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สารจากอธกิารบด ี
ผูช้ว่ยศาสตราจารยก์นก  โตสุรตัน ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มุ่งมั่นที่จะเป็น
มหาวิทยาลัยที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  
สร้างประโยชน์ให้ก ับสังคมและประเทศ 
ภายใต้การพัฒนาอย่างย ั ่งย ืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัย
ความมุ่งมั่นและร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร 
บุคลากร และนักศึกษาด้วยความมุ่ง ร่วมคิด 
ร ่ วมทำ  ร ่ วมพ ัฒนา  และสร ้ า งสรรค์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์พร้อมขับเคลื่อน
เป็นสถาบันการศึกษาคุณภาพมาตรฐาน 
ควบคู่ไปกับการเป็นที ่พึ่งของสังคมอย่าง
ย่ังยืนสืบไป 

รายงานประจ า ปี  พ .ศ .2563  เ ป็น เอกสาร ท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ร ินทร ร์วบรวมผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์8 ดา้นประกอบดว้ย 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1) ปฏิรูประบบการบรหิารจัดการ
โดยยึดหลกัธรรมาภิบาลเพื่อประสิทธภิาพและความ
ยั่งยืน ยุทธศาสตรท์ี่ 2) ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม
ของมหาวิทยาลัยให ้สมบูรณ์และสอดคลอ้งกับ
ภารกิจ ยุทธศาสตรท์ี่ 3) พัฒนาความเขม้แข็ง
ดา้นการผลิตบัณฑิต  ยุทธศาสตรท์ี่ 4) พัฒนา
มหาวิทยาลยัใหม้ีความเขม้แข็งดา้นการวิจยั 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5) พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม (University  Social 
Engagement) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อ ย่าง
ยั่งยืน ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ส่งเสรมิและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ยุทธศาสตรท์ี่  7  พัฒนา
มหา วิ ทย าลั ย ไ ป สู่ ค ว า ม เ ป็ น ส ากล   แ ล ะ
ยุทธศาสตรท์ี่  8  พัฒนาโ รง เ รียน ส า ธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุร ินทรใ์ห ้เป็นโรงเ รียน
ตน้แบบและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของนักศึกษา 

ในนามของมหาวิทยาลยัราชภฏัสุรนิทร ์ขอขอบคุณ
ผูบ้รหิาร บุคลากร นักศึกษา ศิษยเ์ก่า ส่วนราชการ
ภาคธุรกจิ และชมุชน ท่ีรว่มด าเนินการและสนับสนุน
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทรใ์หป้รากฏ
ผลสมัฤทธิใ์นการดกา้วสู่ “มหาวทิยาลยัราชภฏั
เพือ่การพฒันาทอ้งถิน่อย่างยั่งยืนสืบไป 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยก์นก  โตสุรตัน  ์

มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุ ร ินทร พ์ร ้อมขับ เคลื่อน เ ป็น
สถาบนัการศึกษาที่มีคุณภาพไดม้าตรฐานควบคู่กบัการ
สรา้งประโยชนใ์หก้บัสงัคมและชุมชนทอ้งถิน่อย่างย ัง่ยนื 

 

ปฏิบตัิหนา้ท่ีอธกิารบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสุรนิทร ์
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สุขภาพ > A3

จากอดตี 
จากวทิยาลยัครูสุรนิทร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เดิมคือ

วิทยาลัยครูสุรินทร์  ได้รับการสถาปนา เมื่อ

วันที่  29 กันยายน พ.ศ. 2516 ในสังกัด

กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ 
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สู่ปัจจุบนั
มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทร ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” 

แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ  ทั้ง36 แห่ง  และได้จัดต้ัง

เป็นสถาบันราชภัฏสุรินทร์  แทนวิทยาลัยครูสุรินทร์

ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538  เม่ือ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535   

ภายหลังได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย 
ร าชภ ัฏส ุ ร ิ นทร ์   ตามพระราชบ ัญญ ั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ตั้งแต่วันที่ 15 
มิถุนายน พ.ศ.2547  จนถึงปัจจุบัน     
เน้ือท่ี 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีเน้ือที่ทั้งสิ้น จำนวน 
479 ไร่  1 งาน 70 ตารางวา 
สถานท่ีต้ัง 
   186 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์ – ปราสาท  ตำบลนอกเมือง 
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 
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ตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร์ 

ตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นตรา
พระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ลายกลางเป็นรูปพระมหาอุณาโลม 
อยู่ภายในวงจักร รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ
เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้น ฉัตรตั้งอยู่บนพระ
ที ่นั ่งอิฐทิศ การที ่ผู ้กำหนดรูปแบบตราพระราช
ลัญจกร ดังนี้ หมายถึง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้
เป็นใหญ่ในแผ่นดิน    โดยที่ผู้แทนทั้งแปดน้อมนำ
แผ่นดินและความเป็นใหญ่มาถวาย  เป็นสัญลักษณ์
แห่งวันบรมราชาภิเษก 

ตามโบราณราชประเพณีที่เสด็จประทับเหนือ
พระที่นั่งอัฐทิศ และสมาชิกรัฐสภาถวายน้ำอภิเษก 
โดยทิศทั้งแปดและเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ใน
ระบอบประชาธิปไตย ทรงรับน้ำอภิเษกจากสมาชิก
รัฐสภา แทนที่จะทรงรับจากบัณฑิตดั่งในรัชกาลก่อน 
  ความหมายตราสัญลักษณ์ 
 พระราชสัญจกร จัดเป็นหมวดหมู่ได้ 3 ประเภท 

ดังน้ี 
1. พระราชล ัญจกรประจำพระองค์

หมายถึง ตราประจำชาติ ดวงที ่ใช้ประทับกำกับ 
พระปรมาภิไธยพระมหากษัตร ิย ์ในต ัวเอกสาร 
ส่วนพระองค์ซึ่งไม่เก่ียวด้วยราชการแผ่นดิน 

2 . พระราชล ัญจกรประจำแผ ่นดิน
หมายถึง  ตราแผ่นดินสำหรับประทับกำกับพระ
ปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ หรือกำกับนามผู้สำเร็จ
ราชการแทนพระองค์ 

3. พระราชล ัญจกรสำหร ับแผ ่ นดิน
หมายถึง ตราประจำชาติต่าง ๆ  ซ่ึงใช้ประทับกำกับ
เอกสารสำคัญในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์  

สีของสัญลักษณ์ 
ตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

สีน ้ าเงิน  แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริยผู์ ้ให ้
ก าเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลยัราชภฏั” 

สเีขียว   แทนค่า แหล่งท่ีตัง้ของสถาบนัฯ 36 แห่ง 
ในแหล่งธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มท่ีสวยงาม 

สีทอง    แทนค่า แหล่งความเจรญิรุ่งเรอืงทางภูมิ
ปัญญา 

สสีม้   แทนค่า  ความรุง่เรอืงทางศิลปวฒันธรรม
ทอ้งถิน่กา้วไกลใน 36 สถาบนั 

สขีาว    แทนค่า ความวามคิดอนับรสิุทธิข์อง 
นักปราชญแ์ห่งพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั 
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อนิทนิล:  LAGERSTROEMIA SPECIOSA (L.) PERS

ตน้ไมป้ระจ ามหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทร ์

อินทนิล หรือ อินทนิลน้ำ เป ็นไม้ยืนต้น เป็น
พรรณไม้ที่พบข้ึนทั่วไปตามที่ราบลุ่มและบริเวณรมิ
ฝั่งแม่น้ำ ลำห้วย ในป่าเบญจพรรณชื้นและปา่ดง
ดิบทั่วทุกภาค จะพบมากในป่าดงดิบภาคใต้ มีดอก
สีม่วง สวยงาม มีชื ่อในแต่ละท้องถิ่นต่าง ๆ กัน 
เช่น ตะแบกอินเดีย ฉ่องมู ซอง (กะเหรี ่ยง -
กาญจนบุรี) บาเอ (ปัตตานี) บางอบะซา (ยะลา 
นราธิวาส มาเลเซีย) อินทนิล (ภาคกลาง ภาคใต้) 
ตะแบกดำ (กรุงเทพฯ) 
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ปรชัญา วสิยัทศัน ์พนัธกจิ ค่านิยม 
วฒันธรรมองคก์ร  

ปรัชญา 

“เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล” 

วิสัยทัศน์  

  “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการ

ผลิตบัณฑิต พัฒนาครู และเป็นสถาบันที่บูรณาการองค์ความรู้ในการ

พัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความม่ันคง” 

คำอธิบายวิสัยทัศน์ : ในปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรินทร์จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ โดยเน้นการนำในเรื่องของการเป็น

แหล่งเรียนรู้ การศึกษาการวิจัยทางวัฒนธรรมในภูมิภาค  และการ

บริหารจัดการที่ดี  มีธรรมาภิบาล  เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นที่พึ่งของ

ท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

วัฒนธรรมองค์กร 

  “มีความตื่นตัว กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลง  ยึดม่ันใน

ระบบธรรมาภิบาล” 

1. คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  ประนีประนอม  และมีการ

ยอมรับความคิดเห็น

2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน ศรัทธา ขยันอดทน ทำงาน

เป็นทีมและมีจิตใจของการให้บริการ

3. เป็นชุมชนทางวิชาการที่เน้นการถ่ายทอดความรู้  และ

แลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กร

ค่านิยม 

  “ค่านิยม” มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คือ การนำองค์กร

อย่างมีวิสัยทัศน์ สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มุ ่งเน้น

ผลงานให้เป็นที่ยอมรับ ยกระดับคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น     สู่

สากล 

พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตสายครูและสายอ่ืน ๆ ที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความ

ต้องการของตลาดแรงงาน

2. การวิจัยเป็นที่ยอมรับและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

อย่างมีคุณภาพ

3. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่

แท้จริงของท้องถิ่น โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ

น้อมนำพระบรมราโชบายและแนวพระราชดำริ  สู่การปฏิบัติ

4. อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

5. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยี และหลักธรรมาภิ

บาล

6. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น

และผู้ประกอบการในการจัดการศึกษา
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เอกลกัษณ ์ อตัลกัษณ ์

เอกลักษณ ์
“ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล” 

อัตลักษณ ์
“ความรู้ดี มีคุณธรรม ประกอบสัมมาชีพ” 
อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หมายถึง 

เป็นผู้ที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรม ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของคนไทย 4 ประการ รวมทั ้งประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีจิตอาสาและคำนึงถึงความเป็นธรรมของสังคม เพื่อ
ความม่ันคง และยั่งยืนของประเทศชาติ 

ความร ู ้ ดี   หมายถ ึง บ ัณฑ ิตม ีความร ู ้  และนำความรู้
ความสามารถไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติให้ก้าวสู่
ความม่ันคง ม่ังคั่งและยั่งยืน 

มีคุณธรรม  หมายถึง บัณฑิตมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตาม
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของคนไทย 4 ประการ อันได้แก่  มีทัศนคติที่
ดีที่ถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง แข็งแรง มีงานทำ มีอาชีพ และเป็น
พลเมืองดี มีระเบียบวินัย 

ประกอบสัมมาชีพ  หมายถึง บัณฑิตประกอบสัมมาชีพตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตอาสาและคำนึงถึงความเป็น
ธรรมของสังคม    
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โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  

สภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย

อธิการบดี

คณะกรรมการอุทธรณ์ ละร้องทุกข์

สภาคณาจารย์ ละข้าราชการ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  ละ
ประเมิน ลงานของมหาวิทยาลัย

หน่วยงานบริหาร หน่วยงานสนับสนุน ละบริการหน่วยงานวิชาการ

สภาวิชาการ

รองอธิการบดี  ู้ช่วยอธิการบดี

คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพ

   คณะครุศาสตร์
   คณะมนุษยศาสตร์ ละสังคมศาสตร์
   คณะวิทยาศาสตร์ ละเทคโนโลยี
   คณะวิทยาการจัดการ
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   คณะเกษตร ละอุตสาหกรรมเกษตร

   ส านักงานอธิการบดี
   กองกลาง
   กองนโยบาย ละ  น
   กองพัฒนานักศ กษา
   กองคลัง
   กองบริหารงานบุคคล

   ส านักงานส่งเสริมวิชาการ ละงานทะเบียน
   สถาบันวิจัย ละพัฒนา
   ส านักศิลปะ ละวัฒนธรรม
   ส านักวิทยบริการ ละเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คณะกรรมการปฏิบัติหนา้ท่ี ทนสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสุรินทร์ 
1. ดร.ถนอม  อินทรกำเนิด    ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล  มีอำพล  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก  โตสรุัตน์   กรรมการ 
4. ดร.ชวลิต  หมื่นสุข    กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์  สกลไชย  กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบญุ  วงสวัสดิ์กลุ กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์บัณฑิต  ทิพากร   กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาววราภรณ์  รุ่งตระการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นายสุทน  เฉ่ือยพุก    ผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นายวิเชียร  เจริญยิง่ธนากูล   ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลยัราชภัฏสุรินทร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก  โตสรุัตน์ ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ฤทธ์ิ  วิบูลกิจธนากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. รองศาสตราจารยส์มหมาย  ชินนาค กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพฒัน์  เอี่ยมนิรันดร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยกุต์  ศรีวิไล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์    ปวงสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  พยอม กรรมการผู้แทนคณาจารย ์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณณรัตน์  พิงคานนท์ กรรมการผู้แทนคณาจารย ์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพฒัน์  พัฒนฉัตรชัย กรรมการผู้แทนคณาจารย ์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชนิภา  อุดมทวี กรรมการผู้แทนคณาจารย ์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ  ทรัพยส์ิน กรรมการผู้แทนคณาจารย ์
13. ดร.พนา  จินดาศรี กรรมการผู้แทนคณาจารย ์
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ  พงศ์ผลาดิสัย กรรมการและเลขานุการ 
15. ดร.อุดม  หอมคำ ผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางปรินดา  อุสาคู ผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภัฏสุรินทร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก  โตสรุัตน์ ปฏิบัติหน้าทีอ่ธิการบด ี
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง รองอธิการบด ี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ  พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบด ี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชากร  ดวงแขเพ็ญศิรกิุล รองอธิการบดี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง  สุขทอง รองอธิการบด ี
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จกัราวุธ  สิทธิพรมมา รองอธิการบดี  

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดu 

7. อาจารย์นิภาวัลย์  พุทธไทยรัช ผู้ช่วยอธิการบด ี
8. ดร.ธัญเทพ  สิทธิเสือ ผู้ช่วยอธิการบด ี 
9. อาจารย์ดวงตา  โนวาเชค คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
10. ดร.อัชราพร  สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร  จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร ์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัตร์  ภูระธีรานรัชต์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  ช่ืนจิต คณบดีคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
14. อาจารย์นันทา  สมเป็น ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตร 

และอุตสาหกรรมเกษตร 
15. ดร.ศุภธนกฤษ  ยอดสละ เลขานุการโครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย 
16. ดร.อุดม  หอมคำ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ 
17. อาจารยร์ัชดา  ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภางค์  นันตา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพฒันา 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา  กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ ศ      
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสุร ินทร์ ได้ร ับงบประมาณ รวมทั้ งสิ ้น 585,303,723บาท ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 

454,517,523 บาท และเงินนอกงบประมาณ จำนวน  130,786,200 บาท รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 - 3  

ตารางที่ 1 งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ 
 หล่งงบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณแผ่นดิน 454,517,523 

งบประมาณเงินรายได้ 130,786,200 
รวม 585,303,723 

ตารางที่ 2 การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จำแนกตามงบรายจ่าย 

งบรายจ่าย 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
  ่นดิน  เงินรายได้ 

1. งบบุคลากร 90,481,523 53,051,800 143,533,323 
2. งบดำเนินงาน 9,182,100 69,245,600 78,427,700 
3. งบลงทุน 107,407,800 3,000,000 110,407,800 
4. งบเงินอุดหนุน 247,446,100 3,773,800 251,219,900 
5. งบรายจ่ายอ่ืน - 1,715,000 1,715,000 

รวม    ,  7,      0,78 , 00 585,303,723 

ตารางที่ 3 จำนวนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามแผนงาน 

ชื่อ  นงาน  ล ลิต 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
  ่นดิน รายได้ 

1. แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

283,430,123 53,051,800 336,481,923 

2. แผนพื้นฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 25,422,200 48,657,700 74,079,900 

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

114,077,900 27,102,900 114,077,900 

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3,000,000 - 30,102,900 
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5,002,900 200,000 5,002,900 
ผลงานการให้บริการวิชาการ 3,266,300 - 3,466,300 

3. แผนงานบูรณาการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น 

19,501,000 - 19,501,000 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

817,100 1,773,800 2,590,900 

รวม 454,517,523 130,786,200 585,303,723 
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  นท่ีเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ ละยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กับ  นยุทธศาสตร์ชาติ  0 ปี (พ ศ      –   80)    นพัฒนาการศ กษาระดับอุดมศ กษา ฉบับท่ี   
(พ ศ    0 –     )  ละยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ  0 ปี (พ ศ    0 -   79) 

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการ ลิตบัณฑิตพัฒนาครู  ละยกระดับการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ด้านบัณฑิต ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ละการบริการวิชาการ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลิตบัณฑิต ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย ยุทธศาสตร์ที ่1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล 

ยุทธศาสตร์ที ่8 พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรินทร์ให้
เป็นโรงเรียนต้นแบบและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย กับสังคม 
(University Social Engagement) เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

เพ่ือประสิทธิภาพและความยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้และ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สอดคล้องกับภารกิจ 

ยุทธศาสตร์ที ่7 พัฒนามหาวทิยาลัยไปสู่ความเป็นสากล 

จุด
เน

้น 

  
นพ

ัฒน
า

กา
รศ

 กษ
า

ระ
ดับ

อุด
มศ

 กษ
า 

ฉบั
บที่

  
 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ 

 0
 ปี

 

ยุท
ธส

าส
ตร

์
มห

าวิ
ทย

าลั
ยร

าช
ภัฏ

เพื่
อก

าร
พัฒ

นา
ท้อ

งถ
ิ่น 

ระ
ยะ

  
0 

ปี 

การจัดการเรียน
การสอน

 ลิตบัณฑิต 

พัฒนาครู 

การปรับสมดุล ละพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนา ละเสริมสร้างศักยภาพคน 

การเสริมสร้าง ละพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ 

การสร้างความสามารถในการ ข่งขันของ
ประเทศ 

การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
 ละประพฤติ มิชอบ ละธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
 ละนวัตกรรม 

การวิจัย การบริการวิชาการ 

ทำนุบำรุงศิลปะ ละ
วัฒนธรรม 

พันธกิจสมัพันธ ์

การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

การพัฒนาทอ้งถิ่น การ ลิต ละ
พัฒนาครู 

การยกระดับ
คุณภาพการศ กษา 

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ ู้สำเร็จการศ กษา ปีการศ กษา    9 -    0 

เม่ือวันที่  17 ตุลาคม 2562  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  นำโดย ดร.ถนอม  อินทรกำเนิด  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์พร้อม
ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก  โตสุรัตน์   ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์  นำผู้สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ และเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559-  2560  ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมือง
สกลนคร จ.สกลนคร  
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ยุทธศาสตรท์ี ่1 
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยย ดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประสิทธิภาพ ละความยั่งยืน 

ปีพ ศ      มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุรินทร์ยังคงมุ่งมั่นเพื่อให้
บรรลุสู ่เป้าหมายการพัฒนา ละ
เต ิบโตบนพ ื ้นฐานการบร ิหาร
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ท้ัง
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความ
โปร่งใส ความรับ ิดชอบ รวมท้ัง
ก า ร ต ่ อ ต ้ า น ก า ร ท ุ จ ร ิ ต  ละ
คอร์รัปชั่นในทุกรูป บบ 
โดยมีคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทน
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นผู้
กำหนดนโยบายต ่าง  ๆ  เพ ื ่ อ เป็น
แนวทางปฏิบ ัต ิในการทำงานของ
มหาว ิทยาล ัย คณะ สำน ัก  และ
หน่วยงานทุกระดับ ทั้งนี้มีการกำกับ
ติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผน
ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ม ห าว ิ ท ย าล ั ย และ
แผนปฏิบ ัต ิราชการประจำปี โดย
ผู้บริหารจากทุกหน่วยงาน ที่ติดตาม 
ศ ึ ก ษ า  พ ิ จ า รณา  ทบ ทว น ก า ร
ดำเนินงานให้มีความทันสมัย และเป็น
ปัจจุบัน สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาลภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 
1 ควบคู่ไปกับการดูแลและรับผิดชอบ
ต่อผู ้ม ีส ่วนได้เสียทุกภาคส่วน และ
สังคม  

มี ลการดำเนินงาน ดังนี้  

• กำหนดนโยบายในการบริหาร
จ ั ดการมหา วิทยาล ั ย   โดย
พ ิจารณา ทบทวน ระเบ ี ยบ
ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้อง
ก ับบริบทการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยและสถานการณ์
ปัจจุบัน ประกอบด้วย

1) การอนุมัติหลักสูตรรวมทั ้งการ
แก ้ไขปัญหาหลักสูตร เพ ื ่อให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและ
ความต้องการชาติ

2) การยกร่างข้อบังคับที ่เกี ่ยวกับ
การได้มาซึ่งคณะกรรมการสภา
มหาว ิทยาล ัย อธ ิการคณบดี  
ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน 

3) การอนุมัติงบประมาณรายรับ-
จ่ายประจำปี

4) แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
5) การทบทวนกฎหมายระเบียบ

ข้อบังคับ ด้านการบริหารงาน
การบร ิ หารง านบ ุ คคล  การ
บริหารงานวิชาการ การบริหาร
งานวิจัย  การพัฒนานักศึกษา

• กา ร พ ัฒ นา ร ะบบง านว ิ จั ย
สนับสนุนและพัฒนาระบบงาน
วิจ ัย และการสร้างเครือข ่ าย
ความร่วมมือด้านการวิจัยอาทิ
เ ค ร ื อ ข ่ า ย  ว ช .  เ ค ร ื อ ข ่ า ย
สถาบันอ ุดมศึกษา เครือข่าย
สกสว. และเครือข่ายสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

• สวัสดิการ ละสิทธิประโยชน์
การจัดต้ังกองทุนพัฒนาบุคลากร
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
บุคลากร ประกอบด้วย ทุนกู้ยืม
เพื ่อการศึกษา ทุนอุดหนุนการ
ทำงานผลงานทางวิชาการระดับ
ผ ู ้ ช ่ วยศาสตราจารย ์   รอ ง
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 
ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์บทความ
วิชาการหรือบทความวิจัย  

•  ลการประเม ินค ุณธรรม ละ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
andTransparency Assessment

: ITA)  ปี พ.ศ.2563  ระดับ A
ดีมาก 85.47 คะแนน

• การประกันคุณภาพการศ กษา
ภายใน ป ีการศ  กษา     
มหาว ิทยาลัยราชภัฏส ุร ินทร์
ดำเน ินการประก ันค ุณภาพ
การศึกษาภายใน สอดคล้องกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษาของ
สำน ักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ครอบคลุม
ทั ้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ
และระดับสถาบันโดยกำหนด
ระบบและกลไก ประกอบด้วย

- การควบคุมคุณภาพ

- ก า รก ำ ก ั บ ต ิ ด ต า ม แ ล ะ
ตรวจสอบคุณภาพ เพื ่อให้
เป ็นไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา

- การประเมินคุณภาพ ตาม
แ น ว ท า ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน

  ลคะ นนการประกันคุณภาพ
การศ กษาภายใน   0  คะ นน
ระดับ ดี  

นายถนอม  อินทรกำเนิด 
ประธานกรรมการปฏบิัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภฏัสุรนิทร ์
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ยุทธศาสตรท์ี ่2 

ปรับปรุงสภาพ วดล้อมของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์ ละสอดคล้องกับภารกิจ 

 
 

 
 

 
“คุณค่าของการเล่นกีฬา ช่วยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลท่ีสังคมต้องการได้อย่าง

 ยบยล  ละมีคุณค่าต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ท้ังในด้านสุขภาพ พลานามัย  ละด้านจิตใจ ของ
ประชาชน ครอบครัว ชุมชน  ละสังคม นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 

 
   ส ืบเน ื ่องจากการทำหน ้าท ี ่ ให ้การศ ึกษาแก ่ประชาชน  

โดยเฉพาะกลุ ่มเยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จึงให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาและ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้มีบรรยากาศที่ร่มรื่น เป็น
ธรรมชาติ และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เกื้อหนุนให้เกิดการเรียนรู้ การ
พัฒนาองค์ความรู้  ตลอดจนส่งเสริมการทำงานที ่มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งเป็นสถานที่รองรับการดำเนินกิจกรรมต่างในชุมชน 

 

ทั ้งนี ้ในยุทธศาสตร์ที ่   ของมหาวิทยาลัยที ่จะพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื ้นฐานให้มีความสมบูรณ์  จึงบรรจุโครงการศูนย์กีฬา
อเนกประสงค์ไว้เป็นภารกิจที่สำคัญภารกิจหนึ่ง เพื่อสร้าง โอกาสที่ดี
สำหรับเยาวชน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จะได้มีสถานที่ออก
กำลังกาย ที่ได้มาตรฐานและก่อประโยชน์ในด้านการพัฒนาทักษะด้าน
กีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อสุขภาพ และกีฬาเพื่อมวลชนให้กับนิสิต 
บุคลากร และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งยังส่งเสริมกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศ ได้รับการยอมรับในดับประเทศและสากลต่อไป
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ศูนยก์ฬีาอเนกประสงค ์
 

   
 

 
ปีพ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้รับ

งบประมาณเพื ่อดำเนินการ ก่อสร้างศูนย์ก ีฬา
อเนกประสงค์ โดยมีกำหนดแล้วเสร็จ และพร้อม
ให้บริการภายในปี พ.ศ.2565 ภายในศูนย์กีฬา
อเนกประสงค์สามารถรองร ับการพัฒนาและ
เสริมสร้างทักษะทางกีฬาท่ีได้มาตรฐานหลากหลาย
ประเภท เช่นศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สนาม
ฟุตบอลขนาดมาตรฐาน ลู ่ยางสังเคราะห์ สนาม
แบดมินตัน สนามเทนนิส ลานกิจกรรมอื่น ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ความคบืหน้า 
ในการก่อสรา้ง 

 

พิธีวางศิลาฤกษ์และยกเสาเอกศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   ในวันจันทร์ท่ี 13 มกราคม 2563 (แรม 4 ค่ำ 

เดือนย่ี ปีกุน จุลศักราช 1,381) โดยมี พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคท่ี 2 เป็นประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ และ ดร.พระธรรม

โมลี ท่ีปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต ณ บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
 

     

 

 ผศ.กนก   ตสุรตัน ์ปฏบิตัหินา้ทีอ่ธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทร ์ 
พรอ้มค ะ ตรวจตดิตามความคบืหนา้ของการกอ่สรา้ง 
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สภาพแวดลอ้ม 
รม่ร ืน่ สวยงาม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ดำเนินการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารเรียนและ
อาคารสำนักงานให้มีความแข็งแรงมั่นคง 
ปลอดภัย และสร้างบรรยากาศท่ีร่มรื่น เป็น
ธรรมชาติเพื ่อให้นักศึกษา อาจารย์และ
บุคลากร เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาองค์
ความรู้ การทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

นกัศกึษาและ
บุคลากร 
มคีวามสุข 

ควบคู ่ก ับการสร ้างสภาพแวดล้อมให ้เป็น
ธรรมชาติ และสวยงาม มหาวิทยาลัยฯ ได้
พ ัฒนาระบบสารสนเทศ เพื ่อรองร ับการ
บริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน 
ใ ห ้ เ ก ิ ด ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ ส ู ง ส ุ ด  โ ด ย มี
ห ้ องปฏ ิบ ั ต ิ การ  DATA CENTER เพ ื ่ อ ใช้
ควบคุมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี 
ที่สำคัญต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  

พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น ICT  ใหม้ปีระสทิธภิาพ  
มคีวามมัน่คง และปลอดภยั 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการออนไลน์ 
(SRRU eService) อำนวยความสะดวกสำหรับ
ผู้ใช้บริการในด้าน 1) ระบบฐานข้อมูลรายงานการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล 2) ระบบแจ้งปัญหาการใชง้าน
ระบบรอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 3) ระบบ
สำหรับจองห้องประชุม/ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
 ละการตัดสินใจ (SRRU MIS) ประกอบด้วย
ระบบงานสารบรรณ ระบบบริหารบุคคล ระบบงาน
กองทุนพัฒนาบุคลากร ระบบเงินเดือนออนไลน์ 

ระบบอีเลิร์นน่ิง (SRRU e-Learning) เป็น
ระบบการจัดการความร ู ้ออนไลน์ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู ่การเรียนรู ้ การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ และ การสอบออนไลน์  

ระบบสารสนเทศบร ิห าร โครงการย ุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื ่อการพัฒนาท้องถิ ่น ระยะ  0 ปี 
(SRRU Bigdata) สำหรับบริหารโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และการจัดการระบบฐานข้อมูลใน
จังหว ัดส ุร ินทร ์ ประกอบด ้วย 1)  ข ้อม ูลประชากร 2)  ข ้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติ 3) ข้อมูลสิ่งแวดล้อม 4) ข้อมูลการเกษตร 5) 
ข้อมูลสุขภาพ  6) ฐานข้อมูล OTOP   

ระบบสารสนเทศบริหารงบประมาณ พัสดุ การเงิน  ละ
บัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พ งรับ-พ งจ่าย ลักษณะ   มิติ (SRRU 
PBBS)  ใช้สำหรับบริหารงบประมาณ การเบิกจ่าย การจัดซื้อ-จัด
จ้าง ระบบครุภัณฑ์  

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OPAC)  ละระบบวารสาร
ออนไลน์ (SRRU IR) สำหรับการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ 

ระบบสารสนเทศเพื่อบริการการศ กษา
( Education Service System:ESS) 
เป็นระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการ
คณะวิชา หน่วยงานสนับสนุนทางการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา
เอก ประกอบด ้วย  1)  ระบบหลักส ูตร 
แผนการเรียน 2) ระบบงานทะเบียนและ
วัดผล 3) ระบบจองรายวิชาออนไลน์  และ 
4) ระบบจัดชั้นเรียน
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ยุทธศาสตรท์ี ่3 

พัฒนาความเข้ม ข็งด้านการ ลิตบัณฑิต 
                                              

 

 

 

 

ปี พ ศ      มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม อันดับที่  0        
ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พฒันาแหล่งเรยีนรู ้

 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุร ินทร์ ดำเนินการ
ยกระด ับค ุณภาพการศ ึกษาในการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติ และความต้องการของสังคม ครอบคลุม
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยการพัฒนา
แหล่งเร ียนร ู ้  การก่อสร ้างและปร ับปรุง
อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ และการจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มี
ความพร้อมรองรับการจัดการเรียนการสอน
ที่มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

     

 
 

 

 
 

พฒันากระบวนการ
เรยีนการสอนส าหรบั
การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

 
 
 
การดำเนินการพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนเพื ่อให้ได้ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู ้ตลอด
ชีวิต การสร้างนวัตกรรม และเป็นพลเมืองที่
เข ้มแข ็ง รวมท ั ้ งตามความต ้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยการพัฒนาท ักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพ ท ักษะทางภาษาต ่างประเทศ มา
สนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตรและ
ให ้บร ิการสำหร ับนักศ ึกษา อาจารย ์ และ
บุคลากร 

ผลติบณัฑติทีม่คุีณภาพและตรงความตอ้งการของประเทศ 

ปีพ.ศ.2563  การมีงานทำ ละประกอบอาชีพอิสระ
ของบัณฑิตที่สำเร็จการศ กษา เท่ากับร้อยละ 8   0 
โดยเฉพาะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิตสามารถสอบและได้รับการขึ้นบัญชีหรือ
ได้รับรางวัลทางด้านวิชาการเป็นจำนวนมาก อันเป็น
ผลลัพธ์ของความสามารถในผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ
ด้านการสร้างสัมมาชีพของมหาวิทยาลัยฯ 

 ลการสำรวจความพ งพอใจของ ู ้ใช้บัณฑิต ปี พ ศ      มี
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.50 แสดงถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ในการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบูร
ณาการศาสตร์ต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาสังคม ตลอดจน
มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้ทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและโลก พร้อมทั้งยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 

การสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ ่งประดิษฐ์  
มหาว ิทยาล ัยได้ร ับรางวัลชนะเล ิศการ
ป ร ะ ก ว ด น ว ั ต ก ร ร ม ด ้ า น
เทคโนโลยีการเกษตร การแข่งขันทักษะ
วิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร ครั้ง 
6 เครือข่ายคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่
เก่ียวข้องมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 
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ยุทธศาสตรท์ี ่4 

พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้ม ข็งด้านการวิจัย 
 

มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการดำเนินงานที่เปนระบบและมีกลไก        
สงเสริมสนับสนุนอาทิการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย ใหกับบุคลากร สงเสริมพัฒนาสมรรถนะแก
อาจารยและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จำเปนซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณที่เก่ียวของตาง ๆ สงเสริมให
เกิดเครือขายความรวมมือดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและนวัตกรรม นำผลงานวิจัยหรืองาน สรางสรรคและนวัตกรรมไปใชประโยชนในการ
พัฒนา   ผูเรียน สังคม ชุมชน หรือทองถิ่น ตลอดจนจัดระบบ สรางขวัญและกำลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสมตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อชวย
ในการคุมครองสิทธ์ิของ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคและนวัตกรรมที่นำไปใชประโยชน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุร ินทร์ มีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก          
จำนวนเงินทั้งสิ้น  19,810,000 บาท มีผลงานวิจัย 55  โครงการ จำแนกเป็นแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย 50 โครงการ จำนวนเงิน 6,990,000
บาท และแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 5  โครงการ จำนวนเงิน 12,820,000 บาท ดังรายละเอียดตอ่ไปน้ี 

 

 หล่งงบประมาณ 
จำนวน

โครงการวิจัย 
จำนวนเงนิ (บาท) หน่วยงานที่รับ ิดชอบ 

   ภายในมหาวิทยาลัย  0  ,990,000  

       ทุนงบประมาณ  ่นดิน 9  , 00,000  
       1.1.1 ทุนอุดหนุนวิจัยคณะเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร 
4 2,000,000 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

       1.1.2 ทุนอุดหนุนวิจัยคณะวทิยาการจัดการ 5 2,500,000  
       ทุนงบประมาณจากเงินรายได้     , 90,000  
       1.1.1 ทุนอุดหนุนวิจัยคณะเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร 
5 340,000 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

       1.1.2 ทุนอุดหนุนวิจัยคณะวทิยาการจัดการ 1 70,000 คณะวิทยาการจัดการ 
       1.1.2 ทุนอุดหนุนวิจัยคณะมนุด 5 330,000 คณะมนุษยศาสร์และสงัคมศาสตร ์
       1.1.2 ทุนอุดหนุนวิจัยคณะคร ุ 11 610,000 คระครุศาสตร ์
       1.1.2 ทุนอุดหนุนวิจัยคณะวทิ 16 1,030,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
       1.1.2 ทุนอุดหนุนวิจัยคณะอุต 3 180,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

รวมทั้งสิ้น 50  ,990,000  

   ภายนอกมหาวิทยาลัย     ,8 0,000  

   2.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 700,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ 
   คณะวิทยาการจัดการ 
   2.5  หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนา

ระดับพ้ืนที่ (บพท.) 
1 9,000,000 รองศาสตราจารย์พงษ์ชาญ  ณ ลำปาง 

   2.6  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช) 

2 3,120,000 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
คณะวิทยาการจัดการ 

รวม     9,8 0,000  
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2. โครงการวิจัย ละสร้างสรรค์ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ  น่ดิน

ลำดับ ชื่องานวจิัย/สร้างสรรค์ ชื่อ ู้วิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานของ ู้วิจัย

สังกัด 
1 การเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ด้วย

ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงแบบมีส่วนร่วมกับกลุ่ม
เกษตรกร 

นางสาวสายฝน ทดทะศร ี ๕๐๐,๐๐๐ คณะเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร 

2 การเลี้ยงสัตว์น้ำในนาข้าวอินทรีย์เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตอาหารปลอดภัยสู่การ
พัฒนาชุมชนในจังหวัดสุรินทร ์

นายวรพรภัฏ ปัดภัย ๕๐๐,๐๐๐ คณะเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร 

3 การพัฒนาระบบการตลาดดิจิทัลเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพทางการตลาดข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์จังหวัดสุรินทร ์

นางสาวกฤตกนก พาบุ ๕๐๐,๐๐๐ คณะเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร 

4 การเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับของกลุ่ม
เกษตรกรข้าวอินทรีย์ในจังหวัดสุรินทร์เพ่ือเข้า
สู่วิสาหกิจชุมชน 

นายกิตติศักดิ์ ร่วมพัฒนา ๕๐๐,๐๐๐ คณะเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร 

  การขับเคลื่อนชุมชนด้วยแนวคดิเศรษฐกิจ
หมุนเวียนเพ่ือเพ่ิมคุณ   ค่าผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพรรณ 
พัฒนฉัตรชัย 

๕๐๐,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

  การพัฒนานวัตกรรมการตลาด เพ่ือความ
ยั่งยืนของธุรกิจชุมชน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
นวรัตน์ นิธิชัยอนันต ์

๕๐๐,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

7 ต้นแบบการพัฒนา นวัตกรรมองค์กรการเงิน
ชุมชนเพ่ือความยั่งยืน 

นางสาวนิภาวัลย ์พุทธไทยรัช ๕๐๐,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

8 โครงการการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าสินค้า
เกษตรอินทรีย์เพ่ือรองรับตลาดเพ่ือสุขภาพ 

นางสาวเพ็ญนฤมล จะระ ๕๐๐,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

9 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจ
ชุมชนด้วยนวตักรรมชุมชน เพ่ือยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันการเข้าสู่ตลาด
ต่างประเทศ 

นางสาวณภัทชา ปานเจริญ ๕๐๐,๐๐๐ คณะวิทยาการจัดการ 

3. โครงการวิจัย ละสร้างสรรค์ท่ีได้รับจัดสรรจากหน่วยงานสนับสนนุการวิจัยตา่งๆ (หน่วยงานภายนอก)

ลำดับ ชื่องานวจิัย/สร้างสรรค์ ชื่อ ู้วิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
 หล่งงบประมาณ 

1 โครงการการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จังหวัด
สุรินทร์เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนแบบ
เบ็ดเสร็จและแม่นยำ ภายใต้แผนงาน 
มหาวิทยาลัยพ้ืนที ่

รองศาสตราจารย์พงษ์ชาญ  ณ ลำปาง 9,000,000 หน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ 
(บพท.) 

2 โครงการ “การพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
หอมมะลิ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพ่ือยกระดับการผลิตข้าวในเขตพ้ืนที่ทุ่งกุลา
ร้องไห้” 

นายสุริยะ  ชนะชยั 2,000,000 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งชาต(ิสวทช) 
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ลำดับ ชื่องานวจิัย/สร้างสรรค์ ชื่อ ู้วิจัย งบประมาณ (บาท)  หล่งงบประมาณ 
3 โครงการ “นวตักรรมการพัฒนารูปแบบการ

ท่องเที่ยวชุมชนเชิงสรา้งสรรค์ตามอัตลักษณ์
เส้นทางประวัตศิาสตร์เขาสวาย อำเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์” 

นางศิวาพร พยัคฆนันท ์ 400,000 เครือข่ายผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย
แผนการพัฒนา เชิงพ้ืนที่โดย
มหาวิทยาลัยพ้ืนที ่การสนับสนุน
จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) 

4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีเส้นไหมด้วย
วัสดุจากธรรมชาติและการสร้างอัตลักษณ์
ลวดลายบนผืนผ้าโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

นางสาวอรนุช นาคชาต ิ 300,000 สำนักงานการวิจัยแห่งชาต(ิวช.) 

5 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปูนา
ในระดับชุมชน 

นางนิภาศักดิ์  คงงาม 1,120,000 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งชาต(ิสวทช) 

 

4. โครงการวิจัย ละสร้างสรรค์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย (งบรายได้) 

ลำดับ ชื่องานวจิัย/สร้างสรรค์ ชื่อ ู้วิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานของ ู้วิจัยสังกัด 

  ผลของการเสริมกรดแอสคอร์บิคในนำ้ยาเจือ
จาง ตอ่คุณภาพนำ้เช้ือแบบสดและแบบเหลว
ของพ่อพันธุไ์ก่พ้ืนเมือง (ประดู่หางดำ) 

นางสาววิชชุดา  ยินด ี 60,000 
 

คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

  การเปรียบเทียบการสอนแบบบนลงล่างและ
แบบล่างขึ้นบนด้วยการจัดการเรียนรู้บน
เครือข่ายแบบกลุ่มเมฆที่ส่งเสริมทักษะการเขียน
โปรแกรมบนเว็บสำหรับการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

นางวิจิตรา โพธิสาร 70,000 คณะวิทยาการจัดการ 

  การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมความ
ปลอดภัยสำหรับเด็กวัยอนุบาลโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของครูปฐมวัยและ
ผู้ปกครองในจังหวัดสุรินทร์ 

นางสาวพัชรา  พานทองรักษ ์  60,000  คณะครุศาสตร์ 

  ผลการเสริมกากแครอทต่อสมรรถภาพการให้ผล
ผลิตและค่าโลหิตวิทยาของไก่เนื้อ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนะรินทร์ ทับมะเริง 60,000 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

  การพัฒนาการเรยีนรู้รายวิชาการสอนศาสนาและ
วัฒนธรรมในระดับประถมศึกษา โดยใช้การวิจัย
เป็นฐานสำหรับนักศึกษาสาขาการประถมศึกษา 

นางสาวสุพัตรา คำสุข 40,000 คณะครุศาสตร์ 

6 ตัวแบบการพยากรณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
ห้วยเสนงของจังหวัดสุรินทร์ 

นางสาวโกสุมภ์  จันทร์แสงกระจ่าง 60,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

7 การวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถภาพที่จำเป็นใน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับ
นักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยประยุกต์ใช้
แนวคิดการประเมินแบบเสริมพลังอำนาจและ
เทคนิคการชี้แนะในเชิง การคิดผสมผสานเทคนิค
การให้ข้อมูลสะท้อนกลับที่เน้นการพัฒนา 

นายเก้ือ กระแสโสม 70,000 คณะครุศาสตร ์

8 การพัฒนาคลังความรู้ภูมิปัญญาคชศาสตร์     
ชาวกูย 

นางสาวสุภาสินี  วิเชียร 70,000 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์
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ลำดับ ชื่องานวจิัย/สร้างสรรค์ ชื่อ ู้วิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานของ ู้วิจัยสังกัด 

9 แนวทางการบริหารงานแหล่งเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาทักษะ    การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 บริบทสังคมประชาคม
อาเซียน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันทนา  กูลรัตน์ 70,000 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 0 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาข้าวพ้ืนเมือง 
จังหวัดสุรินทร ์

นางสาวชลิตา  คำหอม 60,000 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์

   อัตลักษณ์ร่วมทางคติชนของกลุ่มชาติพันธุ์เขมร
ถิ่นไทยและกูย ในจังหวัดสุรินทร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป  แขรัมย์ 60,000 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์

   ผลของวิธีการเพาะปลูกคะน้าต่อการเจริญเติบโต 
คุณภาพในการบริโภคหลังการเก็บเก่ียว ปริมาณ  
สารประกอบฟีนอลิกและศักยภาพของการต้าน
ออกซิเดชัน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย 80,000 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

   การกำจัดไอออนโลหะหนักในน้ำเสียด้วยเปลือก
ผลไม้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ธิพันธ์ ผึ่งผาย 60,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

   การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ใน
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณน้ำสบของแม่น้ำชีกับแม่น้ำมูล  อำเภอ    
ท่าตูม และอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

นางสาวอัญญา  บูชายันต์ 70,000 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์

   การพัฒนาโมเดลการวัดความสามารถของ
นักศึกษาครูด้านการบูรณาการความรู้ ตามกรอบ
แนวคิดทีแพค  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

นางวนิดา  หอมจันทร์ 50,000 คณะครุศาสตร์ 

   การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลกระทบต่อ
การพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

นางสาวปิยพร  สีสันต์ 70,000 คณะครุศาสตร ์

 7 รูปแบบของการจัดการกิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟัน
อุปสรรค ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอน
ปลาย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ 
เขต 1 

นางสาวศิริพร  เกตุสระน้อย 60,000 คณะครุศาสตร์ 

 8 การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือการ
ทำงานของนักศึกษาโดยใช้ชุดฝึกจัดระเบียบ
ความคิดแบบอนาล็อกร่วมกับแบบดิจิทัล 

นางสาวนุชจรี  บุญเกต 60,000 คณะครุศาสตร์ 

 9 การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ใน          การ
จัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของครู
ด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
สังกัดโรงเรียนพระปรยิัติธรรมในจังหวัด 

นายสมเกียรติ  เพ็ชรมาก 60,000 คณะครุศาสตร์ 

 0 การพัฒนาการจัดประสบการณ์แบบมีส่วนร่วม
ในการใช้เกมการศึกษาเพ่ือส่งเสริมทักษะการ
แก้ปัญหาสำหรับเด็กปฐมวัย 3 ปี โดยใช้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดสุรินทร ์

นางปิยนันท์  พูลโสภา 40,000 คณะครุศาสตร์ 

   การพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมความรู้ด้าน
โภชนาการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วย
เบาหวานผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ 

นายจีระเดช  อินทเจริญศานต์ 80,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

   การดูดซับสีย้อมรีแอคทีฟด้วยถ่านกัมมันต์ที่
ผลิตจากผักตบชวา โดยวิธีกระตุ้นทางเคมี 

นายวรรธนะชัย  ปฐมสิริวงศ์ 60,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

  

22



22

2020 ANNUAL  REPORT

ลำดับ ชื่องานวจิัย/สร้างสรรค์ ชื่อ ู้วิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานของ ู้วิจัยสังกัด 

   การสร้างจำนวนสมิธที่อยู่ในรูปแบบผลคูณ
ระหว่างจำนวน เต็มบวก 

นายธีระพันธ์  จอดนอก 60,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

   โปรแกรมเชิงปฎิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือน
จริงจากโจทย์ปัญหาทางการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ภาษาจาวา สำหรับผู้ที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน 

นายนพรัตน์  โพธิ์สิงห์ 60,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

   การสร้างเครื่องวัดมุมสัมผัสบนพ้ืนผิวอย่างง่าย
เพ่ือการวิจัยและการเรียนการสอนเก่ียวกับนาโน
เทคโนโลยี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูจิต  สาระภาค 70,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

   ผลเฉลยที่เป็นไปได้ของสมการ ไดโอแฟนไทน์ 
7x +py=z2 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยณัฐ  พวงจำปา 50,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 7 ยีนต้านทานยาปฏิชีวนะในดินพ้ืนที่เกษตรที่มี
การใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ 

นางชวนพิศ  จารัตน์ 80,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 8 คุณค่าทางโภชนาการ และปริมาณจุลินทรีย์ก่อ
โรคของปลาหมักชนิด ต่างๆ ในกลุ่มชาติพันธุ์
ไทย-ลาว ไทย-เขมร และไทย-กูย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชนิภา  อุดมทว ี 70,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 9 วิธีปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียวที่เหมาะสมสำหรับ
พืชสมุนไพรในจังหวัดสุรินทร์ 

นางสุวรรณี  สุมหิรัญ 70,000 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

 0 การสังเคราะห์งานวิจัยทีศ่ึกษาการจัดการ
เรียนรู้ตามรูปแบบสะเต็มศึกษาของไทย : การ
วิเคราะห์อภิมาน 

นางสาววัชราภรณ์  เรืองสิทธิ ์ 40,000 คณะครุศาสตร์ 

   ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกควบคู่กับการฝึก
ด้วยน้ำหนักที่มีต่อพลังกล้ามเน้ือขา ของ
นักกีฬาฟุตบอล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์

นายจักรี  อย่าเสียสัตย ์ 60,000 คณะครุศาสตร์ 

   การผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์จากมูลกระบือและ
ผักตบชวา เพ่ือนำไปสู่การถ่ายทอดต่อชุมชน
บ้านโคกสนวน บ้านสะดีย์ ตำบลกุดหวาย 
อำเภอศีรขรภูมิ จังวหัดสุรินทร ์

นางสาววีรญา  สิงคนิภา 70,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

   คุณสมบัติเชิงหน้าที่ของรำข้าวพ้ืนเมืองสุรินทร์
สกัดน้ำมันและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์
อาหารเพ่ือสุขภาพ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราภรณ์  แก้วกูล 70,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

   การออกแบบที่พักอาศัยสำหรับผู้สูง อายุและคน
พิการด้านการเคลื่อนไหว ตามแนวคิดการ
ออกแบบเพ่ือทุกคน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาศักยภาพตนเองต่อไป 

นายอภิชัย  ไพรสินธุ์  60,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   การออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัย  จากอัต
ลักษณ์พ้ืนถิ่นมัดหมี่โฮล  จังหวัดสุรินทร์ 

นายภูพิชย์  ทานะ  60,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้
แรงจูงใจเพ่ือป้องกันโรคและแรงสนับสนุนทาง
สังคมในการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  ใน
ผู้สูงอายุที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  ในเขตพ้ืนที่
อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

นางสาวจุฑามาส  ขุมทอง  70,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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ลำดับ ชื่องานวจิัย/สร้างสรรค์ ชื่อ ู้วิจัย 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานของ ู้วิจัยสังกัด 

 7 
การศึกษาแนวคิดคณิตศาสตร์ผ่านการเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์ชาติพันธุ์เขมรบนลวดลายผ้าไหม
โบราณสุรินทร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

นางสาวประฎิชญา  สร้อยจิตร  60,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 8 
การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี        คิวอาร์โค้ด 
สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนประเภทผัก
อินทรีย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม  ลนขุนทด  60,000 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 9 
ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจาก  การ
ทำงานและคุณภาพชีวิตของ    ผู้
ประกอบอาชีพทอผ้าไหม จังหวัดสุรินทร์  

นางสาววิภาดา  พนากอบกิจ  50,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 0 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมจีโอจีบร้า 
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปี
ที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร ์

นางสาวอรุณธิดา  สีเขียงหา  60,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

   
ผลของฤดูกาลต่อชนิดและปริมาณของพยาธิ
ภายในระบบทางเดินอาหารของกระบือที่เลี้ยง
แบบปล่อยแทะเล็ม  ในจังหวัดสุรินทร์ 

นางสาวกนกกาญจน์  รีบเร่งรัมย์ 70,000 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
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ยุทธศาสตรท์ี ่5 
พฒันางานพนัธกจิสมัพนัธม์หาวทิยาลยักบัสงัคม 
(University  Social Engagement) เพือ่การพฒันาทอ้งถิน่อย่างย ัง่ยนื 
 

 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุร ินทร  ์น้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาในการเป็น

สถาบนัการศึกษาเพื่อการพฒันาทอ้งถิน่ และครอบคลุมทั้ง 4 ยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการ
พฒันาทอ้งถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มาเป็นแนวทางการขบัเคลื่อนการด าเนินงานของ ครงการยุทธศาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทร ์เป็นส าคญั ดงันี ้
 

            
 
การบูร าการความรว่มมือกบัหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัในการวางแผนและพฒันาทอ้งถิน่ ดยอาศยัองค ์
ความรูท้างวชิาการและศาสตรต์่างๆ มาขบัเคลือ่นการด าเนินงานพฒันาทอ้งถิน่เพือ่ใหเ้กดิผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
 

  

• การพฒันาระบบ
บริหารจดัการ

• การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา

• การผลิตและ
พฒันาครู

• การพฒันาท้องถิ่น

1 2

43

ยุทธศาสตร ์
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โครงการภายใตยุ้ทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การ
พฒันาทอ้งถิน่  
 
 
ดา้นเศรษฐกจิ เน้นการเพิ่มรายได ้ลด
รายจ่ายใหก้บัชมุชน ดยการส่งเสรมิและพฒันายกระดบั  
ผลติภ ัฑช์มุชน การถ่ายทอดความรูด้า้นการวเิคราะห ์
ตน้ทุนผลิตภ ัฑช์มุชน พฒันาผลิตภ ัฑ ์ศูนยจ์ าหน่าย
สนิคา้ผลติภ ัฑช์มุชน การส่งเสรมิการเกษตรอนิทรยี ์ พืช
สมุนไพร การส่งเสรมิศกัยภาพการใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ่นใน
การพฒันาผลติภ ัฑผ์า้ไหม การส่งเสรมิการท่องเที่ยงเชงิ
อนุรกัษ ์
 
 

 
 

ด้านสงัคม ใหค้วามส าคัญต่อการดุแล
สุขภาพของกลุ่มผูสู้งอายุ ดว้ยหลกั 4 SMART บนพืน้ฐาน
ของภูมิปัญยาทอ้งถิ่น การเสรมิสรา้งความเขา้ใจในดา้น
วินัย สิทธิ หน้าที่ของตนเองและผูอ้ื่น สภาผูน้ าชุมชนกบั
การขบัเคลื่อนเกษตรอินทรยี ์ รวมทัง้การเสรมิสรา้งความ
เขม้แข็งของชมุชนดา้นเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรมทอ้งถิน่ 
 
 

 ดา้นการศกึษา  มุ่งการเสรมิสรา้ง 
ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา  รงเรยีนและศูนย ์
พฒันาเด็กเล็กในะชมุชน ในการเรยีนรูต้ลอดชวีิต ใหก้บั
ครูและบุคลากรทางการศกึษ นักเรยีน และนักศกึษา เพือ่ให ้
มีความรูค้วามสามารถ อ่านออก เขียนได ้มีทกัษะทางดา้น
การวจิยัและการใชเ้ทค น ลยใีนการจดัการเรยีนการสอน    
 

              
 

 
 

ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
เน้นการบรหิารจดัการทรพัยากร น ้า ป้าไม ้การพัฒนา
ศักยภาพชุมชนในการอนุรกัษส์ิ่งแวดลอ้มชุมชน การ
พัฒนานวัตกรรมส าหรบัเกษตรกรเพื่อประ ยชน์ทาง
เศรษฐกจิและระบบนิเวศสิง่แวดลอ้ม 
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ยุทธศาสตรท์ี ่6 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรก์ าหนดยุทธศาสตรใ์นการ
อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู ปกป้อง และเผยแพร่ศิลปะและวฒันธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพ ีของทอ้งถิ่นเชือ่ม ยงกบัการเรยีน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษาให ้เ ป็น รูปธรรมและ
ขบัเคลือ่นสู่นานาชาตใินระดบัสากล  ดยมีการจดัเทศกาล
การแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ (Surin 
International Cultural Exchange: SICE) ในชว่งเดอืน
มกราคมของทุกปี  

ส่งเสรมิและท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรม 

 
 
 

 
 
 

ทีมนักแสดงจากประเทศกัมพูชา เกาหลีใต ้คอสตารกิา บังคลาเทศ 
บัลแกเรยี ฟิลิปปินส ์อิตาลี อิสราเอล อินเดีย อิน ดนีเซีย เม็กซิ ก 
 ปแลนด ์ส ลวาเกยี ยูเครน และประเทศไทย ผลดัเปลีย่นการแสดงทุกคนื
ระหว่างวนัที ่ 25-31 มกราคม 2563 

การแสดงศลิปวฒันธรรมพืน้บา้นจากนานาชาต ิเพื่อพฒันาศาสตรด์า้นภูมิปัญญาทอ้งถิน่  
ใหเ้ป็นทีป่ระจกัษใ์นระดบัสากล  ส่งเสรมิการแลกเปลีย่นความรู ้ประสบการ  ์และการสรา้งเครอืข่ายศลิปวฒันธรรมในระดบันานาชาต ิ
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การแสดงแลกเปลีย่นศลิปวฒันธรรมนานาชาต ิ
คร ัง้ที ่4 (4th SICE: Surin International Cultural Exchange 2020) 
 

 
 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 
 

 
นายศกัรนิทร ์ ทมุเสน ปลดัจงัหวดัสุรนิทร ์ ประธานในพิธเีปิดการแสดงแลกเปลีย่นศลิปวฒันธรรมนานาชาต ิคร ัง้ที ่4   
 ดยมีนายเกษมศักดิ ์แสน ภชน์ ประธานค ะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลยัราชภฏัสุรนิทร ์ (อดีตผูว้่าราชการจังหวัดสุรนิทร ์)       
พรอ้มดว้ย ผศ.กนก ตสุรตัน ์และค ะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทร ์รว่มตอ้นรบัหวัหนา้ส่วนราชการในจงัหวดัสรุนิทร ์ ภาคธุรกจิเอกชน 
ประชาชนทั่วไป และค ะนักแสดงนานาชาตจิาก 14 ประเทศ 
  

 

28



28

2020 ANNUAL  REPORT

การแสดงแบบผา้นานาชาติ

สืบสานว ัฒนธรรมพื ้นบ้าน ผ่าน
ลวดลายที่สวยงามของอาภรณ์
ทอ้งถิน่ของนานาชาตสูิ่สากล 
 ดยแขกผูม้ีเกยีรตผิูบ้รหิารส่วนราชการ ทมีนักแสดงจากในประเทศ
และนานาชาติ ร่วมแสดงแบบผา้และเคร ือ่งแต่งกายทอ้งถิ่นอย่าง
สวยงาม 
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อนุรกัษว์ฒันธรรมทอ้งถิน่ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทร ์รว่ม
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมท้องถิน่
และความเป็นไทย ตามประเพณี
ส าคญั ดงัน้ี 

“แซนโฎนตา”
ประเพ ีดัง้เดิมตามอตัลกัษ ข์องกลุ่มชาติ
พนัธุเ์ขมรในจงัหวดัสุรนิทร ์ วนัแซน ฎนตา 
หรอืไง ฎนตา ตรงกับวันแรม 14 ค ่า เดือน 
10 ของทุกปี เป็นประเพ ีทีร่ะลกึและเซน่ไหว ้
ปู่ ย่า ตายาย หรอืบรรพบุรุษทีล่่วงลบัไปแลว้ 

“ซะเราะ ซะแรย ์
สะเรน็” 

ลานกิจกรรมการแสดงศิลปวฒันธรรมพืน้บา้น 
การออกรา้นจ าหน่ายสินคา้พืน้ เมือง เพื่อ
อนุรกัษฟ้ื์นฟูภูมิปัญญาทอ้งถิ่นใหก้บันักเรยีน 
นักศกึษา ประชาชนทั่วไป 

“กฐนิ” 
ประจ าปี พ.ศ.2563 

ณ วดับา้นซองแมว อ.ท่าตูม จ.สุรนิทร ์

การจดัการความรูล้ายผา้พืน้เมอืงจงัหวดัสุรนิทร ์ ดยการรวบรวมความรูด้า้นผา้ไหมจากปราชญช์าวบา้น
เอกสาร งานวจิยั บทความต่าง ๆ น ามารวบรวม เรยีบเรยีงเป็นลายลกัษ อ์กัษรในรูปแบบหนังสอืลายผา้ไหมพืน้เมืองจงัหวดัสุรนิทร ์
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ยุทธศาสตรท์ี ่7
พฒันามหาวทิยาลยัไปสูค่วามเป็นสากล 

ความเจรญิทางเทคโนโลยส่ีงผลต่อการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก รวมทัง้ดา้นการศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทรจ์งึมุ่งเน้นการพฒันาไปสู่สากล โดยเฉพาะดา้นการพฒันาหลกัสูตรและ
วธิกีารจดัการเรยีนรูใ้หม่ ๆ รว่มกบัสถาบนัการศกึษาทัง้ในและต่างประเทศวทิยาลยัต่างประเทศ เพือ่
ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนใหสู้งขึน้  โดยมีการลงนามความรว่มมือในการแลกเปลีย่นนักศกึษา
ต่างชาตเิขา้มาเรยีนทีม่หาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทร ์ 

นั ก ศึ ก ษ า จ า ก  the 
Communities Outreach 
Programme(COP) ป ร ะ เ ท ศ
บรูไนเขา้พบรศ.ดร.พงษช์าญ 
  ล าปาง รองธิการบดี ฝ่าย
วางแผน วิจยัและวิเทศสมัพนัธ ์

การพัฒนางานมรดกทาง
วัฒนธรรมอัน ดดเด่นในจังหวัด
สุรนิทรซ์ ึง่เป็นดินแดนอนัเก่าแก่ มี
หลายชาติพันธุ ์ทั้งเขมร กุย ลาว 
ฯ ล ฯ  ที่ ยั ง ค ง มี ป ร ะ วั ติ ศ าสตร ์
ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา และ
ประเพ ีที่สืบทอดกันมานานไปสู่
การปฏบิตั ิสรา้งกจิกรรมการเรยีนรู ้
และการอนุรกัษศ์ิลปะวัฒนธรรม
ทอ้งถิน่ในระดบัสากล  

นั ก ศึ ก ษ า จ า ก  the 
Communities Outreach 
Programme(COP) ป ร ะ เ ท ศ
บ รู ไน เ ข ้า ร่ ว ม กิ จ ก ร รม กับ
 รงเรียนปราสาทวิทย าค าร 
อ าเภอปราสาท จงัหวดัสุรนิทร ์
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ยุทธศาสตรท์ี ่8
พฒันาโรงเรยีนสาธติ มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทรใ์หเ้ป็นโรงเรยีน
ตน้แบบและเป็นแหล่งฝึกประสบการณว์ชิาชพีของนกัศกึษา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสุรนิทรก์ าหนดน ยบายสนับสนุน
ค่าใชจ่้ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขัน้พืน้ฐานสอดคลอ้งตามน ยบายของรฐับาล ที่
เน้นการสรา้ง อกาสทางการศึกษา การกระจาย อกาสใน
สังคมไทย มุ่งเน้นใหค้นไทยไดเ้รียนรูต้ลอดชีวิตอย่างมี
คุ ภาพ ซึง่จะชว่ยพฒันาคุ ภาพและมาตรฐานการศกึษา
และการเรยีนรูข้องคนไทย เป็นการเพิม่ อกาสทางการศึกษา
และส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วนของสงัคม ในการ
บรหิารและจดัการศึกษา อกีทัง้ยงัชว่ยลดภาระค่าใชจ่้ายเป็น
การบรรเทาความเดอืดรอ้นของผูป้กครอง   

ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
เสรมิสรา้งการมีส่วนร่วม
และการเรยีนรูส้ าหรบัน
นักเรยีนทุกระดบัช ัน้ 

การประเมินนักเรยีนเพื่อเขา้รบัรางวลัพระราชทาน 

สนับสนุนค่าจดัการเรยีน
การสอน สนับสนุนค่า
หนั งสื อ  สนับส นุนค่า
อุ ป ก ร  ์ ก า ร เ รี ย น 
สนับสนุนค่าเครือ่งแบบ
นักเรียน และสนับสนุน
ค่ า กิ จ ก ร ร ม พัฒ น า
คุ ภาพผูเ้รยีน 

เ ป็ น แ ห ล่ ง ฝึ ก
ประสบการ ์วิชาชีพ
ของนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบ ัฑิต
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 ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต แ ห่ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร าชภัฏ
สุรนิทรด์ าเนินการจัดการ
สื่อและอุปกร ์การเรียน
และสรา้งสภาพแวดลอ้มที่
เหมาะสมส าหรบัการเรยีนรู ้
ส าหรบันักเรียนจนส าเร็จ
การศกึษาอย่างมีความสุข 

สนับสนุนทุนการศกึษา พฒันาสือ่และอุปกร  ์รวมทัง้
สรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมต่อการเรยีนรู ้
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รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนินงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1   ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประสิทธิภาพและความย่ังยืน 

ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  1 
มหาว ิทยาลัยราชภัฏ
ส ุ ร ินทร ์  ม ีค ุณภาพ 
การบริหารจัดการ ใน
ระดับมาตรฐานสากล 
และเป ็นองค ์กรท ี ่มี
ผลส ัมฤทธ ิ ์ส ูง  (High 
performance 
organization)  ม ี ธ ร ร
มาภิบาล และม ีแนว
ทางการหารายได้ เพ่ือ
การพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 

1. ระดับคุณภาพการปฏิบัต ิ งานที่
สอดคล้อง กับพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

3.70 4.27 1. พัฒนาระบบบร ิหาร
จ ั ด ก า ร อ ง ค ์ ก ร  จั ด
โครงสร้างการบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน ลดการ
ทำงานท ี ่ ไม ่ ใช ่ภารกิจ
โดยตรง เน้นความสำเร็จ
ของงาน

1. เสริมสร้างระบบคุณธรรมและจริยธรรม ปลูกฝัง
ค่านิยมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ ์ศร ีของ
ความเป็นคนของพระราชา (ราชภัฏ) และ
ความซ่ือสัตย์สุจริต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Integrity and Transparency Assessment : ITA มีผลการประเมินในระดับ A 
ดีมาก 85.47 คะแนน (4.27 คะแนน) ตามตัวชี้วัด 1) การเปิดเผยข้อมูล 100.00 2) การป้องกันการทุจริต 100.00 3) 
การปฏิบัติหน้าที่ 81.78 4) การใช้อำนาจ 81.67 5) คุณภาพการดำเนินงาน 76.98 6) การปรับปรุงการทำงาน 75.67 
7) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 75.56 8) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 73.32 8) การใช้งบประมาณ 73.02 10) การแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 69.22  คะแนนภาพรวม 85.47 (4.27)

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

2. ร ้อยละของความสำเร ็จในการ
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ในทุก
ภารกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ
โดยให้สามารถลดข ั ้นตอนการ
ปฏิบัติงานแต่ละภารกิจลง

≥65 75.67 1. ปรับปรุงกระบวนการทำงานทุกภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล นำเอาหลักการ “รวมบริการ เน้น
ทำงานตามภารกิจ” โดยการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
มาประยุกต์ใช้ในแต่ละกระบวนการ ลดการ
ทำงาน  ที่ไม่ใช่ภารกิจโดยตรง

2. เพิ่มช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในองค์กร บุคลากร
นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
ทุกภาคส่วนภายนอกมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยดำเนินการปรบัปรุงกระบวนการทำงานทุกภารกิจให้สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่ละภารกิจลง 
ตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
โดยมีสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการแตง่ตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ทำหน้าที่พิจารณากำหนด
นโยบาย วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ รวมทั้งส่งเสริมและผลักดนัให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ 
ผ่านคู่มือการจัดการความรู้เพ่ือให้ทุกหน่วยงานได้นำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน และมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในองค์กรผ่านช่องทาง 
ระบบสารสนเทศ ได้แก่ เว็บไซต์ www.srru.ac.th ซ่ึงมีช่องทางเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ และการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ  
   ทั้งนี้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (Integrity and Transparency Assessment : ITA มีผลการประเมินในด้านการปรับปรุงการทำงาน 
75.67 

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

3. จำนวนหน่วยงานที่มีการรายงาน
ผลการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน

15 16 
หน่วยงาน 

1. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมภารกิจ
หลัก  และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่กระทบ
ต่อคณะ / มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการจัดการ
ความเส่ียงอย่างเป็นรูปธรรม

2. ยกระดับขีดความสามารถและประสิทธิภาพ
ระบบการตรวจสอบภายใน ( Internal Audit)
ระบบการควบคุมภายใน ( Internal control)
แ ล ะ ร ะ บ บ ต ร ว จ ส อ บ ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ
(Performance Audit)

1. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้ง 6 คณะ 4 สำนัก 1 สถาบัน 5 กอง ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ซ่ึง
ปรากฏว่าในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีประเด็นความเส่ียงด้านการปฏิบัติงานระดับสูงมาก  (16-25 คะแนน)  ได้แก่
(ผลิตบัณฑิต) 1. ปัจจัยภายนอก (การระบาดของโรค Covid-19) 2. จำนวนนักศึกษาลดลงไม่เป็นไปตามแผนการรับ
สมัคร (เส่ียงต่อการถูกปิดหลักสูตร)  (งานวิจัย) 1. อาจารย์ขาดทักษะในการเขียนงานวิจัย/อาจารย์ขาดความเชี่ยวชาญ
ในการทำวิจัย 2. การดำเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆของสถาบันวิจัยไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากการเกิดไวรัส covid-
19 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการควบคุมภายใน เพ่ือลดความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
2.งานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย ได ้ร ับการประเมินประกันคุณภาพการตรวจสอบในภาครัฐ ประเมินโย
กรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังเขต3 อยู่ระหว่างรับทราบผลการประเมิน

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

4. ร้อยละของระเบียบ/ข้อบังค ับ/
ประกาศของมหาวิทยาลัยที่ได้รับ
การปรับปรุงให้แล้วเสร็จทั้งหมด

100.00 18.00 1. ทบทวนระเบ ียบ ข ้ อบ ั งค ั บ ประกาศของ
มหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสม โปร่งใส เป็น
ธรรมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ดำเนินการพิจารณาทบทวนข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติให้เป็นปัจจุบัน และเหมาะสม
กับบริบทของมหาวิทยาลัยในด้านการบริหารงาน การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานวิจัย 
การบริหารการเงินและงบประมาณ และการพัฒนานักศึกษา รวมทั้งสิ้น 18 ฉบับ ดังนี้ 
1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 8 ฉบับ
2) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 8 ฉบับ
3) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 6 บับ

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนินงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

5. ร ้ อ ย ล ะ ขอ งกา รนำ เท ค โน โลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ ในกระบวนการ
ทำงานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

85.00 100.00 2. สร้างวัฒนธรรมองค์กร
ด้านชุมชนสัมพันธ์และ
การสื่อสารองค์กร

1. ปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารไปยังชุมชน ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  พร้อมสร้างวัฒนธรรมการสื่อสารสอง
ทาง ข้ามหน่วยงาน  ข้ามองค์กรให้มากขึ้น

2. เสริมสร้างการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลาย  ทั ้งในระดับท้องถิ ่น ระดับประเทศและ
ต่างประเทศโดยเฉพาะราชอาณาจักรกัมพูชา 

มหาวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือรองรับการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน 
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครอบคลุมทุกหน่วงยาน โดยมีห้องปฏิบัติการ DATA CENTER เพ่ือใช้ควบคุม
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี ที่สำคัญต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริการออนไลน์ (SRRU eService) อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการในด้าน 1) ระบบฐานข้อมูล
รายงานการปฏิบัติงานรายบุคคล 2) ระบบแจ้งปัญหาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
3) ระบบสำหรับจองห้องประชุม/ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
และการตัดสินใจ (SRRU MIS) ประกอบด้วยระบบงานสารบรรณ ระบบบริหารบุคคล ระบบงานกองทุน
พัฒนาบุคลากร ระบบเงินเดือนออนไลน์ ระบบอีเลิร์นนิ่ง (SRRU e-Learning) เป็นระบบการจัดการ
ความรู้ออนไลน์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และ การสอบ
ออนไลน์ ระบบสารสนเทศบริหารโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ระยะ 20 ปี (SRRU Bigdata) สำหรับบริหารโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย     ราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และการจัดการระบบฐานข้อมูลในจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย 1) ข้อมูลประชากร 2)
ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ 3) ข้อมูลสิ่งแวดล้อม 4) ข้อมูลการเกษตร 5) ข้อมูลสุขภาพ  6) ฐานข้อมูล
OTOP  ระบบสารสนเทศบริหารงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ -พึง
จ่าย ลักษณะ 3 มิติ (SRRU PBBS)  ใช้สำหรับบริหารงบประมาณ การเบิกจ่าย การจัดซ้ือ-จัดจ้าง ระบบ
ครุภัณฑ์ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OPAC) และระบบวารสารออนไลน์ (SRRU IR) สำหรับการสืบค้น
ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ระบบสารสนเทศเพื่อบริการการศึกษา(Education Service System:ESS)
เป็นระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการคณะวิชา หน่วยงานสนับสนุนทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก ประกอบด้วย 1) ระบบหลักสูตร แผนการเรียน 2) ระบบงานทะเบียนและ
วัดผล 3) ระบบจองรายวิชาออนไลน์  และ 4) ระบบจัดชั้นเรียน

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

6. ระดับความพึงพอใจในความสำเร็จ
ของกิจกรรมชุมชน

85.00 90.00 1. ดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ  โดยการมีส่วนร่วม
ของสังคม

มหาวิทยาลัยได้กำหนดทิศทางและเป้าประสงค์ของการเป็นศูนย์กลางของการดำเนินงานบริการวิชาการ
แก่ชุมชนและสังคมโดยการนำองค์ความรู้ด้านวิชาการ งานวิจัย รวมทั้งประสบการณ์ทางด้านอื่นๆ มา
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีพันธกิจสำคัญคือการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ที่ตอบสนองและสร้างประโยชน์แก่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น  ซ่ึง
มีหมู่บ้าน ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 42 หมู่บ้าน โรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษา 35 
โรงเรียน และภาคีเครือข่าย 54 เครือข่าย โดยมีการนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและก่อเกิดวิสาหกิจชุมชน 
ผู้ประกอบการใหม่ จำนวน 13 ราย  
  ทั้งนี้ในการดำเนินงานของโครงการมีคณะกรรมการดำเนินงานโครงการที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและ
ตรวจสอบและประเมินความสำเร็จ ปรากฏผลลัพธ์ของการดำเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ระดับความพึงพอใจร้อยละ 90.00 

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

7. ร้อยละของข้อมูลศิษย์เก่าที่รวบรวมได้ 75.00 3. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการศิษย์เก่าสัมพันธ์

1. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่ม ีประสิทธิภาพ พัฒนา
เว็บไซต์ที่สามารถสื่อสารกับศิษย์เก่าได้แบบสองทาง

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

8. ระดับความพึงพอใจในความสำเร็จของ
ก ิจกรรมระหว ่ า งศ ิ ษย ์ เก ่ า แ ละ
นักศึกษาปัจจุบัน

85.00 1. สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายศิษย์เก่าของมหาวิทยาลยั/คณะ
ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ร่วมกัน และจัดกิจกรรมระหว่าง
ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน  เพื่อการสร้างความสัมพันธ์
ที่ใกล้ชิด พัฒนาศักยภาพและวิชาชีพของนักศึกษาปัจจุบัน

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

น้องแยม 
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9. จำนวนรายได้ที่เกิดขึ้นจากการระดม
ทุนของศิษย์เก่า

1.5 2 1. จัดหารายได้จากการระดมทุนจากศิษย์เก่า  ประชาชนทั่วไป
องค์กรภาครัฐและเอกชนเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมที่สำคัญต่าง ๆ

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

10.  ร้อยละของอาจารย์ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ และจำนวนร้อยละ
ของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปร ิญญา
เอกเพิ ่มขึ ้น (Baseline ปี พ.ศ.
2560 ร้อยละ 10)

50 50 4. พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลและเพ่ิมขีด
ความสามารถของบุคลากร

1. ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้เพ่ิมวุฒิการศึกษา และส่งเสริม
สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามระยะเวลา
ที่กำหนดไว้ตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)

ปีการศึกษา 2563 มีจำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และอาจารย์ที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการ 
ดังนี้ 

รายการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 
จำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 145 คน 139 คน 
อาจารย์ที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการ 64 คน 86 คน 

รวม 208 คน 225 คน 

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

12.  ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน
เข้าสู่ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือ
เช่ียวชาญเฉพาะที่สูงขึ้น มีจำนวน
เพ่ิมขึ้น (Baseline ปี พ.ศ. 2560
ร้อยละ 10)

25 00.00 1. พัฒนาบุคลการสายสนับสนุนให้มีศักยภาพ ในการทำงาน เพิ่มขีด
ความสามารถด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนางานประจำ (R to R) และ
การวิจัยสถาบัน

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุน พัฒนาตัวเอง
เข้าสู่ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ

มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพ่ือการเข้าสู่ตำแหน่งที่สงูขึ้น โดยการออกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้กำหนดตำแหน่งที่
สูงขึ้น พ.ศ.2559  โดยมีการจัดฝึกอบรมการเขียนการประเมินค่างานของตำแหน่งเพ่ือขอกำหนดตำแหน่ง
ที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรรวมทั้งสิ้น 156 ราย  

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

13. ร้อยละ การบรรลุความสำเร ็ จใน
การม ี ระบบการประเม ินท ี ่ มี
ประสิทธิภาพสามารถสะท้อนผล
การปฏิบัติงาน

80 80 1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที ่สามารถจูงใจบุคลากรให้มี
กำลังใจในการทำงานด้วยความทุ่มเทให้กับมหาวิทยาลัย

2. พัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะของบุคลากร ที่สอดคล้อง
กับบทบาทในหน้าที ่ของแต่ละตำแหน่ง และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

การจัดตั้งกองทุนพัฒนาบุคลากร เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย ทุนกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา ทุนอุดหนุนการทำงานผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์ ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์บทความวิชาการหรือบทความวิจัย 

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

14. มีจำนวนของระบบสารสนเทศ
ด้านการประกันคุณภาพ

≥1 1 
ระบบ 

5. พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพที่ดีและได้มาตรฐาน

1. พัฒนาระบบบร ิหารและระบบสารสนเทศท ี ่ เอ ื ้อต ่อการ
ดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ และมีข้อมูลที่เพียงพอในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

2. บูรณาการระบบการประกันคุณภาพและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไปสู่งานประจำ ดำเนินการปรับปรุงระบบบร ิหาร
จัดการของหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

3. นำกระบวนการ PDCA มาใช้ในการทำงาน เพื ่อเป็นกลไก
เชื่อมโยงการประกันคุณภาพ การประเมินผล และการนำผล
กลับไปใชป้รับปรุงงานประจำอย่างเป็นระบบ

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร  และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการวิจัยและถอดบทเรียนดา้น
การประกันคุณภาพ เพ่ือพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยดำเนินการพัฒนานำระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา (SRRU 
QA)เป็นระบบสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับระดับหลักสูตร ะดับคณะ ระดับหน่วยงาน
เทียบเท่าคณะ และระดับสถาบันทั้งภายในและภายนอก 

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

15. ผลการตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพจากทุกหน่วยงาน

≥3.51 4.01 5. จัดให้มีเวทีแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ด ้านการประกันคุณภาพ การ
คัดเลือก Best Practice และเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากร /
หน่วยงานที ่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษาของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครอบคลุมทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
และระดับสถาบันโดยกำหนดระบบและกลไก ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ การกำกับติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  การประเมินคุณภาพ ตามแนวทางการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.
2562 เท่ากับ 4.01 คะแนน  

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

37



เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนินงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

16. การบรรลุความสำเร็จในการ
พ ั ฒ น า ร ะ บ บ แ ล ะ แ น ว
ทางการบริหารงบประมาณ
เงินรายได้ ให้มีประสิทธิภาพ

80 98.66 6. จัดระบบแผนและงบประมาณ
ให้มีประสิทธิภาพ

1. ควบคุมและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติ
การและแผนงบประมาณที่ดี

2. จัดระบบและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินรายได้ใหม้ี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยและสภาวการณ์ปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มคีณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสุรินทร์เป็นผู้
พิจารณาและกำหนดนโยบายการบริหารเงินนอกงบประมาณ และกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ตาม
แผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยและแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัย
ได้รับอนุมัติเงินนอกงบประมาณ จำนวน  130,786,200 บาท เบิกจ่าย จำนวน 129,030,000 บาท  

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

17. ร้อยละการบรรลุผลสำเร็จใน
การดำเนินงานตามแผนความ
ต ้ อ ง กา รค ร ุ ภ ั ณ ฑ ์ แ ล ะ
สิ่งก่อสร้างระยะ 5 ปี

70 00.00 1. จัดทำแผนความต้องการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างระยะ 5 ปี
เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณประจำปีมีประสิทธิภาพ
และสอดคล ้องก ับภารกิจและย ุทธศาสตร ์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำแผนความต้องการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) ที่
สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลัย 

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

18.  ร ้อยละของ เง ินรายได ้ที่
เพ ิ ่ มข ึ ้ นจากการบร ิ หา ร
จัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน
และทร ัพย ์ส ินทางปัญญา
(Base line ปี พ.ศ. 2560)

≥5% 3.42 7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ทรัพย์สิน และ
ทรัพย์สินทางปัญญา

1. ออกระเบียบมหาวิทยาลัยเก ี ่ยวก ับการบร ิหารจ ัดการ
ทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นระบบเดียวกัน

2. จัดหารายได้จากการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สิน
ทางปัญญาไปพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์

3. จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินและคุณค่าของมหาวิทยาลัย
เช่น สถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “ล้านช้าง” สินค้าที่ระลึก
ของมหาวิทยาลัย / คณะ  เป็นต้น

4. จัดซ้ือวัสดุ / ครุภัณฑ์ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัยเพ่ือลดรายจ่าย
และเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยออกประกาศเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบเดียวกันทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 -2563 รายได้จากเงินนอก
งบประมาณ ดังนี ้

ปีงบประมาณ อนุมัติ(บาท) เบิกจ่าย(บาท) ส่วนต่าง 
พ.ศ.2562 126,455,200 102,658,845 
พ.ศ.2563 130,786,200 129,030,000 +4,331,000

(ร้อยละ3.42)

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับภารกจิ 
มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศที่ร่มรื่น
เป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่
เกื ้อหนุนให้เกิดการเรียนร ู ้ การ
พัฒนาองค์ความรู้ และการทำงานที่
มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เป็น
ปัจจัยดึงดูดให้ผู้เรียนเลือกมาเรยีน
ที่มหาวิทยาลัย 

1. ร้อยละของพื ้นที ่ส ีเข ียวที่
ได ้ร ับการจัดการอย่างเป็น
ระเบียบเรียบร้อยสวยงาม

40.00 40.00 1. พัฒนาพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อมให้
ร่มร่ืนและสะอาด

1. จัดทำแผนแม่บทการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีการ
พัฒนาพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

2. เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยให้
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ         ของนักศึกษา บุคลากร
และประชาชนทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารเรียนและอาคารสำนักงานให้มี
ความแข็งแรงมั่นคง ปลอดภัย และสร้างบรรยากาศที่ร่มรื่น เป็นธรรมชาติเพ่ือให้นักศึกษา อาจารย์และ
บุคลากร เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ การทำงานที่มีประสิทธิภาพ  

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

2. จำนวนโครงการที่พ ัฒนา
สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
ให้ยั่งยืน  และดำเนินการได้
อย่างต่อเนื่อง

≥5 9 
โครงการ 

1. จัดทำแผนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ให้ยั่งยืน
อาทิ แผนการจัดการขยะและน ้ำเสีย แผนการอนุร ั กษ์
พลังงาน แผนการอนุรักษ์น้ำ แผนการปกป้องรักษาระบบ
นิเวศน์และธรรมชาติภายในมหาวิทยาลัย แผนดำเนินการดา้น
สิ่งแวดล้อมสำหรับอาคารต่าง ๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 
จำนวน 9  โครงการที่เก่ียวข้องด้านการปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน ์ของอาคาร หอพัก ถนน และ
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ โครงการปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ และ
ปรับปรุงอาคารสำนักงานกองกลาง กองพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีคณะครศุาสตร ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์คณะวทิยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร  

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

3. ระด ับความพึงพอใจของ
นักศึกษาและบุคลากรต่อ
การจัดการสภาพแวดล้อม
ของมหาวิทยาลัย

≥80 82.40 กองพัฒนานักศึกษาจัดให้มีการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการบริการนักศึกษามีผลการ
ประเมิน ระดับคะแนน 4.12 คะแนน (ร้อยละ 82.40) 

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

4. ร ้ อยละของกา รจ ั ด กา ร
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัยแต่ละวัน

90.00 100.00 1. รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษา มีส่วนร่วมใน
การประหยัด การอนุรักษ์และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัย

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนินงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

มหาวิทยาลัยมี
บรรยากาศที่ร่มร่ืนเป็น

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทีด่ีที่

เก้ือหนุนให้เกิดการ
เรียนรู้ การพัฒนาองค์
ความรู้ และการทำงาน
ที่มีประสิทธิภาพ และ
สามารถใช้เป็นปัจจัย

ดึงดดูให้ผู้เรียนเลือกมา
เรียนที่มหาวิทยาลัย 

5. ร้อยละของความสำเร็จในการ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับ
การปรับปรุง และสามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

85 90 2. พัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยให้
สมบูรณ์

1. จัดทำแผนการตรวจสอบและแผนการบำรุงรักษา / ซ่อมแซม
อาคารสถานทีแ่ละระบบสาธารณูปโภค พร้อมทั้งดำเนินการตาม
แผนฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
สูงสุดอย่างต่อเนื่อง 

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

6. ร้อยละของอาคารสถานที่ที่จำเป็น
ต ่ อกา รด ำ เน ิ นภา รก ิ จ ข อ ง
มหาวิทยาลัยอย่างเพียงพอ

80 90 1. จัดทำแผนการของบประมาณแผ่นดินเพ่ือก่อสร้างอาคารสถานที่
ที่จำเป็นต่อการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย อาทิ ศูนย์กีฬา
มาตรฐาน หอประชุม อาคารเรียนรวม หอพักนักศึกษา และโรง
อาหาร เป็นต้น

2. ปรับปรุงหอพักนักศึกษาให้อยู่อย่างสุขสบาย มีความปลอดภัย
และมีบรรยากาศของการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยดำเนินการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทาวด้าน ICT ครอบคลุม
และเพียงพอรองรับพ้ืนที่หลักของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี ้

1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า  1 งาน
2. ก่อสร้างศูนย์อาหาร และงานบริการนักศึกษาอเนกประสงค์ 1 หลัง
3. ปรับปรุงอาคารเรียน  1 งาน
4. ก่อสร้างศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ 1 หลัง (งบผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

7. ร้อยละของความสำเร็จในการ
ปร ับปร ุ งส ัญญาณไฟจรา จร
พื้นผิวจราจร และมีทางเดินที่มี
หลังคาครอบคลุมพ้ืนที่การศึกษา
ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

90 100 1. ปรับปรุงสภาพถนนสายหลัก/สายรอง จัดระบบการจราจร
ติดตั ้งไฟส่องสว่างในถนนอย่างทั ่วถึง จัดทำลานจอดรถให้
พอเพียงในจุดที่เหมาะสม ตลอดพื้นที่หลักของมหาวิทยาลัย
และจัดทำทางเดินเท้าเช่ือมระหว่างอาคารที่มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้พิการ

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

8. ร้อยละของปริมาณการใช ้ไฟฟ้า
ในภาพรวมของมหาว ิทยาลัย
ลดลง

≥10 1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบระบายน้ำ ระบบ
บำบัดน้ำเสีย ระบบประปาให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับความต้องการใช้งานในอนาคต

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

9. ร ้อยละของจำนวนจุดสำหรับ
ให้บริการ Wifi ที่มีประสิทธิภาพ
ส ู งครอบคล ุมท ั ้ ง พ ื ้ นท ี ่ ข อ ง
มหาวิทยาลัย

85 81.74 3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพ
มีความมั่นคง และปลอดภัย

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาวด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพในการ
บริการทั้งด ้าน Security, Cloud Platform และ ประสิทธิภาพ
ของโครงข่าย ICT โดยเฉพาะระบบ WIFI ให้บริการครอบคลุม
พ้ืนที่ทั้งมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทาวด้าน ICT โดยเฉพาะระบบ WIFI ให้บริการครอบคลุม
พ้ืนที่ทั้งมหาวทิยาลัยรวมทั้งสิ้น 188 จุด เพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งมหาวิทยาลัย ทั้งสิ้น 230 จุด คิดเป็น
ร้อยละ 81.74 

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

10.  ร้อยละของจำนวนแอพพลิเคชั่น
ครอบคลุมภารกิจที่สำคัญ

2 10 1. พัฒนาเครือข่าย/ระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริหารงานบุคคล ระบบบริหารงานวิจัย
ระบบการถ ่ายทอดเทคโนโลย ี การบร ิหารทร ัพยากรของ
มหาวิทยาลัย เป็นต้น

มหาวิทยาลัยดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่สนับสนุนการบริหารที่ครอบคลุมภารกิจสำคัญ ดังนี้ 
1.เพ่ือสนับสนุนการบริหาร

1.1 ระบบสารสนเทศบริหารงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย
ลักษณะ 3 มิติ (SRRU PBBS) 
  1.2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (SRRU MIS) เป็นระบบที่ให้สารสนเทศที่
ผู้บริหารต้องการ เพ่ือให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการออนไลน์ (SRRU eService) เป็นระบบสารสนเทศการบริการผ่าน
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการสำหรับบริการด้านต่าง ๆ ของ
หน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
2.การเรียนการสอน

2.1 ระบบอีเลิร์นนิ่ง (SRRU e-Learning) เป็นระบบการจัดการความรู้ออนไลน์ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และการสอบออนไลน์ (https://e-
learning.srru.ac.th/) 
       2.2 SRRU e-Testing : เป็นระบบจัดสอบอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
3.การวิจัย
3.1.ระบบคลังความรู้ดิจิทัล (SRRU IR) เป็นระบบคลังปัญญาที่เกิดจากความรูค้วามสามารถของ
คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวทิยาลัย
4. การบริการวิชาการสู่ชุมชน

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนินงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

4.1 Surinonline เป็นระบบดิจิทัลคอนเทนต์ในการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สำหรับ
บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิทัลในจังหวัดสุรินทร์ 
5. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.1 ฐานข้อมูลผ้า (https://museum.srru.ac.th/materialtype?material_type=1)
5.2 ฐานข้อมูลโบราณสถาน (https://prasatsurin.srru.ac.th/)

6.งานประกันคุณภาพการศึกษา
6.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา (SRRU QA)เป็นระบบสนับสนุน

งานประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหน่วยงานเทียบเท่าคณะ และ
ระดับสถาบันทั้งภายในและภายนอก 

11.  จำนวนของระบบ ICT ที ่ได ้รับ
ก า ร พ ั ฒ น า เ พ ื ่ อ ส น ั บ ส นุ น
นวัตกรรมการเรียนรู้และระบบ
จ ัดการเร ี ยนกา รสอน ใ นทุ ก
รูปแบบ

≥2 3 1. พัฒนาระบบ ICT เพ ื ่อสน ับสน ุนการเร ียนการสอน และ
นวัตกรรมการเรียนรู้ในทุกรูปแบบ

มหาวิทยาลัยดำเนินการพัฒนาระบบ ICT เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และนวัตกรรมการเรียนรู้ใน
ทุกรูปแบบ ดังนี้ 
1. งานพัฒนาระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อดิจิทัล
3. งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

12.  ร้อยละของการเกิดอาชญากรรม
และอ ุ บ ั ต ิ เ หต ุ ร ้ า ย แ ร งท าง
การจราจรในพื้นที่มหาวิทยาลัย
ลดลง

95 4. พัฒนาระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

1. จัดทำแผนแม่บทการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย
เพื ่อให้สามารถดูแลร ักษาทร ัพย์สินของทางราชการและ
บุคลากรในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยตลอด 24 ชั่วโมง

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลิตบัณฑิต 
บ ั ณ ฑ ิ ต จ า ก
มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการ
ของสังคม มีคุณธรรม มี
จร ิ ยธรรม ม ีความรู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ เ ชิ ง
ว ิชาชีพ พร้อมทำงาน
ห ร ื อ ศ ึ ก ษ า ต ่ อ  อ ยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ในสังคม
อย ่างม ีความสุข และ
พร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษ
ที่ 21 

1. ร ้อยละของบ ัณฑ ิตม ี ง านทำ
ประกอบอาชีพส่วนตัวเป็นหลัก
แหล ่ง หร ือศ ึกษาต ่อ ภายใน
ระยะเวลา 1 ปีหลังจบการศึกษา

≥90 82.20 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
และตามความต้องการของ
ประเทศ

1. พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่ หรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ท ี ่เปลี ่ยนไปของส ังคม มีความ
หลากหลายสอดคล ้องก ับความต ้องการของผู ้ เร ียนและ
ตลาดแรงงาน

2. พิจารณาปรับลดหรือควบรวมหลักสูตร   ที่มีผู้สนใจเรียนน้อย
หรือไม่ตรงตาม ความต้องการของตลาดแรงงาน

3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียน               การสอนที่
สอดคล้องกับการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-
Based Education)

4. ปรับปรุงรายวิชาในหมวดศึกษาทั ่วไป  ให้สอดคล ้องกับ
เจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และมี
ทักษะของคนยุคดิจิทัล

5. พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาโดยเน้นหลักสูตรแบบบูรณา
การและหลักสูตรนานาชาติ

ปีพ.ศ.2563  การมีงานทำและประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา เท่ากับร้อยละ 
82.20 โดยเฉพาะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสามารถสอบและได้รับการขึ้น
บัญชีหรือได้รับรางวัลทางด้านวิชาการเป็นจำนวนมาก อันเป็นผลลัพธ์ของความสามารถในผลิตบัณฑิตที่มี
ศักยภาพด้านการสร้างสัมมาชีพของมหาวิทยาลัยฯ 

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนินงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลิตบัณฑิต ต่อ 
บ ั ณ ฑ ิ ต จ า ก
มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการ
ของสังคม มีคุณธรรม มี
จร ิ ยธรรม ม ีความรู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ เ ชิ ง
ว ิชาชีพ พร้อมทำงาน
ห ร ื อ ศ ึ ก ษ า ต ่ อ  อ ยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ในสังคม
อย ่างม ีความสุข และ
พร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษ
ที่ 21 

2. ร ้ อยละคว ามพ ึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
นายจ้างหรืออาจารย์  ที่ปรึกษาที่
ม ี ต ่ อ บ ั ณ ฑ ิ ต ท ั ้ ง ท า ง ด ้ า น
ความสามารถเชิงว ิชาช ีพหรือ
วิชาการ  และคุณธรรมจริยธรรม

80 90.00 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปี พ.ศ.2563 มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.50 (ร้อยละ 
90.00) แสดงถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในการบูรณาการศาสตรต์่าง ๆ เพ่ือพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาสังคม ตลอดจนมี
คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก พร้อมทั้งยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

3. ร ้อยละของจำนวนอาจารย ์ที่
ได้รับการพัฒนา  ในด้าน Smart
Teaching

≥50 23.37 2. พัฒนากระบวนการเรียน
การสอนสำหรับ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

1. สนับสนุนการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้  ของนักศึกษาจาก
การสอนไปสู่การเรียนรู ้ด้วยตนเองมากขึ้น ด้วยการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้เสมือนที่ผสมผสานกับการเรียนรู้
ออนไลน์และเทคโนโลยีการสื่อสาร

2. เตรียมความพร้อม  และสร้างความเข้าใจ กับอาจารย์ผู้สอนใน
การเปลี่ยนรูปแบบของห้องเรียน เพื่อใช้ห้องเรียนเป็ นแบบ
เรียนรู้จริง  การจัดการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาเป็นผู้ลงมือปฏบัิติ
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ   ผ่านเครื่องมือแห่งการเรียนรู้ของโลกยุค
ใหม่ เช่น Google Apps for Education และอาจารย์มีความ
เข้าใจในกระบวนการ Smart Teaching

ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการดำเนินงานทุกพันธกิจ ทั้งการ
รวบรวม วิเคราะห์ การจัดการฐานข้อมูล เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการระบบการจัดการเรียนการ
สอน ได้แก่ ระบบ SRRU e-Learning  เป็นระบบการจัดการความรู้ออนไลน์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
การเรียนรู้  การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การสอบออนไลน์ ให้กับอาจารย์ เร่ือง การพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์ด้านดิจิทัลคอนเทนต์ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (SRRU Online Learning) ให้กับอาจาร์
รวม 86 ราย จากจำนวนอาจารย์ในมหาวิทยาลยัทั้งหมด 368 ราย คิดเป็นร้อยละ  23.37 

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา  กับสถานศึกษา
สถานประกอบการ และ องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ทั ้งในประเทศและต่างประเทศ  ให้เป็นแหล่งเรียนรู ้ของ
นักศึกษา

มหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ได้แก่ 1) โครงการความร่วมมือจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรีกับ Vanda Institute of Accounting (VIA) 2) Build Bright University 
ประเทศกัมพูชา 3) โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Southeast Asia (USEA) 
ประเทศกัมพูชา   

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

4. ร ้อยละของจำนวนรายว ิชาที่
พัฒนาไปสู่  e-Learning

≥60 80.00 1. พัฒนาสื่อการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์ ที่สนับสนุนให้เกิด
การเรียนรู ้ตลอดชีว ิต (Life Long Learning) และสามารถ
พัฒนาเป็นรายวิชาออนไลน์ ที่รองรับการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
(Massive Open Online Courses, MOOCs)

2. ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับกระบวนทัศน์
เก่ียวกับกระบวนการเรียนรู้ใหม่ (New Learning Paradigms)

มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาสื่อดิจิทัล  ทำหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
รองรับการจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุม 44 หลักสูตร 1,200 รายวิชา จากรายวิชาทัง้มหาวิทยาลัย 
จำนวน  1,500 รายวิชา  เพ่ือการพัฒนาไปสู่ e-Learning ดงันี้  

1) การพัฒนาระบบการเรียนออนไลน์ ในรูปแบบ MOOCs
2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มีความทันสมัย
3) จัดให้มี Co-Working Space เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
4) การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้านดิจิทัลคอนเทนต ์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (SRRU

Online Learning) ให้กับอาจาร์ประจำหลักสูตร รวม 44 หลักสูตร 86 ราย คิดเป็นร้อยละ
100.00

5) นำเทคโนโลย ี RFID มาใช้เพ่ือรองรับการจัดการทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ
6) หนังสือในรูปแบบ eBook

ระบบยืมคืนอัตโนมัต ิ

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนินงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลิตบัณฑิต ต่อ 
บัณฑิตจาก
มหาวิทยาลัยมคีุณภาพ
ตรงตามความต้องการ
ของสังคม มีคุณธรรม มี
จริยธรรม มีความรู้
ความสามารถเชิง
วิชาชีพ พร้อมทำงาน
หรือศึกษาต่อ อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ในสังคม
อย่างมีความสุข และ
พร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษ
ที่ 21 

5. ร ้ อยละคว ามพ ึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้ใช้บริการที่มีต่อหอสมุด

85 90 3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้
(Learning Space) ใน
มหาวิทยาลัย

1. ปรับปรุงระบบกายภาพของหอสมุด ให้มีบรรยากาศและสิ่ง
อำนวยความสะดวกที่สนับสนุนการเรียนรู้  มีพ้ืนที่ส่งเสริมการ
เร ียนร ู ้อย ่างสร ้างสรรค์  (Creative Education) สร ้างแรง
บันดาลใจ

2. พัฒนาเทคโนโลยีที่รองรับการจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่
เข ้าถ ึงได ้สะดวกตามมาตรฐานสากล จ ัดหาหร ือพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็ว ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

3. ปรับปรุงหอสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้     ด้วยตนเองที่สำคัญ
ของนักศึกษา บุคลากร และชุมชน รวมถึงนักศึกษา / นักเรียนที่
มีความบกพร่องทางร่างกาย

4. จัดตั ้งหน่วยผลิตสื ่อด ิจิทัลเพื ่อการเรียนรู้   ท ี ่สมบูรณ์แบบ
(Production House)

มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาสื่อดิจิทัล  ทำหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
รองรับการจัดการเรียนการสอน ได้แก่  

1) การพัฒนาระบบการเรียนออนไลน์ ในรูปแบบ MOOCs
2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มีความทันสมัย
3) จัดให้มี Co-Working Space เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
4) การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้านดิจิทัลคอนเทนต ์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (SRRU

Online Learning) ให้กับอาจาร์ประจำหลักสูตร รวม 44 หลักสูตร 86 ราย คิดเป็นร้อยละ
100.00

5) นำเทคโนโลย ี RFID มาใช้เพ่ือรองรับการจัดการทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ
6) หนังสือในรูปแบบ eBook
7) ระบบยืมคืนอัตโนมัติ

   ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด ร้อยละ 82.20 

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

6. การบรรล ุความสำเร ็ จในการ
ดำ เน ิ นงานต ามแผนกา รรั บ
นักศึกษา

≥90 ≥90 4.พัฒนาระบบการสรรหา
นักศึกษาเชิงรุก

1. สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนที่เรียนดีเลือกเรียน  ที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้ปกครองเพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกเรียน

2. สนับสนุนทุนการศึกษาในรูปของการจ้างงานให้กับนักเรียนที่
เรียนดีแต่ยากจนให้เข้าศึกษาจนสำเร็จการศึกษา

แผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษาพ.ศ.2562 คาดว่าจะมีนักศึกษาจำนวน 7,559 คน อย่างไรก็ตามมี
นักศึกษาที่รับจริงจำนวน 6,253 คน คิดเป็นร้อยละ 82.7 

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

7. จำนวนของนักศึกษาจากประเทศ
เพ่ือนบ้านมาศึกษาในแต่ละปี

≥30 ≥30 1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือหานักศึกษาจากประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยเฉพาะราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมาศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา

ปี การศึกษา2561-2563 มีจำนวนนักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบ้านมาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ ดังนี ้

ประเทศ 
จำนวนนักศกึษา 

2561 2562 2563 
กัมพูชา 2 12 0 
บรูไน 9 7 13 
รวม 11 19 13 

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนินงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลิตบัณฑิต ต่อ 
บ ั ณ ฑ ิ ต จ า ก
มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการ
ของสังคม มีคุณธรรม มี
จร ิ ยธรรม ม ีความรู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ เ ชิ ง
ว ิชาชีพ พร้อมทำงาน
ห ร ื อ ศ ึ ก ษ า ต ่ อ  อ ยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ในสังคม
อย ่างม ีความสุข และ
พร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษ
ที่ 21 

8. จำนวนของน ักศ ึกษาเข ้าร ่วม
กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น

≥2,000 ≥2,000 5. พัฒนานักศึกษาอยา่ง
สร้างสรรค์ให้เป็นบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ของสังคม

1. พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่สามารถให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนให้นักศึกษา ประสบความสำเร็จในการศึกษา โดยการ
ให้คำแนะนำด้านการเรียนและการทำกิจกรรม การปรับตัวเข้า
กับสังคมมหาวิทยาลัย และการพัฒนาบุคลิกภาพที่จะสนับสนุน
ให้นักศึกษาเป็นคนดีและคนเก่งของสังคม

มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ทุกคณะได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการบรกิารวิชาการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม รวมกว่า 2,000 คน 

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

9. จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์  ให้เป็นนักกิจกรรม
เพื ่อส ังคม ม ีจ ิตสาธารณะ  มี
ความร ับผ ิดชอบต ่อส ังคม มี
ค ุณธรรมและจร ิยธรรม ม ีสุข
ภาวะที่ดี 

10 14 1. ปรับปรุงรูปแบบของกิจกรรมในการพัฒนาน ักศึกษาให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้เป็นนักกิจกรรมเพื่อสังคม มีจิต
สาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม
มีสุขภาวะที่ดี

กองพัฒนานักศึกษาและคณะทั้ง 6 คณะ ได้จัดโครงการ/กิจกรรมให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ให้เป็น
นักกิจกรรมเพ่ือสังคม มีจิตสาธารณะ  มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม มีสุขภาวะทีด่ี 
รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ ได้แก่ 1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 2) กิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ การกีฬาของนักศึกษา 3) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 4) กิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 5) กิจกรรมสร้างเสิรมคุณธรรมจริยธรรม 6) กิจกรรมชมรมนักศึกษา 7-12) 
กิจกรรมสโมสรนักศึกษาทั้ง 6 คณะ 13) กิจกรรมองค์การบริหารนักศึกษา 14 กิจกรรมสภานักศึกษา  

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

10.  จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
สร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ
ต่าง ๆ ทั้งใน และต่างประเทศ

≥100 ≥100 1. สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งใน และต่างประเทศให้แก่
นักศึกษา  โดยความร่วมมือกับภาคธุรกิจ / อุตสาหกรรมผ่าน
โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสหกิจศึกษา เป็นต้น

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาดสมยัใหม่ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความรว่มมือระหว่างบริษัทซีพี 
ออลล์ จำกัด (มหาชน) กับ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่ แขนงวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก สำหรับการผลิตบัณฑิตตามโครงการสหกิจศึกษาซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
การศึกษาและสถานประกอบกิจการภาคเอกชนในประเทศ รวมทั้งสิ้น 103 คน 

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

11.  จำนวนนักศึกษา / ศิษย์เก่าเข้า
ร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจ

≥100 ≥100 6. พัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ให้แก่
นักศึกษา

1. สร้างจิตวิญญาณและปลูกฝังการเป็นผู ้ประกอบการให้แก่
นักศึกษา ให้มีพ้ืนฐานแนวคิดความเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกับ
ผู้อ่ืน และมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพ

2. สนับสนุนนักศึกษา / ศิษย์เก่าที่มีศักยภาพและผลงานเข ้าสู่
โครงการการบ่มเพาะธุรกิจ (Business Incubation) หรือการ
เตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) สนับสนุน
โอกาส ให้เข้าถึงแหล่งทุนจากภายนอก

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาดสมยัใหม่ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความรว่มมือระหว่างบริษัทซีพี 
ออลล์ จำกัด (มหาชน) กับ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาดสมัยใหม่ แขนงวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก สำหรับการผลิตบัณฑิตตามโครงการสหกิจศึกษาซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

การศึกษาและสถานประกอบกิจการภาคเอกชนในประเทศ รวมทั้งสิ้น 103 คน 

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย 
ผล ิตผลงานว ิจ ั ยท ี ่มี
ค ุ ณ ภ า พ ส ู ง  เ ป ็ นที่
ยอมรับ ในระดับชาติ
และนานาชาติ และมี
ศักยภาพ  ในการสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกต่อ
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
ชุมชน และวัฒนธรรม 

1. ร้อยละของจำนวนอาจารย์ท ี่ทำ
วิจัยในแต่ละปี

≥50 ≥50 1. สร้างความเข้มแขง็ใน
งานวิจัย ปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการวิจัย และ
สร้างบรรยากาศการวิจัยที่
เอ้ือต่อการผลิตผลงานที่มี
คุณภาพ

1. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สร้างกลไกเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการหา แหล่งทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย

2. จัดทำแผนที่งานวิจัย (Research Mapping) และแผนที่ความรู้
(Knowledge Mapping) ของมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปกำหนด
เป็นนโยบายและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป

3. รักษาคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัย     โดยยึดหลักของ
จรรยาบรรณของการวิจัยที่ดี และมีโครงสร้างพ้ืนฐานของการ
วิจัยที่ได้มาตรฐาน

4. สนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการ  ระหว่างศาสตร์ที่เน้นการวิจัย
แบบเชิงพ้ืนที่ (Area Based) ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และ
การแก้ปัญหาที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์และพื ้นที ่ตามแนว
ชายแดนไทย - กัมพูชา

ในปีพ.ศ.2563 มีอาจารย์ที่ผลิตผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาต ิรวม 93 รายจากจำนวนอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 368 ราย คดิเป็นร้อยละ  25.27 

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

2. ร้อยละของจำนวนบุคลากรสาย
สนับสนุน ของมหาวิทยาลัยที่ทำ
วิจัยในแต่ละปี

≥25 ≥25 ในปีพ.ศ.2563ไม่ปรากฎนักวิจัยที่ผลิตผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ รวม 0 จากจำนวนบุคลากร
มหาวิทยาลัย 200 ราย (บุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการ) คิดเป็นร้อยละ  0.00 

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนินงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย 
ผล ิตผลงานว ิจ ั ยท ี ่มี
ค ุ ณ ภ า พ ส ู ง  เ ป ็ นที่
ยอมรับ ในระดับชาติ
และนานาชาติ และมี
ศักยภาพ  ในการสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกต่อ
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
ชุมชน และวัฒนธรรม 

3. จำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์
และบุคลากร ที่ได้รับการเผยแพร่
โ ด ย ก า ร ต ี พ ิ มพ ์ ใ น ว า รสา ร
ระด ับชาติหรือนานาชาติ  หรือ
นำเสนอในท ี ่ประช ุมว ิชาการ
ระดับชาติ หรือนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI, Scopus, ISI หรือ
ตามประกาศของ ก.พ.อ. หรือ
ระ เบ ียบคณะกรรมกา ร กา ร
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางว ิชาการ
สำหรับการเผยแพร ่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2566

≥50 ≥50 1. พัฒนาวารสารทางวิชาการต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยให้เข้าสู่
มาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติ

2. พัฒนาวารสาร “Surindra Journal of Local Development”
ซึ่งเป็นวารสารที่ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ
การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ให้เข้าสู่มาตรฐานระดับนานาชาติโดย
ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ 

ในปีพ.ศ.2563 มีจำนวนผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ รวม 93
ผลงาน  ดงันี ้

1) งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ จำนวน 32 ผลงาน
2) งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวน 24 ผลงาน
3) งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค/นานาชาต ิจำนวน 36 ผลงาน

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

5. จำนวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารที ่อยู่ในฐานข้อมูล TCI,
Scopus, ISI หร ือตามประกาศ
ข อ ง  ก . พ . อ . ห ร ื อ ร ะ เ บ ี ย บ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด ้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการ
เผยแพร ่ผลงานทางว ิชาการ
พ.ศ. 2556

≥20 ≥20 ในปีพ.ศ.2563 มีจำนวนผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ รวม 36 
ผลงาน   

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

6. ร้อยละของสัดส่วนบทความวจัิยที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจำนวนอาจารย์
ทั้งหมด

≥20 ≥20 ในปีพ.ศ.2563 มีผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ รวม 93 ผลงานจากจำนวนอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยทั้งหมด 368 ราย คดิเป็นร้อยละ  25.27 

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

7. จำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่ในแต่ละปี ≥20 ≥20 ในปีพ.ศ.2563 มีนักวิจัยหน้าใหม่ที่ผลิตผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ รวม 0 ราย   บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

8. จำนวนร้อยละของผลงานวิจัยที่
ผลิตได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์
เพ่ือการแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่ การ
ใช ้ประโยชน ์เช ิงพาณิชย ์และ
อุตสาหกรรม

≥10 ≥10 2.พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้
สามารถผลิตผลงานที่มี
คุณภาพ

1. สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนผ่านกลไกต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที ่จัดไว ้ เช่น
กองทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนานักวิจัยใหม่ การมีระบบพ่ี
เล้ียงนักวิจัย (mentor) คลินิกการวิจัย เป็นต้น

2. จัดตั้งเครือข่ายนักวิจัยโดยเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือให้เกิด
ความสะดวกและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร

3. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้
งานวิจัยเป็นฐานปรับปรุงการทำงานประจำ (R TO R) และการ
วิจัยสถาบัน 

4. สนับสนุนให้คณาจารย์ไปทำวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก
5. ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ นวัตกรรม

และการนำไปใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้น

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนินงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย ต่อ 
ผลิตผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพสูง เป็นที่

ยอมรับ ในระดับชาติ
และนานาชาต ิและมี
ศักยภาพ  ในการสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกต่อ
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
ชุมชน และวัฒนธรรม 

9. จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้
ประโยชน์ในการแก้ปัญหา
เชิงพ้ืนที่ในด้านการแก้ปัญหาความ
ยากจนพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้าน
การศึกษาในแต่ละปี

≥5 ≥5 3. นำผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่า
และการใช้ประโยชน์เพ่ือ
สังคม

1. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาควิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศ อาทิ  การ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ ยกระดับกระบวนการผลิต หรือการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น

2. สนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์ที่เน้นการวิจัย
แบบเชิงพ้ืนที่ (Area Based) ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและ
การแก้ปัญหาที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์และพื้นที่ตามแนว
ชายแดนไทย – กัมพูชา

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

3. สนับสนุนงานวิจัยที่รองรับการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา

4. สนับสนุนการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในเขต
จังหวัดสุร ินทร์และพื ้นที่  ตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา
เพื ่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ความเป็นเลิศในองค์ความรู้
เกี ่ยวกับจังหวัดสุร ินทร์และพื ้นที่ตามแนวชายแดนไทย -
กัมพูชา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5   พัฒนางานพันธกิจสัมพนัธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Social Engagement) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 
มหาว ิทยาล ัยราชภัฏ
สุรินทร์เป็นศูนย์กลาง  
ก า ร ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร ท า ง
ว ิ ช า กา ร  เป ็ นท ี ่ พ่ึ ง
ทางด ้านวิชาการของ
ส ั ง ค ม  ส า ม า ร ถ
แ ก ้ ป ั ญ ห า แ ล ะ
ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม
ต้องการของสังคมและ
ภ ู ม ิ ภ า ค ไ ด ้ อ ย ่ า ง
เหมาะสมและท ันต่อ
เวลา เพ ื ่อการพัฒนา
ส ังคมท ี ่ เข ้มแข ็งและ
ย ั ่ ง ย ื น ต า ม ห ลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. จำนวนระบบการบริการวิชาการ
ที่มีประสิทธิภาพและทุกภาคส่วน
ของสังคมสามารถเข้าถงึได้
โดยสะดวกและรวดเร็ว

≥1 ≥1 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดการบริการวิชาการอย่าง
เป็นระบบ และเป็นเอกภาพ
2. ดำเนินโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยัราช
ภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -
02579) และแผนการพัฒนา
ของจังหวัด ภาค และ
ประเทศ

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการให้มีความ
คล่องตัว เน้นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ โดยมีสถาบันวิจัย
และพัฒนาเป็นหน่วยงานหลัก

2. ส่งเสริมให้คณะ / สำนัก / สถาบัน ดำเนินกิจกรรมให้บริการ
วิชาการอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

3. สร ้างเคร ือข ่ายพันธม ิตร เพ ื ่ อสน ับสน ุนการให้บร ิก าร
กลุ่มเป้าหมาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาและยุทธศาสตร์มหาวิยาลัยราชภัฏเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2679) มาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ
แก่สังคม ชุมชนและท้องถิ่น โดยมีโครงการสำคัญที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อมและด้านการศึกษา รวมทั้งสิ้น 21 โครงการ โดยมีโครงการการพัฒนาระบบ
สารสนเทศบริหารโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี 
(SRRU Bigdata) สำหรับบริหารโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ
การจัดการระบบฐานข ้อม ูลในจังหว ัดส ุร ินทร ์  ประกอบด ้วย 1)  ข ้อม ูลประชากร 2)  ข ้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติ 3) ข้อมูลสิ่งแวดล้อม 4) ข้อมูลการเกษตร 5) ข้อมูลสุขภาพ  6) ฐานข้อมูล OTOP   
โดยให้ประชาชน หน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

2. จำนวนฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการ
(ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และ
ความต้องการที่แท้จริงของชุมชน)
เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและ
วางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนทีต่ามศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัย

≥1 ≥1 1. จัดทำแผนบริการวิชาการ พัฒนาฐานข้อมูลพ้ืนฐานปัญหาและ
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น สำรวจความต้องการของ
หน่วยงาน / ชุมชน จัดทำแผนที ่ความเชี ่ยวชาญของพื ้นที่
บุคลากร เครือข่ายหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลชุมชนที่สำคัญ คือการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหาร
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (SRRU Bigdata) สำหรับบริหาร
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน และการจัดการระบบฐานข้อมูลในจังหวัดสุรินทร์ 
ประกอบด้วย 1) ข้อมูลประชากร 2) ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ 3) ข้อมูลสิ่งแวดล้อม 4) ข้อมูลการเกษตร 5) ข้อมูล
สุขภาพ  6) ฐานข้อมูล OTOP   

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนินงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5   พัฒนางานพันธกิจสัมพนัธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Social Engagement) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์เป็นศูนย์กลาง 
การให ้บร ิการทาง
ว ิชาการ เป ็นท ี ่ พ่ึ ง
ทางด้านวิชาการของ
ส ั ง ค ม  ส า ม า ร ถ
แ ก ้ ป ั ญ ห า แ ล ะ
ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม
ต ้องการของส ังคม
และภูมิภาคได้อย่าง
เหมาะสมและทันต่อ
เวลา เพื่อการพัฒนา
สังคมที่เข้มแข็งและ
ย ั ่ ง ย ื น ต า ม ห ลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. จำนวนโครงการบูรณาการงานวิจัย
และงานบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเข้ากับกิจกรรมต่าง ๆ
ตามโครงการ อพ.สธ.

≥3 21 
โครงการ 

3. ดำเนินโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
โครงการ อพ.สธ. ตาม
บริบทของมหาวิทยาลัย

1. บูรณาการงานวิจัยและงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
เข้ากับกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ อพ.สธ.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาและยุทธศาสตร์มหาวิยาลัยราชภัฏเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2679) มาเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม ชุมชนและท้องถิ่น โดยมีโครงการสำคัญที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนในพ้ืนที่จังหวัด
สุรินทร์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อมและด้านการศึกษา รวมทั้งสิ้น 21 โครงการ ดังนี้ 

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบ
ส าน  ประย ุ กต ์ ใช้
ศ ิลปวัฒนธรรมและ
ภ ูม ิป ัญญาท ้องถิ่น 
เพื่อรักษาคุณค่าและ
เ พ ิ ่ ม ม ู ล ค ่ า  แ ล ะ
เผยแพร่สู่ระดับชาติ
แ ล ะ น า น า ช า ติ  
ต ล อ ด จ น ก า ร
เชื่อมโยงองค์ความรู้
ด ้านศิลปวัฒนธรรม
ไปส ู ่ ก ร ะบวนการ
เร ียนการสอนและ
การวิจัย 

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และ
ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

≥5 6 โครงการ 
5 เครือข่าย 

1. พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการงาน
ด้านทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

1. จัดทำฐานข้อมูลรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ของจังหวัดสุรินทร์

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยดำเนินการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ตลอดจนการเชื่อมโยงองค์ความรูด้้านศิลปวัฒนธรรมไปสู่กระบวนการเรียนการสอนและการวิจัยโดยการ
ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งสิ้น  6 โครงการได้แก่ 1) โครงการ
ประเพณี “แซนโฎนดา”บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2562 2) โครงการลานวฒันธรรม ประจำปี 2563   3) 
โครงการจดัการความรู้ลายผ้าพ้ืนเมืองสุรินทร์  3) โครงการศึกษาเส้นทางอารยธรรมปราสาทและวิถีชีวติ
ชุมชน จังหวัดสุรินทร์ 5) โครงการส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย สอดคล้องตามนโยบายอนุรักษ์และส่งเสริม
วัฒนธรรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ 6) โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ SICE ครั้งที ่4 ซ่ึงเป็น
การสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ประวัตศิาสตร์ และความเป็นไทยในระดับนานาชาติ มี
เครือข่ายศิลวัฒนธรรมนานาชาตทิี่มีประเทศต่างๆ เข้าร่วม รวม 15 ประเทศ ประกอบด้วยประเทศ
กัมพูชา เกาหลีใต้ คอสตาริกา บังคลาเทศ บัลแกเรีย ฟิลิปปินส์ อิตาลี อิสราเอล อินเดีย อินโดนีเซีย 
เม็กซิโก โปแลนด์ สโลวาเกีย ยูเครน และประเทศไทย 
  รวมทั้งมีเครือข่ายความร่วมมือและการดำเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างสถาบันทั้งใน
และต่างประเทศดังนี ้1) ความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประวตัิศาสตร์หรือความเป็นไทยกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2) เครือข่ายสภาศิลปะและวฒันธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่ง
ประเทศไทย กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันออกเฉียงเหนือ 11 แห่ง 3) โครงการสร้างความสัมพันธ์ดา้น
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 4) 
โครงการจัดการแสดงมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครัง้ที่ 9 “รวงข้าม
สีอำพันมหัศจรรย์สู่มิตรภาพ” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5) โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
นานาชาติ (Surin International Cultural Exchange: SICE) ครั้งที่ 4 มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร ์

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนินงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบ
ส าน  ประย ุ กต ์ ใช้
ศ ิลปวัฒนธรรมและ
ภ ูม ิป ัญญาท ้องถิ่น 
เพื่อรักษาคุณค่าและ
เ พ ิ ่ ม ม ู ล ค ่ า  แ ล ะ
เผยแพร่สู่ระดับชาติ
แ ล ะ น า น า ช า ติ  
ต ล อ ด จ น ก า ร
เชื่อมโยงองค์ความรู้
ด ้านศิลปวัฒนธรรม
ไปส ู ่ ก ร ะบวนการ
เร ียนการสอนและ
การวิจัย 

2. จำนวนบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

≥5 8 เร่ือง 2.อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบ
สาน ศิลปวัฒนธรรมและ
ประยุกต์ใช้ลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพ่ือรักษาคุณค่าและเพ่ิม
มูลค่า

1. ส ่ ง เสร ิมการจ ัดก ิ จกร รมกา รอน ุ ร ั กษ ์  และส ืบท อด
ศิลปวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม

2. พัฒนาความรู้สู ่สังคม สนับสนุนให้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้
และร่วมสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

3. สนับสนุนการศึกษา วิจัย บูรณาการองค์ความรู้  เพื ่อการ
อนุรักษ์ ฟื ้นฟู ส่ง เสริม พัฒนา และเพิ ่มคุณค่าของศิลปะ
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. สร้างค่านิยมที่ดีให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย /
วัฒนธรรมพ้ืนถิ่น สร้างเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย / พ้ืนถิ่น
ในด ้าน   ต ่าง ๆ เช ่น การแต ่งกาย อาหาร การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

5. สนับสนุนให้มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูม ิป ัญญา
ท้องถิ่นเข้ากับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และกิจกรรมนักศึกษา

6. จัดการประชุม / สัมมนาทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ

7. จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ

มหาวิทยาลัยดำเนินการส่งเสริม งานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมหรือองค์ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 8 เร่ือง ดังนี้ 
1. งานวิจัยเร่ือง “การพัฒนาศักยภาพและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แบบมีส่วนร่วม

ของชุมชนจังหวัดสุรินทร์”ซ่ึงตีพิมพ์ในวาสารศรีปทุมปริทัศน์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (TCI ฐาน 1) รวมทั้ง
การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ (Surin International Cultural Exchange: SICE) ครั้งที่ 
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

2. บทความงานวิจัย เร่ือง “การพัฒนาศิลปะการแสดงจากฟ้อนกลองตุ้มกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวในจังหวัด
อุบลราชธานี” ซึ่งตีพิมพ์ในวาสารวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร ์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (2019) (TCI ฐาน 1) 

3. บทความงานวิจัย เร่ือง “การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไหมมัดหมี่ เพ่ือสร้างศักยภาพช่างทอ
ผ้าในจังหวัดสุรินทร์ประเทศไทยและจังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักร ราชอาณาจักรกัมพูชา” จาก
การนำเสนอในงานประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

4. บทความงานวิจัย เร่ือง “การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ร่วมสมัยชุด ปกปักษ์”จากการนำเสนอในงานประชุม
วิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ 

5. บทความงานวิจัย เร่ือง “ขุนทึง : ศิลปะการนำเสนอเร่ืองสุนทรียะเชิงประพันธ์และคุณค่าของวรรณคดี
ท้องถิ่นไทยอีสาน” จากการนำเสนอในการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

6. บทความงานวิจัย เร่ือง “กระบวนการสืบทอดคูบาในพิธีกรรมแถน จังหวัดสุรินทร์” จากการนำเสนอใน
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปะการแสดง ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) จ.นครปฐม 

7. บทความวิชาการ เร่ือง “ฟ้อนพระลักพระลาม นาฏศิลป์แห่งชาติราชสำนักในหลวงพระบาง” จากการ
นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรม ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมอวานี  ขอนแก่น โฮเทล
แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 

8. บทความงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาผลงานศิลปะร่วมสมัยประเภทสื่อประสมจากวัฒนธรรมอีสาน”
จากการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัยครั้งที่ 5 “ศิลปะสร้างโลก” เล่มที่ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  

ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้สู่สาธารณชนที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 
จำนวน 

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนินงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล 
มหาวิทยาลัยได้รับการ
ยอมรับและเป็นที่ร ู ้จัก
ในด้านวิชาการและการ
วิจัยในระดับนานาชาติ 
บุคลากรและนักศึกษา
มีประสบการณ์ในระดับ
นานาชาติ 

1. ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาต่อ
จำนวนนักศึกษาทั้งหมดเพ่ิมขึ้น

≥3 ≥5 1.จัดสภาพแวดล้อม และ
โครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็น
สากล

1. พัฒนาสิ่งแวดล้อมความเป็นนานาชาติ  ในทุกมิติทั้งที่เก่ียวข้อง
กับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ระบบอำนวยความสะดวก
เอกสารและป้ายต่าง ๆ  ให้เป็นอย่างน้อยสองภาษา

2. พัฒนาหอพักสำหรับนักศึกษานานาชาติ โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่ง
อำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้
มีความเป็นนานาชาติ รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นอกหลักสูตรที่เป็นนานาชาติ

มหาวิทยลัยให้ความสำคัญต่อการพัฒนางานด้านวิเทศสัมพันธ์ให้เป็นองค์ประกอบหลักในการประสานกับ
องค์กร /หน่วยงาน / สถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพ่ือดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ทัง้ดา้น
วิชาการ การวิจัย การพัฒนานักศึกษา การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ในปี พ.ศ.
2562 มีนักศึกษาจากประเทศบรูไนเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย จำนวน 19 คน และในปี พ.ศ.2563 มี
จำนวนนักศึกษาต่างชาติ 13 คน  

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

2. ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ทุกระดับที่ไปต่างประเทศและมา
ประเทศไทยต่อจำนวนนักศึกษา
ทั้งหมดเพ่ิมขึ้น

≥3 ≥5 3. พัฒนางานด้านวิเทศสัมพันธ์ให้เป็นองค์ประกอบหลักในการ
ประสานกับองค ์กร /หน่วยงาน / สถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศเพื่อดำเนินภารกิจต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย ทั้ง
ด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนานักศึกษา การบริการวิชาการ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนการแสดงศิลปวัฒนธรรม
ที่ต่างประเทศ จำนวน 19 คนต่อมาปีการศึกษา 2563 ได้ส่งนักศึกษาไปร่วมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมที่
ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 20 คน ก่อนที่จะมีประกาศสถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า2019  
รวมทั้ง มีจำนวนนักศึกษาจากประเทศบรูไนมาศึกษาในมหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 13 คน รวมทั้งสิ้น
จำนวน 33 คน คดิเป็นร้อยละ ดังนี ้

ประเทศ 
จำนวนนักศกึษาที่เดินทางเข้าร่วมกจิกรรม/ศึกษา 
2561 2562 2563 

กัมพูชา 2 12 0 
บรูไน 9 7 13 
อินโดนีเซีย 0 0 20 
รวมนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ต่างประเทศ 

11 19 
(ร้อยละ 0.27) 

33 
(ร้อยละ0.48) 

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 8,176 7,012 6,253 
ร้อยละ 0.13 0.27 0.53 

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

3. จำนวนโครงการ/กิจกรรมความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ

≥3 9 2. เตรียมความพร้อมของ
นักศึกษา บุคลากร และ
คณาจารย์เพ่ือเข้าสู่
อาเซียนและสากล

1. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์
และนักศึกษาทั้งการเรียนรู ้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
พร้อมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าทดสอบสมรรถนะศักยภาพ
การใช้ภาษาอังกฤษ  เพ่ือการสื่อสารตามเกณฑ์มาตรฐานต่าง
ๆ เช่น TOEIC, TOEFL เป็นต้น

2. จำนวนโครงการที่มีการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ และ
บุคลากรให้มีความรู ้ความเข้าใจถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ภาษา และวิถีชีวิต เพ่ือการอยู่ร่วมกับประชาคมโลก
อย่างสันติ อย่างน้อยปีละ 2 โครงการ / กิจกรรม 

3. ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยที ่ถ ูกต้องควบคู่ ไปกับการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน

มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายและเป้าหมายในการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษให้กับทุกหลักสูตรและ
ทุกระดับการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาทักษะความสามารถในด้านภาษาในระดับที่ใช้งานได้ 
ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร 2) โครงการจัดศูนย์
สอบมาตรฐาน TOEIC 3) โครงการอบรมทักษะทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน TOEIC 4) โครงการ
อบรมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5) โครงการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาะสำหรับนักศึกษา
และบุคลากร 6) โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ 7) โครงการสร้างแรงบันดาลใจเพ่ือ
การเรียนภาษาอังกฤษ โครงการอบรมภาษาอาเซียน 8) โครงการอบรมภาษาเขมรเบ้ืองต้น และ 9) 
โครงการทดสอบภาษาอังกฤษ (Exit Exam) นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยที่เข้ารับการ
ทดสอบเฉลี่ยร้อยละ 91.79  

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

4. สนับสนุนให้คณะวิชาจัดกิจกรรมในระดับนานาชาติ ส่งเสริมให้
คณาจารย์เข้าร่วมของสมาคมวิชาชีพนานาชาติ โครงการ
แลกเปล ี ่ยนประสบการณ์ในวิชาชีพ การศ ึกษาดูงานใน
ต่างประเทศ

5. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ และเทคนิคการ
เรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษ

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ผล 

กลยุทธ์ มาตรการ ผลการดำเนินงาน บรรลุผล 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7   พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล 
มหาว ิทยาล ัยได้ร ับการ
ยอมรับและเป็นที่รู ้จักใน
ด้านวิชาการและการวิจัย
ใ น ร ะ ด ั บ น า น า ช า ติ  
บุคลากรและนักศึกษามี
ประสบการณ ์ ในระดับ
นานาชาติ 

4. มีจำนวนหลักสตูรร่วมกับ
สถาบัน การศึกษา ใน
ต่างประเทศ

≥1 3 3. เตรียมความพร้อม
ของมหาวิทยาลยัเพ่ือ
เข้าสู่อาเซียนและ
สากล

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  กับสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียนและต่างประเทศอ่ืน 
ๆ เพ่ือสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่จะก้าวไปสู่ความเป็นสากล
ผ่านโครงการพัฒนาผู้บริหาร โครงการสหกิจศึกษา โครงการอบรมระยะสั้น เป็นต้น

2. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศในรูปของหลักสูตร Double
Degree/Joint Degree

3. พัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นและระยะยาว โดยการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในกลุ่มประเทศ
เพ่ือนบ้านโดยเฉพาะราชอาณาจักรกัมพูชา เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนนักศึกษานานาชาติ ทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ได้แก่ 1) โครงการความ
ร่วมมจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีกับ Vanda Institute of Accounting (VIA) 2) Build 
Bright University ประเทศกัมพูชา 3) โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ University of 
Southeast Asia (USEA) ประเทศกัมพูชา   

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8   พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศกึษา 
พัฒนาโรงเรียนสาธติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรินทร์ ให้เป็นโรงเรียน
ต้นแบบและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของนักศึกษา ครู 
และบุคลากรทางการ

ศึกษาในจังหวัดสุรินทร์
และจังหวัดใกล้เคียง 

1. ร้อยละความพึงพอใจของ
นักเรียน ครู และผู้ปกครอง
ที่มีต่อโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สิ่งอำนวยความสะดวกของ
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยั
ราชภัฏสุรินทร์

≥80 70.75 1.พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

1. จัดทำผังแม่บทอาคารสิ่งก่อสร้างและกำหนดพ้ืนที่การใช้สอยต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
ทุก ๆ ด้าน ตามภารกิจของโรงเรียนสาธิต โดยเน้นความปลอดภัย และสุขภาวะที่ดี

2. ปรับปรุงพัฒนาพ้ืนที่ทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนสาธิตให้เอ้ือต่อการเรียนรู้
การทำงาน และคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรและนักเรียน

3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยเพ่ือเอ้ือต่อการบริหารและ
ดำเนินภารกิจของโรงเรียนสาธิต

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภัฏสุรินทร์ ได้รับการสถาปนา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2528  
ปัจจุบันเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้
ในปีการศึกษา พ.ศ.2562 ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภัฏสุรินทร์ มีผลสำรวจ
ความพึงพอใจ ร้อยละ 70.75 

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

2. จำนวนนักเรียนสาธิตในแต่
ละปีการศึกษา

≥200 ≤200 2. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
องค์กร

1. ปรับโครงสร้างและระบบบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตที่สร้างความเชื่อมโยงใน ระบบงานต่าง
ๆ ทั้งในส่วนของโรงเรียนสาธิตและในส่วนของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัว รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อการพึ่งตนเองทางงบประมาณได้อยา่ง
ยั่งยืน

2. ปรับปรุงพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตเชิงรุกอย่างทั่วถึงและ หลากหลาย
รูปแบบ โดยเพิ ่มช่องทางสื ่อสาร ผ่านสื ่อภายนอกและสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียนสาธิตอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทั้งภายในจังหวัดสุรินทร์และ
จังหวัดใกล้เคียง

3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของโรงเรียนสาธิตที่ตอบสนองทิศทาง  ตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด และองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้อง

โรงเรียนสาธิต จัดการศึกษาระดับอนุบาล 1-3 ประถมศึกษา 1-6 มัธยมศึกษาตอนต้น ละ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีปีการศึกษา 2562 มีจำนวนนักเรียนดังนี ้

ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 

2563 252 2561 
บริบาล 74 55 41 

ประถมศึกษา 61 55 54 

มัธยมศึกษาตอนต้น 42 37 43 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 11 16 32 
รวม 188 163 170 

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นกว่าเกณฑ์เฉลี่ย
ของประเทศ

≥50 ≥50 3. พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา

1. พัฒนาแนวทางการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เช่น คณาจารย์ บุคลากร ห้องปฏิบัติการ
หอสมุด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิต เพื ่อเสริมสร้างให้
โรงเรียนมีความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ที่ทันสมัย มีความเป็นสากล และตอบสนองต่อ
ความต้องการของท้องถิ่น

3. ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องควบคู่กับ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพ่ือน
บ้าน

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) ประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๒  ดังนี้  

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

โรงเรียนสาธิตฯ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 59.93 51.17 49.07 

คณิตศาสตร ์ 49.50 35.17 32.90 

วิทยาศาสตร ์ 39.00 36.76 35.55 

ภาษาอังกฤษ 43.25 32.97 34.42 

เฉลี่ย 47.92 39.02 37.99 

 บรรลุผลสำเร็จ
 ไม่บรรลุผลสำเร็จ
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