การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานเช่น
ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล
ตามความในพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 หมวด 4 อำนาจและหน้าที่ สถาบันอุดมศึกษา
ส่วนที่ 1 หน้าที่และอำนาจ มาตรา 26 สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
๑) การจัดการศึกษา
๒) การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
๓) การบริการวิชาการแก่สังคม
๔) การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
๕) หน้าที่และอำนาจอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตาม
พันธกิจ ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 จึงได้ดำเนินการจัด ทำแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พ.ศ. 2565 – 2569) และกิจกรรมยกร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2565 –
2569) ที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูป ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษา และสนองต่อความจำเป็นและความต้องการของ
ประเทศในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการ รายใหม่ให้แก่ประเทศ การพัฒนากำลังคนของประเทศ
และการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้ประเทศไทย พัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และมีพลเมืองที่มีคุณภาพ โดยได้ดำเนินการดังนี้
การมีส่วนร่วมในการจัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พ.ศ. 2565 – 2569)
วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
(พ.ศ. 2565 – 2569) และกิจกรรมยกร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) จัดโดยกองนโยบาย
และแผน สำนั กงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2564 ณ ห้อง
ประชุมช้างเผือก ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ (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 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์สู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางและแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) https://srru.ac.th/news/600

๑) การจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ผู้แทน
คณาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบีย น เป็น ผู้ช ่วยเลขานุการ ทำหน้าที่พิจารณาแนวทางปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูต รฯ พ.ศ.2558 เร่งรัดในการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาและการ
ตรวจสอบการแก้ไขหลักสูตร ยุติการใช้หลักสูตรกรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และคณะ ซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดี ที่
รับผิดชอบด้านวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา คณบดีทุกคณะและผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนทำหน้าที่วางระบบและกลไกลประกันคุณภาพระดับหลักสูตรควบคุมกำกับติดตามและให้คำปรึกษา
แนะแนวเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ โดยได้มีการประชุมหารือและ
เสนอแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรให้มหาวิทยาลัยเห็นชอบและให้หลักสูตรถือปฏิบัติ ซึ่ง
ครอบคลุมการดำเนินในด้าน การจัดทำรายงานการดำเนินงาน แนวทางการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร การรายงานและส่งผลประเมิน กระบวนการและวิธีการประเมิน
มหาวิทยาลัยมีแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่ง
ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการ
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นเลขานุการ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติแ นวทางการส่งเสริม
สนับสนุน กำกับติดตามควบคุมและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานประกันคุณภาพ
และมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดย
วางแนวทางการควบคุมคุณภาพการศึกษาในแต่ละระดับ
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเห็นถึงความสำคัญในการการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
ความต้องการของท้องถิ่น สังคม และตลาดแรงงาน จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร
44) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดยการจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร
ได้มคี วามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของ
ท้องถิ่น สังคม และตลาดแรงงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภา
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่คณาจารย์
ทั้งนี้การอบรมได้ปรับรูปแบบการประชุมให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
ด้วยการจัดกิจกรรมใน 2 รูปแบบ คือ ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่ว ม
กิจกรรม ณ ห้องประชุม จำนวน 170 คน และร่วมกิจกรรมผ่านแอปลิเคชั่น Zoom Meeting จำนวน 200 คน
https://srru.ac.th/news/510
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๒) การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
มหาวิทยาลัย มีผ ลงานวิจ ัย /นวัตกรรม ที่ส ร้างองค์ความรู้ใหม่ห รือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่เพื่อ
สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือเครือข่ายภายในประเทศหรือต่างประเทศในการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ตาม
ศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ
มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ชุมชนนำผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์พัฒนา
ตนเองได้ ในปี พ.ศ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีผลงานวิจัยนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี โดยมีการจัดทำบันทึกข้อตกลง ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ สุรินทร์โดยผ่านการประสานงานกับสถาบันวิจัยและพัฒ นาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
1. โครงการที่มีผลต่อการสร้างคุณภาพชีวิต การสร้างโอกาสตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่ม และการ
พัฒนาผู้เรียน ตัวอย่างดังนี้
โครงการการศึกษาและพัฒนาการเลี้ยงปลาไหลในอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ เพื่อนำไปสู่
เศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน
ผลการดำเนินโครงการส่งผลกระทบเชิงบวกให้เกิดการสร้างโอกาสตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่ม คือ ชุมชนใน
เขตพื้นที่บ้านวังศิลา ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาไหลใน
ท่อซีเมนต์ 1 ท่อ โดยใช้อาหารสดที่เกษตรกรหาได้ตามท้องถิ่น เมื่อเลี้ยงผ่านไป 4 เดือน จะได้ปลาไหลประมาณ
30-50 กิโลกรัม/ท่อซีเมนต์โดยสามารถจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 120-240 บาท คิดเป็นอัตรารายได้ต่อ
ครัวเรือนที่จะเกิดขึ้นในการเลี้ยงปลาไหล ในแต่ละท่อ 6,000 - 12,000 บาท ต่อการเลี้ยงหนึ่งครั้ง โดยมีต้นทุน
เป็นท่อซีเมนต์จำนวน 350-400 บาท ค่าพ่อแม่พันธุ์ปลาไหลตอนเริ่มต้น จำนวน 700 บาท
2. โครงการการจัดการโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชื่อมโยงของชุมชนบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่าและพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน
ผลการดำเนินโครงการส่งผลกระทบเชิงบวกให้เกิดการสร้างคุณภาพชีวิต และยกระดับการแข่งขัน คือ
สามารถยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ในการสร้างความ
พร้อมให้กับชุมชนในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ในการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนอย่างยั่งยืน สร้างคุณค่าเพิ่ม เพิ่มผลิตภาพในการเพิ่มมูลค่าให้แก่ชุมชนด้านการท่องเที่ยว และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพื้นที่ให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนที่เกิดจากการท่องเที่ยว
3. แนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
ผลการดำเนินโครงการส่งผลกระทบเชิงบวกให้เกิดการสร้างคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสและพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนโดยธุรกิจชุมชนและพัฒนาชุมชนสามารถนำแนวทางไปปรับประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนด้านการผลิต
ด้านการตลาด การเงินและการจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้ชุมชนสามารถ
พึ่งตนเองได้ อย่างเข้มแข็ง
4. การสร้างมูลค่าเพิ่ มกลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกก บนฐานความคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัด
สุรินทร์
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ผลการดำเนินโครงการส่งผลกระทบเชิงบวกให้เกิดการสร้างคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสตลอดจนการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม โดยกลุ่มทอเสื่อกกบ้านนาสนวน ได้รับองค์ความรู้สามารถนำมาต่อยอดวิสาหกิจชุมชนเสื่อกก ได้ทั้ง
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสื่อกก และผลิตภัณฑ์ถักจากเส้นกก พร้อมสร้างเครือข่ายในการจำหน่ายสินค้า สามารถเพิ่ม
มูลค่าให้ผลิตภัณฑ์เสื่อกกได้ในปัจจุบัน
5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีไหมด้วยวัสดุธรรมชาติและการพัฒนาอัตลักษณ์ลวดลายบนผืนผ้า
โดยชุมชนมีส่วนร่วม
ผลการดำเนินโครงการส่งผลกระทบเชิงบวกให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนและการมีส่วนร่วมในชุมชน โดย
การบูรณาการกับการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนแบ่งกลุ่มให้นักศึกษาจัดทำ
รายงาน ค้นคว้าข้อมูลแล้วมานำเสนอให้เพื่อนฟัง และฝึกฝนให้นักศึกษาได้มีความสามารถในการหาความรู้เพิ่มเติม
โดยให้จัดกิจกรรมให้นำความรู้เกี่ยวกับการย้อมสีไปถ่ายทอดให้แก่ชุมชน หรืองานบริการทางวิชาการอื่น ๆ . และ
ชุมชนได้ลายอัตลักษณ์ประจำกลุ่มทอผ้ารวมถึงชุมชนมีทักษะการย้อมสีเส้นไหมด้วยวัสดุธรรมติที่มีคุณภาพ
๓) การบริการวิชาการแก่สังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาในการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อยู่บนรากฐานความรู้ ความ
เข้าใจร่วมกัน และเพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏตรงตามเจตนารมณ์ของแผนยุทธศาสตร์บน
พื้นฐานศักยภาพและบริบทของแต่ละมหาวิยาลัยนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ท้องถิ่นภายใต้ศาสตร์พระราชาเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม มีการดำเนินงานตามกิจกรรมดังนี้
วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ สโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน มณฑลทหารบกที่ 25 ต.นอกเมือง
อ.เมือง จ.สุรินทร์ รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย อ.
ดวงตา โนวาเชค คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ดำเนิน
โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ร่วมอบรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง กองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายใน (กอ.รมน.) จ.สุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์
สำหรับการอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก พล.อ.ธัญญา เกียรติสาร ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธี
พร้อมปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการบริหารจั ดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ จ.สุรินทร์ ให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเหมา
บริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ระยะที่ 3 กลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปจุดแนวคิดให้แก่ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ในเรื่องการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำในแต่ละตำบลที่ผู้ได้รับจ้างงานลงพื้นที่เก็บข้อมูล https://srru.ac.th/news/584
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ (อาคาร 41)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธาน
เปิดและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทำความร่วมมือการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานสำหรับ
เยาวชนด้วยรูปแบบของ AFC ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ จำนวน
5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโอทะลัน โรงเรียนสนมศึกษาคาร โรงเรียนบ้านกันเตรียง โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา และ
โรงเรียนบ้านทมอ (เดื่อราษฎร์บำรุง) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนดังกล่าวได้รับการพัฒนาศักยภาพใน
การเล่นกีฬาฟุตบอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์
นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กับ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ https://srru.ac.th/news/580
วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมช้างชมพู ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อ.ธัญเทพ สิทธิเสือ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
พร้อมด้วย บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาไทยให้แก่นักศึกษาทุนพระราชทาน ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี
พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจากนายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี และ
พล.อ.อธิ ค ม สุ ข สมสถาน เลขานุ ก ารคณะกรรมการอำนวยการ โครงการพระราชทานความช่ ว ยเหลื อ แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา กล่าวต้อนรับนักศึกษาทุนฯ ในครั้งนี้
สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทุนพระราชทานชาวกัมพูชาได้
เตรียมความพร้อม ทำความคุ้นเคยกับภาษา วิถีชีวิต อาหาร วัฒนธรรมของประเทศไทย และเสริมสร้างทักษะด้าน
ภาษาไทย ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในปี
การศึกษา 2564 มีนักศึกษาทุนพระราชทานชาวกัมพูชากลุ่มที่ 1 จำนวน 29 คน เข้าร่วมโครงการเตรียมความ
พร้อมด้านภาษาไทย ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม - 27 พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ทั้งนี้นักศึกษาทุนพระราชทานชาวกัมพูชาในกลุ่มที่ 2 จะเดินทางเข้ามาประเทศไทยทางด่านพรมแดนช่อง
จอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เพื่อเข้ามากักตัว 14 วัน ช่วงปลายเดือนนี้ และจะเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม
ด้ า นภาษาไทย ระหว่ า งวั น ที ่ 8 เมษายน - 17 มิ ถ ุ น ายน 2564 ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร ิ น ทร์
https://srru.ac.th/news/575
วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผศ.จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโครงการ "สระน้ำไร่นา ประชารัฐ
สามัคคี เกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์ 4.0" และพิธีเปิดร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการ
เกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์ 4.0 ณ สหกรณ์การเกษตรพืชอินทรีย์หนองสนิท จำกัด หมู่ 3 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ
จ.สุรินทร์ โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน จัดโดยสำนักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรพืชอินทรีย์หนองสนิท จำกัด ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 2333 ไป อ.สนม ห่าง
จากแยกสำโรงประมาณ 500 ม. จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร พืชผักปลอดสารพิษของเกษตรกรชาว ต.หนอง
สนิท ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว https://srru.ac.th/news/550
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยคณะกรรมการควบคุมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ ร่วมกับ เครือข่ายคนรักน้อง
หมาในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (พระอิสริยศในขณะจัดตั้งเครือข่าย) และกรมปศุ
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สัตว์ ดำเนินโครงการทำหมัน สุน ัขและแมวเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ภาหะโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ https://srru.ac.th/news/500
วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ (อาคาร 41)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผศ.อุไร จันท
มัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ ร่วมให้การต้อนรับนายบุญธรรม ยมนัตถ์ ประธานคณะกรรมการการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน พร้อมคณะกรรมการ ที่มาประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับประถมศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11
โดย ด.ญ.ภัคธีมา ญาณอุบล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่ง
เป็นผู้รับการประเมินได้แสดงความสามารถด้านการไหว้มารยาทไทย การเล่านิทานคุณธรรม การเล่นเครื่องดนตรี
สากล และกิจกรรมด้านอื่น ๆ ซึ่งคณะกรรมการการประเมินได้ตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณ์คุณครู ผู้รับการ
ประเมิน ผู้ปกครอง เพื่อรวบรวมคะแนนไปพิจารณาในลำดับต่อไป
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พระครูปริยัติกิจธำรง รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ นายกฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ
นายอำเภอเมืองสุรินทร์ นายสุทัศน์ เดชมา รองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 1 นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการ
สพม.33 ผู ้ แ ทนจากศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด สุ ร ิ น ทร์ และนายทวี ศ ั ก ดิ ์ นากดี ประธานคณะกรรมการเพิ ่ ม ขี ด
ความสามารถโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร ิ น ทร์ ร่ ว มเป็ น เกี ย รติ ใ นการประเมิ น นั ก เรี ย นครั ้ ง นี้
https://srru.ac.th/news/465
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย มหาวิ ทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา อ.
บัวเชด จ.สุรินทร์ และโรงเรียนปรือใหญ่วิทยาบันลัง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมการจัดการป่าชุมชนต้นน้ำ
และการจัดการจัดทำแนวกันไฟป่า ตามแนวพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแนวกัน
ไฟป่าป้องกันไฟไหม้ป่า สร้างกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนระหว่างกันให้มีการอนุรักษ์ป่าชุมชนต้นน้ำ และพัฒนาท้องถิ่น
ในด้านต่าง ๆ ในชุมชนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 -19 ธันวาคม 2563
ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายศักรินทร์ ทุมเสน ปลัดจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ผศ.ฉลอง
สุขทอง รองอธิการฝ่ายกิจการพิเศษ ม.รภ.สร. กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ บ้านอาโพน ต.อา
โพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ https://srru.ac.th/news/422
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และ นายนราธร ศรประสิทธิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมให้การต้อนรับ นายอูก ซอร์พวน (H.E. Mr.Ouk Sorphorn) เอกอัครราชทูต
ราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย ภริยา คณะทูต และ พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ ประธานกรรมการอำนวยการ
โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการรับนักเรียนทุน
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พระราชทานเดินทางเข้าประเทศไทย ณ ด่านผ่านแดนถาวรช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ และสถานที่กักกัน
ทางเลือก (Alternative Local Quarantine) ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
ในการนี้เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย ประธานกรรมการอำนวยการโครงการฯ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษา
ทุนพระราชทานจำนวน 24 คน ที่จะเข้าพักในสถานที่กักกันเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) https://srru.ac.th/news/372
วั น ที ่ 28 ตุ ล าคม 2563 ณ ห้ อ งประชุ ม บั น ทายศรี ชั ้ น 3 คณะวิ ท ยาการจั ด การ (อาคาร 44)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่าย
2 ตำบล การสรุปและการประเมินผลการดำเนินงานโครงการช่วยแม่ขายของ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 โดยมี รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อม
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี
สำหรับ กิจ กรรมในวัน นี้เป็น การสรุปและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้ว ัดทั้งที่เป็น Outputs
Outcomes และ Impacts จากการจัดกิจกรรมตามโครงการช่วยแม่ขายของ โดยมีกิจกรรมย่อยที่ดำเนินการ
จำนวน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดและการสร้าง Brand กิจกรรมการ
รวบรวมรายละเอีย ดของสิ น ค้ าเพื่ อ สร้า ง Story กิจกรรมการสร้ า ง Platform Online เพื่อการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนบน Webpage Facebook Line และช่องทางการตลาดออนไลน์ต่าง ๆ กิจกรรมการ
ประกวดผลงานการเสนอขายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และกิจกรรมจัดตั้งกลุ่มเพื่อขอขึ้นทะเบียนสินค้า OTOP
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 22 ตุลาคม 2563 ในพื้นที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 2 พื้นที่ ได้แก่ บ้าน
หนองแสง ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ และบ้านตะเคียน ต.อู่โลก อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
ทั้งนีก้ ิจกรรมมีการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ กิจกรรมการจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าทั้งในช่องทางการ
จำหน่ายแบบออฟไลน์และออนไลน์ และกิจกรรมการเสวนาเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนากับการบูรณาการร่วมใน
ยุค New Normal จากอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ พัฒนาการอำเภอลำดวน พัฒนาการอำเภอศีขรภูมิ คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ ม.รภ.สร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒ นา ม.รภ.สร. ผู้ใหญ่บ้านหนองแสง และ
ผู้ใหญ่บ้านตะเคียน https://srru.ac.th/news/345
ผศ.จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ดร.สุขใจ สมพงษ์พันธุ์ นายปกรณ์
ศรีเพ็ชร ประธานชมรมวิทยาศาสตร์รักษ์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตัวแทนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 5 คน เข้ารับรางวัลและเกียรติบัตรในงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย(Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2562 จากนางภาวินี
ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กทม.
สำหรับงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ให้สถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ประเมินโครงการ เพื่อยกระดับแนวทางการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม โดย
มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 43 แห่ง แบ่งเป็นระดับทองจำนวน 8 แห่ง ระดับเงิน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
7

จำนวน 12 แห่ง และระดับทองแดงจำนวน 23 แห่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานประเมิน
โครงการในระดับเงิน https://srru.ac.th/news/418
๔) การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัย ตระหนั กถึงบทบาทหลั ก ในการอนุ รั กษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพรศิล ปะและวัฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสานให้ยั่งยืน โดยส่งเสริมและสร้างความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสานใต้และวัฒนธรรมนานาชาติให้กับนักศึกษา บุคลาการ ประชาชนทั่วไป สังคม และชุมชน
ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยได้บูรณาการพันธกิจ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยร่วมกับพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิต การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลการบริการ
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
สามารถใช้สืบค้นและใช้บริการได้ เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจ เข้าชมและศึกษาหาความรู้ได้ที่เว็บไซต์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยเข้าดูได้ที่ลิงค์ http://culture.srru.ac.th/ ประกอบด้วย
1) ฐานข้อมูลสารสนเทศมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น http://1ab.in/s9k
2) ฐานข้อมูลด้านศิลปกรรมแบบเขมรลุ่มแม่น้ำมูล – ชี http://bit.ly/2562_1
3) ฐานข้อมูลลายผ้าไหม พื้นเมืองจังหวัดสุรินทร์ http://bit.ly/surinsilk
4) ฐานข้อมูลวัตถุจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์
https://museum.srru.ac.th/materialtype?material_type=1
5) ฐานข้อมูลอาหารพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์: ตามกลุ่มชาติพันธุ์ http://bit.ly/Surinlocalfood
๕) หน้าที่และอำนาจอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามความในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา ๑๖
ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยตำแหน่ ง ได้ แ ก่ อธิ ก ารบดี ประธานสภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ ประธานกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การ
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 4 คน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 11 คน
มาตรา 16 ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาวิชาการ ประกอบด้วย ประธานสภาวิชาการ ได้แก่ อธิการบดี
กรรมการสภาวิชาการที่คณาจารย์ประจำเลือกจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำคณะ คณะละหนึ่งคน กรรมการ
สภาวิชาการซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวนเท่ากับคณะ
มาตรา ๒๓ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วยประธานสภาและ
กรรมการสภาซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ และข้าราชการของ มหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๕ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะหนึ่งประกอบด้วย
ประธานกรรมการ ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหนึ่งซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน การศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและ การเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
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ศิลปะและวัฒนธรรม และด้าน อื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็ นสมควร ในจำนวนนี้ให้แต่งตั้งจากบุคคลในเขต
พื้นที่บริการ การศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ได้มีการจั ดตั้ ง คณะกรรมการบริห ารมหาวิ ทยาลัย ประกอบด้ ว ย
อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีทุกคณะ ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/กอง เพื่ อดำเนินกิจกรรมตามพันธกิจที่
มหาวิทยาลัยได้มอบหมาย
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 ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็น
ประธานเปิดงาน โดยมี รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร และ ดร.ธกานต์ ชาติวงศ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณาจารย์
ผู้สนใจ และผู้เกี่ยวข้องจากภายในและภายนอกที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ https://srru.ac.th/news/365
ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.วิชัย แหวน
เพชร ในฐานะประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประกอบด้วย
รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รศ.ดร.ภาสกร นันทพานิช ผศ.บุญไท เจริญผล ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ และ ผศ.ดร.ปกรณ์
ชัย สุพัฒน์ ที่มาตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2563
โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ ได้มีการสัมภาษณ์อธิการบดี กรรมการสภา รองอธิการบดี
คณบดี ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน สัมภาษณ์ผู้กำกับและผู้รับผิดชอบองค์ประกอบต่าง ๆ ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทน
สายสนับสนุน นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และผู้แทนชุมชนที่ใช้บริการตามพันธกิจสถาบัน จากนั้น
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาในหน่าวยงานต่าง ๆ
ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำหรับผลการประเมินมีดังนี้ มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ได้ 3.91 คะแนน ระดับคุณภาพดี
มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ได้ 4.29 คะแนน ระดับคุณภาพดี มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการ
วิชาการ ได้ 4.00 คะแนน ระดับคุณภาพดี มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ได้ 4.00
คะแนน ระดับคุณภาพดี และมาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ ได้ 4.00 คะแนน ระดับคุณภาพดี
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา
2562 ได้ 4.01 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพดี https://srru.ac.th/news/363
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุริ นทร์ จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมเนื่องใน
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักของผู้คนและประชาชนจังหวั f
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สุรินทร์ ในเรื่องการทุจริต อันส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยได้รับเกียรติจาก นาย
สุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรให้แก่
หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสุรินทร์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 12 หน่วยงาน
ในการนี้ ผศ.ปรียา งามสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกั นคุณภาพ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ขึ้นรับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสุรินทร์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยผลการประเมิน 85.47
คะแนน อยู่ในระดับ A https://srru.ac.th/news/400
จังหวัดสุรินทร์ได้รับมอบเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา เพื่อ
ดำเนินการมอบเกียรติบัตรยกย่องตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ภายใต้แม่บ ทส่งเสริมคุณธรรมแแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ประเภทองค์กรแก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ทั้งนี้จังหวัดสุรินทร์ได้รับความเห็นชอบรับรองชุมชนคุณธรรม จำนวน 426 ชุมชน องค์กรคุณธรรม
จำนวน 40 องค์กร และอำเภอคุณธรรม จำนวน 14 อำเภอ https://srru.ac.th/news/523
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร
31) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.ปรียา งามสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้ บริการวิชาการแก่สังคม ตามโครงการ
ยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพื ่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ ่ น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579)
https://srru.ac.th/local_development และ https://surin.srru.ac.th/newsite/#/home
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