การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีการจัดกิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในด้าน
คุณธรรมและโปร่งใส และอธิการบดีและทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ได้มีส่วนร่วมในโครงการ
กิจกรรมต่างๆ ที่ส่วนงาน/หน่วยงานจัดขึ้น
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงินและเข้าใจรายงานผู้
ตรวจสอบบัญชี สำหรับนักบัญชี
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมล้านช้าง ชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์
วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขาสุรินทร์
ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิเคราะห์
เจาะลึกรายงานทางการเงินและเข้าใจรายงานผู้ตรวจสอบบัญชี สำหรับนักบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบริการ
วิชาการโดยการจัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลการดำเนินงานจาก
รายงานทางการเงิน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีได้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
จัดการ สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานบัญชี และนำไปใช้ในการควบคุม
วางแผน และตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์ เป็น
ประธานเปิดงาน โดยมี รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร และ ดร.ธกานต์ ชาติวงศ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณาจารย์
ผู้สนใจ และผู้เกี่ยวข้องจากภายในและภายนอกที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ https://srru.ac.th/news/365
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผศ.ปรียา งามสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดโดยกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ (อาคาร 41)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สำหรับการจัดอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจั นทรเกษม พร้อมคณะ มาเป็นวิทยากรให้
ความรู้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ทำหน้าที่ด้านการบัญชีและการเงินประจำคณะ สำนัก สถาบัน
และหน่วยงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำข้อมูลตามบัญชีที่สมบูรณ์เพียงพอต่อการวิเคราะห์ฐานะทาง
การเงิน ประเมินผลการดำเนินงานทางการเงินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยสามารถ
คำนวณและจัดทำรายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์ได้อย่างถูกต้อง
https://srru.ac.th/news/554

3. การกำกับ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
อธิการบดี ได้ดำเนินการกำกับติดตาม ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต ในตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์กีฬาอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เข้าตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์กีฬาอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยได้เข้าดูความคืบหน้า
การก่อสร้างสนามกีฬากลางและการก่อสร้างอาคารยิมเนเซียม ซึ่งการก่อสร้างมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก
https://srru.ac.th/news/517
4. กิจกรรมยกร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00
น. ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติห น้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พ.ศ. 2565 – 2569) และกิจกรรมยก
ร่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) จั ด โดยกองนโยบายและแผน สำนั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 คณะครุ
ศาสตร์ (อาคาร 41) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สำหรับการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน
และประกันคุณ ภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผน วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนด้านการอุ ดมศึกษา
แก่ผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน และหัวหน้าส่วนงานภายใน
จากนั้นในภาคบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเพื่อทำกิจกรรมในหัวข้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์สู่การเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางและแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) https://srru.ac.th/news/600
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัต ิการ เรื่อง แนวทางการประเมิณ คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่ายงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร
31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.ปรียา งามสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
สุรินทร์ พร้อมด้วย บุคลากรที่รับผิดชอบด้านงานประกันคุณภาพ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนว
ทางการประเมิ ณ คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของหน่ า ยงานภาครั ฐ ( Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ระบบประชุ ม ทางไกลออนไลน์ ผ่ า น
โปรแกรม Zoom โดยมี ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(อว.) เป็นประธานเปิดงาน และวิทยากรจากสำนักประเมินคุณธรรมและความโปรงใส สนักงาน ป.ป.ช. มาให้
ความรู้ https://srru.ac.th/news/528

วัน ที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฉัททันต์ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร 31)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำคณะ
ผู้บ ริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน และหัว หน้าส่วนงานภายใน ร่ว มแสดงออกทางสัญลักษณ์เพื่อ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
https://srru.ac.th/news/617

