่ีไดง้านทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  (ไม่นับรวมบัณฑติท่ี

ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑติท่ีมงีานทำแลว้แต่ไม่ไดเ้ปลี่ยนงานมาพจิารณา) 

1,030 

ค่าร้อยละของบัณฑติปริญญาตรีท่ีไดง้านทำหรือประกอบอาชีพอิสระภาย ใน 1 ปี 94.93 

คะแนนทีไ่ด ้ 4.75 
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 ความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(TQF)  

ข้อมูลพื้นฐาน 2564 

จำนวนบัณฑติระดับปริญญาตรีท้ังหมด (คน) 345 

จำนวนบัณฑติระดับปริญญาตรีท่ีไดรั้บการประเมนิคุณภาพฯ (คน) 294 

ร้อยละของแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลับคนืต่อจำนวนผูส้ำเร็จการศึกษา (ไม่น้อยกว่าร้อยละ20) 72.61 

ผลการประเมนิความพงึพอใจผูใ้ช้บัณฑติ (คะแนนเต็ม 5)  4.60 

ผลการประเมนิความพงึพอใจผูใ้ช้บัณฑติต่อคณุภาพบัณฑติจำแนกเป็นรายดา้น (มคอ.2) 

1. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 4.70 

2. ดา้นความรู้ความสามารถทางวชิาการ 4.54 

3. ดา้นทักษะทางปัญญา 4.58 

4. ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 4.66 

5. ดา้นทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 4.51 

6. ทักษะดา้นวชิาชีพ (ถา้มี) - 

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑติ (คะแนนเต็ม 5) 4.71 
 

 ทุนการศึกษาโครงการเพชรอินทนิล ประจำปกีารศึกษา 2564   

ที ่ ประเภททุน จำนวน (คน) 

1 เรียนดแีต่ขาดทุนทรัพย์ 20 

2 กจิกรรมท่ีส่งเสริมภาวะผูน้ำ รางวัลดา้นความประพฤตคิุณธรรม หรือจริยธรรม 30 

3 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ผลงานความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์ 

ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี นาฎศิลป์ และอื่น ๆ 

44 

รวม 94 
 

 แผนการรับนักศึกษา ปกีารศึกษา 2564 

คณะ มคอ.2 แผนรับ รายงานตัวรอบที่ 1+2+3+4 

ครุศาสตร์ 300 300 264 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 680 605 341 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 670 550 428 

วทิยาการจัดการ 535 395 221 

เทคโนโลยอุีตสาหกรรม 300 215 80 

เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 140 130 77 

รวม คบ. 1,010 990 730 

รวมหลักสูตรอ่ืน 1,615 1,205 681 

รวม 2,625 2,195 1,458 
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 ผลการดำเนินการ การปรับปรุง การปดิหลักสูตรการศึกษา ปกีารศึกษา 2564 

 ปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบระยะเวลา จำนวน 12 หลักสูตร ดังน้ี 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

3. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเคมปีระยุกต์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงสร้างสรรค์ ฉบับปรับปรุง  

พ.ศ. 2565 

5. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ฉบับปรับปรุง  

พ.ศ. 2565 

7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปรับปรุง  

พ.ศ. 2565 

8. หลักส ูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาว ิชาการพัฒนาสังคม ฉบ ับปรับปรุง  

พ.ศ. 2565  

9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

10. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสัตวศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 

11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2565 

12. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 ขอปดิหลักสูตรแบบมีเง่ือนไขโดยอนุโลมจำนวนอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร

และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 6 หลักสูตร ดังน้ี 

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู ้นำและการบริหาร ฉบับปรับปรุง  

พ.ศ. 2555  

2. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎบีัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา        

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555  

3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค            

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559  
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4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2559 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ             

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง  

พ.ศ. 2559 

 ขอปดิหลักสูตรแบบสมบูรณ์ จำนวน 5 สาขาวิชา  

1. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2559 

2. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถติปิระยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

3. ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิายุทธศาสตร์การพัฒนา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554  

4. ครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2553 

5. หลักสูตรรัฐประสาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ.2557  
 

โครงการ / กจิกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ได้แก ่
 

 โครงการ ออมสินยุวพัฒน์ร ักษ์ถ ิ ่น ประจำปี 2563 - 2564 วันที ่ 22 มิถุนายน 2564           

ณ หอ้งประชุมช้างเผือก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

    

 โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการใหม่ให้พร้อมรับ

เศรษฐกิจ NEW NORMAL” จัดโดย นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ     

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564  ณ หอ้งประชุม 44303 ช้ัน 3 อาคาร 44 คณะวทิยาการจัดการ 

    

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUkdLtF88tWnWT0hU-jZSKIqXK2k9aCDPoAN3hepceub0JVymRhOXwf9ndK5SqHGgHfL4c_CLh6NRzmymPaeMypnj8UgYwDMjDZOsGXt2wmFoaHozOhMXVoOuZp2ah_75jP5wUW6wS29D0P76DpH6H-PgWa0vxFXfqcm-revHzTdg&__tn__=*NK-y-R
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 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียน สำหรับครู

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1, 2 และ 3 (โดยรูปแบบออนไลน์) เพื่อ

พัฒนาการสรา้งสื่อนวัตกรรมเพื่อแกป้ัญหาการอ่านไม่ออกเขยีนไม่ได ้สำหรับถ่ายทอดความรู้ให้กับครู

ในช้ันประถมศกึษาปทีี่ 1-3 ในเขตจังหวัดสุรนิทร์  

- วันที่ 30-31 สงิหาคม 2564 สำหรับครู สังกัด สพป.สร. เขต 3  

- วันที่ 1-2 กันยายน 2564 สำหรับครู สังกัด สพป.สร. เขต 2  

- วันที่ 3-4 กันยายน 2564 สำหรับครู สังกัด สพป.สร. เขต 1 

    

 โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์

ด้วยการจัดทำคลิปวีดีโอ มีการอบรมให้กับนักศึกษาในหัวข้อ ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารผ่านคลปิวดีโีอ วันที่ 1 และ วันที่ 8 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ 

    

 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสร้างนวัตกรรมเสมือนจริงแบบ       

3 มิติเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์และทักษะวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในยุคการระบาดของเชื้อโรคโคโรนาไวรัส 

2019 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้อง 29101 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย     

ราชภัฏสุรนิทร์  
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 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน ประจำปี

การศึกษา 2564 (กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ว ิชาชีพ) ในวันที ่ 10 

พฤศจกิายน 2564 ณ หอ้งประชุมบันทายศรี ช้ัน 3 อาคาร 44  

    
 

 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็น       

พี่เลี้ยง : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 

ของเด็กไทย” สำหรับครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1, 2 และ 3     

โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ณ หอ้งประชุมช้างเผอืก ช้ัน 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ ดังนี้ 

- ครูสังกัด สพป.สร. 1 อบรมวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 

- ครูสังกัด สพป.สร. 3 อบรมวันที่ 20-21 ธันวาคม 2564 

- ครูสังกัด สพป.สร. 2 อบรมวันที่ 22-23 ธันวาคม 2564 

    
 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายบัญชี TAX JUNIOR นักบัญชีพันธุ์ใหม่ เพื่อการเตรียม

ความพร้อมก้าวสู ่น ักบัญชีภาษีอากร” จัดโดยหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ จัดระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอ้งประชุมบันทายศรี  ช้ัน 3 

อาคาร 44 
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 โครงการ “การมุ่งเน้นทักษะศตวรรษที่ 21 และทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาสาขาวิชา

บริหารธุรกิจ” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจและผู้ที่สนใจในรูปแบบออนไลน์และ

ออนไซต์ ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยการจัดการ

บันทายศร ี

    

 โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมรองที่ 2 เสริมสร้างความรู้

เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์       

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งประจำจังหวัดสุร ินทร์ ร ่วมกับคณะครุศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ หอ้งประชุมช้างกระ ช้ัน 3  

 

 โครงการพัฒนาระบบการทดสอบสำหรับเตรยีมความพร้อมในการสอบใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพครูและสอบบรรจุครู วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ จากคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์ จากคณะ          

ครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ หอ้งประชุมไอยเรศ ช้ัน 3 

อาคาร 41 
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 กิจกรรมการปฐมนิเทศและการเตรียมความพร้อมด้านทักษะดิจิทัลของบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 

ภายในหลักสูตรประกาศนียบัตร “การผลิตสัตว์เศรษฐกิจทางเลือก(แพะ-แกะ)” รุ่นที่ 1 คณะเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์กับโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ วันที่ 29 พฤษภาคม 

2565 ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพลา้นช้าง 

 

 

 ผลลัพธ์ด้านอื่นๆ 
 

จำนวนรางวัลด้านคุณธรรม จรยิธรรมของ

นักศึกษาป. ตรี 

 

จำนวนบัณฑิตที่สอบบรรจุครูผู้ช่วย/

ข้าราชการ 
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จำนวนหลักสูตรที่มคีวามร่วมมอืกับสถาน

ประกอบการ 

 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ

การเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 

จำนวนนักศึกษาที่มผีลสอบภาษาอังกฤษ 

ระดับ B1 

 

จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตาม
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนามหาวิทยาลัยให้มคีวามเข้มแข็งด้านการวิจัย 

 

เป้าประสงค์ 

  ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และมีศักยภาพในการ

สรา้งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกจิ สิ่งแวดลอ้ม ชุมชน และวัฒนธรรม 

 

ผลการดำเนินงาน 

 ผลงานวิจัยที่เป็นจุดเน้นและอัตลักษณ์ตามความได้เปรียบเชิงทรัพยากรและเชิง

พื้นที่ของมหาวิทยาลัยในด้านพันธกิจ คือ การวิจัยเป็นที่ยอมรับและตอบสนองความต้องการ

ของท้องถ่ินอย่างมคุีณภาพ ได้แก่ 

1.  ชุดโครงการ การวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์เพื ่อพัฒนาการค้าขายชายแดนไทย-

กัมพูชา  จังหวัดสุรนิทร์  มโีครงการย่อยภายใตแ้ผนงาน จำนวน 4 โครงการ คอื 

1.1  โครงการการศึกษาความพร้อมของระบบโลจิสติกส์สินค้าและบริการของการค้า

ชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสุรนิทร์ 

1.2 โครงการการพัฒนาความรู้การจัดการนำเข้าและส่งออกไทย-กัมพูชา เพื่อเพิ่ม

ขดีความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการคา้ชายแดนไทย-กัมพูชา  จังหวัดสุรนิทร์ 

1.3 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ของผู ้ประกอบการค้า

ชายแดนไทย – กัมพูชา จังหวัดสุรนิทร์ 

1.4 การวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โลจิสติกส์การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัด

สุรนิทร์ เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน 

2. ชุดโครงการ การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ

สรา้งสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มน้ำชี  จังหวัดบุรรัีมย์-สุรนิทร์ 

3. โครงการผลการเสรมิฟักทองต่อสมรรถนะภาพการให้ผลผลิตและค่าโลหิตวิทยาของ

ไก่เนื้อ โดยจุดเนน้และอัตลักษณ์ตามความไดเ้ปรยีบเชิงทรัพยากรและเชิงพื้นที่ 

4. โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถแบบนั่งขับให้สามารถใช้ใน

การเกษตรแบบครบวงจรในชุดเดียว เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเป็นผู้ประกอบการข้าวหอม

มะลแิละพชืไร่ จังหวัดสุรนิทร์ 
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 เครอืข่ายความร่วมมอืด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

หรอืนวัตกรรมทางสังคม กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ตลอดจนองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนท้ัง

ในและต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยฯ มีการสร้างความร่วมมือ

ในการว ิ จ ั ยและนว ัตกรรมโดยตกลง รับ

ทุนอุดหนุนการทำกจิกรรมส่งเสริมการวิจัยและ

นวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเคร ือข ่าย

ภูมิภาค ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ภายใต้แผนงาน

การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน

เชิงสร้างสรรค์เพื ่อพัฒนาพื ้นที ่บนฐานอัต

ลักษณ์ ปีที่ 2  เรื่อง การพัฒนาการตลาดเชิง

สร้างสรรค์เพ ื ่อส ่งเสร ิมการท่องเท ี ่ยวเช ิง

วัฒนธรรมอัตลักษณ์อีสานใต้ “นครชัยบุรินทร์

ศรีอุบล”และมีการตกลงความร่วมมือทำวิจัย

ครั้งนี้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย 6 แห่ง 

ประกอบดว้ย  

1. มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

2. มหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

3. มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

4. มหาวทิยาลัยราชภัฏบุรรัีมย์ 

5. มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

6. มหาวทิยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ

 

 

 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยโดยการนำเสนอผลงานวิชาการด้วย Google 

Scholar ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสุรินทร์ วิทยากรโดย ดร.อำพล ชโยมชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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 โครงการอบรม “จรยิธรรมการวจัิยในมนุษย์” ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom    

โดยความร่วมมอืระหว่างศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวทิยาลัยขอบแก่น กับ สถาบันวจัิยและ

พัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ วันที่ 17 สงิหาคม 2564  
 

 
 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ไป

ประยุกต์ใช้งานสำหรับงานวิจัย ตลอดจนสามารถจัดทำรายงานทางสถติใินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ หอ้งปฏบิัตกิารคอมพวิเตอร์ ช้ัน 2 อาคาร 28  

 

 
 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการและระดมสมอง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัย 

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” สำหรับการสร้างความร่วมมือด้าน

งานวจัิย ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 

21-24 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทั้งนี้มีมหามีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ

และเอกชนเขา้ร่วม 17 สถาบัน 
 

 
 



รายงานประจำปี 2565  [ 54 ]  มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาคระดับประเทศ 

และระดับโลกของ AD Scientific Index 2022 มีลำดับดังนี้ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ธิพันธ์ 

ผ่ึงผาย 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวย วัฒนกรสริ ิและ 3) รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง 
 

 
 

 รับรางวัลชมเชย ในการประกวด “โครงงานวิจัยและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมและ

สิ่งแวดล้อมระดับอุดมศึกษา” 

อาจารย์วชิรพล แสนโซง้ สาขาวชิาเครื่องกล คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม รับรางวัลชมเชย 

ในการประกวด “โครงงานว ิจ ัยและนว ัตกรรมด ้านอ ุตสาหกรรมและส ิ ่ งแวดล ้อม

ระดับอุดมศึกษา” ในชื่อการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์เพื่อลดการแพร่กระจายโคโรน่าไวรัส 2019 

ภายในยานยนต์ เนื ่องในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั ้งที ่ 5   

(BRICC V) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  ซึ่งในการประกวดครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยส่งผลงานเข้าประกวด

ทั้งสิ้น 6 สถาบันการศึกษา จำนวน 9 ผลงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน (ขอนแก่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุรนิทร์ และมหาวทิยาลัยราชภัฏบุรรัีมย์  
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 พธิลีงนามบันทกึข้อตกลงความร่วมมอืการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่น ในรูปแบบการลงนามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ระหว่าง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องปฏิบัติการ

คอมพวิเตอร์ ช้ัน 3 อาคาร 31 
 

 
 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียนการบริหารแผนงานการยกระดับ

ศักยภาพการท่องเท่ียวโดยชุมชนเชงิสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นท่ีบนฐานอัตลักษณ์ท้องถ่ิน ปีท่ี 2 

โหนดภูมภิาคกลุ่มอสีานล่าง”  

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียนการบริหาร

แผนงานการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสรา้งสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์

ท้องถิ่น ปีที่ 2 โหนดภูมิภาคกลุ่มอีสานล่าง” ในระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2565 ซึ่งวันแรกจัดขึ้น     

ณ โครงการเกษตรอทิตยาทร (ซแรย์ อทิตยา) โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 6 แห่ง เข้าร่วม ได้แก่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุร ีร ัมย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ

ตัวแทนจากชุมชนท่องเที่ยวทั้ง 6 แห่งพร้อมจัดบูธนำเสนอผลจากงานวิจัย ในวันที่ 2 นำผู้เข้าร่วม

โครงการลงพื้นที่ชุมชนท่องเที ่ยวต้นแบบของโหนดภูมิภาคกลุ่มอีสานล่าง ได้แก่ ชุมชนบ้านสวาย         

อ.เมอืง จ.สุรนิทร์ และ ชุมชนเจรญิสุข อ.เฉลมิพระเกยีรต ิจ.บุรรัีมย์ 

 

 

 



รายงานประจำปี 2565  [ 56 ]  มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างโอกาสทางธุรกิจกับแนวคิดนวัตกรรม 

(Idea to Business with Innovation)  

จัดโดยศูนย์บ่มเพาะวสิาหกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 29 

เมษายน 2565 มวีัตถุประสงค์เพื่อใหผู้้ประกอบการรายใหม่ได้แลกเปลี่ยนความรู ้รวมถงึนำความรู้จาก

ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ ตอบสนอง

ความต้องการของชุมชน และยกระดับความสามารถทางเศรษฐกจิ เพื่อพัฒนาเสรมิสรา้งผู้ประกอบการ

รายใหม่ ในหัวขอ้ต่าง ๆ ณ หอ้งประชุมลา้นช้าง ช้ัน 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพลา้นช้าง 
 

 
 

 โครงการ “จัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

บนข้อมูลการจัดการนวัตกรรมองค์ความรู้โดยความร่วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

และหน่วยงานภาคีในพื้นที่” ซึ่งโครงการนี้เป็นสว่นหนึ่งของการพัฒนาระบบบรหิารเครือข่ายจัดการ

นวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการจัดการท่องเที ่ยวโดยชุมชนโดยความร่วมมือของเครือข่าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคภาคอีสานตอนล่างและหน่วยงานภาคี ภายใต้แผนงานวิจัยยกระดับ

ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ปีที่ 2 วันที่ 9 

พฤษภาคม 2565 ณ หอ้งประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตำบล ช้ัน 2 อาคารอเนกประสงค ์
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 ร่วมจัดบูธนิทรรศการในมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค (Regional Research Expo 

2022) จัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระหว่างวันที่ 

27 – 29 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ีตำบลสามพร้าว อำเภอ

เมือง จังหวัดอุดรธานี ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

อสิานอย่างยั่งยนื” โดยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ สรา้งความเขม้แข็งและสร้างรายได้เพื่อการ

พัฒนาทอ้งถิ่นอย่างม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยนื 

 

 

 

 โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2564 เรื่อง การ

จัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีตู้อบรังไหมแบบควบคุมอุณหภูมิและเครื่องผลิตเส้นไหมทอมือ

พลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร และส่งมอบผลงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ให้กับวิสาหกิจผ้าไหมกัน

ตรวจระมวล วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ เทศบาลตำบลกันตรวจ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรนิทร์ 

 

    

 

 

 

 

 



รายงานประจำปี 2565  [ 58 ]  มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

 เงินสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและ

งานสรา้งสรรค์ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ไดรั้บงบประมาณทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

จำนวนทั้งสิ้น 22,958,525 บาท และจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริง 361 คน      

โดยแบ่งเป็นประเภทแหล่งทุนดังนี้  

1. เงนิสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 12,749,400 บาท  

2. เงินสนับสนุนงานวจัิยและงานสร้างสรรค์ภายนอกมหาวทิยาลัย จำนวน 10,200,125 บาท  

คณะ 

จำนวนเงนิสนับสนนุงานวจัิยหรอืงาน

สร้างสรรค ์

จำนวนอาจารย์

ประจำและนักวิจัย

ประจำ 

(ไม่นับรวมผู้ลาศกึษาต่อ) 

จำนวนเงนิ

เฉลี่ยต่อคน 
ภายใน ภายนอก รวมเงนิ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 12,749,400 10,200,125 22,949,525 361 63,572.09 

กลุ่
มส

าข
าว

ชิา
 

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
9,683,567 9,410,525 19,094,092 244 78,254.47 

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
2,620,908 789,600 3,410,508 100 34,105.08 

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 444,925 0 444,925 17 26,172.05 
 

 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ ปีการศึกษา 2564 

มหาวทิยาลยัราชภัฏสุรนิทร์ มดีังน้ี 

1.  กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมอีาจารย์ประจำปฏบิตัิงานจรงิ 100 คน  

2.  กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอีาจารย์ประจำปฏบิัตงิานจรงิทัง้สิ้น 244 คน  

3.  กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ มอีาจารย์ประจำปฏบิัตงิานจรงิ 17 คน  
 

คณะ 

จำนวนผลงานทางวชิาการ

ของอาจารย์ประจำและ

นักวจัิย 

จำนวนอาจารย์ประจำเละนักวจัิย

ทั้งหมด (คน) 

จำนวน

ผลงาน 

ผลรวมคา่ถ่วง

น้ำหนัก 
อาจารย์ นักวจัิย รวม 

ภาพรวม มรภ.สร. 199 146.87 361 - 361 

คณะครุศาสตร์  22 32 57 - 57 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  27 14.40 83 - 83 

คณะวทิยาการจดัการ  50 26.20 63 - 63 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 54 31.20 91 - 91 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  34 12.40 52 - 52 

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  12 30.67 15 - 15 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้รับงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและสำนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยผ่านการพิจารณาให้รับทุน  

ประเภท Basic Research Fund จำนวนชุดโครงการ 4 ชุด และโครงการเดี่ยวจำนวน 5 โครงการ ดังนี้ 

 

ลำดับท่ี ชื่อเรื่อง หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

ชุดโครงการ นวัตกรรมการยกระดับรายได้เพื่อพัฒนาเศรษฐกจิฐานรากในพื้นท่ีปลูกไม้มคี่าทาง

เศรษฐกจิในระบบวนเกษตร จังหวัดสุรนิทร์ 

1 การยกระดับรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร       

ผูป้ลูกไมว้งศ์ยาง (Dipterocapaceae)   

ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ดว้ยเทคโนโลยี

การเพาะขยายเหด็ป่าไมไรคอร์ซา

แบบจำลองธรรมชาต ิ

นางชวนพศิ จารัตน ์ 244,974 

2 นวัตกรรมการเลี้ยงมดแดงสู่การ

ยกระดับรายไดเ้พือ่พัฒนาเศรษฐกิจฐาน

รากในพื้นที่ปลูกไมม้ค่ีาทางเศรษฐกิจ

ระบบวนเกษตร จังหวดัสุรินทร์ 

นางสาวนนัทญิา   มณโีชต ิ 172,492 

3 การพัฒนาทักษะการจัดการสวนป่าใน

ระบบวนเกษตรเพื่อยกระดับรายไดใ้หแ้ก่

เกษตรกรที่ปลูกไมม้ค่ีาทางเศรษฐกิจใน

พื้นที่จังหวดัสุรินทร์ 

นางสาว ยุพเยาว์ โตคีรี 194,934 

รวม 612,400 

ชุดโครงการ การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนบนฐานทุน ทรัพยากร วัฒนธรรม เพื่อเพิม่มูลค่า

เศรษฐกจิชุมชน สู่การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองในพื้นท่ีชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา 

จังหวัดสุรนิทร์ 

4 ศกึษาศักยภาพทนุ ทรัพยากร 

วัฒนธรรม เพื่อเพิม่มูลค่าเศรษฐกิจ

ชุมชนสร้างสรรค์บนฐานทรัพยากร

ทอ้งถ่ินในพื้นที่ชุมชนชายแดนไทย-

กัมพูชา จังหวดัสุรินทร์ 

 
 

นางสาว ประภาพร บญุปลอด 320,000 

5 นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพและเพิ่ม

มูลค่าผลติภัณฑ์ชุมชนบนฐานทุน 

นางนภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย 320,000 

https://nriis.go.th/ViewPMUProposalFullDetail_Plan2.aspx?pid=2301326
https://nriis.go.th/ViewPMUProposalFullDetail_Plan2.aspx?pid=2301326
https://nriis.go.th/ViewPMUProposalFullDetail_Plan2.aspx?pid=2301299
https://nriis.go.th/ViewPMUProposalFullDetail_Plan2.aspx?pid=2301299
https://nriis.go.th/ViewPMUProposalFullDetail_Plan2.aspx?pid=2301299
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ลำดับท่ี ชื่อเรื่อง หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

ทรัพยากร วัฒนธรรม ชุมชนชายแดน

ไทย-กัมพูชา จงัหวัดสุรินทร์ 

6 รูปแบบตลาดชุมชนทีส่่งผลตอ่ความ

เขม้แข็งของเศรษฐกิจชุมชนชายแดน

ไทย-กัมพูชาจังหวดัสุรินทร์ 

นางสาวนวรัตน์ นธิชัิยอนันต ์ 320,000 

7 การพัฒนายกระดับศักยภาพการเป็น

ผูป้ระกอบการของชุมชนชายแดนไทย-

กัมพูชา จังหวดัสุรินทร์ 

นางนฤมล วลปีระทานพร 320,000 

8 นวัตกรรมการเงนิเพื่อเพิ่มศักยภาพการ

จัดการการเงนิขององค์กรการเงนิชุมชน

ชายแดนไทย-กัมพูชา จงัหวดัสุรินทร์ 

นางธราธร ภูพันเชอืก 320,000 

9 การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตาม

เสน้ทางทอ่งเทีย่วทอ้งถ่ินแบบมสี่วนร่วม

ของชุมชนชายแดนไทย-กัมพชูา จังหวดั

สุรินทร์ 

นายทรงกลด พลพวก 

 

320,000 

รวม 1,920,000 

ชุดโครงการ การพัฒนาและสร้างสมดุลคุณภาพเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำสังคมสูงวัยในพืน้ท่ี

ชายแดน จังหวัดสุรนิทร์ 

10 การพัฒนาศักยภาพการรวมกลุ่ม

วสิาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสทาง

เศรษฐกิจ ในการรองรับสังคมสูงวยั 

พื้นที่ชายแดนจังหวดัสุรินทร์ 

นางจริายุ ทรัพยส์นิ 149,250 

11 การพัฒนาระบบและเครอืข่ายการดูแล

สุขภาพผูสู้งอายดุว้ยนวัตกรรมทอ้งถ่ิน

ในพื้นที่ชายแดนจงัหวดัสุรินทร์ 

นายวนัชัย สุขตาม 120,000 

12 การพัฒนาเครอืข่ายชุมชนแหง่การ

เรียนรู้และภมูปิัญญาทอ้งถ่ินเพื่อขยาย 

โอกาสและลดความเหลือ่มลำ้ของสังคม

สูงวัยพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ 
 

นางสาวสริิพัฒน ์ลาภจติร 120,000 

13 การพัฒนาทกัษะความสามารถและ

ส่งเสริมโอกาสการทำงานของผู้สูงอายุ

เพื่อการพึ่งพาตนเองใหด้ำรงอยู่อย่างมี

นางสาวสุรีย์ฉาย สุคันธรัต 100,000 

https://nriis.go.th/ViewPMUProposalFullDetail_Plan2.aspx?pid=2301490
https://nriis.go.th/ViewPMUProposalFullDetail_Plan2.aspx?pid=2301490
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ความหมายในพื้นที่ชายแดนจงัหวัด

สุรินทร์ 

14 การเช่ือมโยงกลุ่มอาชีพและตลาดงานที่

เหมาะสมเพื่อส่งเสริมโอกาสในการส่ง

ต่อภูมปิัญญาชุมชนโดยผูสู้งอายุสู่

เครอืข่ายพหุวัฒนธรรม 

นางศรัญญา นาเหนอื 100,000 

รวม 589,250 

ชุดโครงการ การจัดการทรัพยากรแบบมส่ีวนร่วมเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกจิสร้างสรรค์บนฐานทุน

ทางวัฒนธรรม และทรัพยากรบรเิวณชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสุรนิทร์ 

15 การพัฒนาศักยภาพชุมชนและ

องค์ประกอบเชิงพื้นที่ทางการท่องเที่ยว

แบบมสี่วนร่วมเพื่อเพิม่มลูค่าเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรม 

และทรัพยากรบริเวณชายแดนไทย-

กัมพูชา จังหวดัสุรินทร์ 

นางสาวจณัญญา  

วงศ์เสนา จงศริิ 

400,475 

16 การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์

จากความหลากหลายของทรัพยากร

แบบมสี่วนร่วมบริเวณชายแดนไทย-

กัมพูชา จังหวดัสุรินทร์ 

นางสาวอุบลวรรณ สุวรรณภู

สทิธิ ์

455,875 

17 การพัฒนา และยกระดับผลติภัณฑ์

ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรม 

และทรัพยากรบริเวณชายแดนไทย-

กัมพูชา จังหวดัสุรินทร์ 

นายจรีะเดช อนิทเจริญศานต ์ 444,925 

18 

 

การจัดการความรู้เพื่อยกระดบัภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินแบบมสี่วนร่วมบนฐานทนุ

ทางวัฒนธรรม และทรัพยากรบริเวณ

ชายแดนไทย-กัมพูชา จงัหวดัสุรินทร์ 
 

นางสาวณภัทชา ปานเจริญ 405,475 

19 การศกึษาความหลากหลายในสังคมพหุ

วัฒนธรรม เพื่อเพิม่มูลค่าเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรม 

และทรัพยากรบริเวณชายแดนไทย-

กัมพูชา 

นางสาวนศิานาถ แก้ววนิัด 411,600 

https://nriis.go.th/ViewPMUProposalFullDetail_Plan2.aspx?pid=2301471
https://nriis.go.th/ViewPMUProposalFullDetail_Plan2.aspx?pid=2301471
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ลำดับท่ี ชื่อเรื่อง หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

รวม 2,118,350 

โครงการ เด่ียว 

20 การพัฒนากระบวนการกำจัดโลหะหนัก

ในนำ้เสยีเหลอืใช้จากกระบวนการยอ้ม

ไหมดว้ยรังไหม ของชุมชนชาวสุรินทร์ 

นายพงษ์ธพิันธ์ ผึง่ผาย 298,000 

21 การใช้ประโยชน์และเพิ่มมลูค่าของส่วน

เหลอืทิ้งทางการเกษตรและกาก

เครื่องดื่มประเภทชงเพื่อประยุกต์ใช้ใน

การยอ้มสไีหม 

นางสาวอรนชุ นาคชาต ิ 298,000 

22 การพัฒนาประสทิธภิาพเครื่องสับยอ่ย

พร้อมอัดแท่งหญา้เนเปยีร์ ที่เหมาะสม

ต่อการขนยา้ยและยดือายหุญา้เนเปยีร์ 

สำหรับผูป้ระกอบการวสิาหกิจเกษตรกร

โคเนื้อ จังหวัดสุรินทร์ 

นายศภุชัย แก้วจันทร์ 298,000 

23 การพัฒนาการผลติยางก้อนถ้วยดว้ย

นวัตกรรมช้อนคนนำ้ยางเพื่อยกระดับ

เศรษฐกิจฐานรากของเกษตรกรชาวสวน

ยาง 

นางนอ้งนุช สารภ ี 298,000 

24 กลยุทธ์การตลาดดจิทิลัเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพและขดีความสามารถทาง

การตลาดผา้ไหมพื้นเมอืงของกลุ่ม ทอ

ผา้ไหมบา้นหมื่นชัย จังหวัดสริุนทร์ 

นางสาวศริินทพิย์ พศิวง 298,000 

รวม 1,490,000 

รวมโครงการทัง้สิ้น 23 โครงการ 6,730,000 

 

 

 

 

 

 

 

https://nriis.go.th/ViewPMUProposalFullDetail_Plan2.aspx?pid=2229407
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนางานพันธกจิสัมพันธ์มหาวทิยาลัยกับสังคม  (University Social Engagement)  

เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยนื 

 

เป้าประสงค์ 

 มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นศูนย์กลางการใหบ้รกิารทางวชิาการ เป็นที่พึ่งทางด้านวชิาการ

ของสังคม สามารถแกป้ัญหาและตอบสนองความตอ้งการของสังคมและภูมภิาคไดอ้ย่างเหมาะสมและ

ทันต่อเวลา เพื่อการพัฒนาสังคมที่เขม้แข็ง และยั่งยนืตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

ผลการดำเนินงาน 

 ความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลัยกับภาคีเครอืข่ายท้ังภาครัฐและเอกชน   
 

ชื่อโครงการ รูปแบบการประสานความร่วมมอื ผลทีเ่กิดกับชุมชน/ผลลัพธ ์

คณะวทิยาการจดัการ 

โครงการ “Start up 

ผูป้ระกอบการชุมชนบน

ฐานทรัพยากรอย่าง

ย่ังยนื” 

พื้นท่ีบ้านนาสนวน

พัฒนา  บ้านใหม่ประมง 

ตำบลบ้านจรัส  อำเภอ

บัวเชด  จังหวัดสุรินทร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาผลติภัณฑ์และสร้างตราสนิคา้ให้

เป็นท่ีรู้จักและไดรั้บการยอมรับ 

ประชาสัมพันธ์การตลาดผลติภัณฑ์ชุมชน  

โดยมกีจิกรรมดังน้ี 

-ฝกึปฏบัิติการพัฒนาส่วนผสมทาง

การตลาดและสร้างแบรนด์สนิคา้ใหเ้ป็นท่ี

รู้จักและพร้อมในการขยายการตลาด 

-การฝึกปฏบัิตกิารรวบรวมรายละเอียด

สนิคา้และปฏบัิติการสร้างเร่ืองราว (Story) 

ผลติภัณฑ์ใหน่้าสนใจและน่าติดตาม 

สร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ การสร้างเพจ 

ไลน์ เว็บไซต์ ปฏบัิตกิารสร้างเครือข่ายโดย

ยิง Ad สู่กลุ่มเป้าหมาย 

- แกไ้ขปัญหาการตากเสน้กก ท่ีบางคร้ัง

แดดไม่เพยีงพอ มฝีน ความช้ืนทำใหเ้สน้กก

เกดิเชื้อรา ขนาดเสน้กกไม่เท่ากนั การทอ

ขาดมาตรฐาน ทำงานไดช้้าและเสยีหาย 

-พัฒนากลุ่มอาชีพของชุมชนดา้นเกษตร

อินทรีย์ใหเ้ขม้แขง็ 

 

ผลติภัณฑ์ชุมชนมช่ีองทางการจดั

จำหน่ายเพิ่มขึ้น ทำใหเ้ป็นท่ีรู้จักในวง

กวา้ง มยีอดจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดน้วัตกรรมเคร่ืองอบเสน้กก 

อุปกรณ์สำหรับผ่าเสน้กก ลดเวลา 

แรงงานและต้นทุนการผลติ 
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บ้านม่วงเจริญ บ้านโคก

วัด ตำบลบ้านไทร 

อำเภอปราสาท จังหวัด

สุรินทร์ 

ชุมชนมธีนาคารเมล็ดพันธ์ุ  มกีาร

ผลติปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักชีวภาพจาก

วัสดุเหลอืใช้ในชุมชน การจัดการ

ศัตรูพชืจากทรัพยากรชุมชน ประมง

อินทรีย์ 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. การพัฒนารูปแบบ

การจัดสภาพแวดลอ้มท่ี

เหมาะสมสำหรับ

ผูสู้งอายุในเขตชนบท 

อำเภอพนมดงรัก 

จังหวัดสุรินทร์ 

ประสานการร่วมมอืกบัเครือข่ายในการ

ดูแลผูสู้งอายุในชุมชนพื้นท่ี ตำบลบักได 

อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ไดแ้ก่ 

องค์การบริการส่วนตำบลบักได, ผูน้ำ

ชุมชน, รพ.สต. บ้านรุณ ,อสม.ในพื้นท่ี

ตำบลบักได,  นักบริบาลผูสู้งอายุและผูม้ี

ภาวะพึ่งพงิ เป็นต้น 

ไดรู้ปแบบการจัดสภาพแวดลอ้มท่ี

เหมาะสมสำหรับผูสู้งอายุในเขต

ชนบท อำเภอพนมดงรัก จังหวัด

สุรินทร์ 

2. การผลติปุ๋ยไตรโค

เดอร์มาแบบพร้อมใช้

งานและสารจับใบขา้ว

ทางชีวภาพจากจุลนิทรีย์

เพื่อยับยัง้โรคใบไหม ้

ประสานความร่วมมอืกับหน่วยงานไดแ้ก ่

1. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแกว้   

อ.สำโรงทาบ 

2. ศูนย์วจิัยขา้วสุรินทร์  สังกัดกองวจิัยและ

พัฒนาขา้ว  กรมการขา้ว  กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์  3. ประธานกลุ่มผูผ้ลติเมล็ด

พันธ์ุขา้ว 105 พระราชทาน “เพือ่นช่วย

เพื่อน” บ้านเกาะแกว้     

ผลการดำเนนิงานของโครงการฯ 

พบว่า  สามารถลดอัตราการเกดิโรค

ใบไหมใ้นขา้วไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ

ซึ่งส่งต่ออัตราผลผลติขา้วเพิ่มขึ้นและ

มคีุณภาพมากขึ้น  มกีารลดรายจ่าย

ของต้นทุนในการทำนา  และจากการ

ประเมนิผลตอบแทนของโครงการ

ทางเศรษฐศาสตร์  พบว่ามคี่าสูงกว่า

ต้นทุนจำนวน 9.30 เท่าของโครงการ 

ระดับความพงึพอใจในระดับดมีาก  

(𝒙𝒙� = 4.60)  เกษตรกรมกีารนำไปใช้

ประโยชน์ร้อยละ 100  โดยสามารถ

นำความรู้ท่ีไดน้ี้มาประยุกต์ใช้ในการ

แกไ้ขปัญหาโรคขา้ว  ลดรายจ่ายและ

เพิ่มผลผลติทางการเกษตรได ้ และ

พบว่าเกษตรกรมคีวามพึงพอใจต่อ

กระบวนการ  ขัน้ตอนการผลติปุ๋ยไตร โค

เดอร์มาแบบพร้อมใช้งาน/ สารจับใบขา้ว

เหมาะสมมากท่ีสุด  โดยเฉพาะสามารถ

ดำเนินการไดด้ว้ยตนเอง สามารถผลติใช้

เองไดใ้นครัวเรือน  ไม่ยุ่งยาก ซบัซอ้น  

(𝒙𝒙� = 4.87)  เป็นโครงการท่ีตรงกบั
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ความต้องการของชุมชน  (𝒙𝒙� = 4.86)  

นำมาประยุกต์ใช้ในแปลงนาไดอ้ย่าง

เหมาะสมมากท่ีสุด (𝒙𝒙� = 4.55)  

สามารถลดอัตราการเกดิโรคใบไหม้

ไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ   

3. การพัฒนาต่อยอด

และขยายผลการ

เสริมสร้างศักยภาพ

ชุมชนในการจัดการขยะ

มูลฝอยจากครัวเรือนท่ี

สอดคลอ้งกับสภาพภูมิ

สังคม และสอดคลอ้งกับ

สถานการณ์โควดิ 19 ใน

พื้นท่ีบ้านหนองแสง 

ตำบลกุดหวาย อำเภอ

ศีขรภูม ิจังหวัดสุรินทร์ 

การบริการวชิาการ นำองค์ความรู้สู่การ

ปฏบัิตใิหเ้กดิการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

และย่ังยนื 

1. ครัวเรือนและชุมชนสามารถจัดการ

และใช้ประโยชน์จากขยะชุมชน 

2. ครัวเรือนและชุมชนมผีลติภัณฑ์

จากการใช้ประโยชน์ขยะชุมชน 

3. ปริมาณขยะชุมชนลดลง 

4. ลดมลพษิท่ีเกดิจากขยะชุมชน 

 

4. การพัฒนาการเลี้ยงปู

นาของชุมชน ดว้ยแผน

นวัตกรรม ธนาคารปูนา 

กับ ดนิดอิีนทรีย์ วถิี

สุรินทร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ร่วมกับผูน้ำ

ชุมชน ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง ปราชญ์

ท้องถิ่นและชุมชนเป้าหมายของตำบลเมอืง

ลงีกับแหล่างเรียนรู้การเลี้ยงปูนาฟาร์มปู

นาตำบลเมอืงลงี 

1. ชุมชนหลากหลายพื้นท่ีไดใ้ช้ศูนย์

รวมธนาคารปูนาในการพบปะ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านท้ังทาง

ธนาคารปูนาและผ่านกลุ่มใน แอ

พลเิคชันไลน์ ทำใหเ้กดิผลรวมยอด

สะสมจำนวนปูเพิ่มและขยายผลอย่าง

เป็นระบบมากขึ้น 

2. ชุมชนเกดิประสบการณ์ 

การเรียนรู้ เกดิทักษะการปฏบัิติ

นำไปสู่ความเขา้ใจในการเพาะเลี้ยง

อนุบาลลูกปูนาในอัตรารอดท่ีดขีึ้น 

5. กระบวนการย้อมเสน้

ไหมดว้ยสธีรรมชาตจิาก

ส่วนต่างๆ ของขี้เหล็ก

ทดแทนการใช้สี

สังเคราะห์ ในตำบลคา

ละแมะ อำเภอศีขรภูม ิ

จังหวัดสุรินทร์ 

ประสานความร่วมมอืกับหน่วยงานดังนี้      

1) องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ       

ในการประสานงานในพื้นท่ี 2) หมู่ 4        

ต.คาละแมะ อ.ศีขรภูม ิจ.สุรินทร์ ในการ

ประสานงานพื้นท่ี สถานท่ี อำนวยความ

สะดวก ดำเนนิการ ร่วมตดิตามผลการ

ดำเนินงาน 

1. สามารถวางแผนการใช้วัตถุดบิจาก

ขี้เหล็กเพื่อใหเ้หมาะสมและเพยีงพอ 

อีกท้ังยังทำใหชุ้มชนเห็นคุณค่าและ

ความสำคัญของขี้เหล็ก 

2. ไดรู้ปแบบการย้อม 

3. ไดรู้ปแบบการย้อมในชุมชน

ตัวอย่างท่ีเหมาะสมและมี

ประสทิธิภาพ 
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4. ไดเ้สน้ไหมท่ีมคีุณภาพอย่างน้อยใน

ระดับ3/4, ผ่าน 

5. ผูเ้ข้าอบรมไดรั้บองค์ความรู้ในการ

ย้อมส ีและผลติสย้ีอมธรรมชาติจาก

ขี้เหล็กท่ีเหมาะสมและมปีระสทิธิภาพ 

6. ไดผ้ลติภัณฑ์ผา้ไหมท่ีมคีุณภาพ

เป็นท่ียอมรับของท้องตลาด 

7. ชุมชนไดม้ผีลติภัณฑ์ท่ีเป็นมติรกับ

สิ่งแวดลอ้ม 

6. การศึกษาและพัฒนา

นวัตกรรมในการคนน้ำ

ยางเพื่อเพิ่มมูลค่ายาง

กอ้นถว้ยของชาวสวน

ยางบ้านหนองแสง บ้าน

กุดหวายและบ้านหนอง

บัว ตำบลกุดหวาย  

อำเภอศีขรภูม ิจังหวัด

สุรินทร์ 

ประสานความร่วมมอืกับหน่วยงานไดแ้ก ่

1. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวายและ

ผูใ้หญ่บ้าน 

2. องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมและ

ผูใ้หญ่บ้าน 

3. ชาวสวนยางและผู้สนใจท่ีอยู่ในตำบล 

1. ชาวสวนยางสามารถทำยางกอ้นถว้ย

ท่ีมคีุณภาพและเป็นท่ีต้องการของ

ตลาด 

2. เกดิการพัฒนาทักษะในการทำยาง

กอ้นถว้ยและมกีารถา่ยทอดความรู้สู่

ชาวสวนยางอื่น ๆ ต่อไป   

 

7. การพัฒนาแกนนำ

ส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ

ดว้ยหลัก 4 SMART บน

ฐานภูมปัิญญาท้องถิ่น 

ตำบลบักได อำเภอพนม

ดงรัก จังหวัดสุรินทร์  

รุ่นท่ี 2 

ทำงานในรูปแบบเครือข่ายสุขภาพร่วมกับ 

อบต.บักได , สถานอนามัยเฉลมิพระเกยีรติ 

บ้านลุน , เครือข่าย อสม. ในพื้นท่ี 

1. เกดิแกนนำส่งเสริมสุขภาพ

ผูสู้งอายุ รุ่นท่ี 2 ท่ีสามารถนำความรู้

และการปฏบัิตท่ีิไดรั้บไปดูแลผูสู้งอายุ

ในหมู่บ้านของตนเองไดอ้ย่างถูกต้อง 

และเกดิความย่ังยนืในการดูแล

สุขภาพผูสู้งอายุในชุมชน  

2. แกนนำส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ 

รุ่นท่ี 1 และ รุ่นท่ี 2 สามารถทำหนา้ท่ี

ขยายผลการส่งเสริมและสร้าง

เครือข่ายระบบการดูแลสุขภาพ

ผูสู้งอายุดว้ยหลัก 4 SMART บนฐาน

ภูมปัิญญาท้องถิ่น ตำบลบักได 

อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ในปี

ต่อ ๆ ไปไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ 

3. เกดิเครือข่ายระบบการดูแล

สุขภาพผูสู้งอายุในตำบลบักได 

อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์และ
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สามารถเป็นตน้แบบขยายเครือข่ายฯ 

ไปยังตำบลใกลเ้คยีงได ้ 

4. เพิ่มรายได ้เพิม่คณุภาพชีวติ เพิ่ม

ความสุขมวลรวมของผูสู้งอายุและ

ชุมชน ลดผูสู้งอายุท่ีมภีาวะพึ่งพงิ

สังคม  

5. ลดภาวะแทรกซอ้นจากปัญหาดา้น

สุขภาพของผูสู้งอายุในชุมชน 

6. บุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตำบลเฉลมิพระเกยีรติ ฯ บ้าน

รุน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบลบ้านอำปึล ตำบลบักได อำเภอ

พนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ไดแ้นวทาง

ในการต่อยอดการจัดโครงการอบรม

ใหพั้ฒนาเพื่อนำองค์ความรู้ไปสู่การ

ปฏบัิติอย่างเป็นรูปธรรมและย่ังยนืใน

ชุมชน  

7. องค์การบริหารส่วนตำบลบักได 

อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ได้

แนวทางการปฏบัิติในการพัฒนา

ระบบการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุใน

ตำบลบักไดใหเ้ป็นรูปธรรมและย่ังยนื

ในชุมชน 

8. นักศึกษาทุกช้ันปีของสาขาวชิาการ

ส่งเสริมสุขภาพเด็กและผูสู้งอายุไดใ้ช้

ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ีในการ

สร้างประโยชน์ใหก้ับบุคคลอื่นและ

เกดิทัศนคติท่ีดใีนวชิาชีพของตนเอง  

9. อาจารย์ในสาขาวชิาทุกท่านไดน้ำ

องค์ความรู้และความเช่ียวชาญมา

บริการวชิาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  

10. สร้างเครือข่ายและสัมพันธภาพท่ี

ดรีะหว่างมหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์

กับท้องถิ่น 
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8. การพัฒนาตำรับยา

รักษาโรคเบาหวานจาก

ภูมปัิญญาหมอพื้นบ้าน 

โดยการมส่ีวนร่วมของ

ชุมชน อำเภอศีขรภูม ิ

จังหวัดสุรินทร์ 

อนุเคราะห์พื้นท่ีในการดำเนินการวจิัย 

อนุเคราะห์ขอ้มูลหมอพื้นบ้านและร่วมเวที

เสวนาและเปลี่ยนเรียนรู้ และอนุเคราะห์

ดา้นกลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน

ชนิดไม่พึ่งอินซูลนิ) 

ชุมชนไดท้ราบถงึตำรับยาจากภูมิ

ปัญญาอันทรงคุณค่าของหมอ

พื้นบ้าน อาจเป็นทางเลอืกหน่ึงในท่ีใช้

การควบคุมระดับนำ้ตาลในกระแส

เลอืด ต่อยอดภูมปัิญญาสู่งานวจิัย

ตำรับยารักษาโรคเบาหวาน เป็น

แนวทางในการดูแลสุขภาพและเป็น

ทางเลอืกในการรักษาโรคเบาหวาน

ของประชาชนในอำเภอศีขรภูม ิ

จังหวัดสุรินทร์ รวมถงึไดท้ราบการ

รวบรวมภูมปัิญญาหมอพื้นบ้านใน

การรักษาโรคเบาหวาน จำนวน 3 คน 

อีกท้ังยังเป็นขอ้มูลพื้นฐานและ

เผยแพร่ภูมปัิญญาการรักษา

โรคเบาหวานนำไปสู่ในการพัฒนายา

สมุนไพรรักษาเบาหวานในรูปแบบ

ของหนังสอืภูมปัิญญาอันลำ้ค่าต่อไป 

9. ระบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตร์สำหรับพืช

สมุนไพรท้องถิ่นและ

หมอยาพื้นบ้าน อำเภอ

ศีขรภูม ิจังหวัดสุรินทร์ 

การบริการวชิาการ นำองค์ความรู้สู่การ

ปฏบัิตใิหเ้กดิการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

และย่ังยนื 

1. ชุมชนตระหนักและเห็น

ความสำคัญของพชืสมุนไพรท่ีใช้และ

หมอยาพื้นบ้าน 

2. ชุมชนท้องถิ่นหรือองค์การบริหาร

ส่วนตำบลไดเ้ห็นความสำคญัและเกดิ

การอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรม 

3. ไดข้อ้มูลพชืสมุนไพรท่ีสามารถนำ 

ไปอนุรักษ์และพัฒนาสู่ธุรกจิชุมชนได ้

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

1. การส่งเสริมการผลิต

แพะเชิงพาณชิย์เพื่อ

ยกระดับคุณภาพชีวติ

และพัฒนาเศรษฐกจิ

ฐานราก 

การเป็นวทิยากร ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

สร้างเครือข่ายกลุ่มผูผ้ลติแพะตลอดห่วงโซ่

อุปทาน 

ไดเ้ครือข่ายพัฒนาผลติภัณฑ์จากแพะ 

เพิ่มอาชีพและรายไดใ้หก้ับชุมชน 

2. รูปแบบการพัฒนา

กระบวนการย้อมเสน้

ไหมจากครามโดยการมี

ส่วนร่วมของชุมชน 

การเป็นวทิยากร ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ 

วสิาหกจิชุมชนไดรั้บการพัฒนาทักษะ

การย้อมสไีหมจากวัสดุธรรมชาติ 
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3. แนวทางการเพิ่ม

ประสทิธิภาพการเกษตร

อินทรีย์เพื่อขับเคลื่อน

เกษตรกรรมย่ังยนื

ภายใต้เศรษฐกจิสเีขยีว 

การเป็นวทิยากร ถ่ายทอดองค์ความรู้ เกษตรกรไดรั้บความรู้ในการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมเกษตรอินทรีย์ 

สามารถลดต้นทุนในการผลติ 

4. การเพิ่มศักยภาพการ

จัดการ การสุขาภิบาล

โรคในการผลติโค 

กระบือ เพื่อสร้างความ

เขม้แข็งใหแ้ก่ชุมชนอย่าง

ย่ังยนื 

การเป็นวทิยากร ถ่ายทอดองคค์วามรู้ เกษตรกรไดรั้บความรู้ในการประกอบ

อาชีพ สามารถบริหารจัดการฟาร์ม

โค กระบือใหถ้กูสุขลักษณะ  

5. การผลติเมล็ดพันธ์ุ

ผสมเปิดคุณภาพสูง

สำหรับใช้เองในชุมชน 

การเป็นวทิยากร ถ่ายทอดองค์ความรู้ เกษตรกรไดรั้บความรู้ในการประกอบ

อาชีพ 

6. การผลติปุ๋ยลูกบอล

อินทรีย์จากมูลช้างสร้าง

รายไดสู่้บ้านจนิดา 

ตำบลกระโพ อำเภอท่า

ตูม จังหวัดสุรินทร์ 

การเป็นวทิยากร ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์และวัตถดุบิ 

ชุมชนสามารถกำจัดของเสยีในชุมชน

ใหเ้กดิประโยชน์ต่อสิ่งแวดลอ้มใน

ชุมชนหมู่บ้านเลี้ยงช้างดขีึ้น 

7. การพัฒนาระบบและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

เพาะเลี้ยงไก่พื้นเมอืง

เพื่อยกระดับรายได้

เกษตรกรเชิงพาณชิย์ 

การเป็นวทิยากร ถ่ายทอดองค์ความรู้  เกษตรกรสามารถนำความรู้ไป

ประกอบอาชีพ สามารถเพาะพันธ์ุไก่

ดว้ยตนเอง ลดต้นทุนการผลติ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1. โครงการพัฒนา

ศักยภาพการผลติผา้

ไหมชุมชนเพื่อเขา้สู่

มาตรฐานนกยูง

พระราชทาน 

พัฒนาผลติภัณฑ์ผา้ไหมใหเ้ขา้สู่มาตรฐาน

นกยูงพระราชทาน 

ผา้ไหมท่ีชุมชนผลติไดรั้บมาตรฐาน 

นกยูงพระราชทาน มากกว่า 1 ลาย  

สามารถจำหน่ายในราคาท่ีสูงขึ้น 

2. โครงการถ่ายทอด

เทคโนโลยงีานวจิัยดว้ย

เคร่ืองผลติเสน้ไหมทอ

มอืสู่การนำไปใช้

ประโยชน์ในพื้นท่ี และ

พัฒนาเสน้ไหมของชุมชนใหม้มีาตรฐาน ชุมชนไดรั้บเคร่ืองผลติเสน้ไหมทอมอื 

ทำใหส้ามารถผลติเสน้ไหมท่ีมขีนาด

เท่ากันในเวลาท่ีรวดเร็วขึ้น  
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การแปรรูปผลติภัณฑ์

ไหมเพื่อสร้างอาชีพ

ชุมชน 

3. โครงการ วศิวกร

สังคม : พัฒนาและ

เสริมสร้างความเขม้แข็ง

ของชุมชนในการบริหาร

จัดการแหล่งนำ้และ

ระบบประปาหมู่บ้าน

ดว้ยพลังงานอย่างย่ังยนื 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านมาใช้พลังงาน

สะอาด  

ชุมชนไดรั้บการบริหารจัดการแหล่ง

นำ้และระบบประปาหมู่บ้านโดยใช้

พลังงานแสงอาทิตย์ ลดค่าใช้จ่าย

ดา้นพลังงาน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. โครงการการพัฒนา

ผลติภัณฑ์ผา้ไหมแบบ

ครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่า

ทางเศรษฐกจิของชุมชน

ตน้แบบหมู่บ้านเขม้แข็ง

ตามแนวทางแผ่นดนิ

ธรรม แผ่นดนิทอง เพื่อ

เสริมสร้างคุณภาพชีวติ

แบบย่ังยนื 

วทิยากร สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เกดิการพัฒนาผลติภัณฑ์จากไหม ท้ัง

ดา้นออกแบบลวดลาย การย้อม 

คุณภาพเสน้ไหม 

2. โครงการจัดตัง้

วสิาหกจิชุมชนและ

ยกระดับผลติภัณฑ์จาก

ภูมปัิญญาท้องถิ่นและ

สมุนไพรพื้นบ้านสู่

มาตรฐานสากล 

การเป็นวทิยากร ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ 

ไดส้นิคา้ซึง่เป็นผลติภัณฑ์ชุมชน และ

เกดิการรวมกลุ่มจัดตัง้วสิาหกจิชุมชน 

3. โครงการ 9+10

ครัวเรือนต้นแบบตาม

แนวเศรษฐกจิพอเพยีง: 

การพัฒนาระบบและ

กลไกการถ่ายทอด

ความรู้โดยระบบพีเ่ลี้ยง

เพื่อสร้างเสริมพลัง

พัฒนาท้องถิ่นพื้นท่ี

จังหวัดสุรินทร์ 

การเป็นวทิยากร ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ 

ไดก้ลุ่มครัวเรือนผลติผัก สมุนไพร

อินทรีย์ 
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คณะครุศาสตร์ 

1. โครงการพัฒนาทักษะ

กฬีาฟุตบอลขัน้พื้นฐาน

สำหรับเยาวชน ดว้ย

รูปแบบของ AFC 

1) การทำบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมอื 

(MOU) ระหว่างมหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

กับ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 

โรงเรียน 2) อบรมเชิงปฏบัิติการพัฒนา

ทักษะกฬีาฟุตบอลขัน้พื้นฐานสำหรับ

เยาวชน ดว้ยรูปแบบ AFC 

1) ไดฐ้านขอ้มูลบันทึกขอ้ตกลงความ

ร่วมมอื (MOU) ระหว่างมหาวทิยาลัย

ราชภัฏสุรินทร์ กับ โรงเรียน

กลุ่มเป้าหมาย 2) นักเรียนมกีาร

เคลื่อนไหวท่ีถูกต้องตามหลัก

กลศาสตร์การเคลื่อนไหวพื้นฐาน 

และใช้ทักษะพื้นฐานการเคลื่อนไหว 

ไปประยุกต์กับการเล่นกฬีาฟุตบอลได้

ถูกต้อง 3) จัดตัง้ศูนย์พัฒนาทักษะ

กฬีาฟุตบอลสำหรับเยาวชน ดว้ย

รูปแบบ AFC ณ โรงเรียน

กลุ่มเป้าหมาย 4) นักเรียน

กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมโครงการ ม ี

คุณลักษณะท่ีสามารถเป็นนักกฬีา

ฟุตบอลอาชีพได ้ 

2. โครงการผลติสื่อและ

นวัตกรรมการสอนเพื่อ

ยกระดับทักษะการอ่าน

ออกเขยีนไดข้องเด็ก

ประถมศึกษา ดว้ย

กระบวนการชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

PLC ระหว่างโรงเรียน

และคณะครุศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สุรินทร์ 

1) ลงนามบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมอื 

(MOU) 2) การฝึกอบรมเชิงปฏบัิตกิาร     

3) จัดการประกวด 

1) นักเรียนมทัีกษะการอ่านและการ

เขยีน 2) สือ่การเรียนรู้และนวตกรรม

ท่ีส่งเสริมทักษะการอ่านออกเขียนได ้

3) นักศึกษาตน้แบบท่ีสามารถจดัการ

เรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะการอ่านออก

เขยีนไดข้องเด็กระดับประถมศึกษา 4) 

เครือข่ายความร่วมมอืของครู

ภาษาไทยมอือาชีพผ่านกระบวนการ 

PLC 5)โรงเรียนพี่เลี้ยงทางวชิาการ

เป็นโรงเรียนต้นแบบ (อ่านออกเขยีน

ได)้ 

3.  โครงการอบรมเชิง

ปฏบัิติการเพื่อพัฒนา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑติ 

1) พัฒนาอาจารย์ 2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกันและสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง

วชิาชีพ 3) การอบรมเชิงปฏบัิติการ 

1) อาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสูตรผ่าน

การอบรมตามกรอบมาตรฐานความรู้

วชิาชีพครู 2) อาจารย์ประจำ

หลักสูตรมคีวามพร้อมสำหรับการ

นิเทศนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตร

บัณฑติแบบอิงสมรรถนะ 
 

4. โครงการการ

ประเมนิผลการติดตาม

พัฒนาคู่มอืการฝกึปฏบัิติงานวชิาชีพ

ระหว่างเรียน 1 (SIL 1) และ 3 (SIL 3) และ

1) คู่มอืการฝกึปฏบัิติงานวชิาชีพ

ระหว่างเรียน 1 (SIL 1) และ 3 (SIL 3) 
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ชื่อโครงการ รูปแบบการประสานความร่วมมอื ผลทีเ่กิดกับชุมชน/ผลลัพธ ์

และพัฒนาคู่มอืฝกึ

ประสบการณ์วชิาชีพ

ระหว่างเรียน 1 (SIL 1) 

และคู่มอืฝกึ

ประสบการณ์วชิาชีพ

ระหว่างเรียน 3 (SIL 3) 

ประเมนิผลการฝกึปฏบัิติงานวชิาชีพ

ระหว่างเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 

เขต 1-3และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

อยู่ในระดับท่ีด ี2) นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 

ไดรั้บการประเมนิตามคู่มอืการฝกึ

ปฏบัิติงานวชิาชีพครู1 และนักศึกษา

ช้ันปีท่ี 3 ไดรั้บการประเมนิตามคู่มอื

การฝกึปฏบัิติงานวชิาชีพครู 3 อยู่ใน

ระดับท่ีดี 

5. โครงการการพัฒนา

เครือข่ายโรงเรียนเพื่อ

เสริมสร้างศักยภาพ

โรงเรียนร่วมผลติ 

สร้างความร่วมมอืในการพัฒนาวชิาชีพครู 

และสร้างความเขา้ใจอันดรีะหว่าง โรงเรียน 

นักศึกษา อาจารย์นิเทศก์ และครูพี่เลี้ยง 

1) ความเขา้ใจอันดใีนเป้าหมายของ

การพัฒนานักศึกษาครูร่วมกัน

ระหว่างอาจารย์นิเทศก์อาจารย์พี่

เลี้ยงและนักศึกษาความร่วมมอืใน

การผลติและพัฒนานักศึกษาครู 2)

โรงเรียนเขา้ร่วมกจิกรรมและไดรั้บ

การพัฒนาจากการเป็นโรงเรียน

เครือข่ายฝกึประสบการณ์วชิาชีพครู 

3) นักศึกษามคีวามพร้อมก่อนออก

ฝกึประสบการณ์วชิาชีพครู 

6. โครงการพัฒนา

สมรรถนะวชิาชีพครูของ

นักศึกษาหลักสูตรครุศา

สตรบัณฑติเพื่อการ

เรียนรู้อย่างมี

ประสทิธิภาพใน

สิ่งแวดลอ้มของศตวรรษ

ท่ี 21 

พัฒนาสมรรถนะวชิาชีพครูของนักศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ โดยพัฒนา

หลักสูตรอบรมและอบรม 

1) ระบบมคีวามเหมาะสมกับบริบท

ของมหาวทิยาลัยและผู้เช่ียวชาญเห็น

ดว้ยในทิศทางเดยีวกัน 2) นักศึกษา

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์มี

สมรรถนะความเป็นครูใน C21 ท่ี

สามารถปรับตัวและแกปั้ญหาดา้น

การจัดการเรียนการสอนใหเ้หมาะสม

กับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขึ้นอย่าง

รวดเร็วนี้ได้ 

7. โครงการการพัฒนา

สมรรถนะนักศึกษาครุ

ศาสตร์และครูในระดับ

การศึกษาขัน้พื้นฐาน

จังหวัดสุรินทร์ ดา้นการ

คดิเชิงวเิคราะห์และการ

สร้างช้ินงานการประเมนิ

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : 

การประยุกต์ใช้แนวคดิ

การประเมนิแบบเสริม

พัฒนานักศึกษาครุศาสตร์และครูผูส้อนใน

ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานจังหวัดสุรินทร์ 

1) วธีิการ กระบวนการพัฒนา

สมรรถนะนักศึกษาครุศาสตร์และครู

ดา้นการคดิเชิงวเิคราะห์และการ

สร้างช้ินงาน มคีวามเหมาะสม 

นักศึกษาและครูผูส้อน หรือ

ผูเ้กี่ยวขอ้ง สามารถนำไปใช้ได ้2)

นักศึกษาครุศาสตร์และครูผูส้อน

สามารถใช้เอกสารประกอบการ

เรียนรู้และ ชุดฝกึสมรรถนะดา้นการ

คดิเชิงวเิคราะห์และการสร้างช้ินงาน
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พลังอำนาจ 

(Empowerment 

Evaluation) และการ

สร้างเครือข่ายการ

เรียนรู้ในบริบทวถิชีีวติ

ใหม่ (New normal) 

การประเมนิเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะสูงขึ้น 

3) นักศึกษาครุศาสตร์และครูผู้สอน 

อาจารย์ผูส้อน สามารถใช้เครือข่าย

พัฒนาสมรรถนะท่ีต่อเนื่องได ้4) 

นักศึกษาครุศาสตร์และครูผูส้อน

สามารถดำเนนิการพัฒนาสมรรถนะ

ของตนเองตามกระบวนการ วธีิการ

ได ้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได ้

5) นักศึกษาครุศาสตร์มผีลการเรียนรู้

และสมรรถนะดา้นการคดิวเิคราะห์

และการสร้างช้ินงานดขีึ้น 6)ครูผูส้อน

มสีมรรถนะดา้นการคดิเชิงวเิคราะห์

และการสร้างช้ินงานการประเมนิเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ดขีึ้น 7) นักศึกษาครุ

ศาสตร์และครูผูส้อน อาจารย์ผูส้อน 

สามารถใช้เครือข่ายพัฒนาสมรรถนะ

ท่ีต่อเนื่องได ้

8.โครงการจัด

ประสบการณ์การสอน

แบบโครงการในโรงเรียน 

ต.ช.ด. ในความดูแล 

ต.ช.ด.21 โรงเรียน  

กองทุนผูใ้หญใ่จดี  และ

โรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สุรินทร์ 

พัฒนาหลักสูตรการฝกึอบรมและการ

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์

ประจำหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑติ 

1) ไดห้ลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

ตามแนวการสอนแบบโครงการ  

2) ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสามารถจดั

ประสบการณ์การสอนตามแนวการ

สอนแบบโครงการ 3)ครูและบุคลากร

ของโรงเรียนตามแนวการสอนแบบ

โครงการมคีวามเขา้ใจในการจัดการ

เรียนการสอนแบบโครงการ 
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งานพัฒนางานพันธกจิสัมพันธ์มหาวทิยาลัยกับสังคม เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยนื ได้แก่ 
 

 โครงการย่อย "การพัฒนาทุนและทรัพยากรชุมชน บ้านทับน้อย อำเภอรัตนบุรี จังหวัด

สุรินทร์ เพื่อสร้างรายได้ รองรับปัญหาความเป็นอยู่ของคนในชุมชนจากผลกระทบ จากสถานการณ์

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid - 19) ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุรนิทร์เพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น ในวันที่ 27 สงิหาคม 2564 ณ บ้านทับนอ้ย อ.รัตนบุร ีจ.สุรนิทร์ 
 

    

 โครงการยกระดับทักษะอาชีพเพื่อการสร้างรายได้ให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชน

ทั่วไป “หลักสูตรช่างบำรุงรักษาแบตเตอรี่รถยนต์” คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรินทร์ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรม บริการวิชาการและเทคโนโลยี ฝ่ายงานวิจัยและ

บริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดขึ ้นในระหว่างวันที ่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2564         

ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

    
 

 โครงการบรกิารวิชาการตามแนวพระราชดำริ เรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรูเ้ทคโนโลยีและ

นวัตกรรมจากผลงานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดขึ้น

ระหว่างวันที่ 25 -27 มกราคม 2565 ณ บา้นโคกเสาร์ ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรนิทร์ 

 

    
 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgYSO55dUWBgAUGGV0Td6zZq_9fuyGwRqE2me2jXnv-l5I4a_nobw206AX3N1Zg10JjtArihKbr0p49v0rYzVMvDKqtRFQhZTx5vYogKp-pO8x2FmJA_4xsasjkWuBBW8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgYSO55dUWBgAUGGV0Td6zZq_9fuyGwRqE2me2jXnv-l5I4a_nobw206AX3N1Zg10JjtArihKbr0p49v0rYzVMvDKqtRFQhZTx5vYogKp-pO8x2FmJA_4xsasjkWuBBW8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgYSO55dUWBgAUGGV0Td6zZq_9fuyGwRqE2me2jXnv-l5I4a_nobw206AX3N1Zg10JjtArihKbr0p49v0rYzVMvDKqtRFQhZTx5vYogKp-pO8x2FmJA_4xsasjkWuBBW8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgYSO55dUWBgAUGGV0Td6zZq_9fuyGwRqE2me2jXnv-l5I4a_nobw206AX3N1Zg10JjtArihKbr0p49v0rYzVMvDKqtRFQhZTx5vYogKp-pO8x2FmJA_4xsasjkWuBBW8&__tn__=*NK-R


รายงานประจำปี 2565  [ 75 ]  มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื ่อนวัตกรรมเพื ่อพัฒนาการเขียนในนักเรียนชั ้น

ประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ชั้นมัธมศึกษาปีที่ 3) ผู้เข้ารับ

การอบรมสังกัด สพป.สร. เขต 3 อบรมวันที่ 25-26 เมษายน 2565 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco 

WebEx Meetings 
 

    
 

 โครงการประชุมทางวิชาการ Conference เพื่อพัฒนาครูระยะเข้าสู่วิชาชีพ ตามโครงการ

ผลติครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใหม้ีสมรรถนะการจัดการเรยีนรูสู้่การยกระดับคุณภาพการศกึษา รุ่นที่ 5 (ปี

บรรจุ 2563 ) ในวันที่ 27 เมษายน 2565 

 

    
 

 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูของครูสู่มืออาชีพ : การศึกษาฐานสมรรถนะ (Competency-

Based Education : CBE) จากสถาบันผลิตครูสู ่โรงเรียน จัดขึ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง

ประชุมไอยเรศ ช้ัน 3 อาคาร 41 และระบบออนไลน์ zoom 
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 โครงการวิศวกรสังคม พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยพลังงานทดแทน

อย่างยั่งยืน โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-11 พฤษภาคม 2565 ณ หมู่บ้าน

อุดม ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อพัฒนาทอ้งถิ่น 

 

    
 

 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 

2565 "กจิกรรม kick off" ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565ณ หอประชุมโรงเรยีนบัวเชดวทิยา อำเภอบัวเชด 

จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและลงนามบันทึกความร่วมมือในการ

พัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอบัวเชด ระหว่างคณะวทิยาการจัดการและนายอำเภอบัวเชด  
 

    
 

 กิจกรรมการถอดบทเรียนครูต้นแบบ ภายใต้โครงการรูปแบบการพัฒนาครูตามกรอบ

สมรรถนะครูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซี-ทีซีเอฟ) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนร่วมผลิตจังหวัด

สุรนิทร์ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ณ หอ้งไอยเรศ ช้ัน 3 อาคาร 41 
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 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมมือกับ อบต.เฉนียง ได้ดำเนินโครงการฯ        

เพื่อแก้ปัญหาชุมชน ในดา้นการผลติโค กระบอื ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 

    

 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัต ิการ เรื ่อง “การจัดการศัตร ูพืชจากทรัพยากรชุมชน”                

ในโครงการ Start up ผู้ประกอบการชุมชนบนฐานทรัพยากรอย่างยั่งยนื ภายใตแ้ผนงาน “ยกระดับและ

พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนบนฐานทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน” โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 

ณ ชุมชนบา้นบัวขุนจง ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรนิทร์  

 

    
 

 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง “ การพัฒนา ศักยภาพผู ้ประกอบการชุมชน”           

ในโครงการ “ยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื ่อกก” ภายใต้แผนงาน “ยกระดับและพัฒนา

ผู้ประกอบการชุมชนบนฐานทรัพยากรอย่างยั่งยืน” โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 
 

    



รายงานประจำปี 2565  [ 78 ]  มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

ชุมชนด้านการบัญชี” ในโครงการ“Start up ผู้ประกอบการชุมชนบนฐานทรัพยากรอย่างยั่งยืน ภายใต้

แผนงาน “ยกระดับและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนบนฐานทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน” โครงการ

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื ่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565        

ในวันที ่31 พฤษภาคม 2565 

 
 

    

 

 กิจกรรมการสร้างเครือข่ายผ่านกลุ่มเป้าหมายโดยตรง (ยิงAd) ตามโครงการยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ ช่วยแม่ขายของ ณ พื้นที่บ้าน

ศาลา / บ้านศาลาสามัคคี ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ และบ้านโคกวัด / บ้านม่วงเจริญ ตำบลบ้านไทร 

อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อดำเนินการให้ได้มาซึ่งทักษะในผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเยาวชนและคนในชุมชนมีความรู ้และทักษะในการผลิตสื่อเพื ่อเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์ผลติภัณฑ์ในชุมชนเพื่อการเพิ่มมูลค่า สามารถสรา้งสื่อและมช่ีองทางการประชาสัมพันธ์

กจิกรรมและผลติภัณฑ์ในชุมชน 
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 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาเศรษฐกจิฐานรากและคุณภาพชีวิต 

ดว้ยกจิกรรม "แพะเมอืงทโีมเดล" ณ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยราชภัฎสุรนิทร์ 
 

    
 

 นิทรรศการ “สืบสานงานหัตถศิลป์ดินเผาบ้านช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ สู่ยุค

ไทยแลนด์ดจิทิลั 4.0 " ภายใตโ้ครงการ ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งจัด

แสดงผลงานเครื่องปั้นดินเผาของนักเรียนโรงบ้านช่างปี่และชุมชนตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัด

สุรนิทร์ ระหว่างวันที่ 25 มถิุนายน - 4 กรกฎาคม 2564 ณ พพิธิภัณฑ์แห่งชาตสิุรนิทร์  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ส่งเสรมิและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

เป้าประสงค์ 

 อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรักษาคุณค่า

และเพิ ่มมูลค่าและเผยแพร่สู ่ระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนการเชื ่อมโยงองค์ความรู ้ด ้าน

ศลิปวัฒนธรรมไปสู่กระบวนการการเรียนการสอนและการวจัิย 

 

ผลการดำเนินงาน 

 มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ ไดด้ำเนนิโครงการตามแผนดา้นการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม และ

ความเป็นไทย ที่เป็นการสืบสานถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและความเป็น

ไทย ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามอัตลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น มีการปรับและประยุกต์ใช้ เพื่อ

การสรา้งคุณค่าและเพิ่มมูลค่า ไดแ้ก ่

  โครงการประเพณี “แซนโฎนตา”

บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2564                                    

 โดยมหาวิทยาลัยได้จ ัดขึ ้น ในว ันที ่  4 

ตุลาคม 2564 (การดำเน ินงานอย ู ่ภายใต้

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา (โควดิ-19) อย่างเคร่งครัด) 

 
 

 

 

 

 

 

 โครงการทอดกฐนิสามัคคี 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์  

ประจำป ี2564  

      ทอด ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านผือ ตำบลบ้านผือ 

อำเภอจอมพระ จ ังหว ัดส ุร ินทร์ ว ันท ี ่  13 

พฤศจกิายน 2564 
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 โครงการจัดทำมาตรฐานพธิกีารท่ีเกี่ยวข้องกับวถีิชีวติความเป็นไทย

  

 

 

 

 
 

 

 

 โครงการอนุรักษ์สบืสานวัฒนธรรมการใช้ และสวมใส่ผ้าไทย 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 โครงการสบืสานประเพณีสงกรานต์ “สายน้ำแห่งศรัทธา มหาสงกรานต์วถีิไทย 

แต่งผ้าไหม ไหว้พระบรมสารรีกิธาตุ” 

 

 

 

 

 

จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 5 มนีาคม 2565 

ณ หอ้งประชุมบันทายศรี มหาวทิยาลัย

ราชภัฏสุรนิทร์ โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อ

เสรมิสรา้งองคค์วามรูเ้กี่ยวกับหลัก

ปฏบิัตงิานด้านพธิกีาร เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการปฏิบัตงิานดา้นพธิกีารขององค์กร

ทัง้ภายในและภายนอกสถาบัน 

โดยนักศกึษา คณาจารย์ คณาจารย์ 

และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎ

สุรนิทร์ไดร่้วมส่งเสริมความเป็นไทย

ดว้ยการแต่งกายดว้ยผ้าไทยหรอืผ้า

พื้นเมอืงทุกวันอังคารวันพุธและวัน

ศุกร์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ

มหาวทิยาลัย 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 12  เมษายน  

2565 ลานหน้าหอพระพุทธรูป ชั้น 1 

อาคาร 38 เพื่อให้บุคคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้เข้า

ร่วมประเพณีอันดีงาม อีกทั้งยังเป็น

ส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสาน

วัฒนธรรมไทยใหย้ั่งยนืต่อไป 
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 โครงการส่งเสรมิต้นทุนทางวัฒนธรรมเชงิผสมผสานภูมปิัญญาและวถีิชวีติท้องถ่ิน

เพื่อการสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าชุมชน ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชงิ จังหวัดสุรนิทร์ 

     โดยมีว ัตถุประสงค์เพื ่ออนุร ักษ์ สืบสาน 

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ ่น ถ่ายทอดองค์

ความรู้ เพื่อสร้างคุณค่าและ เพิ่มมูลค่าชุมชน และเพื่อ

เช่ือมโยงตน้ทุนทางวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

    1 .  โครงการส ่ง เสร ิมการท ่องเท ี ่ ยว เช ิ ง

ผสมผสาน : วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตท้องถิ่น

เพื่อยกระดับศักยภาพชุมชน ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ระยะเวลาดำเนิน

โครงการ ระหว่างวันที่ 1 มนีาคม – 27 สงิหาคม 2564 

     2. โครงการส่งเสริมต้นทุนทางวัฒนธรรมเชิงผสมผสานภูมิปัญญาและวิถชีีวิตท้องถิ่นเพื่อ

การสร้างคุณค่า และเพิ่มมูลค่าชุมชนตำบลโคกตะเคียน  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ระยะเวลา

ดำเนนิโครงการ ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 26 มถิุนายน 2565 
 

 รับพานไหว้ครูในพธิอีภวิาทวันทา บูชาพระคุณครู 

  วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหาร พร้อมทั้งคณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติและรับพานไหว้

ครูในพธิอีภวิาทวันทา บูชาพระคุณครู ณ หอประชุมมหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
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 ร่วมสบืสานวัฒนธรรมประเพณีมหกรรมแห่เทยีนเข้าพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 องค์การบรกิารนักศกึษา นักศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรินทร์ ร่วมสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณี

มหกรรมแห ่ เท ี ยน

เข ้าพรรษาและตัก

บาตรบนหลังช้าง ขบวนที่ 6 คุม้วัดใหม่ศรมีากทอง จังหวัดสุรนิทร์ 

 

 โครงการสบืสานวัฒนธรรมลงแขกดำนา บูชาพระแม่โพสพ  

 วันที่ 17 สงิหาคม 2565 โครงการสบืสานวัฒนธรรมลงแขกดำนา บูชาพระแม่โพสพ คณะ

เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2565 ณ แปลงนาสาธิตเกษตร คณะเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 
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 ฐานข้อมูลการบรกิารทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

1. ฐานข้อมูลวารสารศิลปะและวัฒนธรรม

ลุ่มแม่น้ำมูล คือ ฐานข้อมูลที ่เป็นวารสารที่

จ ัดทำข ึ ้นโดยสำน ักศ ิลปะและว ัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานทางวชิาการ จำนวน 2 ประเภทบทความ 

ได้แก่ บทความวิชาการ และบทความวิจัย ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2. ฐานข้อมูลลายผ้าไหม พื้นเมืองจังหวัด

สุรนิทร์ คอืฐานขอ้มูลที่รวบรวมลายโบราณของ

ผ้าไหมพื้นเมืองจังหวัดสุรินทร์ โดยเข้าดูได้ที่

ล ิงค์ https://sites.google.com/srru.ac.th/surin-

province-silk 

3.  ฐานข้อมูลด้านแหล่งโบราณสถาน เป็น

ฐานข้อมูลที่จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือหน่วย

อนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

ท้องถิ ่น ทั ้ง 76 จังหวัด โดยเข้าดูได้ท ี ่ล ิงค์ 

https://prasatsurin.srru.ac.th 

4. ฐานข ้อม ูลด ้ านช ุมชนโบราณ เป็น

ฐานข้อมูลที่จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือหน่วย

อนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

ทอ้งถิ่น โดยเขา้ดูไดท้ี่ลงิค ์

https://anuruk.srru.ac.th/แหล่งชุมชนโบราณ 

5. ฐานข ้อม ูลด ้านว ัดสำค ัญในจ ั งหวัด

สุรินทร์ เป็นฐานข้อมูลที่จัดทำขึ ้นโดยความ

ร่วมมือหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ

ศลิปกรรมทอ้งถิ่น ทัง้ 76 จังหวัด โดยเข้าดูได้ที่

ลงิค์ https://anuruk.srru.ac.th/12879-2/ 

 

 

 

6. ฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและเกษตร

อินทรีย์ คือ ฐานข้อมูลที่รวบรวมองค์ความรู้

จากบ ุคลากรภายในมหาว ิทยาล ัยราชภัฏ

สุรนิทร์ ที่ไดล้งพื้นที่ใหบ้รกิารวชิาการ โดยเข้าดู

ไดท้ี่ลงิค์ 

https://culture.srru.ac.th/?page_id=2864 

7. ฐานข้อมูลหอวัฒนธรรม (พิพิธภัณฑ์ผ้า) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุร ินทร์ ฐานข้อมูลที่

รวบรวมข้อมูลของวัตถุจัดแสดงที่มีอยู่ภายใน

พิพิธภัณฑ์ผ้าเพื่อให้ผู้ที่สนใจง่ายต่อการสืบค้น 

และนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ โดย

ปัจจุบันมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องข้อมูลผ้าไหม 

จำนวน 72 องค์ความรู ้ ข้อมูลเครื ่องประดับ 

จำนวน 9 องค์ความรู้ ข้อมูลพื้นบ้าน จำนวน 

22 องค์ความรู้ ข้อมูลภาชนะ จำนวน 4 องค์

ความรู ้ และข้อมูลศาสนา จำนวน 27 องค์

ความรูโ้ดยเขา้ดูไดท้ีล่งิค ์ 

https://museum.srru.ac.th/ 

8. ฐานข้อมูลบทความวิจัย/ วิชาการ ที่เกิด

จากการรวบรวมบทความวิจัย/ วิชาการ ของ

บุคลากรและนักศึกษาที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู ้ และภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น โดยเขา้ดูไดท้ี่ลงิค์  

https://culture.srru.ac.th/?page_id=2099 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/srru.ac.th/surin-province-silk
https://sites.google.com/srru.ac.th/surin-province-silk
https://prasatsurin.srru.ac.th/
https://anuruk.srru.ac.th/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93
https://anuruk.srru.ac.th/12879-2/
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 แหล่งเรยีนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

  มหาวิทยาลัยมีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณของ

มหาวิทยาลัย ได้แก่ “หอวัฒนธรรม” เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปสามารถใช้บริการได้  

หอวัฒนธรรมเป็นสถานที่ที่รวบรวมวัตถุจัดแสดงแบ่งเป็นหมวดหมู่หลักๆ ได้แก่ 1) ผ้าไหมโบราณและ

ผ้าไหมพื ้นบ้าน 2) เครื ่องประดับโบราณ 3) อุปกรณ์/ของใช้พื ้นบ้าน 4) ภาชนะโบราณ และ 5) 

พระพุทธรูปโบราณและสิ่งของที่เกี่ยวข้องในพระพุทธศาสนา สามารถใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR 

code ที่อยู่บริเวณด้านหน้าตู้ที่วางวัตถุจัดแสดงนั้นๆ รายละเอียดต่างๆ ก็จะปรากฏขึ้นให้สามารถอ่าน

จากโทรศัพท์ได้ ไม่ว่าอยู่ที่ไหนหรือเวลาใดก็ตาม ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง หรือ Virtual 

Museum โดยเขา้ดูไดท้ี่ลงิค์ http://culture.srru.ac.th/museum360 
 

 

 เครอืข่ายความร่วมมอืและดำเนินกิจกรรมร่วมกันท่ีสำคัญเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 

ประวัตศิาสตร์หรอืความเป็นไทย 

1. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับต่างประเทศที่เข้มแข็ง เป็นผลสืบ

เนื่องมาจากที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการ เทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 

(Surin International Cultural Exchange : SICE) เป็นประจำทุกปี โดยประเทศต่างๆ ที ่เป็นเครือข่าย

ทางด้านศิลปวัฒนธรรมมีอยู่ทั้งหมด 14 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ บัลแกเรีย กัมพูชา คอสตาริก้า 

อนิเดยี อนิโดนเีซยี อสิราเอล อติาล ีเม๊กซโิก ฟลิปิปนิส์ โปแลนด์ สโลวาเกยี เกาหลใีต ้ยูเครน   

  2. กิจกรรมการจัดนิทรรศการในงานกาชาดสุรินทร์ ปี 2564 “คนของพระราชา ข้าของ

แผ่นดนิ” (เครอืข่ายภายในประเทศ) 

3. กิจกรรมจัดขบวนต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง “พระเศวตคู่บารมีศรีกษัตริย์ไทย” 

(เครอืข่ายภายในประเทศ) 

4. กิจกรรมประชุม/สัมมนาทางวิชาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ (เครอืข่ายภายในประเทศและต่างประเทศ) ไดแ้ก่  

     4.1 กิจกรรมสัมมนาและบรรยายเรื่อง “การก่อตั้งชมรมชาวกูยแห่งประเทศไทยและ

การขับเคลื ่อนการอนุร ักษ ์มรดกวัฒนธรรมชาวก ูยในอนุภ ูม ิภาคลุ ่มน้ำโขงตอนล่าง”  โดย 

คุณศุรวิษฐ์  ศิริพาณิชย์ศกุนต์ (หมอติ๊ก) จัดขึ้นโดยชมรมนักวิชาการอิสระเพื่อการสร้างสรรค์สังคม

http://culture.srru.ac.th/museum360
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Association of Independent Scholars for Social Development (AISSD) สามารถร ับชมส ัมมนาและ

บรรยายยอ้นหลังไดท้ี่ https://www.youtube.com/watch?v=Yh3amG0wfQo 

 4.2 เสวนาวิชาการเรื่อง การขับเคลื่อนงานมรดกสิ่งทอจากรากหญ้าสู่สากลในงาน 

100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เครือข่ายราชภัฏร่วมกับสภา

ศลิปะและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวทิยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 

 4 . 3  The First Thailand Network for Indian Studies Seminar To Celebrate 7 5 th 

Anniversary for Celebrate 2 India - Thailand Relations on March 20th, 2022 by Embassy of India 

Bangkok Thailand Network for India Studies. 

 4 . 4  Membership certificate An Active Professional Member with a Professional 

Commitment to Research Advance 

5. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยได้ร่วมกับเครือข่ายสภาศิลปะและ

วัฒนธรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดทำวารสารวิชาการ 

“ศิลปวัฒนธรรมอีสาน” http://www.isanjournal.com/ ขึ ้น มีว ัตถุประสงค์เพ ื ่อเผยแพร่งานวิ จัย          

งานวชิาการ ทางดา้นสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่เนน้ดา้นศลิปวัฒนธรรม และภูมปิัญญาทอ้งถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 
พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล 

 

เป้าประสงค์ 

 มหาวทิยาลัยไดรั้บการยอมรับและเป็นที่รูจั้กในดา้นวชิาการและการวจัิยในระดับนานาชาต ิ

บุคลากรและนักศกึษามปีระสบการณ์ในระดับนานาชาต ิ

 

ผลการดำเนินงาน 

มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญต่อการพัฒนางานด้านวิเทศสัมพันธ์ให้เป็นองค์ประกอบหลักใน

การประสานกับองค์กร /หน่วยงาน / สถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย ทั ้งด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนานักศึกษา การบริการวิชาการ การทำนุบำรุง

ศลิปวัฒนธรรม ในปกีารศกึษา 2564  มจีำนวนนักศกึษาชาวต่างชาตทิี่เขา้มาศกึษา ทัง้สิ้น 8 คน ดังนี้ 

ลำดับ หน่วยงานและ

ประเทศต้นสังกัด 

จำนวน (คน) ระยะเวลา โครงการ 

1 ราชอาณาจักร

กัมพูชา 

1 19 ม.ิย. 

2564-ก.ย.

2566 

พระราชทานความช่วยเหลือ

แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา 

2 Guizhou University 

of Finance and 

Economics 

สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี 

7 13 พ.ย. 

2564-ก.พ.

2567 

โครงการบันทกึขอ้ตกลง 

MOU ระหว่าง มหาวทิยาลัย

การเงนิและเศรษฐศาสตร์

กุย้โจว สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี (Guizhou 

University of Finance and 

Economics) และ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
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 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาภายใต้แผนปฏิบ ัต ิการของ ศูนย์ภาษา 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 

1. โครงการพัฒนาทักษะ

ด้านภาษาสำหรับนักศกึษา

และบุคลากร โดยมี

กจิกรรมย่อย 3 กจิกรรม  

    1.1 จัดศนูยส์อบมาตรฐาน 

TOEIC ณ มหาวทิยาลยัราช

ภัฏสุรินทร์ 

    คร้ังที่ 1 วันที ่3 ธนัวาคม 

2564 ณ หอ้งบันทายศรี 

(44307) ช้ัน 3 อาคาร 44 

คณะวทิยาการจัดการ  

    คร้ังที่ 2 วนัที่ 21 มกราคม  

2565 (เลือ่นการจัดสอบ 

เนื่องจากสถานการณ์ระบาด

ของไวรัส) 

    คร้ังที่ 3 วันที ่23 

กุมภาพันธ์ 2565 (เลือ่นการ

จัดสอบ เนื่องจากจำนวน

นักศกึษาและบุคลากรของ

มหาวทิยาลยัฯ ไม่ถึงเกณฑ์ขั้น

ต่ำในขอ้ตกลงของการจัดศนูย์

สอบ) 

      คร้ังที่ 4 วนัที่ 1 เมษายน 

2565 (เลือ่นการจัดสอบ 

เนื่องจาก จำนวนนักศกึษา

และบุคลากรของ

มหาวทิยาลยัฯ ไม่ถึงเกณฑ์ขัน้

ต่ำในขอ้ตกลงของการจัดศนูย์

สอบ) 

 

 

 

 

 

1.  เพื่อจัดศูนย์สอบ

มาตรฐาน TOEIC ณ 

มหาวทิยาลยัราชภัฏ

สุรินทร์ 

 

 

 
 

เชงิปรมิาณ 

1. จัดบริการศูนยส์อบ TOEIC ณ มหาวทิยาลัย

ราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 4 คร้ัง  

2. นักศกึษาและบุคลากรมหาวทิยาลยัราชภัฏ

สุรินทร์ คร้ังละไมน่อ้ยกวา่ 30 คน และผูส้นใจ  

เชงิคุณภาพ 

1. นักศกึษา บุคลากรและผูส้นใจ ไดรั้บการ

ประเมนิทักษะภาษา 

อังกฤษของตนเอง 

2. นักศกึษา บุคลากรและผูส้นใจ ตระหนักถึง

ความสำคัญและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้

ภาษาองักฤษ 

เชงิเวลา 

การดำเนนิกิจกรรมโครงการแลว้เสร็จตาม

ระยะเวลาที่กำหนด 
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      คร้ังที่ 5 วันที ่20 

พฤษภาคม ณ หอ้งบนัทายศรี 

(44307) ช้ัน 3 อาคาร 44 

คณะวทิยาการจัดการ  

     1.2 จดัอบรมทักษะทาง

ภาษาองักฤษตามมาตรฐาน 

TOEIC ใหกั้บนักศกึษา 

บุคลากร และผูส้นใจ 

     คร้ังที ่1 วันที่ 20 ธันวาคม 

2564 - 19 มกราคม 2565 

     คร้ังที ่2 วันที ่14 

กุมภาพันธ์ – 11 มนีาคม 

2565 

    คร้ังที่ 3 วันที ่2 - 27 

พฤษภาคม 2565 

   คร้ังที ่4 วันที ่4 กรกฎาคม 

– 3 สงิหาคม 2565 

1. เพื่อใหน้ักศกึษา 

บุคลากร และผูส้นใจได้

พัฒนาทักษะ

ภาษาองักฤษตาม

มาตรฐาน TOEIC  

2. เพือ่เป็นแนวทางใน

การทำแบบทดสอบ

ภาษา อังกฤษตาม

มาตรฐาน TOEIC ให้

นักศกึษา บุคลากรและ

ผูส้นใจ  

เชงิปรมิาณ 

1. จัดอบรมทักษะทางภาษาองักฤษตาม

มาตรฐาน TOEIC จำนวน 4 คร้ังๆ ละ 36ช่ัวโมง 

2. นักศกึษา บุคลากร และผูส้นใจ เขา้ร่วม

อบรม คร้ังละไมน่อ้ยกว่า 80คน 

เชงิคุณภาพ 

1. นักศกึษา บุคลากรและผูส้นใจ ไดรั้บการ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน 

TOEIC 

2. นักศกึษา บุคลากรและผูส้นใจ ตระหนักถึง

ความสำคัญและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้

ภาษาองักฤษ 

เชงิเวลา 

การดำเนนิกิจกรรมโครงการแลว้เสร็จตาม

ระยะเวลาที่กำหนด 

 1.3 จัดอบรมทักษะภาษา

อาเซยีน: ภาษาเขมร 

     คร้ังที ่1 การอบรมภาษา

เขมรเบื้องตน้แบบออนไลน์ 

จำนวน 36 ช่ัวโมง ระหวา่ง

วันที่ 6-29 มถุินายน 2565  

    คร้ังที่ 2 การอบรมภาษา

เขมรเพื่อธุรกิจแบบออนไลน ์

จำนวน 36 ช่ัวโมง ระหวา่ง

วันที่ 8 สงิหาคม – 1 กันยายน 

2565  

1. เพื่อจดัอบรมภาษา

เขมรใหกั้บนักศกึษา 

บุคลากร และผูส้นใจ 

2. เพือ่ใหน้ักศกึษา  

บุคลากร และผูส้นใจ 

ไดเ้รียนรู้ภาษาเขมร 

รวมทัง้วัตนธรรมและ

ความแตกตา่งของภาษา 

เชงิปรมิาณ  

1. จัดอบรมภาษาเขมรใหกั้บนักศกึษา 

บุคลากรและผูส้นใจ จำนวน 2 คร้ัง  

2. นักศกึษา บุคลากร และผูส้นใจ คร้ังละไม่

นอ้ยกว่า 40 คน  

เชงิคุณภาพ  

1. นักศกึษา บุคลากรและผูส้นใจไดเ้รียนรู้

ภาษาเขมร รวมทัง้วัฒนธรรมและความ

แตกต่างของภาษา 

2. นักศกึษา บุคลากรและผูส้นใจตระหนักถึง

ความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาเขมร  

เชงิเวลา 

การดำเนนิกิจกรรมโครงการแลว้เสร็จตาม

ระยะเวลาที่กำหนด 
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2. โครงการทดสอบ

สมรรถนะด้านภาษาสำหรับ

นักศกึษาชั้นปท่ีี 1 

มหาวทิยาลัยราชภฏัสุรนิทร์ 

   คร้ังที ่1 จัดการทดสอบ

สมรรถนะดา้นภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษสำหรับนักศกึษา

ช้ันปทีี่ 1 ประจำปกีารศกึษา 

2565 ในวันที่ 29 มถุินายน 

2565  

1. เพื่อทดสอบ

สมรรถนะดา้นภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ 

สำหรับนักศกึษาช้ันปทีี ่

1 มหาวทิยาลยัราชภัฏ

สุรินทร์ 

เชงิปรมิาณ 

1. จดักิจกรรมการทดสอบสมรรถนะดา้นภาษา 

สำหรับนักศกึษาช้ันปทีี ่1 จำนวนอยา่งนอ้ย 1 

คร้ัง 

2. จำนวนนักศกึษาช้ันปทีี่ 1 ทีเ่ขา้รับการการ

ทดสอบสมรรถนะดา้นภาษา ร้อยละ 80 

เชงิคุณภาพ 

ไดผ้ลการทดสอบสมรรถนะดา้นภาษาของ

นักศกึษาช้ันปทีี่ 1  

เชงิเวลา 

การดำเนนิกิจกรรมโครงการแลว้เสร็จตาม

ระยะเวลาที่กำหนด 

3. โครงการทดสอบภาษา 

อังกฤษของนักศกึษา

มหาวทิยาลัยราชภฏัสุรนิทร์ 

(Exit Exam)  

        คร้ังที่ 1 วันที ่23 

มนีาคม 2565  

        คร้ังที่ 2 วนัที่ 15 

มถุินายน 2564  

1. เพื่อทดสอบความรู้

ภาษาองักฤษตาม

มาตรฐาน CEFR ของ

นักศกึษาระดับปริญญา

ตรีภาคปกต ิและภาค 

กศ.บป. หลกัสตูร 4 ป ี

รหัส 62 และ หลักสูตร 

5 ป ีรหสั 61 ประจำปี

การศกึษา 2564 รวมถึง

นักศกึษาอื่น ๆ ที่ขอ

สำเร็จการศกึษา 

เชงิปรมิาณ  

1. จำนวนนักศกึษามหาวทิยาลยัราชภัฏสุรินทร์ 

ช้ันปสีุดทา้ย เขา้รับการทดสอบความรู้ดา้น

ภาษาองักฤษ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 75 

เชงิคุณภาพ 

1. นักศกึษาระดับปริญญาตรีมผีลคะแนนสอบ

เทยีบเคียงมาตรฐาน CEFR  ในระดับ A2 ขึ้นไป 

จำนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 

เชงิเวลา 

การดำเนินกิจกรรมโครงการแล้วเสร็จตาม

ระยะเวลาที่กำหนด 

4. โครงการโรงเรียนตน้แบบ

เกษตรอนิทรีย์ เพื่อการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 สู่การสร้าง

ทักษะอาชีพ ภายใตโ้ครงการ

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราช

ภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนา

ทอ้งถ่ิน ประจำปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

กจิกรรม: การเรียนรู้ภาษา

ผ่านการปฏบิัตกิารดา้น

1. เพื่อสร้างเครอืข่าย

ความร่วมมอืดา้นเกษตร

อนิทรีย ์

2. เพือ่เสริมสร้างและ

พัฒนาทักษะความรู้

ดา้นเกษตรอนิทรีย์

ควบคู่กับการเรียนรู้

สารสนเทศภาษาและ

เทคโนโลย ี

1. แหล่งเรียนรู้เกษตรอนิทรียท์ี่มชีีวติโดย

เสริมสร้างทกัษะดา้นสารสนเทศภาษาและ

เทคโนโลยคีวบคู่กัน 

2. โรงเรียนตน้แบบเกษตรอนิทรีย์ จำนวน 1 

แห่ง 
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เกษตรอนิทรีย์ ณ โรงเรียน

บา้นโจรก ตำบลด่าน อำเภอ

กาบเชิง จังหวดัสุรินทร์ 

  คร้ังที่ 1 วันที ่26 พฤษภาคม 

2565 อบรมเชิงปฏบิัตกิาร 

“เรยีนภาษาอังกฤษผ่าน

กิจกรรมทำนำ้หมักอนิทรีย์” 

  คร้ังที่ 2 วนัที่ 27 พฤษภาคม 

2565 อบรมเชิงปฏบิัตกิาร 

“เรยีนภาษาอังกฤษผ่าน

กิจกรรมการพัฒนา/การ

จัดการดนิ” 

  คร้ังที่ 3 วันที ่23 มถุินายน 

2565 อบรมเชิงปฏบิัตกิาร 

“เรยีนภาษาอังกฤษผ่านการ

อบรมสรา้งอาชีพใหม่พน้ภัย

ความยากจน (การตลาด)”  

  คร้ังที่ 4 วนัที่ 24 มถุินายน 

2565 อบรมเชิงปฏบิัตกิาร 

“เรยีนภาษาอังกฤษผ่าน

กิจกรรมการปลูกพชืผัก

สมุนไพรอนิทรีย”์  

 

 ผลการประเม ินความสำเร ็จตามวัตถุประสงค์ของแผนยกระดับมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัด  เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน 

จำนวนนักศกึษาระดับ

ปริญญาตรีที่มคีวามสามารถ

ดา้นภาษาองักฤษ 

(Competency) เทยีบเคียง

มาตรฐาน CEFR  

ในระดับตน้ (A2) มากกว่า  

ร้อยละ 30  

> 30 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (Exit Exam) สำหรับนักศกึษา

ปริญญาตรีภาคปกตแิละภาคพเิศษ หลักสูตร 4 ป ีรหสั 62

และ หลักสตูร 5 ป ีรหสั 61 ปกีารศกึษา 2564 และนักศกึษา

รหัสอื่น ๆ ที่ขออนุมตัสิำเร็จการศกึษาในปกีารศกึษา 2564 

เทยีบเคียงมาตรฐาน CEFR  บรรลุค่าเปา้หมายของแผน

ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ประจำปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2565 คอื มจีำนวนนักศกึษาระดับปรญิญาตรท่ีีมี
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ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (Competency) 

เทียบเคยีงมาตรฐาน CEFR  

ในระดับต้น (A2) มากกวา่ ร้อยละ 30  โดย นักศกึษา

กลุ่มเปา้หมาย จำนวน 2,540 คน เขา้รับการทดสอบ

ภาษาองักฤษแลว้ จำนวน 2,010 คน คิดเป็นร้อยละ 79.13   

มจีำนวนนักศกึษาที่มคีวามสามารถดา้นภาษาอังกฤษระดับ

ตน้ (A2) และสงูกว่าระดับตน้ (B1- C2) รวมทัง้สิ้น จำนวน 

1,894 คน คิดเป็นร้อยละ 94.23  

 

โครงการ/กจิกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา ได้แก ่
 

 กิจกรรมทดสอบทักษะภาษาอังกฤษและสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุรินทร์ Exit Exam ประจำปกีารศึกษา 2564 ผ่านระบบจัดสอบอเิล็กทรอนกิส์ (e-Testing) และ

โปรแกรม WebEx วันที่ 23 มนีาคม 2565 

 
 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ภาษาผ่านการปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์” 

โครงการโรงเรียนต้นแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การสร้างทักษะอาชีพ วันที่ 

26 – 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรยีนบา้นโจรก ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรนิทร์ 

 
 



รายงานประจำป ี2565  [ 93 ]  มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
พัฒนาโรงเรยีนสาธติ มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ให้เป็นโรงเรยีนต้นแบบ 

และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

เป้าประสงค์ 

พัฒนาโรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ใหเ้ป็นโรงเรยีนตน้แบบและเป็นแหล่งเรยีนรู้

ของนักศกึษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสุรนิทร์และจังหวัดใกลเ้คยีง 

 

ผลการดำเนินงาน 

 กจิกรรมประเมนิผลการปฏบิัตงิานสอนของนักศึกษาฝกึประสบการณ์วิชาชพีครู 

  วันที่ 29 กันยายน 2564 โรงเรียนสาธิตฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินผลการ

ปฏิบัติงานสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่มาปฏิบัติการ

สอนในระดับช้ันมัธยมศกึษา ปกีารศกึษา 2564  

 
 

 นิเทศตดิตามศูนย์พัฒนาเด็กของอำเภอเมอืงสุรนิทร์ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 

    วันที่ 7 ตุลาคม 2564  โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสุรินทร์ ได้รับเกียรติจากท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ โดยมีท่านวรพงศ์ 

เรืองโชติเสถียร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุรินทร์, นาย

กิจการ ผ่องสูงเนิน หัวหน้ากองการศึกษา และคณะครูเทศบาลเมือง

สุรินทร์ นิเทศติดตามศูนย์พัฒนาเด็กของอำเภอเมืองสุรินทร์ตาม

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ โดยมีว ัตถ ุประสงค์เพ ื ่อศึกษาด ูงาน

ความสำเร็จของโรงเรียนสาธิตฯ ในการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนา

เด็กปฐมวัยที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะเด็กรายบุคคลและสอดคล้อง

กับพัฒนาการเด็กและทักษะสมอง EF เพื ่อนำไปพัฒนาปรับปรุง

เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนศูนย์

เทศบาลเมอืงสุรนิทร์ 
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 ตรวจเยี่ยมชมช้ันเรยีน กระบวนการจัดประสบการณ์ พบปะพูดคุย 

  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 มิสเตอร์เอียน พอร์เตอร์ ประธานมูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา และ

คณะกรรมการมูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา ตรวจเยี่ยมชมชั้นเรียน กระบวนการจัดประสบการณ์ พบปะ

พูดคุย เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรยีนตน้แบบการศกึษาปฐมวัย 

 

 
 

 

 

 

 

 โครงการกีฬาสี สาธิตสัมพันธ์ 

ประจำปกีารศึกษา 2564 

  วันที่ 21-22 ธันวาคม 2564 

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์        

จัดโครงการกฬีาส ีสาธติสัมพันธ ์ประจำปี

การศกึษา 2564 ณ สนามกฬีาโรงเรยีนสาธติ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมวีัตถุประสงค์

เพื่อตอบสนองการเรยีนการสอนในกลุ่มสาระสุข

ศกึษาและพลศกึษา เรยีนรูเ้รื่องกฎ กตกิาของ

การแข่งขันและห่างไกลจากยาเสพตดิ 
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 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้นอกห้องเรยีน 

ว ั นท ี ่  18 กุ มภาพ ั นธ์  2565 โ ร ง เ ร ี ย นสาธ ิ ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดโครงการทัศน

ศกึษาแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน (นักเรยีนระดับช้ัน

บริบาล -  ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5) ณ ญารีน่าปาร์ค 

ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านตาโมม 

ต.สะกาด อ.สังขะ และโตวโมเฮย แหล่งท่องเที่ยว

เชิงเกษตร ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรนิทร์ 

 

 โครงการส่งเสรมิคุณธรรม นำชวีมีสีุข ประจำปกีารศึกษา 2564 

  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดโครงการ

ส่งเสรมิคุณธรรม นำชีวมีสีุข ประจำปกีารศกึษา 2564 ของนักเรยีนระดับช้ันบริบาล ถึงช้ันมัธยมศึกษา

ปทีี ่5 ณ หอ้งช้างเผือก คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน

มคีุณธรรม มรีะเบยีบวินัยมากขึ้น และเพื่อให้นักเรียนมคีวามประพฤตทิี่ถูกตอ้งตามทำนองคลองธรรม

และเป็นพลเมอืงที่ดขีองชาตใินอนาคต 
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 โครงการค่ายทักษะทางวิชาการ 

  ว ันท ี่11 ม ีนาคม 2565 โรงเร ียนสาธ ิต

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดโครงการค่ายทักษะทาง

วิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

และวิทยาศาสตร์) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรนิทร์ 

 

 

 

 กจิกรรม Open House ประจำปกีารศึกษา 2564 และมอบใบประกาศนียบัตร 

  วันที่ 18 มีนาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรม Open 

House ประจำปีการศึกษา 2564 และมอบใบประกาศนียบัตรนักเร ียนระดับชั ้นอนุบาลปีที ่  3               

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมช้างเผือก คณะครุศาสตร์ (อาคาร 41) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีผู ้ช ่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที ่อธิการบดี

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ เป็นประธานเปดิโครงการและมอบใบประกาศนยีบัตรฯ 
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ผลการประเมิน

มหาวิทยาลัย 
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ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 

 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุร ินทร์ ปีการศึกษา 2564                

เป็นขั้นตอนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยตรวจสอบและประเมินการดำเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐาน 

กำหนดโดยมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่มหาวิทยาลัยดำเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง 

 คณะกรรมการประเมินประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุรินทร์และได้ดำเนินการประเมิน เมื่อวันที่ 7 – 8 กันยายน 2565  โดยการดำเนินการประเมิน

ไดศ้กึษาเอกสารหลักฐาน การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวขอ้ง การเยี่ยมชมสถานที่และทรัพยากรการเรียนรู้ โดย

นำขอ้มูลที่ไดจ้ากการเก็บขอ้มูลแต่ละรูปแบบ  มาประมวลผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี

ต่างๆ พรอ้มทัง้เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขการดำเนินงาน  เพื่อใหห้น่วยงานเกิดการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง 

 คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดำเนนิการประเมนิตามองค์ประกอบคุณภาพ จำนวน 5 มาตรฐาน 

โดยมตัีวบ่งช้ี จำนวน 18 ตัวบ่งช้ี ผลการประเมนิ เป็นดังนี้ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดการเรียนการ

สอนใน 6 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเกษตรและอุตสาหกรรม

เกษตร  

 ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเปิดสอน จำนวน 66 หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญา

ตร ีจำนวน 54 หลักสูตร ประกาศนยีบัตรบัณฑติ 1 หลักสูตร ปรญิญาโท 6 หลักสูตร และปริญญาเอก 

5 หลักสูตร และหลักสูตรที่ขอปดิหลักสูตรแบบมเีงื่อนไข จำนวน 6 หลักสูตร มจีำนวนนักศึกษา จำนวน 

6,666 คน แบ่งเป็นปริญญาตรี จำนวน 6,303 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 180 ระดับ

ปริญญาโท จำนวน 161 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 22 คน มีอาจารย์ประจำ จำนวน 364 คน 

บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 471 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 จำนวน 1,461 คน 

แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน 1,258 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 174 คน ระดับ

ปรญิญาโท จำนวน 16 คน และระดับปรญิญาเอกจำนวน 13 คน 

  ผลการดำเนนิงานตามระบบประกันคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ของมหาวทิยาลยัราชภัฏสุรินทร์ ปกีารศกึษา 2564 
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 ระดับหลักสูตร จากจำนวนที่เปิดสอน 60 หลักสูตร ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 การกำกับ

มาตรฐานทุกหลักสูตร ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก จำนวน 4 หลักสูตร, ระดับดี จำนวน

55 หลักสูตร และ ระดับปานกลาง จำนวน 1 หลักสูตร  

 ระดับคณะมคีะแนนประเมิน ดังนี้ 

 คณะครุศาสตร์     คะแนนเฉลี่ย  4.55 คะแนน  ระดับดมีาก  

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย  4.70 คะแนน  ระดับดมีาก  

 คณะวทิยาการจัดการ   คะแนนเฉลี่ย  4.68 คะแนน  ระดับดมีาก  

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คะแนนเฉลี่ย  4.68 คะแนน  ระดับดมีาก  

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  คะแนนเฉลี่ย  4.31 คะแนน  ระดับด ี 

 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คะแนนเฉลี่ย  4.53 คะแนน  ระดับดมีาก  

 ระดับสถาบันมีผลการประเมินในระดับดีมาก ด้วยคะแนน 4.52 ซึ่งดีขึ้นกว่าปีการศึกษา 2563 

ที่มีคะแนน 4.29 โดยมีมาตรฐานไดผ้ลการประเมินระดับดีมาก จำนวน 2 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 

1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน (คะแนน 4.62) และมาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ (คะแนน 4.65) และมี

มาตรฐานได้ผลการประเมินระดับดี จำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและ

นวัตกรรม (คะแนน 4.27) มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ (คะแนน 4.00) มาตรฐานที่ 4 ด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (คะแนน 4.50) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาในเชิงระบบ พบว่า ปัจจัย

นำเข้าอยู่ในระดับดี คะแนน 4.03 กระบวนการอยู่ในระดับดีมาก คะแนน 4.82 ส่งผลให้ผลลัพธ์อยู่ใน

ระดับด ีคะแนน 4.08 ในภาพรวมคณะกรรมการมขีอ้เสนอแนะที่สำคัญ ๆ ดังนี้ 

1. ควรมกีารจัดหารายไดท้ี่นอกเหนอืจากค่าบำรุงการศกึษาโดยใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

ร่วมกับภาครัฐหรือเอกชน เช่น การบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ก่อให้เกิดรายได้ การจัดศูนย์

ฝึกอบรม การสรา้งศูนย์ธุรกจิรวมทัง้รับงานวิจัยจากภายนอกเป็นตน้  

2.  ควรพลิกโฉมรูปแบบของหลักสูตรโดยเน้นหลักสูตรเชิงปฏิบัติการหรือวิชาชีพ โดยทำ MOU 

ร่วมมอืกับสถานประกอบการ การจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรูบู้รณาการกับการทำงานให้มากขึ้น 

3.  ควรมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ

ของผู้เรยีนรวมทัง้พัฒนาหลักสูตร Non Degree Program หลักสูตรฝึกอบรม Re skill,Up skill ที่สามารถ

เทยีบหน่วยกติและเก็บหน่วยไวใ้นธนาคารหน่วยกติ (Credit Bank) ได้ 

4.  ควรจัดโครงการพัฒนาให้คณาจารย์เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน 

เสนอขอตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยจัดโครงการแบบเร่งด่วน (Fast Track Program) ที่สามารถให้คณาจารย์ส่ง

ผลงานเพื่อขอตำแหน่งวชิาการ และสายสนับสนุนเสนอขอตำแหน่งใหสู้งขึ้นไดภ้ายใน 1 - 2 ป ี

5.  ควรตั้งทีมวิจัย (Research Group Team) เพื่อแสวงหาทุนภายนอกสถาบันขึ้นโดยเฉพาะ 

เพื่อขอทุนการวจัิยจากหน่วยงานภายนอกสถาบันทัง้ภาครัฐและเอกชน 
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6.  ส่งเสรมิใหทุ้กหลักสูตรมีผลงานวจัิย/นวัตกรรม เรยีกว่าโครงการ 1 หลักสูตร 1 ผลงานวิจัย 

/นวัตกรรมโดยให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นทมีวจัิยทำการวจัิย/สร้างนวัตกรรมทุกป ีๆ ละ 1 ผลงานเป็น

อย่างนอ้ย 

7.  ควรส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning (On Site, Online) โดยมีสื่อ

ออนไลน์เช่น เอกสาร คลิปวีดีโอการบรรยายเนื้อหาสาระ  แบบทดสอบ ฯลฯ เพื่อให้นักศกึษาเรียนรู้ได้

ด้วยตนเองตลอดเวลา Any time,  Any place  โดยมุ่งทำกับกลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไปก่อน และให้

ทดลองจัดหมวดศกึษาทั่วไปใหล้งทะเบยีนเรยีนแบบ Free Enroll คอื นักศกึษาสามารถเลือกเรียนเองได้

ในหมวดศกึษาทั่วไป จากนัน้ใหข้อขยายต่อไปยังรายวชิาเฉพาะดา้นบังคับต่อไป 

8.  ควรจัดโครงการส่งเสริมให้อาจารย์นำผลงานจากการวิจัยหรือบริการวิชาการมาพัฒนา

หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการทำผลงานรับใช้สังคม เพื่อให้อาจารย์

เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวชิาการต่อไป 

9.  สำนักศลิปวัฒนธรรมฯเป็นหน่วยงานสนับสนุน ที่ดำเนนิงานดา้นศลิปวัฒนธรรมซึ่งเป็นพันธ

กิจหลักข้อหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้นควรกำหนดแผนหรือโครงการที่ทำงานร่วมกันกับระดับคณะ 

และใช้ระบบบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยร่วมกัน จะ

ช่วยลดตน้ทุนดา้นงบประมาณสอดคลอ้งกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

10. ควรดำเนินการซ่อมแซมและจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

เช่น สนามกฬีา ระบบเครอืข่าย Internet เป็นตน้ 

11. ควรพัฒนาระบบการบริหาร E-office สำหรับผู ้บริหารในการอนุมัติการเบิก-จ่ายเงิน

งบประมาณที่ทันต่อการจัดทำโครงการ 
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ปัญหา อปุสรรค และ

ข้อเสนอแนะ 
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รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)   
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุร ินทร์ได ้ร ับงบประมาณรวมทั ้งส ิ ้น จำนวน 581,434,100 บาท 

ประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดิน 477,434,000 บาท และเงินนอกงบประมาณ จำนวน 104,000,100 

บาท เมื่อสิ้นสุดไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีผลการใช้จ่ายในภาพรวมจำนวนทั้งสิ้น 

560,276,197 บาท  ค ิดเป ็นร ้อยละ 96.36 คงเหล ือ  21,157,903 บาท  ค ิดเป ็นร ้อยละ 3.64                 

ดังรายละเอยีดต่อไปนี้ 

1. งบประมาณแผ่นดิน เมื่อสิ้นสุดไตรมาส 4 มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินรวม

ทัง้สิ้น จำนวน 476,777,812 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 99.86 คงเหลอื จำนวน 656,188 บาท คดิเป็นร้อยละ 

0.14 ประกอบด้วยผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ จำนวน 343,226,812 บาท และผลการเบิกจ่าย

งบลงทุน จำนวน 133,551,000 บาท (สิ่งก่อสรา้ง 78,648,200 บาท ครุภัณฑ์ 54,902,800 บาท)  

2. เงินนอกงบประมาณ เมื่อสิ้นสุดไตรมาส 4 มีผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณรวมทั้งสิ้น                

จำนวน 83,498,385 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.29 คงเหลือ จำนวน 20,501,715 บาท คิดเป็นร้อยละ 

19.71 ประกอบด้วยผลการเบกิจ่ายงบรายจ่ายประจำ จำนวน 77,784,165 บาท และผลการเบิกจ่ายงบ

ลงทุน จำนวน 5,714,220 บาท (สิ่งก่อสรา้ง 5,714,220 บาท ครุภัณฑ์ 0.00 บาท)  

 

ตารางที่ 12 การใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมไตรมาส 4 ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แหล่ง

งบประมาณ 
ประเภทงบ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

แผน ผล แผนสะสม ผลสะสม แผนสะสม ผลสะสม แผนสะสม ผลสะสม 

งบประมาณ

แผ่นดนิ 

รายจ่ายประจำ 91,128,800 78,051,748 171,941,100 158,519,055 277,585,800 248,023,155 343,883,000 343,226,812 

งบลงทุน 36,773,800 2,908,690 116,901,000 37,454,516 128,001,000 57,681,816 133,551,000 133,551,000 

ครุภัณฑ์ 0 2,908,690 54,902,800 18,360,216 0 37,417,616 0 54,902,800 

สิ่งก่อสร้าง 36,773,800 0 61,998,200 19,094,300 73,098,200 20,264,200 78,684,200 78,648,200 

รวม 127,902,600 80,960,438 288,842,100 195,973,571 405,586,800 305,704,971 477,434,000 476,777,812 

ร้อยละ 26.79 16.96 60.50 41.05 84.95 64.03 100.00 99.86 

เงนินอก

งบประมาณ 

รายจ่ายประจำ 38,457,640 13,526,044 67,300,870 28,042,304 86,529,690 53,915,902 96,144,100 77,784,165 

งบลงทุน 0 0 7,856,000 31,500 0 283,500 0 5,714,220 

ครุภัณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 

สิ่งก่อสร้าง 0 0 7,856,000 31,500 0 283,500 0 5,714,220 

รวม 38,457,640 13,526,044 75,156,870 28,073,804 94,385,690 54,199,402 104,000,100 83,498,385 

ร้อยละ 36.98 13.01 72.27 26.99 90.76 52.11 100.00 80.29 

ภาพรวม 

รายจ่ายประจำ 129,586,440 91,577,791 239,241,970 186,561,359 364,115,490 301,939,057 440,027,100 421,010,977 

งบลงทุน 36,773,800 2,908,690 124,757,000 37,486,016 135,857,000 57,965,316 141,407,000 139,265,220 

รวมท้ังสิ้น 166,360,240 94,486,481 363,998,970 224,047,375 499,927,490 359,904,373 581,434,100 560,276,197 

ร้อยละ 28.61 16.25 62.60 38.53 85.99 61.90 100.00 96.36 

คงเหลือ 415,073,860 486,947,619 217,435,130 357,386,725 81,461,610 221,529,727 0 21,157,903 

ร้อยละ 71.39 83.75 37.40 61.47 14.01 38.10 0.00 3.64 

ท่ีมา : กองนโยบายและแผน , ขอ้มูล ณ วันท่ี 21 ตุลาคม 2565 

หมายเหตุ :  งบประมาณแผ่นดนิ ผลการเบิกจ่ายจริงอ้างอิงจากระบบ GFMIS ณ วันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ.2565 
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ตารางที่ 13  การใช้จ่ายงบประมาณรายได้ จำแนกตามหน่วยงาน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ  

                 พ.ศ. 2565  
 

หน่วยงาน /กิจกรรมและโครงการ 
งบประมาณ 

อนุมัติ 

รวมเบกิจ่าย รวมคงเหลอื 

เบกิจ่าย ร้อยละ คงเหลอื ร้อยละ 

1 คณะครุศาสตร์   604,410.00  594,373.26 98.34 10,036.74 1.66 

2 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี      726,550.00  726,076.52 99.93 473.48 0.07 

3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   729,980.00  553,736.68 75.86 176,243.32 24.14 

4 คณะวทิยาการจัดการ      543,620.00  325,257.50 59.83 218,362.50 40.17 

5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      368,950.00  255,857.07 69.35 113,092.93 30.65 

6 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร      185,280.00  133,525.27 72.07 51,754.73 27.93 

7 โครงการบัณฑติ   -  - - - - 

8 สถาบันวจัิยและพัฒนา      202,900.00  134,448.75 66.26 68,451.25 33.74 

9 สำนักศลิปะและวฒันธรรม      202,900.00  199,440.34 98.29 3,459.66 1.71 

10 สำนักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน   1,583,110.00  1,583,110.00 100.00  - - 

11 สำนักวทิยบรกิารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  2,972,490.00  2,669,512.30 89.81 302,977.70 10.19 

12 สำนักงานอธกิารบด ี 95,879,910.00  76,323,047.23 79.60 19,556,862.77 20.40 
 

 - สำนักงานอธิการบด ี(สำนักงาน) 514,800.00  408,670.00 79.38 106,130.00 20.62 
 

 - กองกลาง 12,987,100.00  11,304,676.97 87.05 1,628,423.03 12.95 
 

 - กองคลัง 49,853,800.00  44,742,732.34 89,75 5,111,067.66 10.25 
 

 - กองนโยบายและแผน 20,429,610.00  16,044,092.06 78.53 4,385,517.94 21.47 
 

 - กองบริหารงานบุคคล     1,424,300.00  278,845.00 19.58 1,145,455.00 80.42 
 

 - กองพัฒนานักศึกษา   6,409,800.00  1,868,922.40 29.16 4,540,877.60 70.84 
 

 - สภามหาวทิยาลัย   1,264,200.00  240,994.00 19.06 1,023,206.00 80.94 
 

 - สภาคณาจารย์และขา้ราชการ   140,700.00  21,995.00 15.63 118,705.00 84.37 

  - ตรวจสอบภายใน 50,000.00 35,800.00 71.60 14,200.00 28.40 

  - นิติการ 200,000.00 - - 200,000.00 100.00 

13 โรงเรยีนสาธติ 2,605,600.00    1,376,319.46 52.82 1,229,280.54 47.18 

รวมทั้งสิ้น 104,000,100.00  83,498,385.00 80.29 20,501,715.00 19.71 

ท่ีมา : กองนโยบายและแผน , ขอ้มูล ณ วันท่ี 21 ตุลาคม 2565 

หมายเหตุ :  งบประมาณรายได ้ผลการเบิกจ่ายจริงอ้างอิงจากระบบ 3 มติิ  ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2565 
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ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินในส่วนของงบลงทุน ยังคงต่ำกว่าเป้าหมายที่ร ัฐบาล

กำหนดให้เร่งดำเนินการเบิกจ่าย สืบเนื ่องมาจากครุภัณฑ์บางรายการต้องดำเนินการสั ่งซื ้อจาก

ต่างประเทศ มีครุภัณฑ์บางรายการ บางหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะ ทำให้กระบวนการ   

ในการส่งมอบ ตรวจรับ และนำส่งกองคลังเพื่อเบิกจ่าย ล่าช้า ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้กำกับติดตามให้

ทุกหน่วยงานควรเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

อย่างเคร่งครัด 
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กิจกรรมสำคัญและรางวัล

แห่งความภาคภูมใิจ 
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กจิกรรมสำคัญและรางวัลแห่งความภาคภูมใิจ ปกีารศึกษา 2564 

 

 
 

TOP 10 มหาวิทยาลัยไทย (ราชภัฏ)          

ยอดนิยม ที่นักเรยีนอยากเรยีน 

  มากที่สุด ป ี2021 

   “สถาบ ันจ ัดอ ันด ับด ้านการศึกษา 

Thailand Education Ranking (TER)” ได ้สำรวจ

ความคดิเห็นของนักเรยีน นักศกึษา  ผู้ปกครอง 

และประชาชนทั่วประเทศ กรณีการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม ประจำปี 2564  

(สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 

- 31 ธันวาคม 2564  ทางสถาบันจัดอันดับด้าน

การศึกษา Thailand Education Ranking (TER) 

จ ึ ง ได ้ รวบรวมผลการจ ัดอ ันด ับสถาบัน 

การศึกษาในประเทศไทย โดยมีเกณฑ์การจัด

อันดับ ดังนี้ 

1. ว ัดความนิยมจากคะแนนโหวตของ

นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ทั่วประเทศ

เก็บข้อมูลแบ่งตามหมวดคำถามความสนใจ

ของผู้เรยีน  

2. เก็บข้อมูลแบ่งตามหมวดคำถามความ

สนใจของผู้เรียน เช่น มหาวิทยาลัยยอดนิยม

ด้านวิศวกรรมศาสตร์  ด้านบริหาร-บัญชี ด้าน

นเิทศศาสตร์ 

 

3. เก็บขอ้มูลแบ่งตามกลุ่มมหาวทิยาลัย เช่น 

มหาวทิยาลัยรัฐ มหาวทิยาลัยเอกชน 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

4. เก็บข้อมูลและประกาศผลปีละ 1 ครั้ง *

เก็บข้อมูลระหว่างเดือน ม.ค. - ธ.ค. และ

ประกาศผลการโหวต ในเดอืน ม.ค. - ก.พ. 

 

 
 

ที่มา : Thailand Top Universities 

(thaitopu.com) ,สบืคน้เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 

2565. 

 

 

https://www.thaitopu.com/content/122
https://www.thaitopu.com/content/122
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รับพระราชทานถ้วยรางวัลชมเชยจากการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญา

บัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 

       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต        

ที ่ชนะเลิศการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 เข้าเฝ้าฯ รับ

พระราชทานถ้วยรางว ัล เม ื ่อว ันท ี ่  19 พฤษภาคม 2565 ณ พระที ่น ั ่ งอ ัมพรสถาน ในการนี ้                 

ผศ.กนก  โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัล

ชมเชยจากการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 ระหว่างวันที่ 15-20 ตุลาคม 2563 ประเภท

ความถูกต้อง/การอ่านจังหวะสม่ำเสมอ  

 

ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับคัดเลือกเป็น ชมรมดีเด่น" 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564 
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทาน     

พระราชวโรกาส ให้คณะกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความ

ช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามแนวพระราชดำริ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคม

ทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมนำคณะผู้บริหารสถาบันการศึกษา คณาจารย์ และ

นักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561-2564 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสำนึกในพระมหา

กรุณาธคิุณผ่านสื่ออเิล็กทรอนกิส์ (ออนไลน์)  

  ในการนี ้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุร ินทร์ นำโดย ผู ้แทนสถาบัน พร้อมด้วยผู ้บร ิหาร และ                

นายโสะเพียนิน เคือน นักเรียนทุนพระราชทาน ระดับปริญญาโท ชั ้นปีที ่ 1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 เขา้เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงาน 

ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) วันที่ 16 กันยายน  2564 ณ หอ้งประชุมงานวิเทศสัมพันธ์ ช้ัน 6 อาคาร 

31 มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์  

 

 

 

 

 

พธิลีงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื “การส่งเสรมิและผลกัดันนวัตกรรมเพื่อการศึกษา

สำหรับภูมิภาค ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 สถาบัน 

กับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และพิธีเปิดการแข่งขัน” 

Museum Pool Contest 2021 : จากวิถีชีวิตท้องถิ่น สู่พิพิธภัณฑ์ออนไลน์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564   

ณ หอ้งประชุมพมิานราชพฤกษ ์คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏบุรรัีมย์ อ.เมอืง จ.บุรรัีมย์  
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 ร่วมงานแถลงข่าว “อุดมศึกษา  

ไทยสู่มติใิหม่ไปกับ Digital  

      Transcript”  

         ผศ.กนก โตสุร ัตน ์  ปฏ ิบ ัต ิหน ้ าท ี่

อธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ ร่วมงาน

แถลงข่าว “อุดมศึกษาไทย สู ่ม ิต ิใหม่ไปกับ 

Digital Transcript” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564  

ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (อว.) กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัด

โดยกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

คณะทำงานกำหนดมาตรฐานการจ ัดทำ

เอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล 

( Digital Transcript) แ ล ะส ำน ั ก ง าน พ ั ฒ น า

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ยกระดับอุดมศึกษาไทยสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ 

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็น 1 ใน 39 

มหาวทิยาลัยทั่วประเทศเขา้ร่วมโครงการนี้  

 
 

พธิลีงนามความร่วมมอืทางวชิาการและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างเครือข่าย

ความร่วมมอืของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสุรินทร์ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ได ้ลงนามความร่วมมือทางว ิชาการร่วมกับ

ผู ้บร ิหารสถานศึกษาใน จ.ส ุร ินทร์ จำนวน 25 แห่ง มี

ว ัตถ ุประสงค์เพ ื ่อร ่วมกันคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม

การศึกษาและเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ของผู ้เรียนและดำเนินการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาขึ้น

พื ้นฐานอื ่น ลดการเหลื ่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาที่มี

คุณภาพของนักเรียนและชุมชนท้องถิ ่น และให้อิสระแก่

หน่วยงานทางกรศึกษาและสถานศึกษานำร่องในพื ้นที่

นวัตกรรมการศกึษาเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและ

การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วันที่ 

10 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้อง 29101 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี(อาคาร 29) มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์  
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พธิลีงนามบันทึกข้อตกลงใน

การพัฒนาภาคีเครอืข่ายด้วย

นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปญัหาความยากจนใน

จังหวัดสุรนิทร์แบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ 

ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏบิัตหินา้ที่อธกิารบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุร ินทร์ พร้อมผู ้บริหาร      

ร่วมให้การต้อนรับภาคีเคร ือข ่ายทั ้งภาครัฐ       

ภาคประชาสังคม ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงใน

การพัฒนาภาคีเครือข่ายด้วยนวัตกรรมเพื่อแก้ไข

ปัญหาความยากจนในจังหวัดสุรนิทร์แบบเบ็ดเสร็จ 

และแม่นยำ โดยมีนายเสริมศักดิ์ สีสันต์ รองผู้ว่า

ราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 

ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยบริหาร

และจ ัดการท ุนด ้านการพ ัฒนาระด ับพ ื ้นท ี่  

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยได้รับความร่วมมอื

จากภาครัฐและภาคประชาสังคมกว่า 12 หน่วยงาน 

วันที่ 22 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมล้านช้าง   

ชั ้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์ว ิชาชีพล้านช้าง 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน

นำเสนอปัญหาพิเศษและโครงการสหกิจศึกษา

ระดับปริญญาตรี (ด้านสัตวศาสตร์) ในการแข่งขัน

ท ักษะทางว ิชาการและว ิชาช ีพทางการเกษตร 

เครอืข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครัง้ที่ 7 ระหว่างวันที่ 28 

เมษายน - 11 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏบุรีรัมย์ ได้แก่ นางสาวกัลยกร อ่อนอก  และ

นางสาวยศริน ประดับเชื้อ นักศึกษาสาขาวิชาสัตว

ศาสตร์              
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับมอบถุงปันสุขวิศวกรสังคม และชุด PPE  

            พ ล . อ . ด า ว ์ พ ง ษ ์  ร ั ต น ส ุ ว ร ร ณ 

องคมนตรี มอบถุงปันสุขวิศวกรสังคมให้แก่

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏสุรินทร์ โดยผศ.

กนก โตส ุร ัตน ์  ปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี ่อธ ิการบดี

มหาวทิยาลัย ราชภัฏสุรนิทร์ พรอ้มด้วย ผศ.จัก

ราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา และนางภัทรวรรธน์ ลีลาพัฒนาชัยกุล 

รักษาราชการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 

บ ุ คลากร  และน ั กศ ึ กษาว ิ ศ วกรส ั ง ค ม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับมอบถุงปันสุข

วิศวกรสังคม จำนวน 200 ถุง และชุด PPE 

จำนวน 45 ช ุด  ณ โดมกิจกรรมนักศ ึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 2 กันยายน 

2564  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จะมอบ

ชุด PPE ให้แก่โรงพยาบาลสนาม จ.สุรินทร์ 

และให้นักศึกษาวิศวกรสังคมนำถุงปันสุขไป

แจกจ่ายแก่ชุมชนที่ได้ลงพื้นที่บริการวิชาการ 

ในลำดับต่อไป 

          
 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา

ท้องถ่ิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการ

สำนัก สถาบัน และผู ้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการ

ดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ต่อ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในรูปแบบ 

VDO Conference วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ช้ัน 3 คณะวิทยาการ

จัดการ (อาคาร 44) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
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รับรางวัลครุฑทองคำ คัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คว้ารางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันประกวดนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา 

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คว้ารางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 

ระดับอุดมศึกษา ในด้านพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ ในผลงานที่ช่ือว่า “ตู้อบแห้งผลิตภัณฑ์ในทุก

สภาวะอากาศ” อีกทั้งยังได้รับรางวัลระดับ 5 ดาว ในการเสนอ concept peper ในกิจกรรมบ่มเพาะ

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรมสายอุดมศึกษา กับผลงานชื่อ “ผงสีจาก

มะเกลือสำหรับการย้อมผ้า” ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากงานวัน

นักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 - 2565 (Thailand Inventors Day 2021-2022) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 

กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กทม. 
 

 

         มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา สมเป็น     

คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับรางวัลครุฑทองคำ คัดเลือกเป็นข้าราชการ

พลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

จากสำนักงาน ก.พ. 
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นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันเพาะกาย     

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คว้ารางวัลจากการแข่งขันกฬีามวยไทย

สมัครเล่นชงิแชมป์โลก 

         นักศกึษามหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ในฐานะตัวแทน

ทมีชาตไิทยสามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขันกีฬามวยไทย

สมัครเล ่นชิงแชมป์โลก ประจำปี 2564 (IFMA Youth & 

Senior World Championship 2021) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 

11 ธันวาคม 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารนิมิบุตร 

สนามกฬีาแห่งชาต ิกทม. 

• นายรัชชานนท์ เครอืวัลย์ นักศกึษาสาขาวิชาเกษตร 

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุรินทร์ ได้รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญ

เงิน) รุุ่นนำ้หนัก 60 กโิลกรัมชาย 

• น.ส.วรรณสว่าง ศรีละออ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรนิทร์ ได้รางวัลรองชนะเลิศ (เหรยีญทองแดง) รุ่นนำ้หนัก 51 กโิลกรัมหญงิ  

 

 

       นายแก้วเก้า คงใจดี นักศึกษาช้ันปีที่ 2 

สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คว้ารางวัล

ชนะเลิศการแข่งขันเพาะกาย รุ่นสปอร์ต

ฟิสิคชาย อายุไม่เกิน 24 ปี ในการแข่งขัน

เพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  

(หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย Muscle and 

Physique Contest 2021) ระหว่างวันที่ 4 - 5 

ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าเดอะไนน์  

เซ็นเตอร์ พระราม9 กรุงเทพฯ จัดโดยสมาคม

กีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 
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นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์มุ่งสู่ 

เอเชยีนเกมส์ 2022 

              3 นักศึกษาทีมกรีฑามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์มุ ่งสู ่

เอเชียนเกมส์ 2022 ระหว่างวันที่ 21 - 24 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์กรีฑาแห่งชาติ สมาคมกรีฑาแห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี โดยมีผลการแข่งขันดังนี้ 
 

นายณัฐพงศ์ ศรีนนทา นักศึกษา

ช ั ้นป ีท ี่  3 สาขาว ิชาพลศ ึกษา 

คณะครุศาสตร์ ได้ลำดับที่ 3 

ประเภทเขย่งก้าวกระโดด สถติ ิ

15.63 เมตร (สถติิเท่าที่ 2)  

 

น.ส.นภาพร ขันติวงศ์ นักศึกษา

ช ั ้นป ีท ี ่  5 สาขาว ิชาพลศึกษา 

คณะครุศาสตร์ ได้ลำดับที ่ 5 

ประเภทเด ิน  10,000 เมตร 

หญิง สถติ ิ1:06:25.73 ชม.  

 

น.ส.นุชธิดา นิลาราช นักศึกษา    

ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพลศึกษา คณะ       

ครุศาสตร์ ได้ลำดับที่ 5 ประเภท

กระโดดไกล สถติ ิ5.08 เมตรและ

ได้ลำดับที่ 6 ประเภทเขย่งก้าว

กระโดด สถติ ิ11.04 เมตร 

 

  

 

 

ผลการแข่งขันกฬีาอีสปอร์ตของ

ทมีจังหวัดสุรินทร์ ในการแข่งขัน

กฬีาแห่งชาตคิร้ังท่ี 47 “ศรสีะเกษเกมส์”  

• ผลการแข่งขัน PES2021 ประเภทบุคคลหญงิ  

รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1 (เหรยีญเงิน) 

จังหวัดสุรินทร์ - นางสาวสุกัญญา ตาทอง 

• ผลการแข่งขัน PES2021 ประเภทชายคู่  

รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 3 จังหวัดสุรนิทร์ 

- นายณัฐวุฒ ิอนิทร์หอม / นายรชต ศรีอุบล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการแข่งขันกฬีาฟุตบอลของทีม

จังหวัดสุรนิทร์ ในการแข่งขันกฬีา 

        แห่งชาต ิคร้ังท่ี 47 “ศรสีะเกษเกมส์”  

        รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)  

จากทีมฟ ุตบอลชายมหาว ิทยาล ัยราชภัฏ

สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 5 - 25 มีนาคม 2565  
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บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์รับโล่ประกาศเกยีรตคุิณ 

ด้านกฬีาเน่ืองในวันกฬีาแห่งชาต ิ 

          นายสุวพงศ์ กติภัิทย์พบิูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติ

คุณแก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน บุคลากรทางการกีฬา และผู้ทำคุณประโยชน์ด้านกีฬาให้กับจังหวัดสุรินทร์ 

สำหรับบุคลากรและนักศกึษาของมหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ไดรั้บมอบโล่ประกาศเกยีรติคุณเนื่องใน

วันกฬีาแห่งชาติ ประจำป ี2564 วันที่ 16 ธันวาคม 2564  

ประกอบดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหรยีญทองในการแข่งขันเขย่งก้าวกระโดด รายการกฬีามหาวิทยาลัยอาเซยีน  

นายณัฐพงศ์ ศรีนนทา นักศึกษาสาขาพลศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย     

ราชภัฏสุรินทร์ ตัวแทนทีมชาติไทย คว้าเหรียญทองในการแข่งขันเขย่งก้าวกระโดด รายการกีฬา

มหาวทิยาลัยอาเซยีน คร้ังท่ี 20 ระหว่างวันที่ 26 กรกฏาคม-6 สงิหาคม 2565 ณ จังหวัดศรสีะเกษ 

 

 

 

 

• อ.กิตติศักดิ ์ มีเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพล

ศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนกีฬา

ดเีด่นกฬีาฟุตบอล  

• นายภานุพันธ์ ตั ้นจัด บุคลากรสังกัดกองพัฒนา

นักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้รับรางวัลนักกีฬา

ดเีด่นกฬีามวยไทยสมัครเล่น  

• นายณัฐพงศ์ ศรีนนทา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา

พลศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่น

กฬีากรฑีา   

• น.ส.เปรมฤทัย หงษีทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัล 

นักกฬีาดเีด่นกฬีาเรอืพาย 
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ทีมมวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คว้ารางวัลจากการแข่งขันกีฬามวยไทย

สมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทย (ท่ัวไป) ประจำปี 2564 

ทีมมวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬามวยไทย

สมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทย (ทั่วไป) ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร ระหว่างวันที่    

22 - 31 ตุลาคม 2564 ณ โดมอเนกประสงค์ การกฬีาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 

• 1 เหรยีญทอง จาก น.ส.วรรณสว่าง ศรลีะออ รุ่นนำ้หนักไม่เกนิ 51 กโิลกรัม  

• 1 เหรยีญเงิน จากนายอุกฤษฎ์ กงจักร รุ่นนำ้หนักไม่เกนิ 63.5 กโิลกรัม  

• 4 เหรียญทองแดง จาก น.ส.ส ุก ัลยา บ ุระคร ร ุ ่นน ้ำหนักไม่เก ิน 48 ก ิโลกรัม           

น.ส.อรปรียา ไชยวรรณ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 51 กิโลกรัม 

นายแสนรัก งามยิ่ง รุ ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กิลโลกรัม 

และนายศราวุธ ขาวเครอื รุ่นนำ้หนักไม่เกนิ 71 กโิลกรัม  

ทั้งนี้จากการแข่งขันดังกล่าวมีนักกีฬาจาก

ทมีมวยมหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ถูกเรยีก ตดิทีมชาติ

ไทย จำนวน 2 คน ประกอบด้วย น.ส.วรรณสว่าง      

ศรีละออ และนายรัชชานนท์ เครือวัลย์ รุ ่นน้ำหนัก       

ไม่เกนิ 60 กโิลกรัม  

 

ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คว้าอันดับ 3 ชมรมดีเด่น

ภาคอีสาน ประเภทอาชีวะและอุดมศึกษา พร้อมผ่านเข้าสู่รอบระดับประเทศ 

            วันที ่ 11 เมษายน 2565 ณ โรงแรมพูลแมน    

จ.ขอนแก่น ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุร ินทร์ สามารถคว้ารางวัลการประกวด

ชม รม  TO BE NUMBER ONE ด ี เ ด ่ น  ร ะด ั บ ภ าค

ตะว ันออกเฉ ียง เหน ือ ประจำป ี  2565 ลำดับท ี ่  3 

ประเภทชมรมในสถานศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

กลุ่มดีเด่น มาครองได้สำเร็จ พร้อมผ่านเข้าสู่รอบการ

ประกวดในระดับประเทศต่อไป 
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ผลการแข่งขันกฬีามวยไทยสมัครเล่นของทมีจังหวัดสุรนิทร์ ในการแข่งขันกฬีา

แห่งชาติ คร้ังท่ี 47 “ศรสีะเกษเกมส์”  ระหว่างวันที่ 5 - 25 มีนาคม 2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการแข่งขันกรีฑาของทมีจังหวัดสุรินทร์ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาต ิคร้ังท่ี 47 

“ศรสีะเกษเกมส์” ระหว่างวันที่ 5 - 25 มีนาคม 2565  

     รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) การแข่งขันกรีฑา ประเภทเขย่งก้าวกระโดด 

จากนายณัฐพงษ์ ศรีนนทา นักศึกษาช้ันปีที่ 3 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สถิติ 15.76 เมตร และได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้า

ร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์กลางปีนี้ ณ ประเทศเวียดนาม 

 

เหรยีญทอง กฬีามวยไทยสมัครเล่น รุ่นน้ำหนักไม่เกนิ 51 กโิลกรัมหญงิ ในการแข่งขัน

กฬีาซเีกมส์ คร้ังท่ี 31 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม 

  นางสาววรรณสว่าง ศรีละออ นักศึกษาชั้นปี

ท ี ่  5 ส าข า ว ิ ช าพ ล ศ ึ ก ษ า  ค ณ ะค ร ุ ศ าส ต ร ์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ 

(เหรียญทอง) กีฬามวยไทยสมัครเล่นหญิง     

รุ ่นน้ำหนักไม่เกิน 51 กิโลกรัม ในการแข่งขัน

กีฬาซีเกมส์ ครั ้งที ่  31 ระหว่างว ันที ่  12 - 23 

พฤษภาคม 2565 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 

           รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) การแข่งขันมวยไทย

สมัครเล่นรุ่นน้ำหนัก 51 กิโลกรัมหญิง จาก น.ส.วรรณสว่าง         

ศรีละออ นักศึกษาช้ันปีที่ 5 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์  

พร้อมคว้ารางวัลนักชกยอดเยี่ยม  
 

        รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทองแดง)  

การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นรุ่นน้ำหนัก 57 กิโลกรัมหญิง  

จาก น.ส.วัชราภรณ์ ทุมพัด นักศึกษาช้ันปีที่ 3 สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์  
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รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภฏัสุรินทร์ 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 และตามแผนการดำเนินงานประจำป ี 

  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565  ได้กำหนด

ยุทธศาสตร์ไว้ 8 ยุทธศาสตร์ มีความครอบคลุมภารกิจของมหาวิทยาลัยในทุก ๆ  ด้าน ดังนี้

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 : ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภบิาล 

     เพื่อประสิทธิภาพ และความยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  : ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยใหส้มบูรณ์ 

  และสอดคล้องกับภารกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  : พัฒนาความเข้มแข็งดา้นการผลิตบัณฑิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  : พัฒนามหาวิทยาลัยใหม้ีความเข้มแข็งด้านการวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  : พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์มหาวทิยาลัยกับสังคม  

  (University  Social Engagement) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

  อย่างยั่งยนื 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6  : ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7 : พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  8  : พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  

      ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบและเป็นแหล่งฝกึประสบการณ์ 

      วิชาชีพของนักศกึษา 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีผลการดำเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบปีการศึกษา 

2564 : มิถ ุนายน 2564 - พฤษภาคม 2565) ในภาพรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุร ินทร์             

มียุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น 8 ยุทธศาสตร์ มีตัวชี้วัดทั้งสิ้นจำนวน 61 ตัวชี้วัด     

มีผลการดำเนินงานที่บรรลุตามตัวชี้วัดรวมทั้งสิ้น 44 ตัวชี้วัด คิดเป็นรอ้ยละ 72.13 และยังคงมี

การดำเนินงานที่ยังไม่สามารถผลักดันและตอบสนองภารกิจเพื่อใหบ้รรลุตามตัวชี้วัดได้จำนวน

ทั้งสิน้ 17 ตัวชี้วัด จำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้  
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ผลการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

จำนวน

ตัวชี้วัด 

บรรลุ ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ

โดยยึดหลักธรรมาภบิาลเพื่อประสิทธิภาพและ

ความยั่งยืน 

18 15 83.33 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของ

มหาวิทยาลัยใหส้มบูรณ์และสอดคล้องกับภารกิจ 

12 10 83.33 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาความเข้มแข็งดา้นการ

ผลติบัณฑิต 

11 7 63.64 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความ

เข้มแข็งดา้นการวิจัย 

8 6 75.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Social 

Engagement) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

3 3 100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมและทำนุบำรุง

ศลิปวัฒนธรรม 

2 2 100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความ

เป็นสากล 

4 - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : พัฒนาโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ให้เป็นโรงเรียน

ต้นแบบ และแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ

นักศึกษา 

3 1 33.33 
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ยุทธศาสตร์ท ี ่  1 ปฏิร ูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อ

ประสิทธิภาพและความยั่งยืน มีจำนวนตัวชีว้ัดทั้งสิ้น 18 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานบรรลุตาม

ตามตัวชี ้วัดจำนวน 15 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 83.33 และไม่บรรลุตามตัวชี้วัด จำนวน 3 

ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยใหส้มบูรณ์และสอดคล้องกับ

ภารกิจ มีจำนวนตัวชี้วัดทั้งสิน้ 12 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานบรรลุตามตามตัวชี้วัดจำนวน 10 

ตัวชี้วัด คิดเป็นรอ้ยละ 83.33 และไม่บรรลุตามตัวชีว้ัด จำนวน 2 ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลิตบัณฑิต มีจำนวนตัวชี้วัดทั้งสิ้น 11 

ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานบรรลุตามตามตัวชี้วัด จำนวน 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 63.64  

และไม่บรรลุตามตัวชีว้ัด จำนวน 4 ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย มีจำนวนตัวชี้วัด

ทั้งสิ้น 8 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานบรรลุตามตามตัวชี้วัด จำนวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 

75.00  และไม่บรรลุตามตัวชีว้ัด จำนวน 2 ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Social 

Engagement) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มีจำนวนตัวชี้วัดทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด มีผลการ

ดำเนนิงานบรรลุตามตามตัวชีว้ัดครบทุกตัวชีว้ัด คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ยุทธศาสตร์ที ่ 6 ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีจำนวนตัวชี ้วัดทั ้งสิ ้น 2 

ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานบรรลุตามตามตัวชี้วัดครบทุกตัวชีว้ัด คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล มีจำนวนตัวชี้วัดทั้งสิ้น 4 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนนิงานไม่บรรลุตามตัวชีว้ัด จำนวน 4 ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้เป็นโรงเรียน

ต้นแบบและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา มีจำนวนตัวชี้วัดทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด   

มีผลการดำเนินงานบรรลุตามตามตัวชี้วัดจำนวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นรอ้ยละ 33.33 และไม่บรรลุ

ตามตัวชีว้ัด จำนวน 2 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 



รายงานประจำปี 2565  [ 122 ]  มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในภาพรวม  

ประจำปีงบประมาณ 2565 

1. สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19  ส่งผลใหบ้างกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ตาม

แผนที่ได้ดำเนินการไว้ จึงมีการจัดกิจกรรมบางกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์  

2. งานพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากิล สืบเนื่องจากสถานกาณ์โรคระบาดโควิด - 

19  ได้คลี่คลายในทางที่ดีมากขึ้น  จงึสามารถทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้

ดำเนนิการตามภารกิจและกิจกรรมที่ได้ดำเนินการจัดทำแผนไว้ได้มากขึ้น จงึทำใหม้ี

การใชเ้งินงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ มากขึน้ ทำใหม้ีงบประมาณไม่

เพียงพอในการจัดกิจกรรมในการดำเนินงานตามภารกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

จงึควรต้องดำเนินการเจรจาทำความร่วมมืออีกหลายประเทศในลำดับต่อไป 

3. งานโครงสร้างบางโครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่ในขั้นตอนการ

จัดทำคู่สัญญาและดำเนินการก่อสร้างในลำดับต่อไป  

4. งบประมาณที่ได้จัดสรรไม่เพียงพอต่อการบริหารงานในบางกิจกรรม 

5. การดำเนินการเรื่องการเคลียร์เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารที่ตอ้งใช้แนบในการจัดส่ง

เพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ใชเ้กินความจำเป็น เห็นควรใหผู้บ้ริหารพิจารณาแก้ไข

ปรับปรุง 

6. เห็นควรเพิ่มอัตรากำลังคนในการในการดำเนินงานการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เพื่อก่อใหเ้กิดประบวนการเข้าสู่ตำแหน่งที่รวดเร็วขึ้น 

7. ผูท้รงคุณวุฒิในการประเมินค่างานในบางตำแหน่งมีน้อย  และเพิ่งได้รับการแต่งตัง้ให้

ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นและไม่มคีวามชำนาญการในการตรวจประเมินค่างาน เห็นควรให้

แต่ละหน่วยงานที่จัดส่งคำขอรับการประเมินค่างานตรวจสอบและวิเคราะห์ภาระงาน

ให้มคีวามละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึน้ 

8. บุคลากรทางการกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ มีความพร้อมในการเข้าร่วมการ

แข่งขัน สามารถสร้างผลงานในการแข่งขันได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พัฒนาตนเอง

ให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จงึควร

รักษาและพัฒนาตนเองในด้านนีต้่อไป 

9. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ที่หลากหลาย เป็นที่ยอมรับของสังคมภายนอก

ส่งผลต่อการดำเนินกิจกรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัยในทางที่ดี ควรรักษาและ

พัฒนาต่อไปอย่างสม่ำเสมอ  
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10. นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีความรู้ และมีสุขภาพพลานามัยที่

ดีส่งผลต่อการเรียนรู้และการทำงานที่มีประสิทธิภาพ  ควรใหค้วามสำคัญและพัฒนา

อย่างต่อเนื่องต่อไป                                                           

11. จากสถานการณ์โควิด 19 จึงตอ้งควรมีปรับกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบ on 

site ผสมออนไลน์ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

12. เนื่องจากสถาณการณ์โควิด 19 ส่งผลใหแ้ผนการฝกึอบรมของบุคลากรบางคนไม่

เป็นไปตามแผนที่วางไว้ จึงควรมีแผนรองรับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
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ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด  กลยุทธ์ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565  

(รอบปกีารศึกษา 2564 : มถุินายน 2564 - พฤษภาคม 2565) 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1   ปฏริูประบบการบรหิารจัดการโดยยดึหลักธรรมาภบิาลเพื่อประสทิธภิาพและความยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์ที่ 1

มหาวทิยาลัยราช

ภัฏสุรินทร์ มี

คุณภาพ                

การบริหารจัดการ 

ในระดับ

มาตรฐานสากล 

และเป็นองค์กรทีม่ี

ผลสัมฤทธิ์สงู (High 

performance 

organization) มธีรร

มาภบิาล และมแีนว

ทางการหารายได ้

เพื่อการพึ่งตนเอง

ไดม้ากขึ้น 

1. ระดับคุณภาพ

การปฏบิัตงิานที่

สอดคลอ้ง กับ

พระราชกฤษฎกีา

ว่าดว้ยหลัก 

เกณฑ์และวธิกีาร

บริหารกจิการ

บา้น เมอืงทีด่ ี

3.90 4.44 1. พัฒนาระบบ

บริหารจัดการ

องค์กร จัด

โครงสร้างการ

บริหารใหม้ี

ประสทิธภิาพ มี

การใชท้รัพยากร

ร่วมกัน ลดการ

ทำงานทีไ่ม่ใช่

ภารกจิโดยตรง 

เนน้ความสำเร็จ

ของงาน 

1.  เสริมสร้างระบบคุณธรรมและ

จริยธรรม ปลูกฝังค่านยิมและ

จติสำนกึในการรักษาศักดิ์ศรี

ของความเป็นคนของ

พระราชา (ราชภัฏ) และ

ความซื่อสัตย์สุจริต 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ดำเนนิการตามภารกิจของ

สถาบันอุดมศึกษา และรับการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่าน ระบบ ITAS 

ของสำนักงานป้องกันและปราบการการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) 

และรายงานผลประเมนิคุณธรรม และความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยผลการประเมนิคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

ผลการประเมินอยู่ในระดับ A ได้ 88.75 (4.44 คะแนน) 

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 

2. ร้อยละของ

ความสำเร็จใน

การปรับปรุง

กระบวนการ

ทำงาน ในทุก

ภารกจิของ

มหาวทิยาลัยและ

คณะ โดยให้

สามารถลด

ขัน้ตอนการ

≥70 85 1. ปรับปรุงกระบวนการทำงานทุก

ภารกจิหลักของมหาวทิยาลัย

ใหร้วดเร็ว มปีระสทิธภิาพ 

และประสทิธผิล นำเอา

หลักการ “รวมบริการ เนน้

ทำงานตามภารกจิ” โดยการ

ใชท้รัพยากรร่วมกัน มา

ประยุกตใ์ชใ้นแต่ละ

กระบวนการ ลดการทำงานที่

ไม่ใช่ภารกจิโดยตรง 

มหาวทิยาลัยดำเนนิการปรับปรุงกระบวนการทำงานทุก

ภารกจิใหส้ามารถลดขัน้ตอนการปฏบิัตงิานแต่ละภารกจิลง ตาม

ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของ

หน่วยงานภาครัฐประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565  โดยมสีำนัก

ส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน ดำเนนิการแต่งตัง้คณะกรรมการ

จัดการความรู้ ทำหนา้ที่พจิารณากำหนดนโยบาย วสิัยทัศน์ และ

ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ รวมทัง้ส่งเสริมและผลักดนัใหเ้กดิ

กระบวนการจัดการความรู้ครอบคลมุประเด็นการจัดการความรู้ 

ตามพันธกจิทัง้ 5 ดา้น ผ่านคู่มอืการจัดการความรู้เพื่อใหท้กุ

หน่วยงานไดน้ำไปปฏบิัตเิป็นแนวทางเดยีวกัน และมหาวทิยาลัย

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผลสำเร็จ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 
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ปฏบิัตงิานแต่ละ

ภารกจิลง 

2.  เพิ่มช่องทางในการรับฟังความ

คดิเห็นจากผู้ที่มสี่วนร่วมใน

การปฏบิตังิานในองคก์ร 

บุคลากร นักศกึษา ศษิย์เกา่ 

และผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีจากทุก

ภาคส่วนภายนอก

มหาวทิยาลัย 

เปดิโอกาสใหผู้้มสี่วนไดเ้สยีทัง้ภายในและภายนอกสามารถแสดง

ความคดิเหน็และมสี่วนร่วมในการปฏบิัตงิานในองค์กรผ่าน

ช่องทาง ระบบสารสนเทศ ไดแ้ก่ เว็บไซต์ www.srru.ac.th และ 

Facebook Fan page งานประชาสัมพันธ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สุรินทร์ ซึ่งมชี่องทางเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ และการ

ประชาสัมพันธ์กจิกรรมต่าง ๆ  

3. จำนวน

หน่วยงานที่มกีาร

รายงานผลการ

บริหารความ

เสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน 

15 16 1.  จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่

ครอบคลุมภารกิจหลัก  และ

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

ที่กระทบต่อคณะ / 

มหาวทิยาลัย พร้อมทัง้มกีาร

จัดการความเสี่ยงอย่างเป็น

รูปธรรม 

2.  ยกระดับขดีความสามารถและ

ประสทิธภิาพระบบการ

ตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ระบบการควบคมุ

ภายใน (Internal control) และ

ระบบตรวจสอบประสทิธภิาพ 

(Performance Audit) 

 

 หน่วยงานภายในมหาวทิยาลัยทัง้ 6 คณะ 4 สำนัก 1 สถาบัน 

5 กอง รวมจำนวน 16 หน่วยงาน ดำเนนิการจัดทำแผนบริหาร

ความเสี่ยง ป ี2565 มหาวทิยาลัยไดส้รุปรายงานการบริหารความ

เสี่ยง ไดด้ังนี้ 

1. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก สถานการณ์โรค

ระบาด Covid-19  ทำใหไ้ม่สามารถจดัโครงการ/กิจกรรมไดต้อ้ง

เลื่อนกำหนดการออกไป บุคลากรและนักศกึษา ตดิเชื้อไวรัส 

Covid-19  

2. ด้านบัณฑิต จำนวนนักศกึษาที่รับใหม่ลดลงในแต่ละป ี    

ไม่เป็นไปตามเปา้หมายและแผนการรับสมคัรนักศกึษา/การ

แข่งขันกันระหว่างมหาวทิยาลัยฯ ใกลเ้คยีง และค่านยิมของ

ผู้ปกครอง และนักเรียน สนใจสาขาวชิาชพีครูมากกว่าดา้นอื่น 

3. ด้านวิจัย มหาวทิยาลัยไม่มงีบประมาณรายไดส้ำหรับ

จัดสรรทนุอุดหนุนวจิัย เนื่องจากรายไดล้ดลง และการนำเสนอ

โครงการวจิัยไม่ผ่านการอนุมัตจิัดสรรทุนเนื่องจากบคุลากรยัง 

 บรรลุผลสำเร็จ 

  ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 

http://www.srru.ac.th/
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 
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4. ด้านบุคลากร กระบวนการเขา้สู่ตำแหนง่ทางวชิาการของ

สายสนับสนุนไม่ชัดเจน อาจารย์ และบุคลากร สายสนับสนุน ไม่

มคีุณวุฒแิละตำแหน่งทางวชิาการตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.

กำหนด 

ความเสี่ยงทัง้ 4 ดา้น มรีะดบัความเสีย่งก่อน : ระดับสูงมาก /

ระดับความเสีย่งหลงั : ปานกลาง 

นอจากนี้ งานตรวจสอบภายใน ไดป้ระเมนิความเสี่ยงการ

ทุจริต สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต ไดด้ังนี้ 

ความเสี่ยงระดับตำ่ (สเีขยีว) ไดแ้ก่ 1) การใชดุ้ลพนิจิในการ

เลอืกวธิกีารจัดซื้อจัดจา้ง และผู้รับจา้ง 

ความเสี่ยงระดับปานกลาง (สเีหลอืง) ไดแ้ก่ 1) การแต่งตัง้

คณะกรรมการอนุกรรมการต่าง ๆ ใหก้ับพรรคพวก มรีะบบเสน้

สาย ระบบอุปถัมภ์  2) ความไมโ่ปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

เช่น การซื้อขายตำแหนง่ การประเมนิความดคีวามชอบ การ

แต่งตัง้โยกย้าย การดำเนนิการวจิัย เป็นตน้ 3) การกำหนดราคา

กลาง 4) เบกิเงนิราชการตามสทิธเิปน็เท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่า

บา้น ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่พาหนะ ค่าทีพ่กั 

ความเสีย่งระดับสูงมาก (สแีดง) (-ไมม่คีวามเสี่ยงระดับสูง

มาก-) 

จากนัน้ จัดทำแบบรายงานผลการดำเนนิงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยงการทุจริตเสนอต่อผุ้บริหารหน่วยงานเพื่อจัดการความ

เสี่ยงดังกล่าว โดยสถานะของการดำเนนิการจัดการความเสีย่งคอื 

เฝ้าระวงัและตดิตามต่อเนื่องในทกุความเสี่ยง 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 
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4. ร้อยละของ

ระเบยีบ/

ขอ้บังคบั/

ประกาศของ

มหาวทิยาลัยที่

ไดรั้บการ

ปรับปรุงใหแ้ลว้

เสร็จทัง้หมด 

100 100 

 

1.  ทบทวนระเบียบ ขอ้บังคับ 

ประกาศของมหาวทิยาลัยใหม้ี

ความเหมาะสม โปร่งใส เป็น

ธรรมและสอดคลอ้งกับ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

 มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ดำเนนิการพจิารณาทบทวนขอ้

กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บังคับ และจัดทำเป็นประกาศมหาวทิยาลัย

เพื่อใหก้ารปฏบิัตงิานตามภารกจิเป็นปัจจุบัน และเหมาะสมกับ

บริบทของมหาวทิยาลัยในดา้นการบริหารงาน การบริหารงาน

บุคคล การบริหารงานวชิาการ การบริหารงานวจิัย การบริหาร

การเงนิและงบประมาณ และการพัฒนานักศกึษา รวมทัง้สิ้น 247  

ฉบับ ดังนี้ 

1) ประกาศดา้นการบริหารงานบคุคล จำนวน 99 ฉบับ  

2) ประกาศดา้นการบริหารงานวชิาการ จำนวน 67 ฉบับ 

3) ประกาศดา้นการบริหารงานวจิัย จำนวน 13 ฉบับ 

4) ประกาศดา้นการบริหารการเงนิและงบประมาณ และพัสดุ 

จำนวน 40 ฉบับ 

5) ประกาศดา้นการพัฒนานักศกึษา จำนวน 25 ฉบับ 

6) ขอ้บังคับดา้นการบริหารงานบุคคล จำนวน 3 ฉบับ 

 บรรลุผลสำเร็จ 

  ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 

 

5. ร้อยละของ

การนำเทคโนโลยี

สารสนเทศเขา้มา

ใช ้ใน

กระบวนการ

ทำงานใน

หน่วยงานของ

มหาวทิยาลัย 

90 90 2. สร้าง

วัฒนธรรม

องค์กรดา้นชมุชน

สัมพันธ์และการ

สื่อสารองค์กร 

1.  ปรับปรุงประสทิธภิาพการ

สื่อสารไปยังชุมชน ทัง้ภายใน

และภายนอกมหาวทิยาลัย  

พร้อมสร้างวัฒนธรรมการ

สื่อสารสองทาง ขา้ม

หน่วยงาน  ขา้มองค์กรใหม้าก

ขึ้น 

2. เสริมสร้างการประชาสัมพันธ์

เชงิรุก ใหม้หาวทิยาลยัเป็นที่

มหาวทิยาลัยฯ ไดพั้ฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการ

บริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน ใหเ้กดิประสทิธภิาพ

สูงสุด โดยมหีอ้งปฏบิตักิาร DATA CENTER เพื่อใชค้วบคุมระบบ

โครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยี ที่สำคัญต่าง ๆ ของมหาวทิยาลัย 

ไดแ้ก ่ 

- ระบบสารสนเทศเพื่อการบรกิารออนไลน์ (SRRU 

eService) อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใชบ้ริการในดา้น  

 1) ระบบฐานขอ้มูลรายงานการปฏบิัตงิานรายบุคคล  

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 128 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1   ปฏริูประบบการบรหิารจัดการโดยยดึหลักธรรมาภบิาลเพื่อประสทิธภิาพและความยั่งยนื 

รู้จักอย่างแพร่หลาย  ทัง้ใน

ระดับทอ้งถิ่น ระดับประเทศ

และต่างประเทศโดยเฉพาะ

ราชอาณาจักรกัมพูชา 

 2) ระบบแจง้ปญัหาการใชง้านระบบคอมพวิเตอร์และ

ระบบเครือข่าย   

 3) ระบบสำหรับจองหอ้งประชุม/หอ้งปฏบิัตกิาร

คอมพวิเตอร์   

- ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการและการ

ตัดสนิใจ (SRRU MIS) ประกอบดว้ย 

 1) ระบบงานสารบรรณ  

 2) ระบบบริหารบุคคล  

 3) ระบบงานกองทุนพัฒนาบุคลากร  

 4) ระบบเงนิเดอืนออนไลน์  

- ระบบอเีลริ์นนิ่ง (SRRU e-Learning) เป็นระบบการ

จัดการความรู้ออนไลน์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้ การ

จัดการเรียนการสอนออนไลน์ และ การสอบออนไลน์  

- ระบบสารสนเทศบรหิารโครงการยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ป ี

(SRRU Bigdata) สำหรับบริหารโครงการยุทธศาสตร์

มหาวทิยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทอ้งถิน่ และการจัดการระบบ

ฐานขอ้มูลในจังหวัดสุรินทร์ ประกอบดว้ย 1) ขอ้มูลประชากร 2) 

ขอ้มูลทรัพยากรธรรมชาต ิ3) ขอ้มูลสิ่งแวดลอ้ม 4) ขอ้มูล

การเกษตร 5) ขอ้มูลสุขภาพ  6) ฐานขอ้มูล OTOP   

 

 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 129 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1   ปฏริูประบบการบรหิารจัดการโดยยดึหลักธรรมาภบิาลเพื่อประสทิธภิาพและความยั่งยนื 

- ระบบสารสนเทศบรหิารงบประมาณ พัสดุ การเงนิ 

และบัญชกีองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พงึจ่าย ลักษณะ 3 มิติ 

(SRRU PBBS)  ใชส้ำหรับบริหารงบประมาณ การเบกิจ่าย การ

จัดซื้อ-จัดจา้ง ระบบครุภัณฑ์  

- ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OPAC) และระบบวารสาร

ออนไลน์ (SRRU IR) สำหรับการสบืคน้ขอ้มูลผ่านระบบออนไลน์  

- ระบบสารสนเทศเพื่อบรกิารการศึกษา(Education 

Service System: ESS) เป็นระบบสารสนเทศสำหรับบริหาร

จัดการคณะวชิา หน่วยงานสนับสนุนทางการศกึษา ระดับปริญญา

ตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประกอบดว้ย  

 1) ระบบหลักสตูร แผนการเรียน  

 2) ระบบงานทะเบยีนและวัดผล  

 3) ระบบจองรายวชิาออนไลน์  และ  

 4) ระบบจัดชัน้เรียน 

- ระบบสนับสนนุการบรหิารจัดการงานวิจัย นวัตกรรม 

งานสร้างสรรค์ ทรัพย์สนิทางปัญญา  เป็นระบบระบบ

สารสนเทศที่มปีระสทิธภิาพ ที่เกี่ยวกบัการบริการการสนับสนุน

งานวจิัย ใน https://research.srru.ac.th/research/ ในหัวขอ้การจด

ทรัพย์สนิทางปัญญา ซึง่แสดงขอ้มูลการจดทรัพย์สนิทางปัญญา 

โดยมแีบบฟอร์มการขอจดลขิสทิธิ์ รายชื่อนักวจิัยที่ไดรั้บการจด

ลขิสทิธิแ์ลว้ และหนงัสอืรับรองการแจง้จดลิขสทิธิ์ ซึ่งนักวจิัย

เจา้ของผลงานสามารถนำผลงานวจิยัที่ไดรั้บการรับรองไปใช้

ประโยชน์ในเชงิวชิาการและการพัฒนาความเขม้แข็งใหก้ับสงัคม 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 130 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1   ปฏริูประบบการบรหิารจัดการโดยยดึหลักธรรมาภบิาลเพื่อประสทิธภิาพและความยั่งยนื 

ชุมชน ทอ้งถิ่นได ้อกีทัง้ยังม ีhttp://srruir.srru.ac.th:8080/jspui/ ซึง่

เป็นฐานขอ้มูลที่ช่วยคณาจารย์ นักวจิัยและมหาวทิยาลัย ในการ

สบืคน้ขอ้มูล ผลงานวจิัยดา้นงานวจิัยนวัตกรรมที่เป็นฐานขอ้มูลที่

เผยแพร่ผลงานวจิัยของนักวจิัย 

 - ระบบทำเนยีบนักวิจัย https://research.srru.ac.th/researcher 

แสดงรายละเอยีดขอ้มลูนกัวจิัย ตลอดจนความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ดา้นของนกัวจิัยแต่ละคน  

 

6. ระดับความพงึ

พอใจใน

ความสำเร็จของ

กจิกรรมชุมชน 

90 90  1. ดำเนนิงานดา้นชุมชนสัมพันธ์

อย่างเป็นระบบ โดยการมสี่วน

ร่วมของสังคม 

มหาวทิยาลัยไดม้กีารวางแผน วางระบบและกลไกการบริการ

ทางวชิาการ และไดจ้ัดทำคู่มอืการบริการวชิาการ เพื่อใหส้ามารถ

ดำเนนิงานบริการวชิาการใหบ้รรลุพันธกจิและวัตถุประสงค์ โดย

เร่ิมจากการสำรวจความตอ้งการของชุมชน/พื้นที่ในการบริการ

วชิาการของคณะ/ศูนย์/สำนักตามที่ไดรั้บมอบหมายจาก

มหาวทิยาลัย เพื่อกำหนดเปา้หมายของการบริการวชิาการ แลว้

นำไปเป็นแนวทางในการจดัทำโครงการบริการวชิาการโดยมุ่งเนน้

ใหเ้ป็นไปตามยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภัฏเพื่อการพัฒนา

ทอ้งถิน่ ระยะ 20 ป ีระหว่างดำเนนิโครงการ มกีารแต่งตัง้

คณะกรรมการในการตดิตามและประเมนิความกา้วหนา้ของ

โครงการเป็นระยะ เพื่อใหก้ารบริการวชิาการนัน้บรรลผุลตาม

ตัวชี้วัด ไดผ้ลผลติ และผลลัพธ์ตามทีก่ำหนดไว ้และมกีารสร้าง

ความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลัยกบัภาคเีครือข่ายทัง้ภาครัฐและ

เอกชน ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตำบล ธนาคารออมสนิ เทศบาล 

ชุมชน โรงเรียน วัด ดา้นงานบริการวชิาการแก่สงัคม เพื่อการ

พัฒนาทอ้งถิน่ ชุมชน เพื่อเปน็แกนนำของชุมชนในการพัฒนา

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 

https://research.srru.ac.th/researcher


 

 รายงานประจำป ี2565 [ 131 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1   ปฏริูประบบการบรหิารจัดการโดยยดึหลักธรรมาภบิาลเพื่อประสทิธภิาพและความยั่งยนื 

เปลีย่นแปลงในทางทีด่ขีึ้นดา้นใดดา้นหนึ่งหรือหลายดา้นเกีย่วกบั

เศรษฐกจิ สังคม การศกึษาศลิปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอ้ม โดยมี

เปา้หมายสงูสุดคอืการยกระดับคุณภาพชวีติของคนในชุมชนให้     

ดขีึ้นในทุกดา้นอย่างมสีมดุล  

  ทัง้นี้ในการดำเนนิงานของโครงการมคีณะกรรมการ

ดำเนนิงานโครงการที่ทำหนา้ที่กำกับดูแลและตรวจสอบและ

ประเมนิความสำเร็จ ปรากฏผลลัพธข์องการดำเนนิงานโครงการ

เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธิผล 

ระดับความพงึพอใจร้อยละ 90 

 

7. ร้อยละของ

ขอ้มูลศษิย์เก่าที่

รวบรวมได้ 

80 75 3. พัฒนาระบบ

บริหารจัดการ

ศษิย์เก่าสัมพันธ ์

1. ปรับปรุงระบบฐานขอ้มลูศษิย์

เก่าที่มปีระสทิธภิาพ พัฒนา

เว็บไซต์ที่สามารถสื่อสารกับ

ศษิย์เก่าไดแ้บบสองทาง 

 

 

ในปงีบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มี

เว็บไซต์มหาวทิยาลัยฯ เพื่อการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ขอ้มูล และ

การนำเสนอต่างๆ เพื่อใหศ้ษิย์เก่าไดท้ราบกจิกรรมต่างๆ ของ

มหาวทิยาลัย ส่วนการดำเนนิการรวบรวมขอ้มูลเพื่อจัดทำ

ฐานขอ้มูลศษิย์เก่าทีม่ปีระสทิธภิาพเพื่อนำไปพัฒนาเปน็เว็บไซตท์ี่

สามารถสื่อสารกับศษิย์เก่าไดห้ลากหลายช่องทางนอกเหนอืจาก

การสื่อสารทางไปรษณีย์ หรือโทรศัพท์ เพื่อเปดิโอกาสใหศ้ษิย์เกา่

ของมหาวทิยาลัยไดม้ชี่องทางในการรับทราบขอ้มูลข่าวสารของ

ทางมหาวทิยาลัยไดด้ย่ิีงขึ้นนัน้ อยู่ระหว่างการดำเนนิการพัฒนา

โดยศูนย์คอมพวิเตอร์ และการจัดทำสมาคมศษิย์เก่าอยู่ระหว่าง

การดำเนนิการระหว่างกองพัฒนานักศกึษา และคณะทัง้ 6 คณะ

ในมหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 132 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1   ปฏริูประบบการบรหิารจัดการโดยยดึหลักธรรมาภบิาลเพื่อประสทิธภิาพและความยั่งยนื 

 

8. ระดับความพงึ

พอใจใน

ความสำเร็จของ

กจิกรรมระหว่าง

ศษิย์เก่าและ

นักศกึษาปัจจบุัน 

90 90  1. สร้างความเขม้แขง็ใหเ้ครือขา่ย

ศษิย์เก่าของมหาวทิยาลัย/คณะ  

ในการดำเนนิกจิกรรมต่าง ๆ 

ร่วมกัน และจัดกจิกรรมระหว่าง

ศษิย์เก่าและนกัศกึษาปัจจุบัน  

เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่

ใกลช้ดิ พัฒนาศักยภาพและ

วชิาชพีของนกัศกึษาปัจจบุัน 

มหาวทิยาลัยสร้างความเขม้แข็งใหเ้ครือข่ายศษิย์เก่าของ

มหาวทิยาลัย/คณะ  ในการดำเนนิกจิกรรมตา่ง ๆ ร่วมกัน และจัด

กจิกรรมระหว่างศษิย์เก่าและนกัศกึษาปัจจุบัน  เพื่อการสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ใกลช้ดิ พฒันาศักยภาพและวชิาชพีของนักศกึษา

ปัจจุบัน ผ่านโครงการปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม่ทีแ่ต่ละหลักสูตรได้

จัดขึ้น ทัง้นี้ไดเ้ชญิใหศ้ษิย์เก่าที่มคีวามสามารถ มาถ่ายทอด

ประสบการณ์ต่าง ๆ ใหน้กัศกึษาที่เขา้ร่วมกจิกรรมไดรั้บทราบ 

และมกีารประเมนิความพงึพอใจของกจิกรรม โครงการยกย่องเชดิ

ชูเกยีรตศิษิย์เก่าดเีด่น โครงการมอบโล่เกยีรตคิุณและเกยีรตบิตัร 

“คนด ีศรีราชภัฏสุรินทร์” ซึ่งปรากฏผลการดำเนนิกจิกรรมเป็นไป

ดว้ยความเรียบร้อย มปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล ระดับ

ความพงึพอใจร้อยละ 90 

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 

 

9. จำนวนรายได้

ที่เกดิขึ้นจากการ

ระดมทุนของศษิย์

เก่า 

2 2.21  1. จัดหารายไดจ้ากการระดมทุน

จากศษิย์เก่า ประชาชนทั่วไป 

องค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อ

สนับสนนุกจิกรรมที่สำคญัต่างๆ 

ในปงีบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ไดม้ี

การจัดหารายไดจ้ากการระดมทุนจากศษิย์เก่า ประชาชนทั่วไป 

องค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนนุกจิกรรมที่สำคญัต่าง ๆ 

รวมทัง้สิ้น 2,210,100 บาท (2.21 ลา้นบาท) 

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 

 

10. ร้อยละของ

อาจารย์ดำรง

ตำแหนง่ทาง

วชิาการ และ

จำนวนร้อยละ

ของอาจารย์ที่มี

คุณวุฒปิริญญา

50 50.75 4. พัฒนาระบบ

บริหารงาน

บุคคลและเพิม่

ขดีความสามารถ

ของบุคลากร 

1. ส่งเสริมและสนบัสนุนอาจารย์

ใหเ้พิ่มวุฒกิารศกึษา และ

ส่งเสริมสนับสนุนใหค้ณาจารย์

เขา้สู่ตำแหนง่ทางวชิาการตาม

ระยะเวลาที่กำหนดไวต้าม

เกณฑ์มาตรฐานของสำนักงาน

 ปกีารศกึษา 2564 มจีำนวนอาจารย์ประจำที่มคีุณวุฒิ

ปริญญาเอก และอาจารย์ที่ไดต้ำแหน่งทางวชิาการ ดังนี้ 
 

รายการ จำนวน 

จำนวนอาจารย์ประจำที่มคีุณวุฒปิริญญาเอก 154 คน 

อาจารย์ที่ไดต้ำแหน่งทางวชิาการ 146 คน 

รวม 300 คน 

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 133 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1   ปฏริูประบบการบรหิารจัดการโดยยดึหลักธรรมาภบิาลเพื่อประสทิธภิาพและความยั่งยนื 

เอกเพิ่มขึ้น 

(Baseline ป ีพ.ศ. 

2560 ร้อยละ 10) 

คณะกรรการการอุดมศกึษา 

(สกอ.) 

 

 

 

เมื่อพจิารณาจำนวนมจีำนวนอาจารย์ประจำที่มคีุณวุฒิ

ปริญญาเอก และอาจารย์ที่ไดต้ำแหน่งทางวชิาการ เปรียบเทยีบ

กับจำนวนของอาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวชิาการ และจำนวน   

ร้อยละของอาจารย์ที่มคีุณวุฒปิริญญาเอก ในป ีพ.ศ.2560 

(ภาพรวม 199 คน) พบวา่ มจีำนวนอาจารย์ประจำที่มคีุณวุฒิ

ปริญญาเอก และอาจารย์ที่ไดต้ำแหน่งทางวชิาการเพิ่มขึ้น  

จำนวน 101 คน คดิเปน็ร้อยละ 50.75 จากป ีพ.ศ.2560  

 

11. จำนวน

มหาวทิยาลัยทัง้

ในและ

ต่างประเทศที่ให้

ความร่วมมอืใน

การสนับสนุน

อาจารย์ไปศกึษา

และพัฒนา

ศักยภาพ 

≥3 21  2. พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์

และบุคลากร ทัง้ดา้นวชิาการ 

ดา้นการวจิัย ดา้นการบริการ

วชิาการ ตลอดจนการปลกูฝัง

การเป็นพลเมอืงจติอาสาอย่าง

ต่อเนื่อง 

 มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์มทีำบันทกึขอ้ตกลงความร่วมมอื 

ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมอืเพือ่พัฒนาศักยภาพของ

คณาจารย์และบุคลากร ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นการบริการ

วชิาการ ดา้นการวจิัย ดา้นวชิาการ ดา้นศลิปะและวัฒนธรรม จาก 

6 คณะ 4 สำนัก 1 สถาบัน ดังนี้  

ดา้นการบริการวชิาการแก่สังคม ไดแ้ก่ การสร้างความ

ร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลัยกับภาคเีครือข่ายทัง้ภาครัฐและเอกชน 

เช่น องคก์ารบริหารส่วนตำบล  ธนาคารออมสนิ  เทศบาล  ชมุชน 

โรงเรียน วัด บริษัท โรงพยาบาล วสิาหกจิชุมชน 

ดา้นการวจิัย เป็นมหาวทิยาลัยจำนวน 7 แห่ง ไดแ้ก่ การ

สร้างความร่วมมอืในการวจิยัและนวัตกรรมโดยตกลงรับ

ทุนอุดหนุนการทำกจิกรรมส่งเสริมการวจิัยและนวัตกรรม 

มหาวทิยาลัยราชภัฏเครือข่ายภมูภิาค ระหว่างมหาวทิยาลัยราชภัฏ

เลยกับมหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ภายใตแ้ผนงานการยกระดับ

ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชงิสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บน

ฐานอัตลักษณ์ ปทีี่ 2  เร่ือง การพัฒนาการตลาดเชงิสร้างสรรค์

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 134 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1   ปฏริูประบบการบรหิารจัดการโดยยดึหลักธรรมาภบิาลเพื่อประสทิธภิาพและความยั่งยนื 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมอัตลักษณ์อสีานใต ้“นคร

ชัยบุรินทร์ศรีอุบล”และมกีารตกลงความร่วมมอืทำวจิัยคร้ังนี้กบั

มหาวทิยาลัยราชภัฏเครือข่าย 6 แห่ง 

ดา้นวชิาการ ไดแ้ก่ โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดสุรินทร์ และ

จังหวัดใกลเ้คยีง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสุรินทร์ 

และมหาวทิยาลัยต่างประเทศ 1 แห่ง จากสถาบันการบัญชี Vanda 

Institute of Accounting 

ดา้นศลิปะและวัฒนธรรม ไดแ้ก่ สำนกังานวัฒนธรรมจังหวัด

สุรินทร์ พพิธิภัณฑ์จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

สุรินทร์ สมาคมสง่เสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ เป็น

มหาวทิยาลัย จำนวน 13 แห่ง คอื มหาวทิยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

เครือข่ายสภาศลิปะและวัฒนธรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏแห่ง

ประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื  โดยจัดทำ

วารสารวชิาการ “ศลิปวัฒนธรรมอสีาน” และมเีครือข่ายทางดา้น

ศลิปวัฒนธรรมกับต่างประเทศ อย่างนอ้ยปลีะ 14 ประเทศ 

ความร่วมมอืระหว่างสถาบันอุดมศกึษาในคร้ังนี้ มี

เจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนาดา้นวชิาการทัง้เนื้อหาและ

กจิกรรม โดยเนน้การมสี่วนร่วมของอาจารย์นักศกึษาในการจัดทำ

โครงการทางดา้นวชิาการรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกัน ทัง้ดา้นการเรียน 

การสอน การวจิัย การอบรมสัมมนา การบริหารทางวชิาการและ

ทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม เพื่อใหเ้กดิผลเป็นรูปธรรม 

 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 135 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1   ปฏริูประบบการบรหิารจัดการโดยยดึหลักธรรมาภบิาลเพื่อประสทิธภิาพและความยั่งยนื 

 

12.ร้อยละของ

บุคลากรสาย

สนับสนุนเขา้สู่

ตำแหน่งวชิาชพี

เฉพาะหรือ

เชี่ยวชาญ

เฉพาะทีส่งูขึ้น มี

จำนวนเพิ่มขึ้น 

(Baseline ป ีพ.ศ. 

2560 ร้อยละ 10) 

25 1.72  1. พัฒนาบุคลการสายสนับสนุนให้

มศีักยภาพ ในการทำงาน เพิ่ม

ขดีความสามารถดา้นการวจิัย

เพื่อพัฒนางานประจำ (R to R) 

และการวจิัยสถาบัน 

2. ส่งเสริมและสนับสนนุให้

บุคลากรสายสนับสนุน พัฒนา

ตัวเองเขา้สู่ตำแหน่งวชิาชพี

เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

มหาวทิยาลัยมนีโยบายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อการ

เขา้สู่ตำแหนง่ที่สูงขึ้น โดยการออกขอ้บังคับมหาวทิยาลัยว่าดว้ย

การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตัง้ขา้ราชการพลเรือนให้

กำหนดตำแหน่งที่สงูขึ้น พ.ศ.2559  โดยมกีารจัดฝึกอบรมการ

เขยีนการประเมนิค่างานของตำแหนง่เพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่

สูงขึ้นสำหรับบุคลากร  นอกจากนี้มหาวทิยาลัยยังไดอ้อกระเบยีบ

มหาวทิยาลยัราชภัฏสุรินทร์ ว่าดว้ยการกำหนดระดับตำแหนง่และ

การแต่งตัง้พนักงานมหาวทิยาลัยตำแหนง่ประเภทผู้บริหารและ

ประเภทสนับสนุนใหด้ำรงตำแหนง่สูงขึ้น พ.ศ. 2562 และประกาศ

คณะกรรมการบริหารงานบคุคลประจำมหาวทิยาลัย ที่ 3/2562 

เร่ือง วธิกีารประเมนิค่างานและแบบประเมนิค่างานของตำแหน่ง

ประเภทวชิาชพีเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับเชี่ยวชาญ และ

ระดับเชี่ยวชาญพเิศษ พ.ศ. 2562 เพือ่เป็นแนวทางใหบ้คุลากร

พัฒนาตนเองเพื่อเขา้สู่ตำแหนง่วชิาชพีเฉพาะหรือเชีย่วชาญเฉพาะ

ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพเิศษไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

ขอ้มูลที่ขอรับการประเมนิค่างาน เพือ่ขอกำหนดระดบั

ตำแหนง่ประเภทวชิาชพีเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญ

การ ป ี2563-2565 ไดแ้ก่ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 4  

ตำแหนง่ เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป 14 ตำแหน่ง นกัวชิาการพัสดุ 

6 ตำแหนง่ นกัวชิาการศกึษา 19 ตำแหนง่ นกัประชาสัมพันธ์ 1 

ตำแหนง่ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ 8 ตำแหนง่ นักวชิาการเงนิและ

บัญช ี5 ตำแหนง่ และบรรณารักษ์ 1 ตำแหนง่ รวม 58 ตำแหน่ง 

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 136 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1   ปฏริูประบบการบรหิารจัดการโดยยดึหลักธรรมาภบิาลเพื่อประสทิธภิาพและความยั่งยนื 

โดยสภาฯมมีตอินุมัตกิรอบตำแหน่ง เมื่อวันที่ 12 ต.ค.2564  

จำนวน  1  ตำแหนง่ คดิเป็นร้อยละ 1.72 จากปฐีาน 2560 นอกนัน้

อยู่ระหว่างทาบทามกรรมการผู้ทรงคณุวุฒฯิเพื่อแต่งตัง้คกก.

ประเมนิค่างานฯ 

 

13. การบรรลุ

ความสำเร็จใน

การมรีะบบการ

ประเมนิที่มี

ประสทิธภิาพ

สามารถสะทอ้น

ผลการปฏบิัตงิาน 

80 80  1.  พัฒนาระบบบริหารงานบคุคล

ที่สามารถจูงใจบคุลากรใหม้ี

กำลังใจในการทำงานดว้ย

ความทุ่มเทใหก้ับมหาวทิยาลัย 

2.  พัฒนาระบบการประเมนิ

สมรรถนะของบคุลากร ที่

สอดคลอ้งกับบทบาทในหนา้ที่

ของแตล่ะตำแหน่งและ

สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์การ

พัฒนามหาวทิยาลัย 

การจัดตัง้กองทุนพัฒนาบุคลากร เพือ่ส่งเสริม สนับสนุนและ

พัฒนาบุคลากร ประกอบดว้ย ทุนกูยื้มเพื่อการศกึษา ทุนอุดหนุน

การทำงานผลงานทางวชิาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  รอง

ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ทุนอุดหนุนการตพีมิพ์บทความ

วชิาการหรือบทความวจิัย โดยในปงีบประมาณ 2565 จำนวน

บุคลากรที่ไดร้รับทุนกองทุนพัฒนาบคุลากร ม ี159 ราย แบง่เป็น

ทุนกูยื้มเพื่อการศกึษา 6 ราย ทุนอุดหนุนการทำผลงานทาง

วชิาการ ผศ. รศ. ศ. จำนวน 54 ราย และทุนอุดหนุนการตพีมิพ์

ผลงานวจิัยหรือบทความ จำนวน 99 ราย นอกจากนี้มหาวทิยาลัย

ไดส้นับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยร้อยละของ

บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมและพฒันา ปงีบประมาณ 2565  

มหาวทิยาลัย มกีารพัฒนาระบบการประเมนิสมรรถนะของ

บุคลากร ที่สอดคลอ้งกับบทบาทในหนา้ที่ของแต่ละตำแหนง่ ซึง่ใน

การพัฒนาระบบประเมนิสมรรถนะของบุคลากรมหาวทิยาลัยได้

ออกประกาศ ระเบยีบ ขอ้บังคับเพื่อเป็นแนวทางในการประเมนิ

สมรรถนะของบคุลากร อย่างชัดเจน เพื่อใหก้ารประเมนิสมรรถนะ

ของบุคลากรเป็นไปอย่างยุตธิรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้

 

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 137 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1   ปฏริูประบบการบรหิารจัดการโดยยดึหลักธรรมาภบิาลเพื่อประสทิธภิาพและความยั่งยนื 

 

14. มจีำนวนของ

ระบบสารสนเทศ

ดา้นการประกัน

คุณภาพ 

≥1 1 5. พัฒนาระบบ

การประกัน

คุณภาพที่ดแีละ

ไดม้าตรฐาน 

1.  พัฒนาระบบบริหารและระบบ

สารสนเทศที่เอื้อต่อการ

ดำเนนิงานดา้นประกัน

คุณภาพ และมขีอ้มูลที่

เพยีงพอในการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา 

2.  บูรณาการระบบการประกัน

คุณภาพและการประเมนิผล

การปฏบิตังิานไปสู่งานประจำ 

ดำเนนิการปรับปรุงระบบ

บริหารจดัการของหน่วยงานที่

มผีลการประเมนิคุณภาพอยู่

ในเกณฑ์ต่ำ 

3.  นำกระบวนการ PDCA มาใช้

ในการทำงาน เพื่อเป็นกลไก

เชื่อมโยงการประกันคุณภาพ 

การประเมนิผล และการนำผล

กลับไปใชป้รับปรุงงานประจำ

อย่างเป็นระบบ 

4.  พัฒนาศักยภาพบุคลากร และ

ผู้ปฏบิตังิานดา้นการประกัน

คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

ส่งเสริมการวจิัยและถอด

บทเรียนดา้นการประกัน

มหาวทิยาลัยดำเนนิการพัฒนานำระบบสารสนเทศ CHE QA 

Online มาใชส้ำหรับการดำเนนิงานดา้นประกันคณุภาพ และนำ

กระบวนการ PDCA มาใชใ้นการทำงาน เพื่อเป็นกลไกเชื่อมโยงการ

ประกันคุณภาพ การประเมนิผล และการนำผลกลับไปใชป้รับปรุง

งานประจำอย่างเป็นระบบ 

ทัง้นี้ มหาวทิยาลัยยังเปดิโอกาสใหบ้คุลากร  และ

ผู้ปฏบิตังิานดา้นการประกันไดม้กีารพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมการ

วจิัยและถอดบทเรียนดา้นการประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนาไปสู่

องค์กรแห่งการเรียนรู้ผ่านกระบวนการอบรมสัมมนาวชิาการ 

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 138 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1   ปฏริูประบบการบรหิารจัดการโดยยดึหลักธรรมาภบิาลเพื่อประสทิธภิาพและความยั่งยนื 

คุณภาพ เพื่อพัฒนาไปสู่

องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 

15. ผลการตรวจ

ประเมนิการ

ประกันคณุภาพ

จากทุกหน่วยงาน 

≥3.51 4.52  5.  จัดใหม้เีวทแีลกเปลีย่นเรียนรู้

ดา้นการประกันคุณภาพ การ

คัดเลอืก Best Practice และ

เชดิชูเกยีรตใิหแ้กบ่คุลากร / 

หน่วยงานที่ประสบ

ความสำเร็จในการดำเนนิงาน

ดา้นการประกันคุณภาพ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ดำเนนิการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน สอดคลอ้งกับมาตรฐานการอุดมศกึษาของ 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ครอบคลุมทัง้

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดบัสถาบันโดยกำหนดระบบ

และกลไก ประกอบดว้ยการควบคุมคณุภาพ การกำกบัตดิตาม

และตรวจสอบคุณภาพ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศกึษา  

การประเมนิคุณภาพ ตามแนวทางการประเมนิคุณภาพการศกึษา

ภายใน ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ประจำปี

การศกึษา พ.ศ.2564 เท่ากับ 4.52 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี

การศึกษา 2563 ท่ีมีคะแนน 4.29 เท่ากับ 0.23 คะแนน 

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 

 

16. การบรรลุ

ความสำเร็จใน

การพัฒนาระบบ

และแนวทางการ

บริหาร

งบประมาณเงนิ

รายได ้ใหม้ี

ประสทิธภิาพ 

80 80.29 6. จัดระบบแผน

และงบประมาณ

ใหม้ี

ประสทิธภิาพ 

1. ควบคุมและจัดสรร

งบประมาณใหส้อดคลอ้ง กับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวทิยาลัยภายใต้

กระบวนการจัดทำแผนปฏบิตัิ

การและแผนงบประมาณที่ด ี

2. จัดระบบและแนวทางการ

บริหารงบประมาณเงนิรายได้

ใหม้ปีระสทิธภิาพย่ิงขึ้น โดยให้

สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์การ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มคีณะกรรมการปฏบิัตหินา้ที่

แทนสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นผู้พจิารณาและกำหนด

นโยบายการบริหารเงนินอกงบประมาณ และกำกบัตดิตามผลการ

ดำเนนิงาน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยและแผนปฏบิัติ

ราชการประจำป ีโดยปงีบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวทิยาลัยราช

ภัฏสุรินทร์ไดรั้บงบประมาณรวมทัง้สิ้น จำนวน 581,434,100 บาท 

ประกอบดว้ยงบประมาณแผ่นดนิ 477,434,000 บาท และเงนินอก

งบประมาณ จำนวน 104,000,100 บาท เมื่อสิ้นสุดไตรมาส 4 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 มผีลการใชจ้่ายในภาพรวม

จำนวนทัง้สิ้น 560,276,197 บาท คดิเป็นร้อยละ 96.36 คงเหลอื 

21,157,903 บาท คดิเป็นร้อยละ 3.64 

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1   ปฏริูประบบการบรหิารจัดการโดยยดึหลักธรรมาภบิาลเพื่อประสทิธภิาพและความยั่งยนื 

พัฒนามหาวทิยาลัยและ

สภาวการณ์ปัจจุบัน 

 

โดยเมื่อสิ้นสุดไตรมาส 4 เงนินอกงบประมาณ มผีลการใช้

จ่ายเงนินอกงบประมาณรวมทัง้สิ้น จำนวน 83,498,385 บาท คดิ

เป็นร้อยละ 80.29 งบประมาณแผ่นดนิ มผีลการใชจ้่ายเงนิ

งบประมาณแผ่นดนิรวมทัง้สิ้น จำนวน 476,777,812 บาท คดิเป็น

ร้อยละ  99.86 

 

17. การบรรลุผล

สำเร็จในการ

ดำเนนิงานตาม

แผนความ

ตอ้งการครุภัณฑ์

และสิ่งก่อสร้าง

ระยะ 5 ปี 

80 90  1. จัดทำแผนความตอ้งการ

ครุภัณฑ์และสิง่ก่อสร้างระยะ 

5 ป ีเพื่อใหก้ารจัดทำคำขอ

งบประมาณประจำปมีี

ประสทิธภิาพและสอดคลอ้ง

กับภารกจิและยุทธศาสตร์การ

พัฒนามหาวทิยาลัย 

 มหาวทิยาลัยดำเนนิการจัดทำแผนความตอ้งการ

ครุภัณฑ์และสิง่ก่อสร้างระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2565-2569) ที่

สอดคลอ้งกับภารกจิและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลัย ซึ่ง

รายละเอยีดของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่เป็นความตอ้งการของ

แต่ละหนว่ยงานไดถู้กนำไปจัดทำคำขอตัง้งบประมาณ เสนอขอรับ

งบประมาณ โดยเร่ิมใชต้ัง้แต่ปงีบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา 

 

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 

 

18. ร้อยละของ

เงนิรายไดท้ี่

เพิ่มขึ้นจากการ

บริหารจัดการ

ทรัพยากร 

ทรัพย์สนิ และ

ทรัพย์สนิทาง

ปัญญา (Base 

line ป ีพ.ศ. 

2560) 

≥5% 289 7. พัฒนาระบบ

การบริหาร

จัดการทรัพยากร 

ทรัพย์สนิ และ

ทรัพย์สนิทาง

ปัญญา 

1.  ออกระเบยีบมหาวทิยาลัย

เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากร ทรัพย์สนิ และ

ทรัพย์สนิทางปัญญาต่าง ๆ 

ของมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นระบบ

เดยีวกัน  

2. จัดหารายไดจ้ากการนำ

ผลงานวจิัย นวัตกรรม และ

ทรัพย์สนิทางปัญญาไปพัฒนา

สู่เชงิพาณิชย์ 

มหาวทิยาลัยออกประกาศเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากร ทรัพย์สนิ และทรัพย์สนิทางปัญญาต่าง ๆ ของ

มหาวทิยาลัยใหเ้ป็นระบบเดยีวกัน ทัง้นี้ ในปงีบประมาณ พ.ศ.

2564 -2565 มหาวทิยาลัยจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิและ

คุณค่าของมหาวทิยาลัย เช่น อาคารฝึกประสบการณ์วชิาชพี 

“ลา้นชา้ง” และรายไดจ้ากการวจิัย/สนับสนุนงานวจิัย รายไดเ้งนิ

อุดหนุนวจิัยโครงการ รายไดโ้ครงการองคก์ารบริหารส่วนตำบล 

(อบต.) รายไดเ้งนิคงเหลอืจากงานวจิยั รายได้รับเงนิอุดหนุน 

รายไดส้นับสนุนออมสนิยุวพัฒน์รักคนื รายได ้ส.ส.ว.ท. โครงการ

ราชภัฏฯ และอื่น ๆ เพื่อเปน็รายไดแ้กม่หาวทิยาลัยใชใ้นการบริหาร

จัดการ ดังนี้ 

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1   ปฏริูประบบการบรหิารจัดการโดยยดึหลักธรรมาภบิาลเพื่อประสทิธภิาพและความยั่งยนื 

3. จัดหาผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สนิและคุณค่าของ

มหาวิทยาลัย เช่น สถานฝึก

ประสบการณ์วชิาชพี “ลา้น

ชา้ง” สนิคา้ที่ระลกึของ

มหาวทิยาลัย / คณะ  เป็นตน้ 

4.  จัดซื้อวัสดุ / ครุภัณฑ์ร่วมกัน

ทัง้มหาวทิยาลัยเพื่อลด

รายจ่ายและเพิ่มประสทิธภิาพ

การดำเนนิงาน 

 
 

ปงีบประมาณ รายได้จาก

ทรัพย์สิน 

(ล้านช้าง) 

รายได้จาก

ทรัพย์สิน

อื่น ๆ 

รวม 

พ.ศ.2564 1,500,000 19,600,200 21,100,200  

พ.ศ.2565 3,160,556 78,974,516 82,135,072  

ส่วนต่าง 1,660,556 59,374,316 61,034,872 

คดิเป็นรอ้ยละ 111 303 289 

  

เมื่อพจิารณาส่วนต่างของปงีบประมาณ พ.ศ.2565  จะพบว่า 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิและ

คุณค่าของมหาวทิยาลัย เช่น สถานฝึกประสบการณ์วชิาชพี “ลา้น

ชา้ง” และจัดหารายไดจ้ากการนำผลงานวจิยั นวัตกรรม และ

ทรัพย์สนิทางปัญญาไปพัฒนาสู่เชงิพาณิชย์ เพื่อเป็นรายไดแ้ก่

มหาวทิยาลัยใชใ้นการบริหารจัดการ เพิ่มขึ้นจากปงีบประมาณ 

พ.ศ.2564 จำนวน 61,034,872 บาท คดิเป็นร้อยละ 289 จาก

งบประมาณรายได ้ปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

  



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 141 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2   ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับภารกิจ 

มหาวทิยาลัยมี

บรรยากาศที่ร่มร่ืน

เป็นธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้มที่ดทีี่

เกื้อหนุนใหเ้กดิการ

เรียนรู้ การพัฒนา

องค์ความรู้ และ

การทำงานทีม่ี

ประสทิธภิาพ และ

สามารถใชเ้ป็น

ปัจจัยดงึดูดให้

ผู้เรียนเลอืกมาเรียน

ที่มหาวทิยาลัย 

1. ร้อยละของ

พื้นที่สเีขยีวที่

ไดรั้บการจัดการ

อย่างเป็นระเบียบ

เรียบร้อยสวยงาม 

40 80 1. พัฒนาพื้นทีแ่ละ

สิ่งแวดลอ้มใหร่้ม

ร่ืนและสะอาด 

1. จัดทำแผนแม่บทการใช้

พื้นที่ของมหาวทิยาลัย 

เพื่อใหม้กีารพัฒนา

พื้นที่อย่างมี

ประสทิธภิาพและย่ังยืน 

2. เพิ่มพื้นที่สเีขยีวและ

ปรับปรุงภูมทิัศน์ใน

พื้นที่มหาวทิยาลัยให้

เป็นสถานที่พกัผ่อน

หย่อนใจของนักศกึษา 

บุคลากร และ

ประชาชนทั่วไป 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสริุนทร์ ดำเนนิการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม อาคารเรียนและอาคารสำนักงานใหม้คีวามแขง็แรง

มั่นคง ปลอดภัย และสร้างบรรยากาศที่ร่มร่ืน เป็นธรรมชาติเพื่อให้

นักศกึษา อาจารย์และบคุลากร เกดิการเรียนรู้ การพัฒนาองค์

ความรู้ การทำงานที่มปีระสทิธภิาพ 

ทัง้นี้ ในการพัฒนาพื้นทีแ่ละสิง่แวดลอ้มใหร่้มร่ืนและสะอาด

เป็นงานที่อยู่ในการดแูล รับผิดชอบของงานอาคารและสถานที่ 

สังกัดกองกลาง สำนักงานอธกิารบด ีไดม้กีารระดมบุคลากรเพื่อ

พัฒนาและปรับปรุงภูมทิัศน์ในพื้นทีม่หาวทิยาลัยใหเ้ป็นสถานที่

พักผ่อนหย่อนใจของนักศกึษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปอย่าง

สม่ำเสมอ 

 

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 

 

2. จำนวน

โครงการที่พัฒนา

สิ่งแวดลอ้มของ

มหาวทิยาลัยให้

ย่ังยืน  และ

ดำเนนิการได้

อย่างต่อเนื่อง 

≥5 15 

 

1. จัดทำแผนการพัฒนา

สิ่งแวดลอ้มของ

มหาวทิยาลัย ใหย่ั้งยืน 

อาท ิแผนการจดัการ

ขยะและนำ้เสยี 

แผนการอนุรักษ์

พลังงาน แผนการ

อนุรักษน์ำ้ แผนการ

ปกปอ้งรักษาระบบ

นเิวศนแ์ละธรรมชาติ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยกองพัฒนานักศกึษา ไดจ้ัด

กจิกรรมจติอาสา รักษ์สิง่แวดลอ้มของมหาวทิยาลัย จำนวน 15 

โครงการ  เป็นโครงการที่เกี่ยวขอ้งดา้นการปรับปรุงและพัฒนาภมูิ

ทัศน์ ของอาคาร หอพัก ถนน และสภาพแวดลอ้มภายในและ

ภายนอกมหาวทิยาลัย ไดแ้ก่ ชุมชนพื้นที่ใหบ้ริการที่มหาวทิยาลัย

รับผิดชอบ ตลอดจนบริเวณภายในมหาวทิยาลัย อาคาร สถานที่ 

ต่าง ๆ ทัง้นี้ ไดรั้บความร่วมมอืร่วมใจ จากบุคลากรและนกัศกึษา

เป็นอย่างดย่ิีง 

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 142 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2   ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับภารกิจ 

ภายในมหาวทิยาลัย 

แผนดำเนนิการดา้น

สิ่งแวดลอ้มสำหรับ

อาคารตา่ง ๆ 

 

3. ระดับความพงึ

พอใจของ

นักศกึษาและ

บุคลากรต่อการ

จัดการ

สภาพแวดลอ้ม

ของมหาวทิยาลัย 

≥80 86.80 

 

 มหาวทิยาลัยไดม้กีารประเมนิความพงึพอใจของนักศกึษา

และบุคลากรต่อการจัดการสภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลยั ผ่าน

กระบวนการประเมนิคุณภาพการจัดกจิกรรมและการจัดบริการ

นักศกึษา ปกีารศกึษา 2564 มหาวทิยาลัยมคีะแนนระดับความพงึ

พอใจเฉลี่ยรวม 4.34 คะแนน (ร้อยละ 86.80) 

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 

 

4. ร้อยละของการ

จัดการปริมาณ

ขยะที่เกดิขึ้น

ภายใน

มหาวทิยาลัยแต่

ละวัน 

 

100 100 

 

1. รณรงค์สร้างจติสำนกึให้

บุคลากรและนักศกึษา 

มสี่วนร่วมในการ

ประหยัด การอนุรักษ์

และการดแูลรักษา

สิ่งแวดลอ้มภายใน

มหาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยไดม้กีารรณรงค์สร้างจติสำนกึใหบ้คุลากรและ

นักศกึษา มสี่วนร่วมในการประหยัด การอนุรักษ์และการดูแลรักษา

สิ่งแวดลอ้มภายในมหาวทิยาลัย  โดยใชใ้หน้อ้ย เพื่อใหเ้กดิประโยชน์

สูงสุด ปดิสวชิเมื่อเลกิหรือหยุดใชง้าน ปดิ - เปดิเคร่ืองปรับอากาศ

ตามระยะเวลาที่กำหนด คัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถงั โดยมกีาร

ประกาศใชม้าตรการ 7 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สขุลกัษณะ สร้าง

นสิัย สวยงาม และสิ่งแวดลอ้ม) ซึ่งชว่ยใหห้น่วยงานมปีระสทิธภิาพ

ในการทำงานที่ดขีึ้นอย่างเสมอตน้เสมอปลาย และยังช่วยใหเ้กดิ

ความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น รวมทัง้ยังช่วยทำใหบ้คุลากรมี

จติสํานกึในการทำงานที่มรีะเบยีบ เรียบร้อย มใีจรักสถานที่ทำงาน

และมคีวามร่วมมอืในการทำงานกบัผู้อืน่ ทำใหบ้รรยากาศในการ

ทำงานดขีึ้น 

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 143 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2   ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับภารกิจ 

 

5. ร้อยละของ

ความสำเร็จใน

การพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคที่

ไดรั้บการปรับปรุง 

และสามารถใช้

งานไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 

90 90 2. พัฒนาระบบ

โครงสร้างพื้นฐาน

ของมหาวทิยาลัย

ใหส้มบูรณ์ 

1. จัดทำแผนการตรวจสอบ

และแผนการ

บำรุงรักษา / ซ่อมแซม

อาคารสถานที่และ

ระบบสาธารณูปโภค 

พร้อมทัง้ดำเนนิการ

ตามแผนฯ เพื่อให้

สามารถใชง้านไดอ้ย่าง

คุม้ค่าและมี

ประสทิธภิาพสูงสุด

อย่างต่อเนื่อง 

ในปงีบประมาณ พ.ศ.2565 งานอาคารและสถานที่ งานพัสดุ

ไดด้ำเนนิการสำรวจอาคาร สถานที่และระบบสาธารณูปโภค และ

ดำเนนิการซ่อมแซม บำรุงรักษาเพื่อใหส้ามารถใชง้านไดอ้ย่างคุม้ค่า

และมปีระสทิธภิาพสงูสดุอย่างต่อเนือ่ง โดยไดใ้ชง้บประมาณในการ

ดำเนนิการทัง้สิ้น 23,148,200 บาท 

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 

 

6. ร้อยละของ

อาคารสถานที่ที่

จำเป็นตอ่การ

ดำเนนิภารกจิ

ของมหาวทิยาลัย

อย่างเพยีงพอ 

90 90  1. จัดทำแผนการขอ

งบประมาณแผ่นดนิ

เพื่อก่อสร้างอาคาร

สถานทีท่ี่จำเป็นต่อการ

ดำเนนิภารกจิของ

มหาวทิยาลัย อาท ิ

ศูนย์กฬีามาตรฐาน 

หอประชมุ อาคารเรียน

รวม หอพักนักศกึษา 

และโรงอาหาร เป็นตน้ 

2.  ปรับปรุงหอพัก

นักศกึษาใหอ้ยู่อย่างสขุ

สบาย มคีวามปลอดภัย 

มหาวทิยาลัยดำเนนิการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดา้น ICT ครอบคลุมและเพยีงพอรองรับ

พื้นที่หลักของมหาวทิยาลัยอย่างมปีระสทิธภิาพ ดงันี้ 

1. ปรับปรุงระบบไฟฟา้  1 งาน 

2. ก่อสร้างศูนย์อาหาร และงานบริการนักศกึษ 

อเนกประสงค์ 1 หลัง 

3. ปรับปรุงอาคารเรียน  1 งาน 

4. ก่อสร้างศูนย์กฬีาอเนกประสงค์ 1 หลัง (งบผูกพัน 

ปงีบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564) 

5. ซ่อมบำรุงลฟิท์โดยสารอาคาร 31 

6. ซ่อมแซมวสัดุ ครุภัณฑห์อพักนักศกึษา 

7. ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบประปา จำนวน 1 งาน 

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 144 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2   ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับภารกิจ 

และมบีรรยากาศของ

การเรียนรู้ 

8. ซ่อมแซมหอ้งนำ้บริเวณชัน้ 2 อาคาร 31 

9. ซ่อมแซม ปรับปรุงหอ้งประชุมชัน้ 2 อาคาร 31 

10. ตดิตัง้ลฟิท์โดยสารอาคาร 44  

11. ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งสขุา อาคาร 2 จำนวน 1 งาน 

12. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ซึง่เป็นอาคารที่ใชใ้นการ

บริการวชิาการทัง้ดา้นการจัดการเรียนการสอน การประชุม การจัด

นทิรรศการต่าง ๆ  จำนวน 1 งาน 

 

7. ร้อยละของ

ความสำเร็จใน

การปรับปรุง

สัญญาณไฟ

จราจร พื้นผิว

จราจร และมี

ทางเดนิทีม่ี

หลังคา

ครอบคลุมพื้นที่

การศกึษาทั่วทัง้

มหาวทิยาลัย 

100 100  1. ปรับปรุงสภาพถนน

สายหลัก/สายรอง 

จัดระบบการจราจร 

ตดิตัง้ไฟส่องสว่างใน

ถนนอย่างทั่วถงึ จัดทำ

ลานจอดรถใหพ้อเพยีง

ในจุดทีเ่หมาะสม 

ตลอดพื้นที่หลกัของ

มหาวทิยาลัย และ

จัดทำทางเดนิเทา้เชื่อม

ระหว่างอาคารที่มี

ความเปน็ระเบยีบ

เรียบร้อย เป็นมติรกับ

สิ่งแวดลอ้มและ

ปลอดภัยต่อผู้พกิาร 

 

ในปงีบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวทิยาลัยดำเนนิการตดิตัง้

ระบบไฟส่องสว่างบริเวณทางเดนิรอบอาคาร และทางเทา้ภายใน

มหาวทิยาลัย และมกีารปรับพื้นทางเดนิเทา้เชื่อมระหวา่งอาคารทีม่ี

ความเป็นระเบยีบเรียบร้อย เป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้มและปลอดภัยต่อ

ผู้พกิาร บริเวณดา้นหลังอาคาร 31  

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2   ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับภารกิจ 

 

8. ร้อยละของ

ปริมาณการใช้

ไฟฟา้ในภาพรวม

ของมหาวทิยาลัย

ลดลง 

≥10 เพิ่มขึ้น

45.93 

 1.  ปรับปรุงระบบไฟฟา้ 

ระบบสุขาภบิาล ระบบ

ระบายนำ้ ระบบบำบัด

นำ้เสยี ระบบประปาให้

อยู่ในสภาพที่สามารถ

ใชง้านไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพและ

รองรับความตอ้งการใช้

งานในอนาคต 

ในปงีบประมาณ พ.ศ.2565 ปริมาณการใชไ้ฟฟา้ในภาพรวม

ของมหาวทิยาลัย ทัง้สิ้น 20,162,209 บาท  และในปงีบประมาณ 

พ.ศ.2564  ปริมาณการใชไ้ฟฟา้ในภาพรวมของมหาวทิยาลัย ทัง้สิ้น 

13,816,061 บาท เมื่อเปรียบเทยีบระหว่างปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

กับปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่า ในปงีบประมาณ พ.ศ.2565 มี

ปริมาณการใชไ้ฟฟา้เพิ่มขึ้นจากปงีบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 

6,346,148 บาท คดิเป็นร้อยละ 45.93 จากค่าใชจ้า่ยใน

ปงีบประมาณ พ.ศ.2564 (ค่าไฟฟา้) เนื่องจาก มหาวทิยาลัยมกีาร

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่หลายแหง่ 

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 

 

9. ร้อยละของ

จำนวนจุดสำหรับ

ใหบ้ริการ Wifi ที่

มปีระสทิธภิาพสงู

ครอบคลุมทัง้

พื้นที่ของ

มหาวทิยาลัย 

90 79 3. พัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน

ดา้น ICT ใหม้ี

ประสทิธภิาพ มี

ความมั่นคง และ

ปลอดภัย 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ทางดา้น ICT ใหม้ี

ประสทิธภิาพในการ

บริการทัง้ดา้น Security, 

Cloud Platform และ 

ประสทิธภิาพของ

โครงข่าย ICT 

โดยเฉพาะระบบ WIFI 

ใหบ้ริการครอบคลุม

พื้นที่ทัง้มหาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยไดด้ำเนนิการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน ดา้น ICT เพื่อรองรับการบริหารจัดการ การเรียนการสอน 

จากการประเมนิความพงึพอใจงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประกอบดว้ย ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless) สามารถ

ใหบ้ริการไดค้รอบคลุมทั่วถงึ ความเร็วในการใชง้านอนิเตอร์เน็ต 

ความสะดวกในการเขา้ถงึเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต และความสเถยีร

ภาพของเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต สามารถใชง้านอนิเทอร์เนต็ ไดอ้ย่าง

ต่อเนื่อง มคีะแนนเทา่กับ 3.95 คดิเปน็ร้อยละ 79 โดยมรีะบบต่างๆ

ไดแ้ก ่

- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ ออนไลน์ (SRRU 

eService) 

- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการและการตัดสนิใจ 

(SRRU MIS) ระบบเงนิเดอืนออนไลน ์

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2   ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับภารกิจ 

- ระบบสารสนเทศเพื่อบริการการศกึษา (Education Service 

System: ESS) 

- ระบบ e-Learning (SRRU e-Learning) 

- พัฒนาระบบการเรียนการสอนในรูปแบบ Platform Moodle 

SRRU 

- ซ่อมบำรุงสายสัญญาณ Fiber Optic จำนวน 2 เสน้ทาง 

ระหว่าง อาคาร 41 ไปยังโรงยิมเนเซยีม (เดมิ) และโรงยิมเนเซยีม 

(ปัจจุบัน) และระหวา่งหอพักนักศกึษาไปยังฝ่ายยานพาหนะและฝ่าย

อาคารสถานที ่

- ปรับปรุงระบบอนิเทอร์เน็ตไร้สายใหค้รอบคลมุพื้นที่

ใหบ้ริการภายในมหาวทิยาลัย 

- ตดิตัง้สายสัญญาณจากอาคาร 31 ไปยังอาคารใหม่ ไดแ้ก่ 

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44 ) คณะวทิยาการจัดการ 

และอาคารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 45) 

 

10. ร้อยละของ

จำนวน

แอพพลเิคชั่น

ครอบคลุม

ภารกจิที่สำคญั 

3 17  1. พัฒนาเครือข่าย/ระบบ 

เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพ  

ระบบสนบัสนุนการ

ตัดสนิใจ ระบบ

สารสนเทศเพื่อการ

บริหาร ระบบเอกสาร

อเิล็กทรอนกิส์ ระบบ

บริหารงานบุคคล 

ระบบบริหารงานวจิัย 

มหาวทิยาลัยฯ ไดพั้ฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการ

บริหารจดัการ และการจัดการเรียนการสอน ใหเ้กดิประสทิธภิาพ

สูงสุด โดยมหีอ้งปฏบิตักิาร DATA CENTER เพื่อใชค้วบคุมระบบ

โครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยี ที่สำคัญต่าง ๆ ของมหาวทิยาลัย 

ไดแ้ก ่ 

- ระบบสารสนเทศเพื่อการบรกิารออนไลน์ (SRRU 

eService) อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใชบ้ริการในดา้น  

1) ระบบฐานขอ้มูลรายงานการปฏบิัตงิานรายบุคคล  

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2   ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับภารกิจ 

ระบบการถ่ายทอด

เทคโนโลยี การบริหาร

ทรัพยากรของ

มหาวทิยาลัย เป็นตน้ 

2) ระบบแจง้ปญัหาการใชง้านระบบคอมพวิเตอร์และระบบ

เครือข่าย   

3) ระบบสำหรับจองหอ้งประชุม/หอ้งปฏบิัตกิารคอมพวิเตอร 

- ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการและการ

ตัดสนิใจ (SRRU MIS) ประกอบดว้ย 

1) ระบบงานสารบรรณ  

2) ระบบบริหารบุคคล  

3) ระบบงานกองทุนพัฒนาบุคลากร  

4) ระบบเงนิเดอืนออนไลน์  

- ระบบอเีลริ์นนิ่ง (SRRU e-Learning) เป็นระบบการ

จัดการความรู้ออนไลน์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้ การ

จัดการเรียนการสอนออนไลน์ และ การสอบออนไลน์  

- ระบบสารสนเทศบรหิารโครงการยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ป ี(SRRU 

Bigdata) สำหรับบริหารโครงการยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น และการจัดการระบบฐานขอ้มูลในจังหวดั

สุรินทร์ ประกอบดว้ย 1) ขอ้มูลประชากร 2) ขอ้มูล

ทรัพยากรธรรมชาต ิ3) ขอ้มูลสิ่งแวดลอ้ม 4) ขอ้มูลการเกษตร 5) 

ขอ้มูลสุขภาพ  6) ฐานขอ้มูล OTOP   

- ระบบสารสนเทศบรหิารงบประมาณ พัสดุ การเงนิ 

และบัญชกีองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พงึจ่าย ลักษณะ 3 มิติ 

(SRRU PBBS)  ใชส้ำหรับบริหารงบประมาณ การเบกิจ่าย การ

จัดซื้อ-จัดจา้ง ระบบครุภัณฑ์  
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 
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- ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OPAC) และระบบวารสาร

ออนไลน์ (SRRU IR) สำหรับการสบืคน้ขอ้มูลผ่านระบบออนไลน์  

- ระบบสารสนเทศเพื่อบรกิารการศึกษา(Education 

Service System: ESS) เป็นระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการ

คณะวชิา หน่วยงานสนับสนุนทางการศกึษา ระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโท และปริญญาเอก ประกอบดว้ย  

1) ระบบหลักสตูร แผนการเรียน  

2) ระบบงานทะเบยีนและวัดผล  

3) ระบบจองรายวชิาออนไลน์  และ  

4) ระบบจัดชัน้เรียน 

- ระบบสนับสนนุการบรหิารจัดการงานวิจัย นวัตกรรม 

งานสร้างสรรค์ ทรัพย์สนิทางปัญญา  เป็นระบบระบบสารสนเทศ

ที่มปีระสทิธภิาพ ทีเ่กี่ยวกับการบริการการสนับสนุนงานวจิัย ใน 

https://research.srru.ac.th/research/ ในหัวขอ้การจดทรัพย์สนิทาง

ปัญญา ซึ่งแสดงขอ้มูลการจดทรัพย์สนิทางปญัญา โดยมแีบบฟอร์ม

การขอจดลขิสทิธิ์ รายชื่อนักวจิัยที่ไดรั้บการจดลขิสทิธิแ์ลว้ และ

หนังสอืรับรองการแจง้จดลขิสทิธิ์ ซึ่งนักวจิัยเจา้ของผลงานสามารถ

นำผลงานวจัิยที่ไดรั้บการรับรองไปใชป้ระโยชน์ในเชงิวชิาการและ

การพัฒนาความเขม้แขง็ใหก้ับสังคม ชุมชน ทอ้งถิ่นได ้อกีทัง้ยังม ี

http://srruir.srru.ac.th:8080/jspui/ ซึง่เป็นฐานขอ้มลูที่ชว่ยคณาจารย์ 

นักวจิัยและมหาวทิยาลัย ในการสบืคน้ขอ้มูล ผลงานวจิัยดา้น

งานวจิัยนวัตกรรมที่เป็นฐานขอ้มูลที่เผยแพร่ผลงานวจิัยของนักวจิ ั
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 
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- ระบบทำเนยีบนักวิจัย https://research 

.srru.ac.th/researcher แสดงรายละเอยีดขอ้มูลนักวจิัย ตลอดจน

ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นของนกัวจิยัแต่ละคน  

 

11. จำนวนของ

ระบบ ICT ที่ไดรั้บ

การพัฒนาเพื่อ

สนับสนุน

นวัตกรรมการ

เรียนรู้และระบบ

จัดการเรียนการ

สอนในทุก

รูปแบบ  

≥2 6  1. พัฒนาระบบ ICT เพื่อ

สนับสนนุการเรียนการ

สอน และนวัตกรรม

การเรียนรู้ในทุก

รูปแบบ 

มหาวทิยาลัยฯ ไดพั้ฒนาระบบสารสนเทศ ระบบ ICT เพื่อ

สนับสนนุการเรียนการสอน และนวัตกรรมการเรียนรู้ในทกุรูปแบบ 

เพื่อรองรับการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน ใหเ้กดิ

ประสทิธภิาพสูงสุด ไดแ้ก ่

 - ระบบอเีลริ์นนิ่ง (SRRU e-Learning) เป็นระบบการ

จัดการความรู้ออนไลน์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้ การ

จัดการเรียนการสอนออนไลน์ และ การสอบออนไลน์ 

 - ระบบสารสนเทศเพื่อบรกิารการศึกษา(Education 

Service System: ESS) เป็นระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการ

คณะวชิา หน่วยงานสนับสนุนทางการศกึษา ระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโท และปริญญาเอก ประกอบดว้ย  

 1) ระบบหลกัสูตร แผนการเรียน  

 2) ระบบงานทะเบยีนและวัดผล  

 3) ระบบจองรายวชิาออนไลน์  และ  

 4) ระบบจัดชัน้เรียน 

 - ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OPAC) และระบบวารสาร

ออนไลน์ (SRRU IR) สำหรับการสบืคน้ขอ้มูลผ่านระบบออนไลน ์

 

 

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 150 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2   ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับภารกิจ 

 

12. ร้อยละของ

การเกดิอาชญา 

กรรมและ

อุบัตเิหตุร้ายแรง

ทางการจราจรใน

พื้นที่มหา 

วทิยาลัยลดลง 

 

100 100 4. พัฒนาระบบ

รักษาความ

ปลอดภัยที่มี

ประสทิธภิาพ 

1. จัดทำแผนแมบ่ทการ

รักษาความปลอดภัย

ของมหาวทิยาลัย 

เพื่อใหส้ามารถดแูล

รักษาทรัพย์สนิของทาง

ราชการและบุคลากร

ในพื้นที่ของ

มหาวทิยาลัยตลอด 24 

ชั่วโมง 

ในปงีบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวทิยาลัยไดด้ำเนนิการ

วางแผน กำกับ ดแูลและดำเนนิการรักษาความปลอดภัยของ

มหาวทิยาลัย เพื่อใหส้ามารถดูแลรักษาทรัพย์สนิของทางราชการ

และบุคลากรในพื้นที่ของมหาวทิยาลยัตลอด 24 ชั่วโมง จงึไม่มกีาร

เกดิอาชญากรรมและอุบัตเิหตุร้ายแรงทางการจราจรในพื้นที่

มหาวทิยาลัย 

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 151 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลติบัณฑิต 

บัณฑติจากมหาวทิยาลัยมี

คุณภาพตรงตามความ

ตอ้งการของสังคม มี

คุณธรรม มจีริยธรรม มี

ความรู้ความสามารถเชงิ

วชิาชพี พร้อมทำงานหรือ

ศกึษาต่อ อยู่ร่วมกับผู้อื่น

ได ้ในสังคมอย่างมี

ความสุข และพร้อมกา้ว

เขา้สู่ศตวรรษที่ 21 

1. ร้อยละของ

บัณฑติมงีานทำ 

ประกอบอาชพี

ส่วนตัวเป็นหลกั

แหลง่ หรือศกึษา

ต่อ ภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

หลังจบการศกึษา  

≥90 94.93 1. ผลติบัณฑติที่มี

คุณภาพและตาม

ความตอ้งการของ

ประเทศ 

1.  พจิารณาปรับปรุง

หลักสูตรที่มอียู่ หรือ

พัฒนาหลกัสูตรใหม่

ใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ที่

เปลี่ยนไปของสงัคม มี

ความหลากหลาย

สอดคลอ้งกับความ

ตอ้งการของผู้เรียน

และตลาดแรงงาน 

2. พจิารณาปรับลดหรือ

ควบรวมหลกัสูตรที่มี

ผู้สนใจเรียนนอ้ย

หรือไม่ตรงตามความ

ตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน 

3.  พัฒนาหลกัสูตรและ

กระบวนการเรียน               

การสอนที่สอดคลอ้ง

กับการศกึษาที่เนน้

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

(Outcome-Based 

Education) 

ปกีารศกึษา พ.ศ.2564  จากการสำรวจภาวการณ์มงีานทำ

ของบัณฑติ พบว่า ร้อยละของบัณฑติมงีานทำ ประกอบอาชพี

ส่วนตัวเป็นหลกัแหลง่ หรือศกึษาต่อ ภายในระยะเวลา 1 ปหีลังจบ

การศกึษา การมงีานทำและประกอบอาชพีอสิระของบัณฑติที่สำเร็จ

การศกึษา เท่ากับร้อยละ 94.93 โดยเฉพาะบัณฑติที่สำเร็จ

การศกึษาในหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑติสามารถสอบและไดรั้บการ

ขึ้นบัญชหีรือไดรั้บรางวัลทางดา้นวชิาการเป็นจำนวนมาก อันเป็น

ผลลัพธข์องความสามารถในผลติบัณฑติทีม่ศีักยภาพดา้นการสร้าง

สัมมาชพีของมหาวทิยาลัยฯ 

 

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 152 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลติบัณฑิต 

4.  ปรับปรุงรายวชิาใน

หมวดศกึษาทั่วไปให้

สอดคลอ้งกับ

เจตนารมณ์เพื่อ

เสริมสร้างความเป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์และมี

ทักษะของคนยุค

ดจิทิัล 

5.  พัฒนาหลกัสูตรระดับ

บัณฑติศกึษาโดยเนน้

หลักสูตรแบบบูรณา

การและหลักสูตร

นานาชาต ิ

 

2. ร้อยละความ

พงึพอใจของ

นายจา้งหรือ

อาจารย์  ที่

ปรึกษาที่มตี่อ

บัณฑติทัง้

ทางดา้น

ความสามารถเชงิ

วชิาชพีหรือ

วชิาการ และ

80 94.20 

 

 ผลการสำรวจความพงึพอใจของผู้ใชบ้ัณฑติตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(TQF) ป ีพ.ศ.2564 มี

คะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 4.71 (ร้อยละ 94.20) แสดงถงึศักยภาพของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในการผลติบัณฑติที่เป็นผู้มคีวามรู้

ความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนางานหรือ

แกไ้ขปญัหาสงัคม ตลอดจนมีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 

รู้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก พร้อมทัง้ยึดมั่นใน

จรรยาบรรณวชิาชพี 

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 153 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลติบัณฑิต 

คุณธรรม

จริยธรรม  

 

3. ร้อยละของ

จำนวนอาจารย์ที่

ไดรั้บการพัฒนา  

ในดา้น Smart 

Teaching  

≥50 83.86 2. พัฒนา

กระบวนการเรียน

การสอนสำหรับ           

การเรียนรู้ตลอด

ชวีติ 

1.  สนับสนนุการ

ปรับเปลี่ยนระบบการ

เรียนรู้ ของนักศกึษา

จากการสอนไปสู่การ

เรียนรู้ดว้ยตนเองมาก

ขึ้น ดว้ยการพัฒนา

สิ่งแวดลอ้มของการ

เรียนรู้เสมอืนที่

ผสมผสานกับการ

เรียนรู้ออนไลน์และ

เทคโนโลยีการสื่อสาร 

2.  เตรียมความพร้อม  

และสร้างความเขา้ใจ 

กับอาจารย์ผู้สอนใน

การเปลี่ยนรูปแบบ

ของหอ้งเรียน เพื่อใช้

หอ้งเรียนเป็นแบบ

เรียนรู้จริง  การ

จัดการเรียนรู้ที่ให้

นักศกึษาเปน็ผู้ลงมอื

ปฏบิัตร่ิวมกันเปน็หมู่

ปกีารศกึษา 2564 มหาวทิยาลัยมหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ดำเนนิการจัดหา พัฒนา ใหบ้ริการและส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยี

ใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนการผลติบัณฑติสายครูและสายอื่น ๆ ทีม่ี

คุณภาพ ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน เพื่อส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชวีติ (SRRU Online Learning) ใหก้ับอาจารย์รวม 

317 ราย จากจำนวนอาจารย์ในมหาวทิยาลัยทัง้หมด 378 ราย คดิ

เป็นร้อยละ  83.86 ไดแ้ก ่

1. ระบบสารสนเทศสำหรับนักศกึษา (Smart Students) 

2. ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (SRRU e-Learning) 

3. ระบบจัดสอบอเิล็กทรอนกิส์ (SRRU e-Testing) 

4.ระบบจัดการชัน้เรียนสำหรับผู้สอน (Classroom 

Management System) 

5. ระบบจองรายวชิาสำหรับนักศกึษา  

6. ระบบสบืคน้สารสนเทศหรือทรัพยากรอิเลก็ทรอนกิส ์

7. ซอฟต์แวร์ Microsoft for Education ประกอบดว้ย               

ชุดระบบปฏบิัตกิาร (Windows) ชุดระบบปฏบิัตกิารเคร่ืองแม่ข่าย 

พื้นที่เก็บขอ้มูล One Drive, Microsoft Office และ Office365 

8. ซอฟต์แวร์ Zoom Meeting และ Cisco WebEx รองรับการ

ประชุม อบรม การเรียนการสอน และจัดสอบออนไลน์                      

9. จัดกจิกรรมสง่เสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับ

นักศกึษาและบคุลากรมหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ดังนี้ 

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 154 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลติบัณฑิต 

คณะ   ผ่านเคร่ืองมอื

แห่งการเรียนรู้ของ

โลกยุคใหม่ เช่น 

Google Apps for 

Education และ

อาจารย์มคีวามเขา้ใจ

ในกระบวนการ Smart 

Teaching 

3.  สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมอืทางการศกึษา 

กับสถานศกึษา สถาน

ประกอบการ และ 

องค์กรต่าง ๆ ทัง้

ภาครัฐและเอกชน ทัง้

ในประเทศและ

ต่างประเทศ ใหเ้ป็น

แหลง่เรียนรู้ของ

นักศกึษา 

9.1 การอบรมเชงิปฏบิัตกิารแบบออนไลน์ หลักสูตร                    

“ระบบสนบัสนุนการเรียนการสอนและการทำงานที่บา้นดว้ย Office 

365 เมื่อวันที่ 9 มถิุนายน 2564 ดว้ยโปรแกรม Microsoft Teams โดย

มผู้ีเขา้ร่วมอบรม 41 คน  

9.2 การอบรมเชงิปฏบิัตกิารแบบออนไลน์ หลักสูตร “SRRU 

Online Learning : Moodle สำหรับผู้สอน” เมื่อวันที่ 10 มถิุนายน 

2564  ดว้ยโปรแกรม Microsoft Teams โดยมผู้ีเขา้ร่วมอบรม 31 คน 

 9.3 การอบรมส่งเสริมสมรรถนะดจิทิัลแบบออนไลน์  

หลักสูตร “สมรรถนะดจิทิัลที่จำเป็นสำหรับนักศกึษาระดับปริญญา

ตรี” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ดว้ยโปรแกรม Microsoft Teams 

โดยมผู้ีเขา้อบรม 92 คน 

9.4  การอบรมเชงิปฏบิตักิารแบบออนไลน์ หลักสูตร 

“Workshop : YouTube Live Streaming”  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 

ดว้ยโปรแกรม Cisco WebEx  โดยมผู้ีเขา้อบรม 34 คน 

9.5 การอบรมเชงิปฏบิัตกิารแบบออนไลน์ หลักสูตร “การใช้

งานโปรแกรม Cisco WebEx เพื่อการเรียนการสอนและการ

ฝึกอบรม” เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ดว้ยโปรแกรม Cisco WebEx  

โดยมผู้ีเขา้ร่วมอบรม 25 คน 

9.6 การอบรมสง่เสริมสมรรถนะดจิทิลัสำหรับนักศกึษาแบบ

ออนไลน์ คร้ังที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 – 13 มนีาคม 2565 ดว้ยระบบ

จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (SRRU e-Learning) ระบบจัดสอบ

อเิล็กทรอนกิส์ (SRRU e-Testing) และโปรแกรม Cisco WebEx โดย

มผู้ีเขา้ร่วมอบรม 94 คน 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 155 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลติบัณฑิต 

 ทัง้นี้ มหาวทิยาลัยไดล้งนามความร่วมมอืกับ

มหาวทิยาลัยทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ไดแ้ก่  

 1) โครงการความร่วมมอืทางดา้นวชิาการ ระหว่าง 

สถาบันอุดมศกึษา 16 แหง่ 

 2) ความร่วมมอืดา้นการวจิัย โดยความร่วมมอืระหว่าง

สำนักงานการวจิัยแหง่ชาต ิ(วช.) และเครือข่ายมหาวทิยาลัยราชภัฏ 

 3) โครงการความความร่วมมอืดา้นศลิปะและวัฒนธรรม 

เช่น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ พพิธิภัณฑ์จังหวัดสุรินทร์ 

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสุรินทร์ สมาคมสง่เสริมการท่องเที่ยว

จังหวัดสุรินทร์ และสถาบันอุดมศกึษา จำนวน 13 แหง่ เครือข่าย

สภาศลิปะและวัฒนธรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏแหง่ประเทศไทย 

กลุ่มภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื  และเครือข่ายต่างประเทศในการ

แลกเปลีย่นศลิปวัฒนธรรมนานาชาต ิ

 

4.ร้อยละของ

จำนวนรายวชิาที่

พัฒนาไปสู่  e-

Learning  

≥60 78.40 

 

1.  พัฒนาสือ่การเรียนรู้

และบทเรียนออนไลน์ 

ที่สนับสนุนใหเ้กดิการ

เรียนรู้ตลอดชวีติ (Life 

Long Learning) และ

สามารถพฒันาเปน็

รายวชิาออนไลน์ ที่

รองรับการเรียนรู้ตาม

อัธยาศัย (Massive 

มหาวทิยาลัยสนับสนุนการดำเนนิการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ในการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใชใ้นการดำเนนิงานทกุพันธกจิ ทัง้

การรวบรวม วเิคราะห์ การจัดการฐานขอ้มูล เพื่อการวางแผน การ

บริหารจดัการระบบการจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่ พัฒนาระบบ

การเรียนการสอนในรูปแบบ Platform Moodle SRRU และระบบ 

SRRU e-Learning  เป็นระบบการจัดการความรู้ออนไลน์ การ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้  การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

การสอบออนไลน์ ใหก้ับอาจารย์ เร่ือง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์

ดา้นดจิทิัลคอนเทนต์ เพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชวีติ (SRRU 

Online Learning) ใหก้ับอาจาร์รวม 317 ราย จากจำนวนอาจารย์ใน

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 156 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลติบัณฑิต 

OpeOnline Co urses, 

MOOCs) 

2. ปรับปรุงหอ้งเรียน 

หอ้งปฏบิัตกิารให้

สอดคลอ้งกับ

กระบวนทัศน์เกี่ยวกับ

กระบวนการเรียนรู้

ใหม่ (New Learning 

Paradigms) 

มหาวทิยาลัยทัง้หมด 378 ราย และสนับสนุนงบประมาณเพื่อ

ซ่อมแซม บำรุงรักษาสายสัญญาณ Fiber Optic จำนวน 2 เสน้ทาง 

ระหว่าง อาคาร 41 ไปยังโรงยิมเนเซยีม (เดมิ) และโรงยิมเนเซยีม 

(ปัจจุบัน) และระหวา่งหอพักนักศกึษาไปยังฝ่ายยานพาหนะและฝ่าย

อาคารสถานที่ ดำเนนิการปรับปรุงระบบอนิเทอร์เน็ตไร้สายให้

ครอบคลุมพื้นที่ใหบ้ริการภายในมหาวทิยาลัย และตดิตัง้

สายสัญญาณจากอาคาร 31 ไปยังอาคารใหม่ ไดแ้ก่ อาคารเรียน

รวมและอำนวยการ (อาคาร 44) คณะวทิยาการจัดการ และอาคาร

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 45) 

 

5.ร้อยละความพงึ

พอใจของ

ผู้ใชบ้ริการที่มตี่อ

หอสมุด 

90 81.80 3. พัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ (Learning 

Space) ใน

มหาวทิยาลัย 

1.  ปรับปรุงระบบ

กายภาพของหอสมุด 

ใหม้บีรรยากาศและสิง่

อำนวยความสะดวกที่

สนับสนนุการเรียนรู้  

มพีื้นที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้อย่าง

สร้างสรรค์ (Creative 

Education) สร้างแรง

บันดาลใจ 

2. พัฒนาเทคโนโลยีที่

รองรับการจัดการ

ทรัพยากรสารสนเทศ

ที่เขา้ถงึไดส้ะดวกตาม

ในปกีารศกึษา พ.ศ.2564 มหาวทิยาลัยสนับสนุน

งบประมาณเพื่อปรับปรุงระบบกายภาพของหอสมุด ใหม้ี

บรรยากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกที่สนับสนุนการเรียนรู้  มกีาร

บริหารหน่วยงานตามเกณฑ์ศูนย์ราชการสะดวกดา้นกายภาพ มี

พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ (Creative Education) สร้าง

แรงบันดาลใจ และสนับสนุนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เขา้ถงึ

ไดส้ะดวกตามมาตรฐานสากล จัดหาหรือพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็ว ตรงกับความตอ้งการของผู้ใชบ้ริการ 

ทัง้ในรูปแบบสิง่พมิพ์ และสื่ออเิลก็ทรอนกิส ์ดงันี้ 

- โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่องานระบบ

หอ้งสมดุอัตโนมัต ิ

- ระบบหอ้งสมุดอัตโนมัต ิ(OPAC) และระบบวารสาร

ออนไลน์ (SRRU IR) สำหรับการสบืคน้ขอ้มูลผ่านระบบออนไลน ์

- โครงการส่งเสริมสมรรถนะดจิทิลัสำหรับนักศกึษา 

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 157 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลติบัณฑิต 

มาตรฐานสากล จัดหา

หรือพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศที่ทันสมัย 

รวดเร็ว ตรงกับความ

ตอ้งการของ

ผู้ใชบ้ริการ ทัง้ใน

รูปแบบสิ่งพมิพ์ และ

สื่ออเิล็กทรอนกิส ์

3. ปรับปรุงหอสมุดให้

เป็นแหลง่การเรียนรู้ 

ดว้ยตนเองที่สำคญั

ของนักศกึษา 

บุคลากร และชุมชน 

รวมถงึนักศกึษา / 

นักเรียนที่มคีวาม

บกพร่องทางร่างกาย 

4. จัดตัง้หน่วยผลติสื่อ

ดจิทิัลเพื่อการเรียนรู้  

ที่สมบูรณ์แบบ 

(Production House) 

 

-  โครงการบริการวชิาการดา้นเทคโนโลยีดจิทิัล  

- โครงการเช่าซอฟต์แวร์ลขิสทิธิ์ Microsoft เพื่อจัดสรร

ลขิสทิธิ์ Office365 ใหน้กัศกึษาและบคุลากร  

- โครงการค่าใชบ้ริการลขิสทิธิ์โปรแกรม Zoom Meeting 

เพื่อรองรับการดำเนนิกจิกรรมออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และสถานการณ์ปกต ิ 

- โครงการค่าบริการอนิเทอร์เน็ต  

- โครงการค่าสาธารณูปโภค ISDN โทรศัพท์เหมาจ่าย 

โทรศัพท์ศูนย์ภาษา LINE Official Account บริการความปลอดภัย

ทางเว็บไซต์ (SSL) และโดเมนเนม  

- โครงการบริหารและซ่อมบำรุงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- โครงการจัดซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่ายประสทิธภิาพสูง 

เพื่อรองรับใหก้ารประมวลผลของระบบจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์ (SRRU e-Learning) เว็บไซต์มหาวทิยาลัย ฐานขอ้มูลวจิัย 

และหอ้งสมุดอัตโนมตัมิปีระสทิธภิาพ  

- โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานดา้นดจิทิัล เพื่อจัดหา

และปรับปรุงประสทิธภิาพการใหบ้ริการเครือข่ายไร้สาย จำนวน 4 

พื้นที่ ประกอบดว้ย ลานเอนกประสงค์ ชัน้ 1 อาคาร 28, สโมสร

นักศกึษาคณะครุศาสตร์, อาคารฝึกประสบการณ์วชิาชพีลา้นชา้ง 

ชัน้ 2 และอาคารวชิาการ ชัน้ 1 และ 2 

สำนักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดม้กีารสรุปผล

และประเมนิผลการดำเนนิงานโครงการข่ายความร่วมมอืระดับคณะ

เพื่อบริการคนืทรัพยากรสารสนเทศ โดยสำรวจความพงึพอใจของ



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 158 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลติบัณฑิต 

งานบริการ 3 งาน ประกอบไปดว้ย งานวทิยบริการ งานศูนย์ภาษา 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ พจิารณา 5 ประเด็นสำคญั คอื 1) ความ

พงึพอใจดา้นกระบวนการ /ขัน้ตอนการใหบ้ริการ 2) ความพงึพอใจ

ดา้นเจา้หนา้ที่ผู้ใหบ้ริการ  3) ความพงึพอใจดา้นสิ่งอำนวยความ

สะดวก และ 4) ความพงึพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการ ภาพรวมมี

คะแนนความพงึพอใจอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.09 

คดิเป็นร้อยละ 81.80 

 

6.การบรรลุ

ความสำเร็จในการ

ดำเนนิงานตาม

แผนการรับ

นักศกึษา 

≥90 66.42 4.พัฒนาระบบ

การสรรหา

นักศกึษาเชงิรุก 

1.  สร้างแรงจูงใจให้

นักเรียนที่เรียนดเีลอืก

เรียนทีม่หาวทิยาลัย

ราชภัฏสุรินทร์ และ

สร้างภาพลักษณ์ที่ดี

ต่อผู้ปกครองเพื่อ

สนับสนนุการตัดสนิใจ

ในการเลอืกเรียน 

2. สนับสนุน

ทุนการศกึษาในรูป

ของการจา้งงานใหก้ับ

นักเรียนที่เรียนดแีต่

ยากจนใหเ้ขา้ศกึษา

จนสำเร็จการศกึษา 

 

ในปกีารศกึษา 2564 มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มจีำนวน

นักศกึษาใหม่ (ภาคปกตแิละภาคพเิศษ) ทัง้สิ้น 1,458 คน เมื่อ

พจิารณาจำนวนนักศกึษาใหม่ตามแผนการรับที่กำหนดไว ้ปี

การศกึษา 2564 มหาวทิยาลัยกำหนดแผนการรับนักศกึษาไวท้ี่

จำนวน 2,195 คน (รวมภาคปกตแิละภาคพเิศษ)  มจีำนวนนักศกึษา

ใหม่จากการเขา้ศกึษาต่อ จำนวน 1,458 คน คดิเป็นร้อยละ 66.42 

จากจำนวนนักศกึษาใหมท่ี่กำหนดไวต้ามแผนการรับนักศกึษา  

และจากปกีารศกึษา 2563 ทีม่จีำนวนนักศกึษาใหม่ (ภาค

ปกตแิละภาคพเิศษ) จำนวน 1,658 คน เมื่อพจิารณาแลว้พบว่า     

ป ีการศกึษา 2564 มจีำนวนนกัศกึษาใหม่ลดลงจากปกีารศกึษา 

2563 จำนวน 200 คน คดิเป็นร้อยละ 12.06 

ทัง้นี้ จากจำนวนนักศกึษาที่รับใหม่ลดลงไม่เป็นไปตาม

เปา้หมายและไม่เป็นไปตามแผนการรับสมัครนักศกึษา เนื่องจาก

เกดิการแข่งขันกันระหว่างมหาวทิยาลัยฯใกลเ้คยีง รวมถงึค่านยิม

ของผู้ปกครองและนกัเรียนที่สนใจสาขาวชิาชพีครูมากกว่าดา้นอื่นๆ 

โดยมหาวทิยาลัยฯ ได้ดำเนนิงานเชงิรุกมากขึ้นในการแนะแนวและ

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 159 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลติบัณฑิต 

ประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียน สถานที่ กลุม่เปา้หมาย ในพื้นที่จังหวัด

สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีษะเกษ ร้อยเอ็ด ที่ไดป้ฏบิัต ิในทุก ๆ ป ีและยังได ้

จัดโครงการที่เกี่ยวขอ้งในการแนะแนว ประชาสัมพันธ์เพิ่มเตมิ ซึง่มี

ส่วนสำคญัที่จะเผยแพร่ขอ้มูลการรับสมัครนักศกึษาไดอ้ย่าง

กวา้งขวางมากขึ้น โดยใหอ้าจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวขอ้งสามารถ

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ใหม้คีวามน่าสนใจ ดงึดูดใจนักเรียน การให้

ทุนแก่นกัศกึษาที่มคีวามสามารถในแต่ละดา้นตามความถนัด 

นักศกึษาที่ไดรั้บทุนจะเป็นตน้แบบช่วยแนะนำ ส่งเสริม ใหน้อ้ง ๆ 

ไดรั้บทราบขอ้มูลทุนการศกึษา  

 

7.จำนวนของ

นักศกึษาจาก

ประเทศเพื่อน

บา้นมาศกึษาใน

แต่ละป ี

≥30 8  1.  ดำเนนิการ

ประชาสัมพันธ์เชงิรุก

เพื่อหานักศกึษาจาก

ประเทศเพื่อนบา้น 

โดยเฉพาะ

ราชอาณาจักรกัมพูชา

และสาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชน

ลาวมาศกึษา ทัง้ใน

ระดับปริญญาตรี และ

บัณฑติศกึษา 

 

ในปกีารศกึษา 2564  มจีำนวนนักศกึษาชาวต่างชาตทิี่เขา้มา

ศกึษาและฝึกประสบการณ์วชิาชพี ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

รวมทัง้สิ้น 8 คน ดงันี้ 
ลำดับ หนวยงานและ

ประเทศตนสงักัด 

จำนวน 

(คน) 

ระยะเวลา โครงการ 

1 ราชอาณาจักร

กัมพูชา 

1 19 ม.ิย. 

2564-ก.ย.

2566 

พระราชทานความ

ช่วยเหลือแก่

ราชอาณาจักรกัมพูชา 

2 Guizhou University 

of Finance and 

Economics 

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

7 13 พ.ย. 

2564-ก.พ.

2567 

โครงการบันทกึขอ้ตกลง 

MOU ระหว่าง 

มหาวทิยาลัยการเงนิและ

เศรษฐศาสตร์กุ้ยโจว 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

(Guizhou University of 

Finance and Economics) 

และมหาวทิยาลัยราชภัฏ

สุรินทร์  

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 160 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลติบัณฑิต 

 

8. จำนวนของ

นักศกึษาเขา้ร่วม

กจิกรรมเพื่อการ

พัฒนาทอ้งถิน่ 

≥2,000 2,500 5. พัฒนานักศกึษา

อย่างสร้างสรรคใ์ห้

เป็นบัณฑติ          

ที่พงึประสงค์ของ

สังคม 

1.  พัฒนาระบบอาจารย์ที่

ปรึกษาที่สามารถให้

ความช่วยเหลอืและ

สนับสนนุใหน้กัศกึษา 

ประสบความสำเร็จใน

การศกึษา โดยการให้

คำแนะนำดา้นการเรียน

และการทำกจิกรรม 

การปรับตัวเขา้กับสังคม

มหาวทิยาลัย และการ

พัฒนาบุคลกิภาพที่จะ

สนับสนนุใหน้กัศกึษา

เป็นคนดแีละคนเกง่ของ

สังคม 

มหาวทิยาลัยมกีระบวนการจัดกจิกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ของนักศกึษา ตัง้แตก่ระบวนการรับนกัศกึษา การเตรียมความ

พร้อมก่อนเขา้ศกึษา การใหค้ำปรึกษา ในระดับคณะและหลักสูตร 

พร้อมทัง้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศกึษาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒแิละทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยจัดกจิกรรม

ส่งเสริมคุณลกัษณะบัณฑติทีพ่งึประสงค์ กจิกรรมกฬีาหรือการ

ส่งเสริมสุขภาพ กจิกรรมบริการวชิาการ กจิกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 

หรือรักษาสิ่งแวดลอ้ม กจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม  

จัดกจิกรรมส่งเสริมศลิปะ ระดับคณะ และวัฒนธรรม อย่าง

ครบถว้น แหล่งงานทัง้เต็มเวลา และนอกเวลา, ทุนกูยื้มการศกึษา 

แหลง่ทุนการศกึษาต่อ ซึง่มนีกัศกึษาเขา้ร่วมไม่นอ้ยกว่า 2,500 คน 

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 

 

9. จำนวน

โครงการ / 

กจิกรรมที่พัฒนา

นักศกึษาใหม้ี

คุณลักษณะที่พงึ

ประสงค์ใหเ้ป็น

นักกจิกรรมเพื่อ

สังคม มจีติ

สาธารณะ มี

10 26  1. ปรับปรุงรูปแบบของ

กจิกรรมในการ

พัฒนานักศกึษาใหม้ี

คุณลักษณะที่พงึ

ประสงค์ ใหเ้ป็นนัก

กจิกรรมเพื่อสังคม ม ี      

จติสาธารณะ มคีวาม

รับผิดชอบต่อสังคม มี

คุณธรรมและ

ในปงีบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวทิยาลัยได้จัดกจิกรรม

พัฒนานักศกึษาในภาพรวมของมหาวทิยาลัย เพื่อพัฒนาผลลัพธ์

ของผู้เรียนใหค้รบทัง้ 3 ดา้นและสอดคลอ้งกบัอัตลักษณ์ 

คุณลักษณะบัณฑติที่พงึประสงค์ โดยใหน้ักศกึษามสี่วนร่วมในการ

จัดทำแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษา  ส่งเสริมใหเ้ป็นมภีาวะ

ผู้นำ มวีสิัยทัศน์กวา้งไกล ใฝ่เรียนรู้ตลอดชวีติ มคีวามสามารถใน

การใชภ้าษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศไดเ้ป็น

อย่างด ีมคีวามคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ มเีหตุผล และสามารถทำงาน

ร่วมกับผู้อื่นไดเ้ป็นอย่างด ีมสีขุภาพด ีมคีุณธรรม จริยธรรมและ

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 161 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลติบัณฑิต 

ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม มี

คุณธรรมและ

จริยธรรม มสีุข

ภาวะที่ด ี 

จริยธรรม มสีุขภาวะ

ที่ด ี

บุคลกิภาพที่พงึประสงค ์มจีรรยาบรรณและความชำนาญใน

ความสามารถพเิศษ. มจีติสำนกึในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

สิ่งแวดลอ้มและการทำนบุำรุงศลิปวัฒนธรรม รักประชาธปิไตย 

ภูมใิจใฝ่พัฒนาทอ้งถิ่น จำนวนทัง้สิ้น  26 โครงการ 

 

10. จำนวน

นักศกึษาเขา้ร่วม

โครงการสร้าง

เสริม

ประสบการณ์

อาชพีต่าง ๆ ทัง้

ใน และ

ต่างประเทศ  

≥100 200  1. สร้างเสริม

ประสบการณ์วชิาชพี 

ทัง้ใน และ

ต่างประเทศใหแ้ก่

นักศกึษา  โดยความ

ร่วมมอืกับภาคธุรกจิ / 

อุตสาหกรรมผ่าน

โครงการต่าง ๆ เช่น 

โครงการสหกจิศกึษา 

เป็นตน้ 

 ในปงีบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวทิยาลัยไดส้่งเสริมการสร้าง

เสริมประสบการณ์วชิาชพี ทัง้ใน และต่างประเทศใหแ้ก่นกัศกึษา  

โดยความร่วมมอืกับภาคธุรกจิ / อุตสาหกรรมผ่านโครงการต่าง ๆ 

เช่น โครงการสหกจิศกึษา เป็นตน้ ซึ่งมจีำนวนนักศกึษาเขา้ร่วม

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์อาชพีต่าง ๆ ทัง้ใน และ

ต่างประเทศ ไม่นอ้ยกว่า 200 คน 

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 

 

11. จำนวน

นักศกึษา / ศษิย์

เก่าเขา้ร่วม

โครงการบ่มเพาะ

ธุรกจิ 

≥100 2 6. พัฒนาการเป็น

ผู้ประกอบการใหม่

ใหแ้ก่นกัศกึษา 

1. สร้างจติวญิญาณและ

ปลูกฝังการเป็น

ผู้ประกอบการใหแ้ก่

นักศกึษา ใหม้พีื้นฐาน

แนวคดิความเปน็ผู้นำ 

การทำงานร่วมกบั

ผู้อื่น และมแีนวคดิใน

มหาวทิยาลัยไดส้่งเสริมและสร้างจติวญิญาณและปลูกฝัง

การเป็นผู้ประกอบการใหแ้ก่นักศกึษา ใหม้พีื้นฐานแนวคดิความเป็น

ผู้นำ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และมแีนวคดิในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

คุณภาพผ่านกระบวนการจดัการเรียนการสอน นอกจากนี้ยัง

สนับสนุนนักศกึษา / ศษิย์เก่าทีม่ศีักยภาพและผลงานเขา้สู่โครงการ

การบ่มเพาะธุรกจิ (Business Incubation) หรือการเตรียมความ

พร้อมเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) สนับสนุนโอกาส ใหเ้ขา้ถงึ

แหลง่ทุนจากภายนอก ซึง่ในปงีบประมาณ พ.ศ.2565 มศีษิย์เก่าให้

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 162 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลติบัณฑิต 

การพัฒนาผลติภัณฑ์

คุณภาพ 

2.  สนับสนุนนักศกึษา / 

ศษิย์เก่าที่มศีักยภาพ

และผลงานเขา้สู่

โครงการการบ่มเพาะ

ธุรกจิ (Business 

Incubation) หรือการ

เตรียมความพร้อม

เป็นผู้ประกอบการ

ใหม่ (Start Up) 

สนับสนนุโอกาส ให้

เขา้ถงึแหล่งทุนจาก

ภายนอก 

ความสนใจเขา้ร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกจิ และผ่านการประเมนิเป็น

ผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) จำนวน 2 ราย และเป็น (Business 

Incubation) จำนวน 2 ราย 

 

  



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 163 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4   พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย 

ผลติผลงานวจิัยที่มี

คุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับ ใน

ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

และมศีักยภาพ  ในการสร้าง

ผลกระทบเชงิบวกต่อ

เศรษฐกจิ สิ่งแวดลอ้ม ชุมชน 

และวัฒนธรรม 

1. ร้อยละของ

จำนวนอาจารย์ที่ทำ

วจิัยในแต่ละปี 

≥50 86.40 1. สร้างความ

เขม้แข็งในงานวจิัย 

ปรับปรุงโครงสร้าง

พื้นฐานดา้นการ

วจิัย และสร้าง

บรรยากาศการ

วจิัยที่เอื้อต่อการ

ผลติผลงานที่มี

คุณภาพ 

1. ปรับปรุงระบบบริหาร

จัดการที่มี

ประสทิธภิาพ สร้าง

กลไกเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการหา 

แหลง่ทุนวจิัยจาก

ภายนอกมหาวทิยาลัย 

2.  จัดทำแผนที่งานวจิัย 

(Research Mapping) 

และแผนทีค่วามรู้ 

(Knowledge 

Mapping) ของ

มหาวทิยาลัยเพื่อ

นำไปกำหนดเป็น

นโยบายและทิศ

ทางการวจิัยของ

มหาวทิยาลัยต่อไป 

3.  รักษาคุณภาพ

งานวจิัยของ

มหาวทิยาลัย โดยยึด

หลักของจรรยาบรรณ

ของการวจิัยที่ด ีและ

มโีครงสร้างพื้นฐาน

ปกีารศกึษา 2564 มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มจีำนวน

อาจารย์ประจำและนักวจิัยประจำ จำนวนทัง้สิ้น 361 คน ดงันี้ 

1.  กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอีาจารย์

ประจำปฏบิัตงิานจริง 100 คน  

2.  กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มอีาจารย์

ประจำปฏบิัตงิานจริง 244 คน  

3.  กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ มอีาจารย์ประจำ

ปฏบิัตงิานจริง 17 คน   

มผีลงานทางวชิาการและผลงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ค่าน้ำหนัก 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์  

รวม  
มนุษยศาสตร์ 

และ

สังคมศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี 

วทิยาศาสตร์

สุขภาพ  

ผลงานทางวชิาการ  

0.20 77 4 9 90 

0.40 2 - - 2 

0.60 42 4 1 47 

0.80 17 4 - 21 

1.00 26 9 1 36 

ผลงานสร้างสรรค์ 

0.20 - - -  

0.40 - - -  

0.60 2 - - 2 

0.80 - - -  

1.00 1 - - 1 

รวมผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์  199 

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 164 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4   พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย 

ของการวจิัยที่ได้

มาตรฐาน 

4.  สนับสนนุการวจิัยเชงิ

บูรณาการ  ระหว่าง

ศาสตร์ที่เนน้การวจิัย

แบบเชงิพื้นที่ (Area 

Based) ควบคู่ไปกับ

การพัฒนาสังคม และ

การแกป้ญัหาทีส่ำคญั

ของจังหวัดสุรินทร์และ

พื้นที่ตามแนวชายแดน

ไทย – กัมพูชา 

 

 

ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออเิล็กทรอนกิส์ Online  

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  

0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดับชาติ 

0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ  

1.00 งานสร้างสรรค์ที ่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค

อาเซียน/นานาชาต ิ 
 

เมื่อพจิารณาจากจำนวนอาจารย์ประจำและนักวจิัยทัง้หมด

ของมหาวทิยาลัย พบว่า ในปกีารศกึษา 2564 มอีาจารย์ที่จัดทำ

ผลงานวชิาการและงานสร้างสรรค์ ทัง้สิ้น 199 ผลงาน ผลรวมถ่วง

นำ้หนัก เทา่กับ 146.87 จากจำนวนอาจารย์ประจำและนักวจิัย

ทัง้สิ้น 361 คน คะแนนเฉลี่ยไดเ้ท่ากบั 4.32 คดิเป็นร้อยละ 86.40 

 

2.ร้อยละของจำนวน

บุคลากรสาย

สนับสนนุของ

มหาวทิยาลัยที่ทำ

วจิัยในแต่ละปี 

≥25 4.00 

 

 ในปงีบประมาณ พ.ศ.2565  มบีุคลากรสายสนับสนุนที่

ดำเนนิการผลติผลงานวจิัย รวม 8 ราย (สำนักสง่เสริมวชิาการ ฯ

จำนวน 2 ทุน  6 ราย ทุนละ 20,000 บาท , คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 ทุน 2 ราย ทุนละ 10,000 บาท) คดิ

เป็นร้อยละ 4.00 จากจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนใน

มหาวทิยาลัย 200 ราย (บคุลากรสายสนับสนุนที่เป็นขา้ราชการ 

พนักงานมหาวทิยาลัย พนกังานราชการ)  

 

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 165 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4   พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย 

 

3. จำนวน

ผลงานวจิัยของ

อาจารย์และ

บุคลากร ที่ไดรั้บ

การเผยแพร่โดยการ

ตพีมิพ์ในวารสาร

ระดับชาตหิรือ

นานาชาต ิหรือ

นำเสนอในที่ประชุม

วชิาการระดับชาต ิ

หรือนานาชาตทิี่อยู่

ในฐานขอ้มูล TCI, 

Scopus, ISI หรือ

ตามประกาศของ 

ก.พ.อ. หรือระเบยีบ

คณะกรรมการการ

อุดมศกึษาว่าดว้ย

หลักเกณฑ์การ

พจิารณาวารสารทาง

วชิาการสำหรับการ

เผยแพร่ผลงานทาง

วชิาการ พ.ศ. 2566 

≥50 68 

 

1. พัฒนาวารสารทาง

วชิาการต่าง ๆ ของ

มหาวทิยาลัยใหเ้ขา้สู่

มาตรฐานระดับชาตแิละ

ระดับนานาชาต ิ

2. พัฒนาวารสาร 

“Surindra Journal of 

Local Development” ซึง่

เป็นวารสารที่ตพีมิพ์เป็น

ภาษาอังกฤษเสนอเนื้อหา

เกี่ยวกับการพัฒนา

ทอ้งถิ่นที่ย่ังยืน ใหเ้ขา้สู่

มาตรฐานระดับนานาชาติ

โดยใหส้ถาบันวจิัยและ

พัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบใน

การบริหารจัดการ 

ปกีารศกึษา 2564 มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มจีำนวน

อาจารย์ประจำและนักวจิัยประจำ จำนวนทัง้สิ้น 361 คนดงันี้ 

1.  กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอีาจารย์

ประจำปฏบิัตงิานจริง 100 คน  

2.  กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มอีาจารย์

ประจำปฏบิัตงิานจริง 244 คน  

3.  กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ มอีาจารย์ประจำ

ปฏบิัตงิานจริง 17 คน   

มผีลงานทางวชิาการ มดีงันี้ 

ค่าน้ำหนัก 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์  

รวม  
มนุษยศาสตร์ 

และ

สังคมศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี 

วทิยาศาสตร์

สุขภาพ  

ผลงานทางวชิาการ  

0.20 77 4 9 90 

0.40 2 - - 2 

0.60 42 4 1 47 

0.80 17 4 - 21 

1.00 26 9 1 36 

รวมผลงานวิชาการ  196 

 

 

 

 

 

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 166 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4   พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย 

 

ค่านำ้หนัก ระดับคุณภาพ จำนวน 

0.60 บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับ

สมบูรณท่ี์ตพีมิพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ

ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

47 

0.80 บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับ

สมบูรณ์ท่ีตพีมิพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาตท่ีิไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 

ก.พ.อ.หรือตพีิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี

ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1  

21 

รวม 68  

 

4.จำนวนผลงาน

ตพีมิพ์เผยแพร่ใน

วารสารที่อยู่ใน

ฐานขอ้มูล TCI, 

Scopus, ISI หรือ

ตามประกาศของ 

ก.พ.อ.หรือระเบยีบ

คณะกรรมการการ

อุดมศกึษาว่าดว้ย 

หลักเกณฑ์การ

พจิารณาวารสาร

ทางวชิาการสำหรับ

การเผยแพร่ผลงาน

≥20 36 

 

 ปีการศกึษา 2564 มหาวทิยาลัยราชภฏัสุรินทร์ มจีำนวน

อาจารย์ประจำและนักวจิัยประจำ จำนวนทัง้สิ้น 361 คนดงันี้ 

1.  กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอีาจารย์

ประจำปฏบิัตงิานจริง 100 คน  

2.  กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มอีาจารย์

ประจำปฏบิัตงิานจริง 244 คน  

3.  กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ มอีาจารย์ประจำ

ปฏบิัตงิานจริง 17 คน   

มผีลงานทางวชิาการ มดีงันี้ 

 

 

 

 

 

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 167 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4   พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย 

ทางวชิาการ     

พ.ศ. 2556  

 

ค่าน้ำหนัก 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์  

รวม  
มนุษยศาสตร์ 

และ

สังคมศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี 

วทิยาศาสตร์

สุขภาพ  

ผลงานทางวชิาการ  

0.20 77 4 9 90 

0.40 2 - - 2 

0.60 42 4 1 47 

0.80 17 4 - 21 

1.00 26 9 1 36 

รวมผลงานวิชาการ  196 

 

ค่านำ้หนัก ระดับคุณภาพ จำนวน 

1.00 บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับ

สมบูรณ์ท่ีตพีมิพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาตท่ีิปรากฏในฐานระดับนานาชาติ

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศกึษา ว่าดว้ย

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการ

สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 

36 

รวม 36 

 

 

 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 168 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4   พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย 

 

5. ร้อยละของ

สัดส่วนบทความ

วจิัยที่ตพีมิพ์

เผยแพร่ต่อจำนวน

อาจารย์ทัง้หมด 

≥20 54.29 

 

 ปกีารศกึษา 2564 มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มจีำนวน

อาจารย์ประจำและนักวจิัยประจำ จำนวนทัง้สิ้น 361 คน ดงันี้ 

1.  กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอีาจารย์

ประจำปฏบิัตงิานจริง 100 คน  

2.  กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มอีาจารย์

ประจำปฏบิัตงิานจริง 244 คน  

3.  กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ มอีาจารย์ประจำ

ปฏบิัตงิานจริง 17 คน   

มผีลงานทางวชิาการ จำนวน 196 ผลงาน และผลงาน

สร้างสรรค์ จำนวน 3 ผลงาน รวมทัง้สิ้น 199 ผลงาน เมื่อพจิารณา

จากจำนวนอาจารย์ประจำและนักวจิยัทัง้หมดของมหาวทิยาลัย 

พบว่า ในปกีารศกึษา 2564 มีสัดส่วนจำนวนบทความวจิัย(ผลงาน

ทางวชิาการ) จำนวน 196 ผลงาน จากจำนวนอาจารย์ประจำและ

นักวจิัยทัง้สิ้น 361 คน คดิเป็นร้อยละ 54.29 

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 

 

6. จำนวนนักวจิัยรุ่น

ใหม่ในแต่ละป ี

≥20 - 

 

 ในปงีบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้

พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากร ใหม้คีวามสามารถในการ

สร้างผลงานวจิัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นประจำอย่าง

ต่อเนื่อง สนับสนุนและสง่เสริมการจัดหาแหล่งทุนวจิัย การจัดสรร

งบประมาณ และทรัพยากรใหเ้พยีงพอในการสร้างผลงานวจิัยงาน

สร้างสรรค์และนวัตกรรม มกีารจัดสรรงบประมาณในการทำ

นวัตกรรมใหทุ้กหลักสูตร มกีระบวนการส่งเสริมและบูรณาการการ

วจิัยกับการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยนักวจิัยส่วนใหญ่เป็น

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 169 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4   พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย 

คนเดมิทีม่ปีระสบการณ์และผลงานอยู่แลว้ จงึทำใหม้หาวทิยาลัยฯ 

ขาดนักวจิัยหนา้ใหม่ในปงีบประมาณ 2565 

 

7. จำนวนร้อยละ

ของผลงานวจิัยที่

ผลติไดส้ามารถ

นำไปใชป้ระโยชน์

เพื่อการแกไ้ขปัญหา

เชงิพื้นที่ การใช้

ประโยชน์เชงิ

พาณิชย์และ

อุตสาหกรรม  

≥10 10.20 2.พัฒนาศักยภาพ

นักวจิัยใหส้ามารถ

ผลติผลงานที่มี

คุณภาพ 

1. สร้างความเขม้แข็งดา้น

การวจิัยของคณาจารย์

และบุคลากรสาย

สนับสนนุผ่านกลไก

ต่าง ๆ ของ

มหาวทิยาลัยที่จัดไว ้

เช่น กองทุนสนับสนุน

การวจิัย การพัฒนา

นักวจิัยใหม่ การมี

ระบบพี่เลี้ยงนักวจิัย 

(mentor) คลนิกิการ

วจิัย เป็นตน้ 

2. จัดตัง้เครือข่ายนักวจิัย

โดยเนน้การใช้

ทรัพยากรร่วมกัน

เพื่อใหเ้กดิความ

สะดวกและ

ประสทิธภิาพในการ

บริหารจัดการ

ทรัพยากร 

3. พัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนใหม้คีวามรู้

ในปกีารศกึษา พ.ศ.2564 มหาวทิยาลัยฯ ได้นำผลงานจาก

การวจิัยและงานสร้างสรรค์ไปใชป้ระโยชน์ในการแกไ้ขปัญหาเชงิ

พื้นที่ การใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย์และอุตสาหกรรม และการพัฒนา

ความเขม้แข็งใหก้ับสงัคม ชมุชน ทอ้งถิ่น จำนวน 20 ผลงาน ดงันี้ 

1. ชุดโครงการวจิัย การวเิคราะห์ระบบโลจสิตกิส์เพื่อ

พัฒนาการคา้ขายชายแดนไทย-กัมพชูา  จังหวัดสุรินทร์  มี

โครงการย่อยภายใตแ้ผนงาน จำนวน 4 โครงการ คอื 

1.1 โครงการการศกึษาความพร้อมของระบบโลจสิตกิส์

สนิคา้และบริการของการคา้ชายแดนไทย-กัมพูชา 

จังหวัดสุรินทร์ 

1.2 โครงการการพัฒนาความรู้การจัดการนำเขา้และ

ส่งออกไทย-กัมพชูา เพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการ

แข่งขันของผู้ประกอบการคา้ชายแดนไทย-กัมพูชา  

จังหวัดสุรินทร์ 

1.3 โครงการการเพิ่มประสทิธภิาพการจดัการโลจสิตกิส์

ของผู้ประกอบการคา้ชายแดนไทย – กัมพูชา จังหวัด

สุรินทร์ 

1.4 การวเิคราะห์และพัฒนาระบบ โลจสิตกิสก์ารค้า

ชายแดนไทย-กัมพูชา จงัหวดัสุรินทร์ เพื่อเพิ่ม

ความสามารถทางการแขง่ขนั 

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 170 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4   พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย 

ความเขา้ใจในการใช้

งานวจิัยเป็นฐาน

ปรับปรุงการทำงาน

ประจำ (R TO R) และ

การวจิัยสถาบัน 

4. สนับสนุนใหค้ณาจารย์

ไปทำวจิัยร่วมกับ

หน่วยงานภายนอก 

5.  ส่งเสริมและผลักดัน

ใหเ้กดิงานวจิัยเชงิ

สร้างสรรค์ นวัตกรรม 

และการนำไปใช้

ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

 

2. ชุดโครงการวจิัย การพัฒนาและยกระดับผลติภัณฑ์พชื

สมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกจิสร้างสรรค์บนฐานทุนทาง

วัฒนธรรมและทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มนำ้ช ี จังหวัดบุรีรัมย์-สุรินทร์ 

โดยการถา่ยทอดใหชุ้มชนมคีวามสามารถในการพัฒนาการ

พึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อขึ้นส่งผลใหเ้กดิมูลคา่เศรษฐกจิ

สร้างสรรค์บนฐานทุนทรัพยากร และวัฒนธรรมในพื้นที่เพิ่มขึ้น 

3. โครงการวจิัยการพัฒนาประสทิธภิาพอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถ

แบบนั่งขับใหส้ามารถใชใ้นการเกษตรแบบครบวงจรในชุดเดียว เพื่อ

เพิ่มความสามารถในการแข่งขันเป็นผู้ประกอบการขา้วหอมมะลิ

และพชืไร่ จังหวัดสุรินทร์  

4. โครงการวจิัยปัจจัยเชงิสาเหตทุี่ส่งผลต่อการจัดการแรงงาน

ผู้สูงอายุในธุรกจิภาคบริการจังหวัดสริุนทร์ โดยส่งเสริมใหผู้้สูงอายุ

มงีานทำ มรีายไดท้ี่เหมาะสม สอดคลอ้งกับศกัยภาพและ

ความสามารถของผู้สงูอายุ 

5. งานวจิัยเร่ือง โครงการผลการเสริมฟักทองตอ่สมรรถนะ

ภาพการใหผ้ลผลติและค่าโลหติวิทยาของไก่เนื้อ มชีดุความรู้สูตร

การใชฟ้กัทองเสริมในอาหารไก่เนื้อเพื่อเพิ่มผลผลติใหแ้ก่ไก่เนื้อ 

โดยนำผลงานวจิัยไปใชป้ระโยชน์ในการพัฒนาอาชพีใหก้ับสงัคม 

ชุมชน ทอ้งถิ่น 

6. งานวจิัยเร่ือง  แนวทางการพัฒนาวสัดุหมักปุย๋จากวัตถุดบิ

เหลอืใชใ้นกระบวนการแปรรูปผลติภณัฑ์สมุนไพรดา้นสุขภาพและ

การแพทย์  จังหวดับุรีรัมย์-สุรินทร์” โดยนำผลงานวจิัยไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาอาชพีใหก้ับชมุชน ทอ้งถิน่ 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 171 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4   พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย 

7. งานวจิัยเร่ือง การแปรรูปผลติภัณฑ์ผงขัดผิวสมุนไพรเพื่อ

การพัฒนาเชงิพื้นที่ เขตลุม่นำ้ช ีจังหวัดบุรีรัมย์-สุรินทร์ โดยนำ

ผลงานวจิัยไปใชป้ระโยชน์ในการพัฒนาอาชพีใหก้ับชุมชน ทอ้งถิ่น 

8. โครงการบริการวชิาการตามแนวพระราชดำริ เร่ือง “การ

ถ่ายทอดองคค์วามรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวจิัยสู่การ

พัฒนาชุมชนในจังหวัดสุรินทร์” ในโครงการไดม้อบผลงานวจิัยเพื่อใช้

ประโยชน์ตอ่ชุมชนคอื “ตูอ้บความร้อนจากแสงอาทติย์” และ

ดำเนนิการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การวจัิยและมอบผลงานวจิัย

ใชป้ระโยชน์ 3 กลุ่มชุมชน ไดแ้ก่ 1) กลุ่มชุมชนเทศบาลกันตวจระ

มวล  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 2) กลุ่มชมุชนบา้นโคกเสาร์ ต.โคก

สะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ และ 3) กลุ่มชุมชนบา้นโพธิ์กอง ต.

เชื้อเพลงิ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 

9. ผลงานวจิัยของนักศกึษา เร่ือง “การพัฒนาระบบควบคุม

ความเร็วเพื่อการขึ้นลำมัดย้อมเสน้ไหม” ส่งมอบเทคโนโลยีจาก

ผลงานวจิัยใหแ้กก่ลุ่มวสิาหกจิชมุชนแม่บา้นเกษตรกรบา้นโพธิ์กอง 

หมู่ 3 ตำบลเชื้อเพลงิ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

10. งานวจิัยเร่ือง “ตูอ้บแบบควบคุมอุณหภูม ิ2 ระบบ” บูรณา

การร่วมกันระหว่างคณะวทิยาการจัดการและคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ถ่ายทอดองคค์วามรู้และเทคโนโลยีและมอบ

ผลงานวจิัยใชป้ระโยชน์ “ตูอ้บแบบควบคุมอุณหภูม ิ2 ระบบ” 

ใหก้ับกลุม่ชุมชนตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวดัสุรินทร์ ใน

กจิกรรมการพัฒนากระบวนการผลติ (เคร่ืองอบกก) 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 172 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4   พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย 

11. งานวจิัยกระบวนการย้อมเสน้ไหมดว้ยสธีรรมชาตจิากส่วน

ต่าง ๆ ของขี้เหล็ก ทดแทนการใชส้สีงัเคราะห์ ในตำบลคาละแมะ 

อำเภอศขีรภูม ิจังหวัดสุรินทร์ โดยผู้ประกอบอาชพีทอผ้าไหมใช้

วัสดุจากธรรมชาตทิี่มใีนทอ้งถิ่น ทดแทนการใชส้เีคมซีึ่งมผีลเสยีต่อ

สุภาพอนามัย 

12. งานวจิัยการพัฒนาตำรับยารักษาโรคเบาหวานจากภูมิ

ปัญญาหมอพื้นบา้น โดยการมสี่วนร่วมของชุมชน อำเภอศขีรภูม ิ

จังหวัดสุรินทร์ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ชนดิไม่พึง่อนิซูลนิ 

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใชเ้ป็นอกีหนึง่ทางเลอืกใน

การรักษาโรคเบาหวาน 

13. งานวจิัย การพัฒนาระบบฐานความรู้ป่าชุมขนอาลอ-โดน

แบบเพื่อการอนุรักษ์อย่างย่ังยืน ชุมชนไดร้ะบบฐานความรู้ป่าชุมชน

อาลอ-โดนแบบ เป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรทางธรรมชาตใินรูปแบบ

ดจิทิัลที่สามารถเขา้ถงึไดทุ้กที่ทุกเวลาด้วยตนเอง 

14. งานวจิัย เร่ือง การพัฒนาตูอ้บรังไหมแบบเลนสข์ยายความ

ร้อนจากแสงอาทติย์ เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการอบ. โดยนำ

ผลงานวจัิยไปใชป้ระโยชนใ์นการแกไ้ขปัญหาจากการประกอบ

อาชพีในชุมชน ทอ้งถิน่ 

15. งานวจิัย เร่ืองผลของโปรแกรมสง่เสริมความรอบรู้ดา้นสุข

ภาวะในการปอ้งกันโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อ

พฤตกิรรมสุขภาพที่พงึประสงคแ์ละความสุขมวลรวม กรณีศกึษา

ตำบลคาละแมะ อำเภอศขีรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ โดยนำผลงานวจิัย

ไปใชป้ระโยชน์ในการดูแลสุขภาพในชมุชน ทอ้งถิน่ 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 173 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4   พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย 

16. งานวจิัย เร่ือง “การพัฒนาคู่มอืสง่เสริมความปลอดภัย

ของเด็กวัยอนุบาลสำหรับผู้ปกครอง” โดยผู้ปกครองในชุมชนนำ

คู่มอืการส่งเสริมความปลอดภัยของลูกหลานในชมุชน 

17. งานวจิัยเร่ือง “การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤตกิรรม

ความปลอดภัยสำหรับเด็กวัยอนุบาลโดยกระบวนการมสี่วนร่วม

ของครูปฐมวัยและผู้ปกครองในจงัหวดัสุรินทร์” 

จากจำนวนผลงานวจิัย ปกีารศกึษา 2564 มจีำนวน 196 

ผลงาน ไดน้ำผลงานจากการวจิัยและงานสร้างสรรค์ไปใชป้ระโยชน์

ในการแกไ้ขปญัหาเชงิพื้นที่ การใชป้ระโยชน์เชงิพาณิชย์และ

อุตสาหกรรม และการพัฒนาความเขม้แขง็ใหก้ับสังคม ชุมชน 

ทอ้งถิ่น จำนวน 20 ผลงาน คดิเปน็ร้อยละ 10.20 

 

8. จำนวน

ผลงานวจิัยที่นำไปใช้

ประโยชน์ ในการ

แกป้ญัหาเชงิพื้นที่ใน

ดา้นการแกป้ัญหา

ความยากจนพัฒนา

คุณภาพชวีติ และ

ดา้นการศกึษาในแต่

ละป ี

≥5 30 3. นำผลงานวจิัย

และนวัตกรรมสู่

การสร้างมูลคา่

และการใช้

ประโยชน์เพื่อ

สังคม 

1.  สนับสนุนการวจิัยและ

พัฒนาในภาค

วสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อมเพื่อ

การเตบิโตอย่างย่ังยืน

ของประเทศ อาท ิ

การยกระดับ

ผลติภัณฑ์ ยกระดับ

กระบวนการผลติ 

หรือการพัฒนา

ผลติภัณฑ์ใหม่ เป็น

ตน้ 

ในปกีารศกึษา พ.ศ.2564 มหาวทิยาลัยฯ ไดน้ำผลงานจาก

การวจิัยและงานสร้างสรรค์ไปใชป้ระโยชน์ในเชงิวชิาการและการ

พัฒนาความเขม้แขง็ใหก้ับสังคม ชุมชน ทอ้งถิ่น การแกป้ญัหาเชงิ

พื้นที่ในดา้นการแกป้ญัหาความยากจนพัฒนาคุณภาพชวีติ และ

ดา้นการศกึษา จำนวน 30 ผลงาน ดงันี้ 

1. ชุดโครงการวจิัย การวเิคราะห์ระบบโลจสิตกิส์เพื่อ

พัฒนาการคา้ขายชายแดนไทย-กัมพชูา  จังหวัดสุรินทร์  มี

โครงการย่อยภายใตแ้ผนงาน จำนวน 4 โครงการ คอื 

1.1 โครงการการศกึษาความพร้อมของระบบโลจสิตกิส์

สนิคา้และบริการของการคา้ชายแดนไทย-กัมพูชา 

จังหวัดสุรินทร์ 

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 174 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4   พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย 

2.  สนับสนนุการวจิัยเชงิ

บูรณาการระหว่าง

ศาสตร์ที่เนน้การวจิัย

แบบเชงิพื้นที่ (Area 

Based) ควบคู่ไปกับ

การพัฒนาสังคมและ

การแกป้ญัหาทีส่ำคญั

ของจังหวัดสุรินทร์

และพื้นที่ตามแนว

ชายแดนไทย – 

กัมพูชา 

3.  สนับสนุนงานวจิัยที่

รองรับการพัฒนาและ

เสริมสร้างความ

เขม้แข็งของวชิาชพีครู 

และบุคลากรทางการ

ศกึษา 

4.  สนับสนุนการวจิัยดา้น

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ในเขต

จังหวัดสุรินทร์และ

พื้นที่ ตามแนว

ชายแดนไทย - 

กัมพูชา เพื่อให้

1.2 โครงการการพัฒนาความรู้การจัดการนำเขา้และ

ส่งออกไทย-กัมพชูา เพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการ

แข่งขันของผู้ประกอบการคา้ชายแดนไทย-กัมพูชา  

จังหวัดสุรินทร์ 

1.3 โครงการการเพิ่มประสทิธภิาพการจดัการโลจสิตกิส์

ของผู้ประกอบการคา้ชายแดนไทย – กัมพูชา จังหวัด

สุรินทร์ 

1.4 การวเิคราะห์และพัฒนาระบบ โลจสิตกิสก์ารค้า

ชายแดนไทย-กัมพูชา จงัหวดัสุรินทร์ เพื่อเพิ่ม

ความสามารถทางการแขง่ขัน 

2. ชุดโครงการวจิัย การพัฒนาและยกระดับผลติภัณฑ์พชื

สมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกจิสร้างสรรค์บนฐานทุนทาง

วัฒนธรรมและทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มนำ้ช ี จังหวัดบุรีรัมย์-สุรินทร์ 

โดยการถ่ายทอดใหชุ้มชนมคีวามสามารถในการพัฒนาการ

พึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อขึ้นส่งผลใหเ้กดิมูลคา่เศรษฐกจิ

สร้างสรรค์บนฐานทุนทรัพยากร และวัฒนธรรมในพื้นที่เพิ่มขึ้น 

3. โครงการวจิัยการพัฒนาประสทิธภิาพอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถ

แบบนั่งขับใหส้ามารถใชใ้นการเกษตรแบบครบวงจรในชุดเดียว เพื่อ

เพิ่มความสามารถในการแข่งขันเป็นผู้ประกอบการขา้วหอมมะลิ

และพชืไร่ จังหวัดสุรินทร์  

4. โครงการวจิัยปัจจัยเชงิสาเหตทุี่ส่งผลต่อการจัดการแรงงาน

ผู้สูงอายุในธุรกจิภาคบริการจังหวัดสริุนทร์ โดยส่งเสริมใหผู้้สูงอายุ



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 175 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4   พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย 

มหาวทิยาลัยเป็นศูนย์

ความเป็นเลศิในองค์

ความรู้เกี่ยวกับ

จังหวัดสุรินทร์และ

พื้นที่ตามแนว

ชายแดนไทย – 

กัมพูชา 

มงีานทำ มรีายไดท้ี่เหมาะสม สอดคลอ้งกับศกัยภาพและ

ความสามารถของผู้สงูอายุ 

5. งานวจิัยเร่ือง โครงการผลการเสริมฟักทองตอ่สมรรถนะ

ภาพการใหผ้ลผลติและค่าโลหติวทิยาของไกเ่นื้อ มชีดุความรู้สูตร

การใชฟั้กทองเสริมในอาหารไก่เนื้อเพื่อเพิ่มผลผลติใหแ้ก่ไก่เนื้อ 

โดยนำผลงานวจิัยไปใชป้ระโยชน์ในการพัฒนาอาชพีใหก้ับสงัคม 

ชุมชน ทอ้งถิ่น 

6. งานวจิัยเร่ือง  แนวทางการพัฒนาวสัดุหมักปุย๋จากวัตถุดบิ

เหลอืใชใ้นกระบวนการแปรรูปผลติภณัฑ์สมุนไพรดา้นสุขภาพและ

การแพทย์  จังหวดับุรีรัมย์-สุรินทร์” โดยนำผลงานวจิัยไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาอาชพีใหก้ับชมุชน ทอ้งถิน่ 

7. งานวจิัยเร่ือง การแปรรูปผลติภัณฑ์ผงขดัผิวสมุนไพรเพื่อ

การพัฒนาเชงิพื้นที่ เขตลุม่นำ้ช ีจังหวัดบุรีรัมย์-สุรินทร์ โดยนำ

ผลงานวจัิยไปใชป้ระโยชน์ในการพัฒนาอาชพีใหก้ับชุมชน ทอ้งถิ่น 

8. โครงการบริการวชิาการตามแนวพระราชดำริ เร่ือง “การ

ถ่ายทอดองคค์วามรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวจิัยสู่การ

พัฒนาชุมชนในจังหวัดสุรินทร์” ในโครงการไดม้อบผลงานวจิัยเพื่อใช้

ประโยชน์ตอ่ชุมชนคอื “ตูอ้บความร้อนจากแสงอาทติย์” และ

ดำเนนิการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การวจิยัและมอบผลงานวจิัย

ใชป้ระโยชน์ 3 กลุ่มชุมชน ไดแ้ก่ 1) กลุ่มชุมชนเทศบาลกันตวจระ

มวล  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 2) กลุ่มชมุชนบา้นโคกเสาร์ ต.โคก

สะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ และ 3) กลุ่มชุมชนบา้นโพธิ์กอง ต.

เชื้อเพลงิ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 176 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4   พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย 

9. ผลงานวจิัยของนักศกึษา เร่ือง “การพัฒนาระบบควบคุม

ความเร็วเพื่อการขึ้นลำมัดย้อมเสน้ไหม” ส่งมอบเทคโนโลยีจาก

ผลงานวจิัยใหแ้กก่ลุ่มวสิาหกจิชมุชนแม่บา้นเกษตรกรบา้นโพธิ์กอง 

หมู่ 3 ตำบลเชื้อเพลงิ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

10. งานวจิัยเร่ือง “ตูอ้บแบบควบคุมอุณหภูม ิ2 ระบบ” บูรณา

การร่วมกันระหว่างคณะวทิยาการจัดการและคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ถ่ายทอดองคค์วามรู้และเทคโนโลยีและมอบ

ผลงานวจิัยใชป้ระโยชน์ “ตูอ้บแบบควบคุมอุณหภูม ิ2 ระบบ” 

ใหก้ับกลุม่ชุมชนตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวดัสุรินทร์ ใน

กจิกรรมการพัฒนากระบวนการผลติ (เคร่ืองอบกก) 

11. งานวจิัยกระบวนการย้อมเสน้ไหมดว้ยสธีรรมชาตจิากส่วน

ต่าง ๆ ของขี้เหล็ก ทดแทนการใชส้สีงัเคราะห์ ในตำบลคาละแมะ 

อำเภอศขีรภูม ิจังหวัดสุรินทร์ โดยผู้ประกอบอาชพีทอผ้าไหมใช้

วัสดุจากธรรมชาตทิี่มใีนทอ้งถิ่น ทดแทนการใชส้เีคมซีึ่งมผีลเสยีต่อ

สุภาพอนามัย 

12. งานวจิัยการพัฒนาตำรับยารักษาโรคเบาหวานจากภูมิ

ปัญญาหมอพื้นบา้น โดยการมสี่วนร่วมของชุมชน อำเภอศขีรภูม ิ

จังหวัดสุรินทร์ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ชนดิไม่พึง่อนิซูลนิ 

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใชเ้ป็นอกีหนึง่ทางเลอืกใน

การรักษาโรคเบาหวาน 

13. งานวจิัย การพัฒนาระบบฐานความรู้ป่าชุมขนอาลอ-โดน

แบบเพื่อการอนุรักษ์อย่างย่ังยืน ชุมชนไดร้ะบบฐานความรู้ป่าชุมชน



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 177 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4   พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย 

อาลอ-โดนแบบ เป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรทางธรรมชาตใินรูปแบบ

ดจิทิัลที่สามารถเขา้ถงึไดทุ้กที่ทุกเวลาด้วยตนเอง 

14. งานวจิัย เร่ือง การพัฒนาตูอ้บรังไหมแบบเลนสข์ยายความ

ร้อนจากแสงอาทติย์ เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการอบ. โดยนำ

ผลงานวจัิยไปใชป้ระโยชน์ในการแกไ้ขปัญหาจากการประกอบ

อาชพีในชุมชน ทอ้งถิน่ 

15. งานวจิัย เร่ืองผลของโปรแกรมสง่เสริมความรอบรู้ดา้นสุข

ภาวะในการปอ้งกันโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อ

พฤตกิรรมสุขภาพที่พงึประสงคแ์ละความสุขมวลรวม กรณีศกึษา

ตำบลคาละแมะ อำเภอศขีรภูม ิจงัหวดัสุรินทร์ โดยนำผลงานวจิัย

ไปใชป้ระโยชน์ในการดูแลสุขภาพในชมุชน ทอ้งถิน่ 

16. งานวจิัย เร่ือง “การพัฒนาคู่มอืสง่เสริมความปลอดภัย

ของเด็กวัยอนุบาลสำหรับผู้ปกครอง” โดยผู้ปกครองในชุมชนนำ

คู่มอืการส่งเสริมความปลอดภัยของลูกหลานในชมุชน 

17. งานวจิัยเร่ือง “การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤตกิรรม

ความปลอดภัยสำหรับเด็กวัยอนุบาลโดยกระบวนการมสี่วนร่วม

ของครูปฐมวัยและผู้ปกครองในจงัหวดัสุรินทร์” 

มีการบูรณาการการวิจัยกับการเรยีนการสอน ดังนี ้

18. งานวจิัย เร่ือง “การพัฒนาระบบควบคุมความเร็วเพื่อ

การขึ้นลำมัดย้อมเสน้ไหม”บูรณาการงานวจัิยกับการเรียนการสอน

โดยกำหนดไวแ้ละระบแุนวทางการจดัการเรียนการสอนใน มคอ.3 

และมกีารรายงานผลใน มคอ. 5 ของแต่ละรายวชิาที่มกีารบูรณา

การร่วมกับงานวจิัย 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 178 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4   พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย 

19. นำความรู้จากการร่วมวจิัยระดับชาต ิเร่ืองการวจิัย 

CCR มากำหนดในรายวชิาวธิสีอนประถมศกึษา 2 ลงใน มคอ.3 

20. งานวจิัย เร่ือง การพัฒนาตูอ้บรังไหมแบบเลนสข์ยาย

ความร้อนจากแสงอาทติย์ เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการอบ. ไดรั้บ

ทุนอุดหนุนการวจิัยจากสำนักงานการวจิัยแห่งชาต(ิวช.) บูรณา

การกับรายวชิา 5671205 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทอ้งถิ่น 

21. งานวจิัย เร่ืองผลของโปรแกรมสง่เสริมความรอบรู้ดา้น

สุขภาวะในการปอ้งกันโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ต่อพฤตกิรรมสุขภาพที่พงึประสงคแ์ละความสขุมวลรวม 

กรณีศกึษาตำบลคาละแมะ อำเภอศขีรภูม ิจังหวดัสุรินทร์ บูรณา

การกับ 1) รายวชิา 4072306o การปฐมพยาบาลและการดูแล

ผู้ป่วยที่บา้น 2) รายวชิา 4071210o แนวคดิและทฤษฎพีฤตกิรรม

สุขภาพ และ 3) รายวชิา 4072516o 4) รายวชิา 4072309n 

โภชนาการและสขุาภบิาลอาหาร 

22. งานวจิัย การพัฒนาระบบพื้นฐานความรู้ป่าชุมชน

อาลอ-โดนแบนเพื่อการอนุรักษ์อย่างย่ังยืน โดยบูรณาการกับ

รายวชิา ELIS 623212 การจัดการสารสนเทศทอ้งถิ่น และวชิา 

ELIS623143 การจัดการความรู้ 

23. งานวจิัยเร่ือง “จัดประสบการณ์เกมการศกึษาแบบมี

ส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมทกัษะการแกป้ญัหาของเดก็ปฐมวัยในศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็สงักัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจงัหวดัสุรินทร์” 

บูรณาการวจิัยในรายวชิา 1072714n เกมการศกึษาสำหรับเดก็

ปฐมวัย  



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 179 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4   พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย 

24. งานวจิัยเร่ือง “การพัฒนารูปแบบการส่งเสริม

พฤตกิรรมความปลอดภัยสำหรับเดก็วัยอนุบาลโดยกระบวนการมี

ส่วนร่วมของครูปฐมวัยและผู้ปกครองในจังหวัดสุรินทร์” บูรณา

การวจิัยในรายวชิา EECE621103 การพัฒนาสุขภาวะและความ

ปลอดภัยสำหรับเดก็ปฐมวัย 

25. งานวจิัย เร่ือง “การพัฒนาคู่มอืสง่เสริมความปลอดภัย

ของเด็กวัยอนุบาลสำหรับผู้ปกครอง” บูรณาการวจิัยในรายวชิา 

EECE621103 การพัฒนาสขุภาวะและความปลอดภัยสำหรับเดก็

ปฐมวัย 

26. งานวจิัย  งานวจิัยเร่ือง “การพัฒนากลา้มเนื้อมดัเลก็

และความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กที่มคีวามตอ้งการพเิศษใน

จังหวัดสุรินทร์ โดยการใชก้จิกรรมศลิปะบำบัด”บูรณาการใน

รายวชิา 1074902n การวจิัยในชัน้เรียนระดับปฐมวัย และ 

1074204n การศกึษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กปฐมวัย 

27. โครงการผลการเสริมฟักทองต่อสมรรถนะภาพการให้

ผลผลติและค่าโลหติวทิยาของไก่เนื้อ บูรณาการกับรายวชิา 

EAGI626305 การเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน วชิา EAGI626201 การ

วางแผนการจัดการฟาร์มและธุรกจิเกษตร และวชิา EAGI626320 

สุขศาสตร์สัตว ์

  



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 180 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5   พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Social Engagement) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยนื 

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สุรินทร์เป็นศูนย์กลาง   

การใหบ้ริการทาง

วชิาการ เป็นที่พึ่ง

ทางดา้นวชิาการของ

สังคม สามารถ

แกป้ญัหาและ

ตอบสนองความ

ตอ้งการของสังคมและ

ภูมภิาคไดอ้ย่าง

เหมาะสมและทันต่อ

เวลา เพื่อการพัฒนา

สังคมที่เขม้แขง็และ

ย่ังยืนตามหลัก

เศรษฐกจิพอเพยีง 

1.จำนวนระบบการ

บริการวชิาการที่มี

ประสทิธภิาพและ

ทุกภาคส่วนของ

สังคมสามารถ

เขา้ถงึไดโ้ดยสะดวก

และรวดเร็ว 

≥1 3 1. ส่งเสริมและ

สนับสนนุใหเ้กดิ

การบริการ

วชิาการอย่างเป็น

ระบบ และเป็น

เอกภาพ 

2. ดำเนนิ

โครงการพัฒนา

ทอ้งถิ่นที่

สอดคลอ้งกับ

ยุทธศาสตร์

มหาวทิยาลัยราช

ภัฏเพื่อการพัฒนา

ทอ้งถิ่น ระยะ 20 

ป ี(พ.ศ. 2560 -

02579) และ

แผนการพัฒนา

ของจังหวัด ภาค 

และประเทศ 

1.  พัฒนาระบบและ

กลไกการบริหารงาน

บริการวชิาการใหม้ี

ความคล่องตัว เนน้

การใหบ้ริการแบบ

เบ็ดเสร็จ โดยมี

สถาบันวจิัยและ

พัฒนาเปน็หน่วยงาน

หลัก 

2. ส่งเสริมใหค้ณะ / 

สำนัก / สถาบัน 

ดำเนนิกจิกรรม

ใหบ้ริการวชิาการ

อย่างเขม้แข็งและมี

ประสทิธภิาพ 

3. สร้างเครือข่าย

พันธมติรเพื่อ

สนับสนนุการ

ใหบ้ริการ

กลุ่มเปา้หมาย 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ไดน้อ้มนำพระราโชบายดา้น

การศกึษาและยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา

ทอ้งถิน่ ระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2560-2679) มาเป็นแนวทางการ

ดำเนนิงานดา้นการบริการวชิาการแก่สังคม ชุมชนและทอ้งถิ่น 

โดยมโีครงการสำคัญที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่จังหวัด

สุรินทร์ ดา้นเศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดลอ้มและดา้นการศกึษา โดย

มโีครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศบรหิารโครงการ

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ระยะ 20 ป ี(SRRU Bigdata) สำหรับบริหารโครงการ

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น และการ

จัดการระบบฐานขอ้มูลในจังหวัดสุรินทร์ ประกอบดว้ย 1) ขอ้มูล

ประชากร 2) ขอ้มูลทรัพยากรธรรมชาต ิ3) ขอ้มูลสิง่แวดลอ้ม 4) 

ขอ้มูลการเกษตร 5) ขอ้มูลสขุภาพ 6) ฐานขอ้มูล OTOP โดยให้

ประชาชน หน่วยงานต่างๆ สามารถเขา้ถงึไดโ้ดยสะดวกและ

รวดเร็ว และระบบสนบัสนุนการบรหิารจัดการงานวิจัย 

นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ทรพัย์สนิทางปัญญา  เป็นระบบ

ระบบสารสนเทศที่มปีระสทิธภิาพ ที่เกี่ยวกับการบริการการ

สนับสนุนงานวจิัย ใน https://research.srru.ac.th/research/ ใน

หัวขอ้การจดทรัพย์สนิทางปัญญา ซึง่แสดงขอ้มูลการจด

ทรัพย์สนิทางปัญญา โดยมแีบบฟอร์มการขอจดลขิสทิธิ ์รายชื่อ

นักวจิัยที่ไดรั้บการจดลขิสทิธิแ์ลว้ และหนังสอืรับรองการแจง้จด

ลขิสทิธิ์ ซึ่งนกัวจิยัเจา้ของผลงานสามารถนำผลงานวจัิยที่ไดรั้บ

การรับรองไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิวชิาการและการพัฒนาความ

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผลสำเร็จ 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 181 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5   พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Social Engagement) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยนื 

เขม้แข็งใหก้ับสงัคม ชุมชน ทอ้งถิ่นได ้อกีทัง้ยังม ี

http://srruir.srru.ac.th:8080/jspui/ ซึง่เป็นฐานขอ้มลูที่ชว่ย

คณาจารย์ นักวจิัยและมหาวทิยาลัย ในการสบืคน้ขอ้มลู 

ผลงานวจิัยดา้นงานวจิัยนวัตกรรมที่เป็นฐานขอ้มูลที่เผยแพร่

ผลงานวจิัยของนักวจิัย และระบบทำเนยีบนักวิจัย 

https://research .srru.ac.th/researcher แสดงรายละเอยีดขอ้มูล

นักวจิัย ตลอดจนความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นของนกัวจิัยแต่ละคน 

 

2. จำนวนฐานขอ้มูล

ของพื้นที่บริการ 

(ศักยภาพชุมชน 

สภาพปัญหา และ

ความ ตอ้งการที่

แทจ้ริงของชุมชน) 

เพื่อใชใ้นการ

วเิคราะห์ ประเมนิ

และวางแผน พัฒนา

เชงิพื้นที่ตาม

ศักยภาพของ

มหาวทิยาลัย 

≥1 2 

 

1.  จัดทำแผนบริการ

วชิาการ พัฒนา

ฐานขอ้มูลพื้นฐาน

ปัญหาและความ

ตอ้งการของชมุชน

และทอ้งถิ่น สำรวจ

ความตอ้งการของ

หน่วยงาน / ชุมชน 

จัดทำแผนที่ความ

เชี่ยวชาญของพื้นที่ 

บุคลากร เครือข่าย

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้ดำเนนิการ

พัฒนาระบบฐานข้อมูลชุมชนท่ีสำคัญ คอื  

- การพัฒนาระบบสารสนเทศบรหิารโครงการ

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ระยะ 20 ป ี(SRRU Bigdata) สำหรับบริหารโครงการ

ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น และการ

จัดการระบบฐานขอ้มูลในจังหวัดสุรินทร์ ประกอบดว้ย 1) ขอ้มูล

ประชากร 2) ขอ้มูลทรัพยากรธรรมชาต ิ3) ขอ้มูลสิง่แวดลอ้ม 4) 

ขอ้มูลการเกษตร 5) ขอ้มูลสขุภาพ  6) ฐานขอ้มูล OTOP   

- ระบบสนับสนนุการบรหิารจัดการงานวิจัย นวัตกรรม 

งานสร้างสรรค์ ทรัพย์สนิทางปัญญา  เป็นระบบระบบ

สารสนเทศที่มปีระสทิธภิาพ ที่เกี่ยวกบัการบริการการสนับสนุน

งานวจิัย ใน https://research.srru.ac.th/research/ ในหัวขอ้การ

จดทรัพย์สนิทางปัญญา ซึง่แสดงขอ้มูลการจดทรัพย์สนิทาง

ปัญญา โดยมแีบบฟอร์มการขอจดลขิสทิธิ์ รายชื่อนักวจิัยที่ไดรั้บ

การจดลขิสทิธิแ์ลว้ และหนังสอืรับรองการแจง้จดลขิสทิธิ์ ซึง่

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผลสำเร็จ 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 182 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5   พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Social Engagement) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยนื 

นักวจิัยเจา้ของผลงานสามารถนำผลงานวจิัยที่ไดรั้บการรับรอง

ไปใชป้ระโยชน์ในเชงิวชิาการและการพัฒนาความเขม้แขง็ใหก้ับ

สังคม ชุมชน ทอ้งถิ่นได ้อกีทัง้ยังม ี

http://srruir.srru.ac.th:8080/jspui/ ซึง่เป็นฐานขอ้มลูที่ชว่ย

คณาจารย์ นักวจิัยและมหาวทิยาลัย ในการสบืคน้ขอ้มลู 

ผลงานวจิัยดา้นงานวจิัยนวัตกรรมที่เป็นฐานขอ้มูลที่เผยแพร่

ผลงานวจิัยของนักวจิัย 

 

3. จำนวนโครงการ

บูรณาการงานวจิัย

และงานบริการ

วชิาการของ

มหาวทิยาลัยเขา้กับ

กจิกรรมต่าง ๆ ตาม

โครงการ อพ.สธ.  

 

≥3 11 3. ดำเนนิ

โครงการและ

กจิกรรมต่าง ๆ 

ของโครงการ 

อพ.สธ. ตาม

บริบทของ

มหาวทิยาลัย 

1.  บูรณาการงานวจิัย

และงานบริการ

วชิาการของ

มหาวทิยาลัยเขา้กับ

กจิกรรมต่าง ๆ ตาม

โครงการ อพ.สธ. 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ไดน้อ้มนำพระราโชบายดา้น

การศกึษาและยุทธศาสตร์มหาวยิาลยัราชภัฏเพื่อการพัฒนา

ทอ้งถิน่ ระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2560-2679) มาเป็นแนวทางการ

ดำเนนิงานดา้นการบริการวชิาการแก่สังคม ชมุชนและทอ้งถิ่น 

ตามโครงการอนรัุกษ์พันธกุรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี (โครงการ 

อพ.สธ.) โดยมโีครงการสำคญัที่สร้างประโยชน์ตอ่ชุมชนในพื้นที่

จังหวัดสุรินทร์ ดา้นเศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดลอ้มและดา้น

การศกึษา รวมทัง้สิ้น 11 โครงการ ดงันี้ 

1. โครงการพัฒนากลว้ยและผลติภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง

เศรษฐกจิ 

2. โครงการจัดตัง้แหลง่เรียนรู้และอนุรักษ์สายพันธุ์กลว้ยใน

พื้นที่ตำบลกุดหวาย อำเภอศขีรภูม ิจงัหวัดสุรินทร์ 

3. โครงการสวนพฤกษศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

4. โครงการปลกูหญ้าแฝก โรงเรียนจารย์วทิยาคาร อำเภอ

ศขีรภูม ิจังหวดัสุรินทร์ 

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผลสำเร็จ 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 183 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5   พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Social Engagement) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยนื 

5. โครงการสนับสนุนกจิกรรมของชมรม อพ.สธธ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อสร้างจติสำนกึในการอนุรักษ์

พันธุกรรมพชืใหแ้ก่เยาวชน 

6.โครงการการพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

และโรงเรียนผู้ใหญ่ใจดตีามแนวโครงการพระราชดำริ 

7. โครงการสำนักรักบา้นเกดิ หมู่บา้นตน้แบบชุมชนราชภัฏ

ตามพระบรมราโชบาย : การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และการ

จัดการความเขม้แข็งของชมุชนตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

8.โครงการพัฒนาเกษตรกรดว้ยภูมปิัญญาชุมชนและพัฒนา

ธุรกจิชุมชน 2 พื้นที่เปา้หมาย 

9.โครงการจัดการสิ่งแวดลอ้มป่าชุมชน และการสร้างฝาย

ชะลอนำ้เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

10. โครงการสนับสนุนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

11. โครงการจัดการสิ่งแวดลอ้มการปลูกป่า 

  



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 184 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6  ส่งเสรมิและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

อนุรักษ์ ส่งเสริม สบืสาน 

ประยุกตใ์ช้

ศลิปวัฒนธรรมและภมูิ

ปัญญาทอ้งถิ่น เพื่อรักษา

คุณค่าและเพิ่มมูลค่า และ

เผยแพร่สู่ระดับชาตแิละ

นานาชาต ิตลอดจนการ

เชื่อมโยงองคค์วามรู้ดา้น

ศลิปวัฒนธรรมไปสู่

กระบวนการเรียนการ

สอนและการวจิัย 

1. จำนวนโครงการ/

กจิกรรมที่ไดรั้บ

การยอมรับว่าเป็น

ผู้นำในการอนุรักษ์

และประยุกต์ใช้

ศลิปวัฒนธรรม

และภูมปิญัญา

ทอ้งถิ่น       

≥5 10 1. พัฒนาระบบและ

กลไกการบริหาร

จัดการงานดา้นทำนุ

บำรุง

ศลิปวัฒนธรรม 

1.  จัดทำฐานขอ้มูล

รวบรวมองค์ความรู้

ดา้นศลิปวัฒนธรรมและ

ภูมปิัญญาทอ้งถิ่นกลุม่

ชาตพิันธุ์ของจงัหวดั

สุรินทร์ 

2.  สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมอืดา้นทำนุบำรุง

ศลิปวัฒนธรรมทัง้ใน

ประเทศและ

ต่างประเทศ 

ปงีบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สุรินทร์ ไดด้ำเนนิโครงการตามแผนดา้นการทำนุบำรุง

ศลิปวัฒนธรรม และความเปน็ไทย ที่เป็นการสบืสาน

ถ่ายทอดและประยุกต์ใช ้ประวัตศิาสตร์ ศลิปวัฒนธรรม

และความเป็นไทย ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม

ตามอัตลกัษณ์ของชุมชน ทอ้งถิ่น มกีารปรับและ

ประยุกต์ใช ้เพื่อการสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่า โดยมี

โครงการ หรือกจิกรรมทีไ่ดด้ำเนนิการ ตลอดจนการ

ดำเนนิกจิกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวทิยาลัย  

จำนวน   โครงการ ดังนี้ 

1. กจิกรรมนทิรรศการในงานกาชาดจงัหวัด

สุรินทร์ “คนของพระราชา ขา้ของแผ่นดิน” 

2. กจิกรรมจัดขบวนงานตอ้นรับและเลี้ยงอาหาร

ชา้ง “พระเศวตคูบ่านมศีรีกษัตริย์ไทย”  

3. นทิรรศการในงาน “100 ป ีราชภัฏพบิูล

สงคราม เทดิไทอ้งค์ราชนั” 

4. โครงการการแสดงศลิปวฒันธรรม "ตลาดลาน

วัฒนธรรม สะเร็น สร้างสุข สุรินทร์รุ่งเรือง เมอืงเกษตร

อนิทรีย์"  

5. โครงการส่งเสริมตน้ทุนทางวัฒนธรรมเชงิ

ผสมผสานภูมปิัญญาและวถิชีวีติทอ้งถิ่นเพื่อการสร้าง

คุณค่า และเพิ่มมูลค่าชุมชนตำบลโคกตะเคยีน  อำเภอ

กาบเชงิ จงัหวดัสุรินทร์ 

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผลสำเร็จ 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 185 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6  ส่งเสรมิและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

6.โครงการประเพณี “แซนโฎนตา”บูชาบรรพ

บุรุษ ประจำป ี2564 

7. โครงการทอดกฐินสามัคค ีมหาวทิยทยาลัยราช

ภัฏสุรินทร์ : ประจำป ี2564    

8.โครงการจัดทำมาตรฐานพธิกีารที่เกีย่วขอ้งกับ

วถิชีวีติความเป็นไทย 

9.โครงการอนุรักษ์สบืสานวัฒนธรรมการใช ้และ

สวมใส่ผ้าไทย   

10. โครงการสบืสานประเพณีสงกรานต ์“สายนำ้

แห่งศรัทธา มหาสงกรานต์วถิไีทย แต่งผ้าไหม  ไหวพ้ระ

บรมสารีริกธาตุ” 

การจัดทำฐานขอ้มูลการบริการทางดา้น

ศลิปวัฒนธรรม มหาวทิยาลัยมกีารจัดทำฐานขอ้มูลการ

บริการทางดา้นศลิปวัฒนธรรม แหลง่เรียนรู้ดา้น

ศลิปวัฒนธรรม ประวัตศิาสตร์ ดังนี้ 

1. ฐานขอ้มูลวารสารศลิปะและวัฒนธรรมลุ่ม

แม่นำ้มูล 

2.  ฐานขอ้มูลลายผ้าไหม พื้นเมอืงจังหวดัสุรินทร์  

3.  ฐานขอ้มูลดา้นแหลง่โบราณสถาน  

4.  ฐานขอ้มูลดา้นชมุชนโบราณ  

5.  ฐานขอ้มูลดา้นวัดสำคญัในจังหวดัสริุนทร์  

6. ฐานขอ้มูลดา้นสิง่แวดลอ้มและเกษตรอนิทรีย์  

7.  ฐานขอ้มูลหอวัฒนธรรม (พพิธิภัณฑผ้์า) 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์  



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 186 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6  ส่งเสรมิและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

8. ฐานขอ้มูลบทความวจิัย/ วชิาการ ดา้นศลิปะ

และวัฒนธรรม 

 

2.จำนวนบทความ

วจิัยหรือบทความ

วชิาการดา้นศลิปะ

และวัฒนธรรมที่

ไดรั้บการตพีมิพ์

เผยแพร่ทัง้ใน

ระดับชาตแิละ

นานาชาต ิ 

≥5 10 2.อนุรักษ์ ส่งเสริม 

สบืสาน 

ศลิปวัฒนธรรมและ

ประยุกตใ์ช้

ศลิปวัฒนธรรม 

และภูมปิญัญา

ทอ้งถิ่น เพื่อรักษา

คุณค่าและเพิ่ม

มูลค่า 

1.  ส่งเสริมการจัดกจิกรรม

การอนุรักษ์ และสบื

ทอดศลิปวัฒนธรรมบน

พื้นฐานความ

หลากหลายทาง

วัฒนธรรม 

2. พัฒนาความรู้สู่สงัคม 

สนับสนนุใหชุ้มชนเป็น

ฐานการเรียนรู้ และร่วม

สร้างสรรค์ภูมปิัญญา

ทอ้งถิ่นเพื่อการพัฒนา

คุณภาพชวีติ 

3.  สนับสนนุการศึกษา 

วจิัย บูรณาการองค์

ความรู้ เพื่อการอนุรักษ์ 

ฟื้นฟู ส่งเสริม พัฒนา 

และเพิ่มคุณค่าของ

ศลิปะ วัฒนธรรม และ

ภูมปิัญญาทอ้งถิ่น 

4. สร้างค่านยิมที่ดใีหเ้กดิ

ความภาคภูมใิจใน

วัฒนธรรมไทย / 

มหาวทิยาลัยมงีานวจิัยดา้นศลิปวัฒนธรรมและ

ภูมปิัญญาทอ้งถิ่น ในหลากหลายมติ ิไดแ้ก่ การอนุรักษ์ 

ส่งเสริม สบืสาน ฟื้นฟู และเผยแพร่ รวมทัง้การบริการ

วชิาการ และการเรียนการสอน และในปกีารศกึษา 

2564 มหาวทิยาลัยมงีานวจิัยทางดา้นศลิปวัฒนธรรม

และภูมปิญัญาทอ้งถิ่น จำนวน 3 โครงการ ดังนี้  

1. โครงการวจิัย เร่ือง “การพัฒนาศกัยภาพการ

จัดการทอ่งเที่ยวชุมชนผ้าไหมทอมอืตำบลสวาย อำเภอ

เมอืง จังหวัดสุรินทร์” (อาจารย์ศวิาพร พยัคนันท์ คณะ

วทิยาการจัดการ เป็นหัวหนา้โครงการวจิัย) แหล่งทุน

วจิัยจากงบประมาณของมหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

2. โครงการวจิัย เร่ือง “การพัฒนาคลังความรู้ภูมิ

ปัญญาคชศาสตร์ชาวกูยในจังหวัดสุรินทร์” (อาจารย์

สุภาสนิ ีวเิชยีร เป็นหัวหนา้โครงการวจิัย)  

3. โครงการวจิัย เร่ือง “การศกึษาการรับรู้

วัฒนธรรมอาหารพื้นเมอืงจงัหวัดสุรินทร์ของนักศกึษา

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

พรีวัส อนิทว ีเป็นหัวหนา้โครงการวจิยั) 

บทความวจิัย/ วชิาการ ของบุคลากรและ

นักศกึษาที่ตพีมิพ์เผยแพร่ ดา้นศลิปะและวัฒนธรรม 

แหลง่เรียนรู้ และภูมปิญัญาทอ้งถิ่น ปกีารศกึษา 2564

มจีำนวน 10 บทความ ดงันี้ 

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผลสำเร็จ 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 187 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6  ส่งเสรมิและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

วัฒนธรรมพื้นถิ่น สร้าง

เสริมเอกลักษณ์ความ

เป็นไทย / พื้นถิ่นในดา้น   

ต่าง ๆ เชน่ การแตง่กาย 

อาหาร การแสดง

ศลิปวัฒนธรรม เป็นตน้ 

5. สนับสนุนใหม้กีารบูรณา

การดา้นศลิปวัฒนธรรม

และภูมปิญัญาทอ้งถิ่น

เขา้กับการจัดการเรียน

การสอน การวจิัย การ

บริการวชิาการ และ

กจิกรรมนักศกึษา 

6. จัดการประชุม / สัมมนา

ทางวชิาการดา้น

ศลิปวัฒนธรรมทัง้

ระดับชาตแิละนานาชาต ิ

7. จัดใหม้กีจิกรรม

แลกเปลี่ยนดา้น

ศลิปวัฒนธรรมทัง้

ระดับชาตแิละ

นานาชาต ิ

1. ศวิาพร พยัคฆนันท,์ อัครเดช สุพรรณฝ่าย, 

พรรณนกิาร์ กงจักร, พุฒพิงษ์ รับจันทร์, อาภาพร บุญ

ประสพ และรุจเิรศ รุ่งสว่าง. (2564). การพัฒนา

ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวชุมชนผ้าไหมทอมอื 

ตำบลสวาย อำเภอเมอืง จงัหวดัสุรินทร์. วารสาร

ธรรมศาสตร์, 40(2), 130 – 156. 

2. สุภาสนิ ีวเิชยีร. (2564). การพัฒนาคลัง

ความรู้ภูมปิญัญาคชศาสตร์ชาวกูยในจังหวัดสุรินทร์. 

วารสารวชิาการมหาวทิยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 15(1), 

42 – 53.  

3. จันจริา เซี่ยงฉนิ และ นติยา เรืองสุวรรณ. 

(2564). การศกึษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงดา้นที่มา

ของคำยืมภาษาเขมรในพจนานุกรม ฉบับ

ราชบัณฑติยสถาน. วารสารราชพฤกษ์, 19(2), 34 – 

44.  

4. ยุวด ีพลศริิ และ กฤตกิา ธรรมวเิศษ. (2564). 

กระบวนการสบืทอดของคบูาในพธิกีรรมแถน สู่การ

สร้างสรรค์นาฏศลิป์ร่วมสมัย. ในการประชมุวชิาการ

ระดับชาตแิละนานาชาต ิ“ศลิปกรรมวจิัย” ประจำป ี

2564. วันที่ 20 – 21 สงิหาคม 2564. หนา้ 654 – 666. 

ขอนแก่น : มหาวทิยาลัยขอนแก่น.  

5. อลงกต เพชรศรีสุข, จฑุานก เพชรศรีสุข, สน

ทยา หยวกจังหรีด. (2564). งานปกัเคร่ืองแตง่กายชาว

กูยสู่การสร้างสรรค์กระเปา๋ถอืสำหรับสุภาพสตรี. ใน



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 188 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6  ส่งเสรมิและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

การประชมุวชิาการระดับชาตแิละนานาชาต ิ

“ศลิปกรรมวจิัย” ประจำป ี2564. วันที่ 20 – 21 

สงิหาคม 2564. หนา้ 343 – 360. ขอนแก่น : 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น. 

6. เกษราภรณ์ สุพรรณฝ่าย, นพดล มานุจำ, 

สายธาร มสีำโรง. (2564). ศลิปะประยุกต์บนผ้าบาตกิ

จากอัตลักษณ์ชาตพิันธุก์ูยในจังหวัดสุรินทร์. ในการ

ประชุมวชิาการระดับชาตแิละนานาชาต ิ“ศลิปกรรม

วจิัย” ประจำป ี2564. วันที่ 20 – 21 สงิหาคม 2564. 

หนา้ 33 – 47. ขอนแก่น : มหาวทิยาลัยขอนแก่น.  

7. จริาวรรณ อยู่เกษม, ลดาวัลย์ ปัญตะยัง, 

ศรัณย์ ศลิาเณร, สำล ีเรืองสุขสุด. (2564). การ

ออกแบบผ้าไหมมัดหมี่ลายพนมดงรักจากอัตลักษณ์

ของชุมชน. ในการประชุมวชิาการระดับชาตแิละ

นานาชาต ิ“ศลิปกรรมวจิัย” ประจำป ี2564. วันที่ 20 – 

21 สงิหาคม 2564. หนา้ 971 – 980. ขอนแก่น : 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น.  

8. กฤษฎา พณิศรี และ สนทยา มุลาลนิน์. 

(2564). สุคตาลัย : ศลิปกรรมและความเชื่อในงาน

สถาปัตยกรรมสมัยพระเจา้ชัยวรมันที่ 7 ที่พบในภาค

อสีาน. ในการประชุมวชิาการระดับชาตแิละนานาชาต ิ

“ศลิปกรรมวจิัย” ประจำป ี2564. วันที่ 20 – 21 

สงิหาคม 2564. หนา้ 1165 – 1177. ขอนแก่น : 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น. 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 189 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6  ส่งเสรมิและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

9. ประฏชิญา สร้อยจติร, สุกัญญา สมพร้อม, 

อรุณธดิา สเีชยีงหา, โกสุม จันทร์แสงกระจ่าง. (2564). 

การศกึษาแนวคดิคณิตศาสตร์ผ่านการเชื่อมโยง

คณิตศาสตร์ชาตพัินธุ์ไทยเขมรบนลวดลายผ้าไหม

โบราณสุรินทร์ของนักศกึษาระดบัปริญญาตรี 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์. ในการประชมุวชิาการ

ระดับชาต ิ“ราชมงคลสุรินทร์ คร้ังที่ 12”. วันที่ 16 – 17 

กันยายน 2564. หนา้ F256 – F270. สุรินทร์ : 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน วทิยาเขต

สุรินทร์.  

10. พระชาตรี ชุมภู, วจิติรา โพธสิาร, สุรีย์ฉาย สุ

คันธรัต. (2564). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเขา้วัดอสิาณของ

พุทธศาสนกิชน จงัหวดับุรีรัมย์. ในการประชุมวชิาการ

ระดับชาต ิ“ราชมงคลสุรินทร์ คร้ังที่ 12”. วันที่ 16 – 17 

กันยายน 2564. หนา้ 744 – 754. สุรินทร์ : 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน วทิยาเขต

สุรินทร์. 

  



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 190 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7   พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล 

มหาวทิยาลัยไดรั้บการ

ยอมรับและเป็นที่รู้จักในดา้น

วชิาการและการวจัิยใน

ระดับนานาชาต ิบุคลากร

และนักศกึษามี

ประสบการณ์ในระดับ

นานาชาต ิ

1. ร้อยละของ

นักศกึษาต่างชาติ

ระดับปริญญาตรี

และบัณฑติศกึษา

ต่อจำนวน

นักศกึษาทัง้หมด

เพิ่มขึ้น  

 

≥5 ลดลง  

ร้อยละ 

46.67 

1.จัด

สภาพแวดลอ้ม 

และโครงสร้าง

พื้นฐานใหเ้ป็น

สากล 

1.  พัฒนาสิ่งแวดลอ้มความ

เป็นนานาชาต ิ ในทุกมติิ

ทัง้ที่เกี่ยวขอ้งกับ

คณาจารย์ บุคลากร 

นักศกึษา ระบบอำนวย

ความสะดวก เอกสาร

และปา้ยต่าง ๆ  ใหเ้ปน็

อย่างนอ้ยสองภาษา 

2. พัฒนาหอพักสำหรับ

นักศกึษานานาชาต ิ

โครงสร้างพื้นฐาน สิ่ง

อำนวยความสะดวกและ

สภาพแวดลอ้มภายใน

มหาวทิยาลัยใหม้คีวาม

เป็นนานาชาต ิรวมถงึ

การจัดกจิกรรมการ

เรียนการสอนนอก

หลักสูตรที่เปน็

นานาชาต ิ

3. พัฒนางานดา้นวเิทศ

สัมพันธ์ใหเ้ป็น

องค์ประกอบหลักใน

การประสานกับองค์กร 

/หน่วยงาน / 

มหาวทิยาลัยใหค้วามสำคญัต่อการพัฒนางาน

ดา้นวเิทศสัมพันธ์ใหเ้ป็นองค์ประกอบหลักในการ

ประสานกับองค์กร /หน่วยงาน / สถาบันการศกึษาใน

ต่างประเทศเพื่อดำเนนิภารกจิต่าง ๆ ของมหาวทิยาลัย 

ทัง้ดา้นวชิาการ การวจิัย การพัฒนานักศกึษา การบริการ

วชิาการ การทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม ในปกีารศกึษา 

2564  มจีำนวนนกัศกึษาชาวต่างชาตทิี่เขา้มาศกึษา 

ทัง้สิ้น 8 คน ดงันี้ 
  

ลำดับ หน่วยงานและ

ประเทศตน้

สังกดั 

จำนวน 

(คน) 

ระยะเวลา โครงการ 

1 ราชอาณาจักร

กัมพูชา 

1 19 ม.ิย. 

2564-

ก.ย.

2566 

พระราชทานความ

ช่วยเหลือแก่

ราชอาณาจักร

กัมพูชา 

2 Guizhou 

University of 

Finance and 

Economics 

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

7 13 พ.ย. 

2564-

ก.พ.

2567 

โครงการบันทกึ

ขอ้ตกลง MOU 

ระหว่าง 

มหาวทิยาลัย

การเงนิและ

เศรษฐศาสตร์กุ้ย

โจว สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

(Guizhou 

University of 

Finance and 

Economics) และ

มหาวทิยาลัยราช

ภัฏสุรินทร์ 

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 

 2. ร้อยละของ

นักศกึษา

แลกเปลี่ยน           

ทุกระดับที่ไป

ต่างประเทศและ

มาประเทศไทย

ต่อจำนวน

นักศกึษาทัง้หมด

เพิ่มขึ้น 

≥5 -  บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 191 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7   พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล 

สถาบันการศกึษาใน

ต่างประเทศเพื่อดำเนนิ

ภารกจิตา่ง ๆ ของ

มหาวทิยาลัย ทัง้ดา้น

วชิาการ การวจิัย การ

พัฒนานักศกึษา การ

บริการวชิาการ การ

ทำนุบำรุง

ศลิปวัฒนธรรม 

ทัง้นี้ จากจำนวนนักศกึษาชาวต่างชาตทิี่เขา้มา

ศกึษา ในปกีารศกึษา 2564 ทัง้สิ้น 8 คน ลดลง 7 คน 

จากปกีารศกึษา 2563 ที่มจีำนวนนกัศกึษาต่างชาตมิา

ศกึษาต่อ จำนวน 15 คน คดิเป็นร้อยละ 46.67 ของ

จำนวนนักศกึษาที่ลดลงจากปกีารศกึษา 2563 

และในปกีารศกึษา 2564 ไม่มนีกัศกึษา

แลกเปลี่ยนทุกระดับที่ไปต่างประเทศและมาประเทศไทย 

สาเหตุเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา (โควดิ-19) 

 3. จำนวน

โครงการ/

กจิกรรมความ

ร่วมมอืกับ

สถาบันการศกึษา

ในต่างประเทศ 

≥3 2 2. เตรียมความ

พร้อมของนักศกึษา 

บุคลากร และ

คณาจารย์เพื่อ

เขา้สู่อาเซยีนและ

สากล 

1. พัฒนากระบวนการเรียนรู้

ทางดา้นภาษาอังกฤษ

ใหก้ับอาจารย์และ

นักศกึษาทัง้การเรียนรู้

ในหอ้งเรียนและนอก

หอ้งเรียน พร้อมทัง้

สนับสนนุใหน้กัศกึษา

เขา้ทดสอบสมรรถนะ

ศักยภาพการใช้

ภาษาอังกฤษ  เพื่อการ

สื่อสารตามเกณฑ์

มาตรฐานต่าง ๆ เช่น 

TOEIC, TOEFL เปน็ตน้ 

2. จำนวนโครงการที่มกีาร

ส่งเสริมพัฒนานกัศกึษา 

ในปกีารศกึษา 2564 มหาวทิยาลัย มจีำนวน

โครงการ/กจิกรรมความร่วมมอืกับสถาบันการศกึษาใน

ต่างประเทศ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการพระราชทานความช่วยเหลอืแก่

ราชอาณาจักรกัมพูชา 

2. โครงการบันทกึขอ้ตกลง MOU ระหว่าง 

มหาวทิยาลัยการเงนิและเศรษฐศาสตร์กุย้โจว 

สาธารณรัฐประชาชนจนี (Guizhou University of 

Finance and Economics) และมหาวทิยาลัยราชภัฏ

สุรินทร์ 

ทัง้นี้ มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ไดต้ระหนักถงึ

ความสำคัญของการพัฒนาทักษะดา้นภาษาอังกฤษของ

นักศกึษาตามนโยบายและเปา้หมายการยกระดับ

มาตรฐานภาษาอังกฤษใหท้กุหลักสูตรและทุกระดับ

การศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภัฏสริุนทร์ ที่ไดก้ำหนด

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 192 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7   พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล 

คณาจารย์ และ

บุคลากรใหม้คีวามรู้

ความเขา้ใจถงึความ

หลากหลายทาง

วัฒนธรรม ภาษา และ

วถิชีวีติ เพื่อการอยู่

ร่วมกับประชาคมโลก

อย่างสันต ิอย่างนอ้ยปี

ละ 2 โครงการ/กจิกรรม 

3.  ส่งเสริมการใช้

ภาษาไทยที่ถูกตอ้ง

ควบคู่ไปกบัการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษและภาษา

ประเทศเพื่อนบา้น 

4.  สนับสนนุใหค้ณะวชิาจัด

กจิกรรมในระดับ

นานาชาต ิส่งเสริมให้

คณาจารย์เขา้ร่วมของ

สมาคมวชิาชพี

นานาชาต ิโครงการ

แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ในวชิาชพี 

การศกึษาดูงานใน

ต่างประเทศ 

แนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถการใช้

ภาษาอังกฤษของนักศกึษา ใหเ้ปน็บณัฑติที่มีทักษะการ

สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใชง้านได้ โดยม ี

- นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ

สำหรับนกัศกึษาระดับปริญญาตรี 

- การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับ

นักศกึษาระดับปริญญาตรี 

- เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ

ของนักศกึษาระดับปริญญาตรี 

นอกจากนี้  มหาวทิยาลัย ไดจ้ัดแผนการยกระดับ

มาตรฐานภาษาอังกฤษ และมโีครงการพัฒนาทักษะดา้น

ภาษาใหแ้ก่นักศกึษา หลายโครงการ ไดแ้ก่ 1) โครงการ

ทดสอบภาษาอังกฤษของนักศกึษามหาวทิยาลัยราชภัฏ

สุรินทร์ (Exit Exam) 2) โครงการทดสอบสมรรถนะดา้น

ภาษาสำหรับนกัศกึษา 3) โครงการพัฒนาทักษะดา้น

ภาษา 4) จัดศูนย์สอบมาตรฐาน TOEIC 5) จัดอบรม

ทักษะทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC ให้กับ

นักศกึษา บคุลากร และผู้สนใจ 

       และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ตดิเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำใหม้จีำนวนโครงการ/

กจิกรรมความร่วมมอืกับสถาบันการศกึษาใน

ต่างประเทศลดนอ้ยลง 

  

 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 193 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7   พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล 

5.  พัฒนาศักยภาพ

อาจารย์ดา้น

ภาษาอังกฤษ และ

เทคนคิการเรียนการ

สอนที่ใชภ้าษาอังกฤษ 

 4.มจีำนวน

หลักสูตรร่วมกับ

สถาบัน 

การศกึษา ใน

ต่างประเทศ  

≥1 - 3. เตรียมความ

พร้อมของ

มหาวทิยาลัยเพื่อ

เขา้สู่อาเซยีนและ

สากล 

1. สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมอืทางวชิาการ  กับ

สถาบันอุดมศกึษาใน

อาเซยีนและ

ต่างประเทศอื่น ๆ เพื่อ

สร้างโอกาสใหแ้ก่

นักศกึษาและบคุลากร

ของมหาวทิยาลัยที่จะ

กา้วไปสู่ความเป็นสากล

ผ่านโครงการพัฒนา

ผู้บริหาร โครงการสห

กจิศกึษา โครงการ

อบรมระยะสัน้ เป็นตน้ 

2. พัฒนาหลกัสูตร

นานาชาตร่ิวมกับ

สถาบันการศกึษา

ต่างประเทศในรูปของ

ปกีารศกึษา 2564 มหาวทิยาลัยไดล้งนามความ

ร่วมมอืกับมหาวทิยาลัยต่างประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างการ

อนุมัตจิากสภามหาวทิยาลัย ไดแ้ก่  บันทกึขอ้ตกลง 

Memorandum of Agreement (MOA) ระหว่างคณะ

ผู้บริหารจากสถาบัน Vanda Institute ราชอาณาจักร

กัมพูชา และหลกัสูตรบัญชบีัณฑติ คณะวทิยาการ

จัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

เบื้องตน้ งานวเิทศสัมพันธ์ ไดป้ระชุมหารือการ

เตรียมความพร้อมทางดา้นภาษาอังกฤษ ใหก้ับ

คณาจารย์สาขาการบัญช ีคณะวทิยาการจัดการ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อเป็นการเตรียมความ

พร้อมการสอนนักศกึษาจากโครงการ VANDA ที่จะ

เร่ิมทำการเรียนการสอนในปกีารศกึษา 2565 ภายใต้

การดูแลของ งานวเิทศสัมพันธ์ และสาขาการบัญช ีคณะ

วทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์ 

        และเนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ตดิเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำใหม้จีำนวนโครงการ/

กจิกรรมความร่วมมอืกับสถาบันการศกึษาใน

ต่างประเทศลดนอ้ยลง 

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 194 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7   พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล 

หลักสูตร Double 

Degree/Joint Degree 

3.  พัฒนาหลกัสูตรอบรม

ระยะสัน้และระยะยาว 

โดยการประชาสัมพันธ์

เชงิรุกในกลุ่มประเทศ

เพื่อนบา้นโดยเฉพาะ

ราชอาณาจักรกัมพูชา 

เพื่อเพิ่มสัดส่วน

นักศกึษานานาชาต ิทัง้

ในระดับปริญญาตรี

และบัณฑติศกึษา 

 

  



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 195 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8   พัฒนาโรงเรยีนสาธติ มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรนิทร์ ให้เปน็โรงเรยีนต้นแบบและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชพีของนักศึกษา 

พัฒนาโรงเรียนสาธติ

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

สุรินทร์ ใหเ้ป็นโรงเรียน

ตน้แบบและเป็นแหลง่

เรียนรู้ของนักศกึษา ครู 

และบุคลากรทางการ

ศกึษาในจังหวดัสุรินทร์

และจังหวัดใกลเ้คยีง 

1. ร้อยละความพงึ

พอใจของนักเรียน 

ครู และผู้ปกครองที่

มตี่อโครงสร้าง

พื้นฐานและสิง่

อำนวยความ

สะดวกของโรงเรียน

สาธติมหาวทิยาลัย

ราชภัฏสุรินทร์  

≥80 93.40 1.พัฒนา

โครงสร้าง

พื้นฐาน 

1.  จัดทำผังแมบ่ทอาคาร

สิ่งกอ่สร้างและกำหนด

พื้นที่การใชส้อยต่าง ๆ ให้

เกดิประโยชน์สูงสุดในทกุ 

ๆ ดา้น ตามภารกจิของ

โรงเรียนสาธติ โดยเนน้

ความปลอดภัย และสขุ

ภาวะที่ด ี

2.  ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่

ทางดา้นกายภาพและ

สิ่งแวดลอ้มของโรงเรียน

สาธติใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ 

การทำงาน และคุณภาพ

ชวีติที่ดขีองบุคลากรและ

นักเรียน 

3.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ทางดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศใหท้ันสมัยเพื่อ

เอื้อต่อการบริหารและ

ดำเนนิภารกจิของ

โรงเรียนสาธติ 

 

ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลัยได้

ดำเนนิการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ทางดา้นกายภาพและ

สิ่งแวดลอ้มของโรงเรียนสาธติใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้  

การทำงาน และคุณภาพชวีติที่ดขีองบุคลากรและ

นักเรียน  

ทัง้นี้ สรุปผลการประเมนิคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ปกีารศกึษา 

2564 ภาพรวมทุกมาตรฐาน มดีังนี้ มาตรฐานที่ 1 

คุณภาพของผู้เรียน ไดค้ะแนนระดับคณุภาพ ระดับ 5 

ยอดเย่ียม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ

จัดการ ไดค้ะแนนระดบัคณุภาพ ระดบั 5 ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้

ผู้เรียนเป็นสำคัญไดค้ะแนนระดับคุณภาพ ระดับ 3     

ดเีลศิ  

ส่งผลใหก้ารสำรวจความพงึพอใจของนักเรียน 

ครู และผู้ปกครองที่มตี่อโครงสร้างพื้นฐานและสิง่

อำนวยความสะดวกของโรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัย

ราชภัฏสุรินทร์ มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดับ ดมีาก   

ดว้ยคะแนน 4.67 คดิเป็นร้อยละ 93.40  

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 196 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8   พัฒนาโรงเรยีนสาธติ มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรนิทร์ ให้เปน็โรงเรยีนต้นแบบและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชพีของนักศึกษา 

 2. จำนวนนกัเรียน

สาธติในแต่ละปี

การศกึษา 

≥200 190 2. พัฒนาระบบ

การบริหาร

จัดการองคก์ร 

1.  ปรับโครงสร้างและระบบ

บริหารจัดการโรงเรียน

สาธติทีส่ร้างความ

เชื่อมโยงใน ระบบงานตา่ง 

ๆ ทัง้ในส่วนของโรงเรียน

สาธติและในส่วนของ

มหาวทิยาลัยใหช้ัดเจน 

เพื่อใหเ้กดิความคล่องตัว 

รวมทัง้เพิ่มประสทิธภิาพ

ในการทำงานเพื่อการ

พึ่งตนเองทางงบประมาณ

ไดอ้ย่างย่ังยืน 

2.  ปรับปรุงพัฒนาระบบการ

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

สาธติเชงิรุกอย่างทั่วถงึ

และ หลากหลายรูปแบบ 

โดยเพิ่มช่องทางสื่อสาร 

ผ่านสือ่ภายนอกและสื่อ

อเิล็กทรอนกิส์ ในการ

สร้างภาพลักษณ์ที่ดขีอง

โรงเรียนสาธติอย่าง

สม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทัง้

ภายในจังหวัดสุรินทร์และ

จังหวัดใกลเ้คยีง 

ในปกีารศกึษา 2564 โรงเรียนสาธติ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มกีารจดัการเรียนการ

สอนในระดับการศกึษาขัน้พื้นฐานตัง้แตร่ะดับบริบาล

จบจบการศกึษาระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย และมี

การพัฒนาหลกัสูตรการเรียนการสอน ใหม้คีวาม

ทันสมัยมากย่ิงขึ้น มกีารเปดิสอนหลกัสูตรสากลเพื่อ

เสริมสร้างความรู้ดา้นภาษาแก่นักเรียนระดับ

มัธยมศกึษาตอนปลาย ทัง้นี้โรงเรียนสาธติ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มจีำนวนนักเรียน        

รวมทัง้สิ้น 190 คน ดงันี้ 

1. ชัน้บริบาล /อนุบาล 1-3 จำนวน 59 คน 

2. ชัน้ประถมศกึษา จำนวน 70 คน 

3. ชัน้มัธยมศกึษาตอนตน้ จำนวน 35 คน 

4. ชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย จำนวน 26 คน 

 

ปกีารศกึษา 2564 โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัย

ราชภัฏสริุนทร์ ผ่านการประเมนิสถานศกึษาแบบอย่าง

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง “สถานศกึษา

พอเพยีง” และไดรั้บรางวัลชนะเลศิการแข่งขนัตรวจ

ขวดนำ้ ประเภทยิงไกล สำหรับนกัเรียนระดับ

ประถมศกึษาและระดับมธัยมศกึษาตอนตน้ ประจำป ี

2564 

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 197 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8   พัฒนาโรงเรยีนสาธติ มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรนิทร์ ให้เปน็โรงเรยีนต้นแบบและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชพีของนักศึกษา 

3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพของ

โรงเรียนสาธติที่

ตอบสนองทศิทาง ตามที่

มหาวทิยาลัยกำหนด และ

องค์กรวชิาชพีที่เกี่ยวขอ้ง 

 3.นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงขึ้นกว่า

เกณฑ์เฉลี่ยของ

ประเทศ 

≥50 O-Net ป.6 

เท่ากับ

46.28 

O-Net ม.3  

เท่ากับ

35.20 

3. พัฒนา

คุณภาพการจัด

การศกึษา 

1. พัฒนาแนวทางการใช้

ทรัพยากรของ

มหาวทิยาลัย เช่น 

คณาจารย์ บุคลากร 

หอ้งปฏบิัตกิาร หอสมุด 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการดำเนนิงานของ

โรงเรียนสาธติ เพื่อ

เสริมสร้างใหโ้รงเรียนมี

ความเขม้แข็งทางดา้น

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

ภาษา และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2.  พัฒนาหลกัสูตร และ

กระบวนการเรียนรู้ ที่

ทันสมัย มคีวามเป็นสากล 

ในปกีารศกึษา 2564 โรงเรียนสาธติ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มกีารจัดการเรียนการ

สอนในระดับการศกึษาขัน้พื้นฐานตัง้แตร่ะดับบริบาล

จบจบการศกึษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย และมี

การพัฒนาหลกัสูตรการเรียนการสอน ใหม้คีวาม

ทันสมัยมากย่ิงขึ้น มกีารเปดิสอนหลกัสูตรสากลเพื่อ

เสริมสร้างความรู้ดา้นภาษาแก่นักเรียนระดับ

มัธยมศกึษาตอนปลาย  ทัง้นี้ นกัเรียนโรงเรียนสาธติฯ

ไดท้ดสอบทางการศกึษาระดับชาตขิัน้พื้นฐาน (O-NET) 

และมผีลการประเมนิคุณภาพการศกึษาระดับชาต ิ   

O-NET ประจำปกีารศกึษา 2564 ดงันี้ 

1. ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษา

ระดับชาต ิO-NET ป.6 ผลคะแนนเฉลี่ย 46.28 โดยมี

ผลคะแนนสงูกว่าระดับเขตและสูงกว่าระดับประเทศ  

2. ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษา

ระดับชาต ิO-NET ม.3 ผลคะแนนเฉลี่ย 35.20 โดยมี

ผลคะแนนสงูกว่าระดับเขตและสูงกว่าระดับประเทศ  

  

 บรรลุผลสำเร็จ 

 ไม่บรรลุผล

สำเร็จ 



 

 รายงานประจำป ี2565 [ 198 ] มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนนิงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8   พัฒนาโรงเรยีนสาธติ มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรนิทร์ ให้เปน็โรงเรยีนต้นแบบและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชพีของนักศึกษา 

และตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของทอ้งถิ่น 

3.  ส่งเสริมการใชภ้าษาไทยที่

ถูกตอ้งควบคูก่ับ การ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษและ

ภาษาประเทศเพื่อนบา้น 

 



รายงานประจำปี 2565  [ 199 ]  มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

คณะผู้จัดทำ 

รายงานประจำป ี2565 

ท่ีปรกึษา 

    ผูช่้วยศาสตราจารย์กนก  โตสุรัตน ์      ปฏบิัตหินา้ทีอ่ธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภัฏสุรินทร์ 

    รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง   รองอธกิารบดฝี่ายวางแผน วจิัยและวเิทศสัมพันธ ์

    นางสาวพนดิา  โสนทอง        ปฏบิตัหินา้ที่ผูอ้ำนวยการกองนโยบายและแผน 
 

คณะทำงาน  

 นางสาวพนดิา  โสนทอง       ปฏบิัตหินา้ที่ผูอ้ำนวยการกองนโยบายและแผน 

 นางนลนิรัตน์  สุขนติย์กิตกุิล      เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

 นางสาวเมลดา ชุมชัยเวทย ์      นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

 นายณัฐวุฒ ิกระจายศรี       เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

 นางสาวปุณยวร์ี  ลลีาพัฒนาชัยกุล     เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

 นายสทิธศิักดิ์  หมายเจริญ      นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

 นายสมชาย เจษฎานุศาสน ์      เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

 นางสาวกัลยา อรรถกุล       นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
 

วเิคราะห์ / เรยีบเรยีง / ออกแบบ 

 นางสาวกัลยา อรรถกุล       นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
 

ออกแบบปก 

 นายสทิธศิักดิ์  หมายเจริญ      นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 
 

ขอขอบคุณผู้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล และรูปภาพกจิกรรม 

 หน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัราชภัฏสุรินทร์ ทุกหน่วยงาน 
 

ปท่ีีพมิพ์  

 พ.ศ. 2565 
 

เผยแพร่โดย 

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธกิารบด ี

มหาวทิยาลยัราชภัฏสุรินทร์ 

โทรศัพท์ / โทรสาร 0 4471 0000 ต่อ 6 

https://plans.srru.ac.th 
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