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รายง านประจ าปี  พ .ศ .2564 ฉบั บนี้  เ ป็ น

เอกสารรายงาน  ผลการด าเนินงานตามพันธกิจท่ี

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่ง

แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาใน ด้าน

ปริมาณและคุณภาพ อันเป็นท่ีประจักษ์ชัดถึงความเป็น

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ท่ีมุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษา 

ในระดับอุดมศึกษา  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยสามารถด ารงเอกลักษณ์ในการสร้าง

ปณิธานพัฒนามหาวิทยาลัย ตั้งมั่นในความเป็นธรรม 

มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ เชื่อมั่นในคุณค่าของคนและการ

ท างานเป็นทีม และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อ

ส่วนรวมและสังคม

ขอขอบคุณผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ท่ีมีส่วนร่วมในการผลักดันให้การ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย และขอขอบคุณภาครัฐและภาคเอกชนท่ีให้การ

สนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ด้วยดีตลอดมา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ     หวังเป็น

อย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่

มากก็น้อย

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต  อานุภาพแสนยากร)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ



มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปรับเปลี่ยนฐานะมาจาก “สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ” ซึ่งเริ่มจาก

โครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏศรีสะเกษใน ปี พ .ศ.2540 บนท่ีดินสาธารณประโยชน์โนนบักบ้า ต าบลโพธิ์ 

อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ มีเนื้อท่ีประมาณ 525 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 

เป็น 1 ใน 5 โครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏเพิ่ม ในระยะแรกของส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2540-2542 โดยมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 

2540 ซึ่งการจัดตั้งสถาบันราชภัฏศรีสะเกษอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของการจัดตั้งสถาบันราชภัฏใหม่ดังนี้

1. เป็นจังหวัดท่ีมีประชากรมาก

2. เป็นจังหวัดที่มีจ านวนนักเรียนนักศึกษามาก โดยเฉพาะ

จ านวนนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา

3. เป็นจังหวัดท่ีขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษา

4. เป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพสูงท่ีจะพัฒนาเป็นศูนย์กลาง

แห่งการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรม

5. เป็นจังหวัดท่ีมีความพร้อมด้านท่ีดินเพื่อการก่อสร้าง



โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏศรีสะเกษ

สถาบันภาษา 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

ส านักงานอธิการบดี
(จัดตั้งตามกฎกระทรวง)

ส านักส่งเสริมและ
บริการวิชาการ

ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

กองกลาง
(จัดตั้งตามกฎกระทรวง)

กองนโยบายและแผน
(จัดตั้งตามกฎกระทรวง)

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

(จัดตั้งตามกฎกระทรวง)

ส านักงานคณบดี
(จัดตั้งตาม

กฎกระทรวง)

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญชี

คณะวิทยาลัยกฎหมาย
และการปกครอง

คณะพยาบาลศาสตร์

ส านักงานคณบดี

ส านักงานคณบดี

ส านักงานคณบดี

ส านักงานคณบดี

ส านักงานคณบดี

โรงเรียนสาธิต
(จัดตั้งตาม

กฎกระทรวง)



1. ดร.วิจารย์ สิมาฉายา นายกสภามหาวิทยาลัย

2. ดร.สว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

3. นายเฉลิมศักดิ์  จันทรทิม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4. นายทวีศักดิ์  นามศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5. พลเอก ธัญญา เกียรติสาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

6. นายธวัช  สุระบาล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

7. นายธวัชชัย  พินปรุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

8. นายบุญเพ็ง  ธานี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

9. ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ประเทพา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10. นายแพทย์วันชัย  เหล่าเสถียรกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

11. นายวีระศักดิ์  สัตยธีรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ  ตันตยานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

13. รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี

14. นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการฯ

15. นายเดชณรงค์ วนสันเทียะ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัสา พลนิล กรรมการจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร

17. ดร.ชูวิทย์ นาเพีย กรรมการจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาดล อามาตย์ กรรมการจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร

19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิชาติ บุญญยศยิ่ง กรรมการจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประดิษฐ์ วงศ์สุวรรณ กรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจ า

21. ดร.จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ์ กรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจ า

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วระเดช ภาวัตเวคิน กรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจ า

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัฐพร กิ่งบู กรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจ า
24. ดร.เจษฎา  ชาตรี เลขานกุาร



1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต  อานุภาพแสนยากร ประธานกรรมการ

2. รองศาสตราจารย์ประยงค์  ฐิติธนานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยลักษณ์  โพธิวรรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4. รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนธ์ เนื้อไม้หอม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

6. รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

7. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

8. รองศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชี่ยวชาญ  แสงทอง กรรมการ

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ  ชาติมนตรี กรรมการ

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันศักดิ์  พวงอก กรรมการ

12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริกมล  ประภาสพงษ์ กรรมการ

13. นายสุรศักดิ์  จันทา กรรมการ

14. ดร.ชูวิทย์  นาเพีย กรรมการและเลขานุการ

1.นายรัฐวิทย์  อังคสกุลเกียรติ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

2.นายกติติวัฒน์ เกียรตสิุรนนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3.นางชนิตา  พีรบวรเดช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4.นายบัณฑิต  เพิ่มบุญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5.นายบุณยเกียรติ  ทวีสุขศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

6.นายปริญญา  สาลีวัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

7.นายภูวนัตถ์ มหาสุวีระชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

8.นายสมโภชน์  ธุวธารางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

9.นายสฤษฏ์  นาควารินทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10.ว่าที่ร้อยตรี ธเนศร์  แพงมา กรรมการ

11.นายกฤตภัค  บัวนิล กรรมการ

12.นายพัฒนะพงษ์ เมืองจันทร์  กรรมการ

13.นายศุภวัฒน์ สารีบุตร   กรรมการ

14.ดร.เจษฎา  ชาตรี เลขานุการ



อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต  อานุภาพแสนยากร

ผศ.ดร.วิมล หลักรัตน์
รองอธิการบดี

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผศ.ดร.เตชิต ศิรวงศ์เดชา
ผู้ช่วยอธิการบดี                  

ฝ่ายนิติการและสื่อสารองค์การ

รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง
รองอธิการบดี

ฝ่ายนโยบายและแผน

ดร.เจษฎา ชาตรี
รองอธิการบดี

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

ผศ.ดร.สหัสา พลนิล
รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

ดร.ชูวิทย์  นาเพีย
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง
ที่ปรึกษาอธิการบดี



คณบดี

 1. ผศ.ดร.เชี่ยวชาญ  แสงทอง คณบดีคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 2. ผศ.ดร.นภวรรณ ชาติมนตรี คณบดีคณะครุศาสตร์

 3. รศ.ดร.เอมอร  แสนภูวา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 4. ผศ.ดร.ภาดล อามาตย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 5. นายสุรศักดิ์ จันทา คณบดีวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

 6. ผศ.ดร.พรปวีณ์  ชื่นใจเรือง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้อ ำนวยกำร

 1.ผศ.ดร.เตชิต ศิรวงศ์เดชา ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี

 2. ผศ.อธิชาติ บุญญยศยิ่ง ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและบริการวิชาการ

 3.. ผศ.ดร.เจษฎา  โพนแก้ว ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 4. ผศ.ดร.ประจวบ จันทร์หมื่น ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 5. ผศ.ดร.อาสนะ  เชิดชู ผู้อ านวยการสถาบันศูนย์ภาษาและศิลปวัฒนธรรม

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5





ตราสัญลักษณ์ประจ าสถาบันมี 5 สี  ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงโปรดเกล้าพระราชทานนาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน                    

“ตราพระราชลัญจกร” ประจ าพระองค์   ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจ า

สถาบันราชภัฏ

ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ “ตราพระราช

ลัญจกร”  ประจ าพระองค์ของพระบาทสมเด็จ    พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 

เป็นรูปพระท่ีนั่งอัฐทิศ ประกอบด้วย วงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ 

หรือเลข 9 รอบวงจักร มีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร 

7 ชั้น ตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ ความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพใน

แผ่นดิน รอบนอก ด้านบนมีอักษรภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏ                 

ศรีสะเกษ” ด้านล่างมีอักษรภาษาอังกฤษว่า “SISAKET RAJABHAT 

UNIVERSITY”

สีน้ าเงิน หมายถึง  สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้ให้ก าเนิด และพระราชทานนามว่า“มหาวิทยาลยัราชภฏั”

สีเขียว    หมายถึง  แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

สีทอง    หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา

สีส้ม      หมายถึง  ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีก้าวไกลในมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง

สีขาว     หมายถึง  ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



พระพุทธรูปประจ ำมหำวิทยำลัย : พระพุทธรำชภัฏมุนีศรีสะเกษ

ดอกไม้ประจ ำมหำวิทยำลัย ดอกล ำดวน

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร         

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานนามพระพุทธรูป

ประจ ามหาวิทยาลัยว่า  "พระพุทธราชภัฏมุนีศรีสะเกษ"

หมายถึง พระพุทธรูปของนักปราชญ์ แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ             

ศรี สะ เกษ   เมื่ อ วั นที่  ๔  มี น าคม  ๒๕๔๙  เป็ นต้ นมา

"ล าดวนเจ้าเคยร้อย กรองเป็นสร้อยล าดวนถวาย

เรียมชมดมสบาย พี่เอาสร้อยห้อยคอนางฯ"

"ล าดวนปลิดกิ่งก้าน สนสาย

กรองสร้อยล าดวนถวาย ค่ าเช้า

ชูชมดมกลิ่นสบาย ใจพ่ี

เอาสร้อยห้อยคอเจ้า แนบหน้าชมโฉมฯ"

* กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก : เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร

สีประจ ำมหำวิทยำลัย : ขำว – ทอง

สีขาว หมายถึง  ความคิดอันบริสุทธิ์ของ นักปราชญ์ แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สีทอง หมา ยถึง ความเจริญรุ่งเรือง ทางภูมิปัญญา



ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระยะ 5 
ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2561
– 2565) ที่ก าหนดทิศทางและเป้าหมาย การพัฒนาไว้  ดังนี้    

ปรัชญา

ความรู้คู่คุณธรรม น าชุมชนให้เข้มแข็ง                แหล่งภูมิ
ปัญญาไทย

ปณิธาน

ตั้งมั่น  :  ในความเป็นธรรม 

มุ่งมั่น  :  ในความเป็นเลิศ 

เชื่อมั่น :  ในคุณค่าของคนและการท างานเปน็ทีม

ถือมั่น  :  ในความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสงัคม

วิสัยทัศน์

“ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ศ รี ส ะ เ ก ษ  เ ป็ น ต้ น แ บ บ                       
การผลิตและพัฒนาครู วิจัย สร้างองค์ความรู้ พัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่นวัตกรรม น าพาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม น้อมน าศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายในปี 2565”

ค่านิยมหลักขององค์กร

“ความรู้คู่คุณธรรม น้อมน าศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถและจิต
อาสา มีทักษะในการประกอบอาชีพและสามารถบูรณาการความรู้ที่
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิน่และประเทศ
2. นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยน าไปพัฒนาสังคม
ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
3. บุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณความเปน็ครูและมีสมรรถนะ
ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนทั้งในดา้น
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เผยแพร่และการอนุรักษ์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้

พันธกิจ

1.ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้  คู่คุณธรรม           
มีสมรรถนะสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

2.วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพบน
พื้นฐานของภูมิปญัญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญา
สากล

3.ผลิตและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพขั้นสงู

4.บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และน้อมน า
แนวพระราชด าริเพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น

5.ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม บูรณาการ  พันธกิจ
สัมพันธ์ เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น

6.บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว 
ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์

“บัณฑิตจิตสาธารณะ”

บัณฑิตที่ เน้นการเป็นเลิศด้านวิชาการควบคู่กับการ

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน เอาใจใส่และห่วงใยใน

เ รื่ อ ง ข อ ง ส่ ว น ร ว ม ที่ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ สั ง ค ม                            

และประเทศชาติ คิดและปฏิบัติในทางที่ดี มีความส านึกและยึด

มั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม ละอายต่อสิ่งผิด 

เน้นความเรียบร้อย ประหยัดและมีความสมดุลระหว่างมนุษย์

กับธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2565)
1. การผลิตและพัฒนาบัณฑติที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม สอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ
2. การวิจัย การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม
3. การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
4. การบริการวิชาการและน้อมน าแนวพระราชด าริ ที่ตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของสังคมท้องถิ่น
5. การอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล





กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ
และทรัพยำกรของมหำวิทยำลัย

ด้านงบประมาณ

ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดสรรงบประมาณ ดังนี้
1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีงบประมาณในการบริหารจัดการ

ทั้งสิ้นจ านวน 479,211,900 บาท โดยงบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการประกอบด้วยงบประมาณ
แผ่นดินจ านวน 392,811,900 บาท และงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยจ านวน 104,400,000
บาท รายละเอียดดังตารางท่ี 1 และแผนภูมิท่ี 1

ตารางที่ 1 จ านวนงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได ้                         
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษไดร้ับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร

จ านวนงบประมาณ
(บาท)

หน่วย : บาท / ร้อยละ

1.งบประมาณแผ่นดิน 392,811,900.00 79

2.งบประมาณเงินรายได้ 104 ,400,000.00 21

รวมทั้งสิ้น 479,211,900.00 100.00

งบประมาณแผ่นดิน
79%

งบประมาณเงินรายได้
21%

แผนภูมที่ 1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ าแนกตามแหลง่ที่มา

งบประมาณแผน่ดิน

งบประมาณเงินรายได ้



ตารางที่ 2 จ านวนงบประมาณแผ่นดินจ าแนกตามงบรายจ่าย                             
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวนงบประมาณ
(บาท)

หน่วย : บาท / ร้อยละ

1. งบบุคลากร 12,201,600 3

2. งบด าเนินงาน 3,641,400 1

3. งบลงทุน 232,024,100 59

4. งบเงินอุดหนุน 144,944,800 37

รวมทั้งสิ้น 392,811,900 100.00

1.งบบุคลากร
3% 2.งบด าเนินงาน

1%

3.งบลงทุน
59%

4.งบเงินอุดหนุน
37%

แผนภูมิที่ 2 จ านวนงบประมาณแผ่นดินจ าแนกตามงบรายจ่าย

1.งบบุคลากร 2.งบด าเนินงาน 3.งบลงทุน 4.งบเงินอุดหนุน



ตารางที่ 3 จ านวนงบประมาณรายได้จ าแนกตามงบรายจ่าย                             
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(บาท)

จ านวนงบประมาณ 
(บาท)

หน่วย : บาท / ร้อยละ

1. งบบุคลากร 65,000,000 64

2. งบด าเนินงาน 24,487,360 24

3. งบรายจ่ายอ่ืน 2,532,580 3

4. งบเงินอุดหนุน 9,258,700 9

รวมทั้งสิ้น 140,400,000 100.00

1.งบบุคลากร
64%

2.งบด าเนินงาน
24%

3.งบรายจ่ายอื่น
3%

4.งบเงินอุดหนุน
9%

แผนภูมิที่ 3 จ านวนงบประมาณรายได้จ าแนกตามงบรายจ่าย

1.งบบุคลากร 2.งบด าเนินงาน 3.งบรายจ่ายอื่น 4.งบเงินอุดหนุน



บุคลำกร
ปีการศึกษา 2564 มีบุคลากร รวมท้ังสิน 522 คน รายละเอียดดังตารางท่ี 4 และภูมิที่ 4

ประเภท สายวิชาการ
จ านวน (คน)

สายสนับสนุน
จ านวน (คน)

รวม

1.พนักงานมหาวิทยาลัยเต็มเวลาถาวร          
(งบแผ่นดิน)

125 58 183

2.พนักงานมหาวิทยาลัยเต็มเวลาถาวร  
(งบรายได)้

11 - 11

3.พนักงานมหาวิทยาลัยเต็มเวลาตาม
สัญญาจ้าง

111 114 225

4.ข้าราชการ 9 1 10

5.พนักงานราชการ - 25 25

6.พนักงานจ้างตามภารกิจ 15 - 15

7.บุคลากร โรงเรียนสาธิต 41 12 53

รวมบุคลากรทั้งสิ้น 312 210 522
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แผนภูมิที่ 4จ านวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจ าแนกตามสายงาน

สายวิชาการ สายสนับสนุน

ตารางที่ 4 จ านวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จ าแนกตามประเภทสาย
งาน ประจ าปีการศึกษา 2564



คณะ จ านวนบุคลากร 
(คน)

คิดเป็นร้อยละ

1.คณะศิลปะศาสตร์และวิทยศาสตร์ 66 21

2.คณะครุศาสตร์ 83 27

3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 52 17

4.คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 36 11

5.คณะวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 22 7

6.คณะพยาบาลศาสตร์ 12 4

7.โรงเรียนสาธิตฯ 41 13

รวมบุคลากรทั้งสิ้น 312 100

ตารางที่ 5 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ แยกระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2564

คณะศิลปะศาสตร์และ
วิทยศาสตร์ 66 คน

21%

คณะครุศาสตร์  83 คน
27%

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 52 คน

17%

คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญชี 36 คน

11%

คณะวิทยาลัยกฎหมายและ
การปกครอง  22 คน

7%

คณะพยาบาลศาสตร์ 6 คน
4%

โรงเรียนสาธิตฯ  41 คน
13%

แผนภูมิที่ 5จ านวนบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
แยกระดับคณะ



คณะ จ านวนบุคลากร 
(คน)

คิดเป็นร้อยละ

1.คณะศิลปะศาสตร์และวิทยศาสตร์ 8 2

2.คณะครุศาสตร์ 7 18

3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 13

4.คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 6 15

5.คณะวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 7 18

6.คณะพยาบาลศาสตร์ 7 6

7.โรงเรียนสาธิตฯ 12 7

8.ส านักงานอธิการบดี 112 65

9.ส านักส่งเสริมและบริการวิชาการ 17 10

10.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

18 11

11.สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม 7 4

12.สถาบันวิจัยและพัฒนา 5 3

รวมบุคลากรทั้งสิ้น 216 100

ตารางที่ 6 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ แยกตามคณะหน่วย 
ส านักฯ และสถาบันฯ ประจ าปีการศึกษา 2564



คณะศิลปะศาสตร์และวิทยศาสตร์ 8 คน
( 21% )

คณะครุศาสตร์ 7 คน ( 18% )

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 คน
( 13% )

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 6 คน
15%

คณะวิทยาลัยกฎหมายและการ
ปกครอง  7 คน (18%)

คณะพยาบาลศาสตร์  6 
คน (15%)

แผนภูมิท่ี 6 ขอ้มลูจ ำนวนบุคลำกรสำยสนบัสนุน        

แยกรำยคณะ

โรงเรียนสาธิตฯ  12 คน
( 7% )

ส านักงานอธิการบดี 112 คน ( 65% )

ส านักส่งเสริมและบริการวิชาการ 17 คน
( 10% )

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 คน
11%

สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม 7 คน (4%)

สถาบันวิจัยและพัฒนา 5 คน
(3%)

แผนภูมิท่ี 7 ขอ้มลูจ ำนวนบุคลำกรสำยสนบัสนุน            

แยกรำยส ำนกัฯ  รำยสถำบนัฯ





หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

3 หลักสูตร 13 สาขา

คณะครุศาสตร์ 4 หลักสูตร 14 สาขา

คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

2 หลักสูตร 9 สาขา

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 3 หลักสูตร 8 สาขา

วิทยาลัยกฎหมายและการ
ปกครอง

3 หลักสูตร 3 สาขา

คณะพยาบาลศาสตร์ 1 หลักสูตร 1 สาขา

รวม 16 หลักสูตร 48 สาขา



หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

3 หลักสูตร 13 สาขา

คณะครุศาสตร์ 4 หลักสูตร 14 สาขา

คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

2 หลักสูตร 9 สาขา

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 3 หลักสูตร 8 สาขา

วิทยาลัยกฎหมายและการ
ปกครอง

3 หลักสูตร 3 สาขา

คณะพยาบาลศาสตร์ 1 หลักสูตร 1 สาขา

รวม 16 หลักสูตร 48 สาขา



หลักสูตร : คณะครุศาสตร์

ครุศาสตร์
บัณฑิต

• สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

• สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

• สาขาวิชาคณิตศาสตร์

• สาขาวิชาการประถมศึกษา

• สาขาวิชาภาษาไทย

• สาขาวิชาสังคมศึกษา

• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

• สาขาวิชาพลศึกษา

• สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

• สาขาวิชาดนตรีศึกษา

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

ครุศาสตร์มหาบัณฑิต

• สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ครุศาสตร์ดุษฏี
บัณฑิต

• สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา

หลักสูตร : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์บัณฑิต

• สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

• สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
ดิจิทัล

• สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

• สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
การอาหาร

• สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เทคโนโลยีบัณฑิต

• สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

• สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและ
สถาปัตยกรรม

• สาขาวิชาเทคโนโลยีการ                       
จัดการอุตสาหกรรม

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

• สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิ
สติกส์

• สาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์



หลักสูตร : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• สาขาวิชาภาษาจีน

• สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

• สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

• สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

• สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

• สาขาวิชาประวัติศาสตร์

• สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร

นิเทศศาสตรบัณฑิต

• สาขาวิชานิเทศศาสตร์

หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

บริหารธุรกิจบัณฑิต

• สาขาวิชาการจัดการ

• สาขาวิชาการตลาด

• สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ

• สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการ
คลัง

• สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่

• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต

• สาขาวิชาการท่องเที่ยว
และ   การโรงแรม

บัญชีบัณฑิต

• สาขาวิชาการบัญชี



นิติศาสตร์บัณฑิต

• สาขาวิชานิติศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต

• สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

รัฐศาสตร์บัณฑิต

• สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตร : วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

หลักสูตร : คณะพยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์



สรุปงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั
จ านวน
โครงการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
รวม

งบแผ่นดิน งบ บกศ. งบ กศ.บป.

1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและประเทศ

184 385,182,130 88,693,220 2,590,000 476,465,350

2. การวิจัย การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม 14 298,000 2,151,560 - 2,449,560

3. การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

24 1,027,596 1,223,400 - 2,250,996

4. การบริการวิชาการและน้อมน าแนวพระราชด าร ิที่ตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของสังคมท้องถิ่น

30 691,340 453,000 - 1,144,340

5. การอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ

29 560,607 675,000 - 1,235,607

6. การพัฒนาระบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลัยโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

97 5,052,227 7,613,820 1,000,000 13,666,047

รวมท้ังสิ้น 378 392,811,900 100,810,000 3,590,000 497,211,900

95.83

0.49
0.45

0.230.25 2.75

สรุปร้อยละงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จ าแนกตามยุทธศาสตรข์องมหาวทิยาลยั

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6



การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและประเทศ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

- บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถและจิตอาสา มีทักษะ

ในการประกอบอาชีพและสามารถบูรณาการความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ท้องถ่ินและประเทศ

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน และประกันคุณภาพการศึกษาให้

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ

ก าลังคนและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาบัณฑิต เป็นผู้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา



โครงการอบรมเพ ่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครุศาสตร์ เสริมทักษะนักศึกษาครูด้วยแผนการจัดการ

เรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน  

เมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม 2564   สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ                 

ศรีสะเกษ จัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครุศาสตร์ เสริมทักษะนักศึกษาครูด้วยแผนการจัดการ

เรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน เสริมทักษะนักศึกษาครูด้วยแผนการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน โดยมีผู้รับผิดชอบ

โครงการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมน  สุขวงศ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการประถมศึกษา 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เป็นการเสริมสร้างให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน แผนการจัดการเรียนรู้และ การท าวิจัย

ในชั้นเรียน   เป็นการเพ่ิมพูนศักยภาพทุกด้านในการฝ กประสบการณ์วิชาชีพครูและเพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้ 

หลักการทฤษฎีที่ได้เรียนรู้จากการจัดโครงการไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์

ที่เป็นจริง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้น

ปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5  ขอขอบพระคุณท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรธิดา 

ประสาร เป็นอย่างสูงที่เสียสละเวลามาให้ความรู้กับนักศึกษาในโครงการ

ดังกล่าว  

โครงการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (แบบออนไลน์) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย                  
คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (แบบออนไลน์) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจ
เกี่ยวกับการเขียนแผนจัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมแนวคิดการเขียนแผนการจัดการเรียนในศตวรรษที่ 21 และเพ่ือให้
นักศึกษาน าความรู้ หลักการทฤษฎีที่ได้เรียนรู้จากการจัดโครงการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย จ านวน 61 คนท่ีจะออกฝ กประสบการณ์วิชาชีพครูในปี
การศึกษา  2565ผลการด าเนินโครงการเป็นไปด้วยดี นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ได้ โดยบูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในแผนการจัดการเรียนรู้ได้ ทั้งยัง
สามารถน าหลักการ ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการฝ กสอนและการท างานในอนาคตได้ ขอขอบพระคุณท่านวิทยากร 
คุณประจักร   พันธ์งาม เป็นอย่างสูงที่เสียสละเวลามาให้ความรู้กับนักศึกษาในโครงการดังกล่าว



โครงการอบรมเพ ่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครุศาสตร์ “นวัตกรรมการเรียนรู้  และวิจัยในชั้นเรียน”
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และช้ันปีท่ี 5(รูปแบบออนไลน์)

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะนักศึกษาครุศาสตร์ “นวัตกรรมการเรียนรู้ และวิจัยในชั้นเรียน”ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับการท าวิจัยใน
ชั้นเรียน และเพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้ หลักการทฤษฎีที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง โดยได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรธิดา ประสาร ซึ่งเป็นวิทยากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในเรื่องวิจัยในชั้นเรียน เป็นอย่าง
ดี ขอขอบพระคุณท่านที่เสียสละเวลาให้ความรู้กับนักศึกษาในครั้งนี้

โครงการอบรมเพ ่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครุศาสตร์“เสริมทักษะนักศึกษาครูกับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์
ยุคใหม่”

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม –1 กันยายน 2564 ฝ่ายฝ กประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ศรีสะเกษ จัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครุศาสตร์ “เสริมทักษะนักศึกษาครูกับการจัดการเรียนรู้
ออนไลน์ยุคใหม่” ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วยนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 (รหัส 60) และชั้นปีที่ 4 (รหัส 61) 
ระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาฝ กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได้ปรับปรุง พัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน สื่อการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ โดยการใช้เทคโนโลยีเสริมสร้างทักษะในการใช้
เทคโนโลยีให้กับนักศึกษาฝ กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในการประยุกต์ใช้ใน การเรียนการสอน ขอขอบพระคุณท่าน 
อาจารย์ปาวีณา ฉ่ ากิง เป็นอย่างสูงที่เสียสละเวลามาให้ความรู้กับนักศึกษาในโครงการดังกล่าว



โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ก า ร เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม ด้ ว ย ภ า ษ า  C
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C 

เพ่ือให้นักเรียนและนักศึกษามีความรู้และเกิดทักษะด้านการเขียนโปรแกรมภาษา Cการเขียนโปแกรมเบื้องต้น
ส าหรับการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์มีหลายภาษา ได้แก่ C, C#, JAVA, Pascal เป็นต้น ซึ่งในการจัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการครั้งนี้  ได้เลือกภาษา C เนื่องจากภาษา C นั้นเป็นภาษาคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานที่สามารถเรียนรู้ได้ง่าย    
ไม่ซับซ้อนมาก เหมาะส าหรับบุคคลที่ไม่มีพ้ืนฐานทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างยิ่ง ใช้เป็นพ้ืนฐานการศึกษาทางด้าน
คอมพิวเตอร์ในระดับต่อๆ ไปเพ่ือให้นักเรียนและนักศึกษากลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้ ความเข้าใจในการเขียน
โปรแกรมเบื้องต้นเพ่ิมมากขึ้น และจะได้น าไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมระดับสูงขึ้นไป หรือน าไปใช้ใน
ชี วิ ตประจ าวั น  หรื อการท างานต่ า งๆ  ตลอดจนสร้ าง โครงงานคอมพิว เตอร์ประเภทซอฟต์ แวร์ ได้

โครงการ “พัฒนาทักษะทางวิชาการสู่เส้นทางสายอาชีพ ครั้งที่ 4”ประจ าปีการศึกษา 2563 ภายใต้หัวข้อ 
“การพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากแป้งดัดแปรสภาพ (Modified Starch) ในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ

ในการด าเนินการโครงการครั้งนี้มีนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จ านวนอย่างน้อย 
15 คน และอาจารย์จ านวน 5 ท่าน พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจทุกด้านอยู่ในระดับมาก (4 คะแนน) 
ด้านวิทยากรมีคะแนนรวมระดับความพึงพอใจมากตามด้วยด้านการน าความรู้ไปใช้ เพ่ือต่อยอดความรู้และเกิด
แนวทางในการประกอบอาชีพด้านที่ตนเองก าลังศึกษาอยู่ และเกิดแรงบันดาลในการศึกษาหาความรู้เพ่ือออกไป
พัฒนาศักยภาพของตนและพัฒนาศักยภาพขององค์ที่เกี่ยวข้องในภายภาคหน้าต่อไป รวมไปถึงทักษะการใช้
ประโยชน์จากการใช้แป้งดัดแป้งสภาพในระดับอุตสาหกรรมอาหารนั้นถึกน ามาใช้ประโยชน์เป็นอย่างมาก



โครงการ Up Skills : เรียนรู้เทคโนโลยีด้านการพัฒนาเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ
โปรแกรมวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ          

ได้จัดโครงการ Up Skills :เรียนรู้เทคโนโลยีด้านการพัฒนาเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ ในวันที่            
13 – 14 มีนาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7304 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้ง
นี้ เพ่ือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐานจนสามารถประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมและงานด้านอ่ืน ๆ                
ได้และฝ ก ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นและแอพพลิเคชั่นเพ่ือประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมและงาน
ด้านอ่ืน ๆ ได้จริง โดยนักศึกษาจะได้รับความรู้จากผู้ประกอบการจากบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา Web 
Applicationจากการจัดอบรมพบว่านักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม มีเข้าใจถึงความต้องการจากทางภาคอุตสาหกรรม
และมีความรู้ในการใช้ Framework ที่ส าคัญต่อการสร้าง Web Application และสามารถน าความรู้ในการอบรมครั้งนี้ 
ไปต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้

โครงการ “เส้นทางสู่วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา
โครงการสัมมนาเส้นทางสู้วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะ
เกษ เป็นหนึ่งในรายการที่ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านกิจการ
นักศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบขอบข่ายที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา 2. เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมโครงการทราบแนวทางในการประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดท าโครงการในครั้งนี้ได้จัดท า
ขึ้นเพ่ือเป็นพ้ืนที่ที่ใช้แสดงความรู้ ความสามารถ ผลงานด้านวิชาการด้านสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาที่พัฒนาขึ้นจาก
ความรู้ความสามารถของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม



โครงการพัฒนานักบัญชียุคใหม่ สู่ความ Smart สไตล์ BBA กิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การน าระบบ 
Odoo ERP มาใช้ในองค์กร”

สาขาวิชาการบัญชี น านักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ เข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ อบรมหัวข้อ โครงการพัฒนานักบัญชียุคใหม่ สู่ความ Smart สไตล์ 
BBA กิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การน าระบบ Odoo ERP มาใช้ในองค์กร” ในวันที่ 12 มีนาคม 2564  โดย
คุณพสิทธิ์ ธรรมจริยาวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพียว อินทิเกรทเทคโนโลยี จ ากัด และ ผศ.ฤติมา มุ่งหมาย 
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี  และเป็นส่วนหนึ่งจากโครงการนักบัญชีคุณภาพของปีงบประมาณ 2564  ผ่านการเรียนรู้ใน
การจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอนและส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

โครงการอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom หัวข้อ “Excel ส าหรับงานบัญชี”
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00-12.30  น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร  ทองแพง  อาจารย์

ประจ าสาขาวิชาการบัญชี  ได้น านักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี
สะเกษ จ านวน 100 คน เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom หัวข้อ“Excel ส าหรับงานบัญชี” ในฟังก์ชั่นที่
จ าเป็นส าหรับงานบัญชีเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลเพื่อให้สะดวกต่อการท างานได้รวดเร็วขึ้น ได้แก่ ABS , Concatenate, 
Left/Right/ Mid, Lower/Upper, Ceiling/Foor/Round, Trim, If (Grade), If (Countif), If(sumif) , Vlookup, 
Pivottable, SubTotal ซึ่งเป็นการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  
ในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากเครือข่าย จากผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีอาจารย์สุภาพร แช่มช้อย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเอสเอ็มอีการบัญชี จ ากัด และ
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้



โครงการนักพัฒนารุ่นเยาว์
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี โดยอาจารย์พรหมลิขิต อุรา อาจารย์

ประจ าสาขาวิชาฯ ได้น านักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนในระหว่างเรียน, พัฒนาและร่วมปลูกป่ากับ
ชุมชน ณ บ้านหว้าน ต าบลน้ าค า อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งบูรณาการรายวิชาการท่องเที่ยวชุมชน โดยการ
ขับเคลื่อนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือขอรับการประเมินมาตรฐานHOMESTAY จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และมี
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานดังกล่าว ได้รับรองมาตรฐาน SHA (Amazing Thailand Safety & Health Administration) 
จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงสาธารณสุข และได้รับรองมาตรฐาน HOMESTAY ไทย 

โครงการประกวดผลงานในระดับเคร อข่ายสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหน อตอนล่าง
ตามท่ี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้ด าเนินงาน สหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 และได้เป็น

ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งผลการประกวดตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ ได้รับรางวัลจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 2 รางวัล ได้แก่ 

1. นายศตวรรษ อุ่มจิตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 
ประเภทสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และการจัดการ

2. นางสาวปวีณา โพธิ์ขาว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 
ประเภทสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และการจัดการ



การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านการใช้งานดิจิทัล
วัตถุประสงค์โครงการ

เพ่ืออบรมและจัดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
ผลการด าเนินงาน

ตามท่ี วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มีนโยบายเร่งการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน การสนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์เพื่อ
การศึกษาและนโยบาย Thailand 4.0 ที่เน้นการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมให้มี
ความก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ในโครงการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ จ านวน 113 คน เข้าร่วมทั้งหมด 
108 คน คิดเป็นร้อยละ 95.57 กิจกรรมโครงการได้มีการก าหนดวันทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถนักศึกษาใน
วันที่ 5-6 ธันวาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (สธ) ในวันสอบมีผู้เข้า
สอบจ านวน 108 คน มีผู้สอบผ่านจ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 94.44 และมีผู้สอบไม่ผ่านจ านวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.56 ของจ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด

โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านงานธุรการและสารบรรณคอมพิวเตอร์
วัตถุประสงค์โครงการ

เพ่ือให้นักศึกษาที่ได้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และเข้าใจในสาระส าคัญและหลักการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบงานสารบรรณได้อย่างถูกต้อง 
ผลการด าเนินงาน

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนา
ทักษะนักศึกษาด้านงานธุรการและสารบรรณคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Zoom Online ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เพ่ือให้ความรู้แก่นักศึกษาวิทยาลัย
กฎหมายและการปกครอง ชั้นปีที่ 4 เตรียมความพร้อมในการออกฝ กประสบการณ์วิชาชีพ ด้านการท างาน
ในองค์กร/หน่วยงานราชการต่างๆ การจัดท าเอกสาร การท าบันทึกข้อความ การรับ/ส่งหนังสือราชการ 
อย่างถูกต้อง ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางวิไลวรรณ สิงห์เจริญ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 
งานคลัง ส านักงานอธิการบดี เป็นวิทยากรในการความรู้แก่นักศึกษาในการจัดโครงการครั้งนี้



ถอดบทเรียนจากองค์ความรู้สู่การเป็นบุคลากรที่ดี วันแห่งเกียรติยศ “เศวตสุวรรณานุสรณ์ 64”
ผู้รับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป ส านักงานอธิการบดี

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีบุคลากรในสังกัดที่มี อายุครบเกษียณ
ราชการ จ านวน 2 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง ต าแหน่งรองอธิการบดี และ ดร.เฉลิมพล 
สวัสดิพงษ์ ต าแหน่ง อาจารย์ คณะครุศาสร์ ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าและควรเอาเป็นแบบอย่าง เป็นผุ้ที่ได้
ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ และทุ่มเทท าคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยฯ และทางราชการเป็นคุณูปการมาอย่าง
ต่อเนื่องและยาวนาน เพ่ือเป็นการแสดงความชื่นชม ให้ก าลังใจและแสดงมุทิตาจิตในคุณงามความดีดังกล่าว และ
เพ่ือให้บุคลากรได้รับองค์ความรู้จากประสบการณ์การท างานที่ผ่านมาของทั้งสองท่าน เพ่ือน าไปเป็นแบบอย่างท่ีดี
และปรับใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  จึงได้จัดโครงการถอดบทเรียนจากองค์
ความรู้สู่การเป็นบุคลากรที่ดี วันแห่งเกียรติยศ  “เศวตสุวรรณานุสรณ์ 64”
วัตถุประสงค์

1.พ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติและยกย่องคุณงามความดีแก่บุคคลที่มีคุณูปการ ต่อมหาวิทยาลัย
2.เพ่ือให้บุคลากรมหาวิทยาลัยได้รับองค์ความรู้ จากประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของวิทยากร
3.เพ่ือสืบสานและสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร ในการตระหนักและรู้ส านึกถึงบุคคลอันเป็นบุคคลที่มีคุณค่า 

ควรแก่การยกย่องเชิดชู และน าไปเป็นแบบอย่างที่ดีเพ่ือถือปฏิบัติสืบไป



อบรมเชิงปฏิบัติการส ่อสารวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติ 

ด้วย งานบริหารบุคคล ได้จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติ ขึ้นในวันที่ 19 
เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมราชมรรคา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 พรรษา 
เมษายน 2558 เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรและสร้างทักษะเชิงพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กรแก่
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วัตถุประสงค์
1.เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรและสร้างทักษะเชิงพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กรที่ก าหนด
2.เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
3.เพ่ือสร้างกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคลากรตัวอย่างด้านวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยฯ
4.เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตส านึกในการร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
5.เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ในระยะยาวต่อไป



ช ่อโครงการ การเตรียมความพร้อมการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้ให้ความส าคัญของบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร 

จึงได้จัดโครงการอบรม “การเตรียมความพร้อมการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการขึ้นในวันที่ 30  สิงหาคม 2564                
ณ ห้องประชุม ชั้น 7  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ                                 
ในรูปแบบ VDO Conference – Zoom Cloud Meetings โดยเชิญวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์                                  
ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ
วัตถุประสงค์

1.เพ่ือให้บุคลากรสายวิชาการท่ีเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน
และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือสามารถน ามา
ประกอบการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้

2.เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการ มีการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น

โครงการการเขียนแบบประเมินค่างานเพ ่อเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ในการจัดการศึกษา เพ่ือมุ่งพัฒนา

ประชาชนในชาติให้มีคุณภาพ โดยใช้กระบวนการทางการศึกษาเป็นเครื่องมือ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ต้องมีบทบาท และ
หน้าที่ที่ส าคัญในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ มหาวิทยาลัยในทุกๆ ด้านและต้องสนับสนุน ช่วยเหลือ
กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้ส าเร็จลุล่วงไป ด้วยดี ในการปฏิบัติตามภารกิจเหล่านี้ มหาวิทยาลัยจะต้องสนับสนุน
และส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้มี โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อ
มหาวิทยาลัยต่อไป
วัตถุประสงค์

1.เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรได้ทราบหลักเกณฑ์ วิธีการเขียนวิเคราะห์ค่างานเพ่ือก าหนด ระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น 

ส าหรับบุคลากรอย่างมีคุณภาพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน



โครงการประชุมสามัญอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

ประจ าปี 2564  ในวันพุธ  ที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 -16.30  น.  ณ ห้อง7301  ชั้น 3  อาคารพัชรกิติยาภา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  งานการศึกษาท่ัวไป (GE) ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)   ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนในปัจจุบัน และ
เพ่ือชี้แจง  แนวทางการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  และด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล จึงจัดโครงการประชุมสามัญอาจารย์ผู้สอนหมวดการศึกษาทั่วไป (GE) ประจ าปีการศึกษา 
2564  เพ่ือชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและอบรมทักษะการสร้างแบบการจัดการ
เรียนรู้ด้วย Google Application เพ่ือน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในยุคการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (โควิด-19) ให้มีประสิทธิยิ่งขึ้น

โครงการรับสมัครนักศึกษา
ส านักส่งเสริมและบริการวิชาการ ได้ด าเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 ซึ่งประกาศ

รับสมัครนักศึกษา 2 รอบ รอบโควตา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2563  รอบท่ัวไป ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 
2563 – 22 มีนาคม 2564  และมีก าหนดการให้นักศึกษารายงานตัวเป็นนักศึกษา ในวันที่ 7 เมษายน  2564 ณ 
อาคารพัชรกิติยาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีผู้รายงานตัวจ าแนกตามคณะดังนี้  (รอบท่ัวไป)

1. คณะครุศาสตร์  จ านวน  539 คน 
2. คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์  จ านวน  303 คน
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน  183 คน
4. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี      จ านวน   121 คน
5. วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง  จ านวน  180  คน



การวิจัย การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสังคม

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
นวัตกรรมและองค์ความรู้ท่ีได้จากการน าวิจัยน าไปพัฒนาสังคมท้องถ่ินได้อย่าง

แท้จริง
กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ผลิตผลงานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 2.2 บูรณาการงานวิจัยกับภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ของท้องถิ่น สังคม และประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมกลไกการน าผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรมและ        

เทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศ



มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน
1) พัฒนาระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้มีศักยภาพในการวิจัย โดยใช้ชุมชนท้องถิ่น

เป็นฐาน (Community - Based Research)
2) ให้การสนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและน าเสนอผลงาน

วิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ
3) จัดระบบพ่ีเลี้ยงการวิจัย มีผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดองค์ความรู้และท างานวิจัยร่วมกัน
4) ให้การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม การวิจัยที่เกิดจากทรัพยากรท้องถ่ิน และการใช้

ประโยชน์จากการวิจัย ในระดับชุมชน ระดับชาติและนานาชาติ
5) พัฒนาเครือข่ายการวิจัยโดยเน้นการบูรณาการตามศาสตร์และตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
6) ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยผ่านกระบวนการวิจัย เพ่ือเชื่อมโยง กับ

ชุมชนท้องถิ่น
7) ส่งเสริมการน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากการวิจัย ถ่ายทอดสู่ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือสร้างความ

เข้มแข็ง
8) พัฒนาอาจารย์ส่วนใหญ่ให้เป็นนักวิจัยเชิงพ้ืนที่มืออาชีพ และมีการบูรณาการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่แบบ

มุ่งเป้า เพื่อให้เกิดศูนย์ความเป็นเลิศ
9) แสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกผ่านเครือข่ายการวิจัยในพื้นที่ หรือระดับชาติ เพ่ือมาพัฒนาหรือ

แก้ปัญหาในพื้นที่ 
10) สนับสนุนการน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปจดทรัพย์สินทางปัญญา หรือน าไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ ผ่านการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย หรือช่องทางอื่นๆ



โครงการจัดท าวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้มีการพัฒนาสาระจากงานวิจัยของนักวิจัย ให้

มีแก่นเนื้อหาทางวิชาการครอบคลุมในหลายสาขา โดยมีการจัดท าเป็นรูปเล่มและเผยแพร่ออนไลน์ เพ่ือให้
เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าหาความรู้สู่การพัฒนา ซึ่งในปัจจุบันทิศทางทางการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามระบบการเมือง  เศรษฐกิจ และสภาพทางสังคมทั้งในและต่างประเทศ ผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา
จ าเป็นต้องติดตาม และปรับตัว เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป 

ปัจจุบัน วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นวารสารที่ได้มาตรฐานตามการจัด
อันดับของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย : Thai-Journal Citation Index (TCI) และได้มีระบบรับส่ง
บทความออนไลน์ Thaijo ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานของ TCI โดยสามารถเข้ารับส่งบทความออนไลน์ได้ตาม
ลิงค์นี้ https://www.tci-thaijo.org/index.php/sskrujournal/index 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ฉบับ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม  – เมษายน  2563

ที่ ช ่อบทความ ผู้แต่ง
บทความวิทยานิพนธ์

1 การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในโดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ส าหรับครู ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ธีรวุฒิ  หอมอินทร์

2 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกบัชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ
ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดสระบุรี

อิทธิศักดิ์  ศิริจันทร์

3 การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้รูปแบบเกมการศึกษาเพื่อจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาภาษาไทย

ชณัญญา  สุทธิพิทยศักดิ์

4 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนชีววิทยาและการคิดแกป้ัญหาของนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยการจัดการเรยีนรูป้ัญหาเป็นฐาน

เนตรนพิธ ค าอ่อนสา

5 แนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

ชานนท์  วรรณา

6 การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนทักษะปฏิบัติ วิธีการสอนดนตรีของ
โคดาย และชุดการสอนมัลติมีเดีย

โอฬาร  ผลพานิช

บทความวิจัย
7 การพัฒนารูปแบบสถานศึกษาพอเพียง อภิสรรค์  ภาชนะวรรณ

8 การประยุกต์ใช้โปรแกรม Apsheet พัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อใช้ในการสอนพล
ศึกษา เรื่องสัญลักษณ์ของผู้ตัดสินกีฬาวอลเลยบ์อล ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ด ารงค์ฤทธิ์  จันทรา

9 การประกอบสร้างอตัลักษณข์องชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
กรณีศึกษา บ้านเชียงสง ต าบลเมืองลีง อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

ค าพา  ยิ่งคง

10 การพัฒนาการเรียนรู ้เรื่องผังบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า และการบันทึก
รายการในสมุดรายวันท่ัวไป โดยใช้แบบฝ กปฏิบัติผ่านแอพพลิเคชั่นบน
โทรศัพท์มือถือของนักศึกษา  สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ดรุณวรรณ  แมดจ่อง

11 ความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดและการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาน
รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครองในอ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

บังอร  สุขจันทร์

12 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมกูยบ้านกู่ ต าบลกู่ อ าเภอ
ปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ธนพล  วิยาสิงห์

บทความวิชาการ
13 พิพิธภัณฑ์การเดินทัพทางไกลของกองทัพแดงแห่งตี๋ชิ่ง : วาทกรรมการเมืองเรื่อง

กองทัพแดงกับกลุ่มชาติพันธ์ุทิเบต
ชิดหทัย  ปุยะติ

14 ฐานะและความส าคัญของชุมชนหมู่บ้านปราสาทเยอ อ าเภอไพรบึง จังหวัด     ศรี
สะเกษ  (พ.ศ.2265 - 2561)

ธันยพงศ์  สารรัตน์



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ฉบับ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 

ที่ ช ่อบทความ ผู้แต่ง
บทความวิทยานิพนธ์

1 การพัฒนากิจกรรมการเรยีนรูแ้บบปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ประเด็นส าคัญทางระวัติ
ศาสตร์ไทย กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6

ธีรภัทร์  นิตยกุลเศรษฐ์

2 การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา          
ปีท่ี 4  โดยใช้ชุดกิจกรรมปฏิบัติการทดลอง เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ

พิมพ์ขวัญ  สังข์ทอง

3 การพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานรว่มกับ
กลยุทธ์ช่วยจ าแบบนีโมนิค (Mnemonic)  เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด ในรายวิชา
ชีววิทยาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5

กชกร  บัวพัฒน์

4 ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อความส าเร็จในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

ขวัญชนก  เอียดด้วง

5 โมเดลธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรยีบในการแขง่ขันของธุรกิจจ าหน่ายเครื่องจักรกล
การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่

เขมิกา ธนธ ารงกุล

6 การพัฒนาความสามารถในการสรา้งแบบจ าลองของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
รายวิชาชีววิทยา ด้วยการจัดการเรยีนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน

ณัฐพล  กวดไทย

7 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร                       

มณสินี  เจริญไชยนาวงศ์

8 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจบัใจความและพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยกิจกรรมการเรียนรูแ้บบ SQ4R

พิมพ์ชนก  เนื่องทะบาล

9 การวางแผนภาษีของบริษัทนอกตลาดทุนท่ีมีผลตอ่การจัดการก าไรในประเทศไทย อโนทัย  พลภาณุมาศ

10 บทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

วรรณทิพย์ เครือคง

11 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน และการเขียนค าของนักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ด้วยการจัดการเรยีนรู้แบบกลุ่มรว่มมือ CIRC

อุลัยภรณ์  ประสีระเก

12 คุณภาพการให้บริการของส่วนงานปรับอากาศที่มีต่อความเชื่อมั่นของร้านค้า ผู้เช่า
ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ธรรมนูญ  อันทะสาร        

บทความวิจัย 
13 การศึกษาอิทธิพลของการจดัการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อ

ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรีและ
สระแก้ว

สนิทเดช  จินตนา

14 การออกแบบเรขภาพข่าวส าหรบัการสื่อสารสาธารณสขุในช่วงวิกฤตโควิด-19 ของ
ส านักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

สิโรดม  มณีแฮด

15 การต่อยอดภูมิปัญญาพื้นบ้านลุ่มน้ าห้วยส าราญ เพื่อพัฒนาอาหารส าหรับการ
ท่องเที่ยวรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ปาริฉัตร พงษ์คละ
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บทความที่ได้รับการตพีิมพ์ในฉบับ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กันยายน  – ธันวาคม  2563

ที่ ช ่อบทความ ผู้แต่ง
บทความวิทยานิพนธ์

1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยชุดการสอนทักษะปฏิบัติทางดนตรีประเภทลิ้มนิว้ 
ตามแนวคิดของเดฟ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4

นที  ปิ่นวิไลรัตน์

2 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้ผังกราฟิกส าหรบันักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3

ชนกสุดา  เบาใจ

3 ผลการจัดการเรยีนรูเ้รื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ของ Underhill ร่วมกับเทคนิคการวาดรูปบาร์
โมเดลที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

กฤษดา  บุญโสม 

4 สภาพและแนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลดิจิทัลเพื่อการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ชัยวิชญ์ เข็มปัญญา

5 การจัดกิจกรรมศิลปะจากต้นไผต่ามแนวคิดไฮสโคปเพื่อพัฒนาทักษะความคิด
สร้างสรรค์ส าหรบัเด็กปฐมวัย

น้ าฝน  ทาทอง

6 ผลการจัดการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใช้สมองเป็นฐาน 
(BBL) ร่วมกับเทคนิค KWDL ที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3

ปาริสา ไชยกุล

7
ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สายสะหมอน งามสี

บทความวิจัย
8 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงหกล้มในผู้สูงอายุชุมชนพัฒนาวัดกิ่ง จังหวัด

สมุทรปราการ
ดวงหทัย แสงสว่าง

9 การพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต าบลบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

เสาวลักษ์  ค าถา

10 การประยุกต์สื่อดิจิตอลแบบมัลติมีเดียออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อาหารท้องถิ่นในพื้นที่จังหวสัุราษฎร์ธานี

ณภัทร นาคสวัสดิ์ 

11 การจัดท าศูนย์วัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นในฐานะศูนย์เรียนรู้เพื่อ
การพัฒนาชุมชนบ้านเพียนาม ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ

ชลธิชา  โรจนแสง

12 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติด้านปัญญาน้ าเสียในชุมชนที่พักอาศัย 
อ าเภอคลองหก จังหวัดปทุมธานี

อิศรา  ศิรมณีรัตน์ 

13 พฤติกรรมการจัดการเรียนรูข้องผู้สอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

สุวิมล  นาเพีย

14 การย้อมผ้าและปัจจัยที่มีผลต่อการย้อมผ้าในเส้นใยธรรมชาติของชาวบ้าน
หนองคูใหญ่ อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

อนันศักดิ์  พวงอก



ข้อมูลด้านงานวิจัย

แหล่งงบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) ร้อยละงบประมาณ

แผ่นดิน 9 โครงการ 10,600,000 24.00

งบเงินรายได้ 28 โครงการ 1,000,000 76.00

รวมทั้งสิ้น 37 โครงการ 11,600,000 100

91.38%

8.62%

ร้อยละงบประมาณโครงการวิจัย

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

24%

76%

ร้อยละจ านวนโครงการวิจัย

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

โครงการ นักวิจัย หมายเหตุ

แผนงานย่อยสร้างองค์ความรู้

1. การพัฒนาบทบาทการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้าง
เกษตรกรรุ่นใหม่ของสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ

ผศ.ดร.ประจวบ จันทร์หมื่น

- โครงการย่อย 1 ฐานข้อมูลออนไลน์วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรม
ยั่งยืนในจังหวัดศรีสะเกษ 

ผศ.ดร.ประจวบ จันทร์หมื่น

- โครงการย่อย 2 การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตข้าวของ
เกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัดศรีสะเกษ

ผศ.ชุติมา เมฆวัน

- โครงการย่อย 3 การพัฒนาศักยภาพศูนย์จ าหน่ายสินค้าเกษตร
ชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ

อาจารย์เกษม เปนาละวัด

2. การศึกษารูปแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลง
ใหญ่สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองของชาวนาจังหวัดศรีสะเกษ

ผศ.อานนท์ ตั้งพิทักษ์ไกร



ข้อมูลด้านงานวิจัย : งบแผ่นดิน (ต่อ)
ประเภท Basic Research

โครงการ นักวิจัย หมายเหตุ

3. นวัตกรรมการตลาดด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของแซวผ้าไหมศรีสะเกษ 
เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

อาจารย์ ดร.ชูเกียรติ พงษ์พนา
พิพัฒน์

4. แนวทางการสร้างกลไกการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุแรงงาน
นอกระบบในภาคเกษตรกรรมโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนทุกวัยในพื้นที่
จังหวัดศรีสะเกษ

ผศ.ดร.ธัญวรัตน์ แจ่มใส

- โครงการย่อย1: การสร้างกลไกชุมชนที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมสูงวัย
ของกลุ่มคนทุกช่วงวัย ในชุมชนเกษตรกรรม พ้ืนท่ีจังหวัด ศรีสะเกษ

ผศ.ดร.ธัญวรัตน์ แจ่มใส

- โครงการย่อย2: การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุแรงงานนอก
ระบบโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนทุกวัยในสังคมสูงวัยในพื้นที่จังหวัด         
ศรีสะเกษ

ผศ.อานนท์ ตั้งพิทักษ์ไกร

5. การสร้างโมเดลวิวัฒนาการวีดิทัศน์ช้ันเรียนโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดษิฐ์ อาจารย์ ดร.ทองอุ่น มั่นหมาย

6. การสร้างสมดุลในการจังหวัดเ ชิงฐานราก (บริบทเรียนรู้ โลจิสติก )                       
การขับเคลื่อนเพื่อการแข่งขัน “ทุน-ท่องเที่ยว-ชุมชนเมืองศรีสะเกษ” จังหวัด              
ศรีสะเกษ

อาจารย์ทิพย์สุดา กุมพัน

- โครงการย่อย 1. การเรียนรู้บริบทชุมชนเป็นฐาน ยุวทูตท่องเที่ยวท้องถิ่น 
3 ภาษา ภายใต้ “ทุน-ท่องเที่ยว-ชุมชนเมืองศรีสะเกษ” จังหวัดศรีสะเกษ 

ดร.มนัญญา นาคสิงห์ทอง

- โครงการย่อย 2.การสร้างเครือข่ายชุมชนต้นแบบการมีส่วนร่วม HRLC
การจัดการ “ทุน-ท่องเที่ยว-ชุมชนเมืองศรีสะเกษ” จังหวัดศรีสะเกษ 

อาจารย์ณัฐกร โต๊ะสิงห์

- โครงการย่อย 3.การสร้างสมดุลในการจัดการเชิงฐานราก(บริบทเรียนรู้โลจิ
สติกส์) การขับเคลื่อนเพื่อการแข่งขัน “ทุน-ท่องเที่ยว-ชุมชนเมืองศรีสะเกษ” 
จังหวัดศรีสะเกษ 

อาจารย์โชติรส นพพลกรัง

7. การพัฒนาป่าโรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญเป็นป่าเคียงเมืองในจังหวัด       
ศรีสะเกษ ภายใต้พหุมิติ เศรษฐกิจพอเพียง ท่องเที่ยว และอนุรักษ์ธรรมชาติ

ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วงศ์สุวรรณ

แผนงานย่อยพัฒนานักวิจัย

8. ผลในการต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ และปกป้องเบต้าเซลล์ของตับออ่น
ของสารสกัดไผ่จืด (Pogonatherum paniceum (Lamk.) Hack.)

ผศ.ดร.พัชรวรรณ สิทธิศาสตร์

9. เรือมมะม็วด : ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-เขมรใน
จังหวัดศรีสะเกษ

ผศ.ดร.เตชภณ ทองเติม



ข้อมูลด้านงานวิจัย : งบเงินรายได้

โครงการ นักวิจัย หมายเหตุ

1. การใช้สื่ออินโฟกราฟิกแบบปฏิสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
ออนไลน์ของเด็กและเยาวชนต าบลน้ าค า จังหวัด  ศรีสะเกษ

อาจารย์ศศิธร สมอินทร์

2. การพัฒนาเครื่องฝ กทักษะนักกีฬาวอลเลย์บอล เพื่อพัฒนาเยาวชนสู่ความเป็น
เลิศในจังหวัดศรีสะเกษ 

ผศ.ด ารงค์ฤทธิ์ จันทรา

3. การพัฒนากิจกรรมทางกายและสมรรถทางกายของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชาย
ขอบเมือง ต.น้ าอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 

อาจารย์กุลวุฒิ แสนศักดิ์

4. การสื่อสารสมานสัมพันธ์แห่งวัฒนธรรม "เล้าข้าว" ในฐานะส่วนขยายด้านภูมิ
ปัญญาในจังหวัดศรีสะเกษ 

ผศ.ดร.กฤษณ์ ค านนท์

5. ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการท างานและคุณภาพชีวิตของเกษตรผู้ปลูก
พริก จังหวัดศรีสะเกษ 

อาจารย์ทองปักษ์ ดอนประจ า

6. การพัฒนาเซลล์ตรึงตะกอนเร่งส าหรับบ าบัดน้ าเสียปนเปื้อนไอบูโพรเฟน อาจารย์พงศธร ทวีธนวาณิชย์

7. การพัฒนาทักษะกระบวนการเรยีนการสอนเชิงสมรรถนะ 5 ขั้นตอนของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเขตต าบลน้ าค า อ าเภอเมือง จังหวัด       ศรีสะ
เกษ 

อาจารย์ช านาญ โสดา

8. ร่องรอยศิลปะลาวในพ้ืนท่ีจังหวัดศรีสะเกษ พุทธศตวรรษที่ 23-ปัจจุบัน อาจารย์กวินวัฒน์ หิรัญบูรณะ

9. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ
ชาวบ้าน ต าบลหนองแก้ว อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริม   การ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

อาจารย์ปิยวรรณ กันทอง

10. การสร้างสื่อดิจิทัลคอนเทนต์และการตลาดออนไลน์ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
หอมแดงศรีสะเกษมาตรฐาน GI ในเขตอ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ      ท่ี
มีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค

อาจารย์ลัทธกาญจน์ กุยแก้ว

11. การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนต าบลหัวเสือ อ าเภอ ขุขันธ์ จังหวัด        
ศรีสะเกษ เพื่อโอกาสของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีใหม่

อาจารย์ปาริฉตัร พงษ์คละ

12. แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 คืน
คนดีสู่สังคม : กรณีศึกษาประชาชน ต าบลน้ าค า อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด    
ศรีสะเกษ 

ผศ.ธนพล วิยาสิงห์

13. แนวทางการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนชายแดนและ
นิเวศวิทยาทางธรรมชาติเทือกเขาพนมดงรัก พื้นที่ต าบลไพรพัฒนา เพื่อเช่ือมโยง
เส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง ากับประเทศเพื่อนบ้าน

ผศ.ดร.เชิดศักดิ์ ฉายถวิล

14. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับคณะและส านัก 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

นางสาวศรีสุดา จนัทร



ข้อมูลด้านงานวิจัย : งบเงินรายได้ (ต่อ)

โครงการ นักวิจัย หมายเหตุ

15. แนวโน้มความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

นายเทวา ขันติวงษ์

16. สภาพปัญหาการให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

นายพีรพฒัน์ แสงขาว

17. การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานวิจัยเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

นางสาวจันจิรา ชาติมนตรี

18. ปัจจัยในการส่งผลการเรียนของอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นางสาวอังคณา ลิ้มพงศ์ธร

19. การประเมินความต้องการจ าเป็นในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

นางสาวรัชฎาภรณ์ พรมทอน 
เบ้าทอง

20. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเทียมด า ในต าบลคอนกาม อ าเภอยาง    ชุมน้อย 
จังหวัดศรีสะเกษ

อาจารย์จิรายุ มุสิกา

21. แนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างอาจารย์กับบรรณารักษ์ ในการส่งเสริม
การใช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

นางล าพึง บัวจันอัฐ

22. การพัฒนาและสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วมของชุมชน
ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ

อาจารย์เสถียร สีชื่น

23. การศึกษาพฤติกรรมการค้างช าระค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

นางสาวณัชชารีย์ กุลพิชัยจิราวุฒิ

24. ผลของโปรแกรมพัฒนาการเกษตรครัวเรือนและชุมชนเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษในครัวเรือน ต าบลน้ าค า 
อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

อาจารย์ธนะพัฒน์ ทักษิณทร์

25. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
พื้นที่ต าบลน้ าค า อ าเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

อาจารย์วิพา ชุปวา

26. ความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีผลต่อการให้บริการของส านักส่งเสริมและ
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

นางพรรทิภา พรมมา

27. แนวทางการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์และการเพิ่มช่องทางตลาดผ่าน
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวผักไหม จังหวัดศรีสะเกษ

อาจารย์ ดร.นริสรา ลอยฟ้า

28. การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มของก้อนเช้ือเห็ดเหลือใช้สู่เชิงพาณิชย์เพื่อความ
ยั่งยืนของชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเห็ดอินทรีย์ศรีสะเกษ ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะ
เกษ

อาจารย์ ฐิติมา เกษมสุข  คืนทุนวิจัย





การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

- บุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณความเป็นครู และมีสมรรถนะตรงตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

กลยุทธ์ท่ี 3.1 ผลิตครูทีได้มาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครูและ
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

กลยุทธ์ท่ี 3.2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ

กลยุทธ์ท่ี 3.3 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น



การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินงำน

1) ผลิตและพฒันาครู ใหมี้ความสามารถมีทกัษะ เทคนิควิธีการ การจดัการเรียนรูท่ี้ เนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั รวมถึงการสรา้งชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ (Professional Learning Community ; PLC)

2) พฒันาศกัยภาพครู และบคุลากรทางการศกึษาใหมี้ความรู ้ทกัษะในดา้นการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ

3) พฒันาหลกัสตูรระยะสัน้เพ่ือพฒันาครูประจ าการและบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นครูมือ
อาชีพ

4) พฒันาโรงเรียนสาธิตฯ ใหเ้ป็นโรงเรียนตน้แบบในการจดัการศึกษา ทัง้ในระดบัการศึกษา
ปฐมวยัและระดบัประถมศกึษาในทอ้งถ่ิน และในภมูิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

5) พฒันาระบบการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ ท่ีไดม้าตรฐานวิชาชีพครู การคดัเลือกโรงเรียนท่ี
เป็นแบบอยา่งท่ีดี สามารถน ามาเป็นแบบอยา่งในการปฏิบตัหินา้ท่ีครู

6) พฒันาระบบการตดิตามผลบณัฑิต ถึงระดบัสาขาวิชา เพ่ือน าขอ้มลูมาพฒันาหลกัสตูรใหมี้
ประสิทธิภาพและตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตและทอ้งถ่ิน



ขอ้มูลบุคลำกรไดร้บัเชิญเป็นวิทยำกรทำงดำ้นวิชำกำร บรรยำยพิเศษ

(สำยวิชำกำรและสำยสนบัสนุน) - คณะครุศำสตร์

ช่ือ-สกลุ 
เป็นวิทยำกรหวัขอ้เร่ือง เม่ือวนัท่ี ณ 

หน่วยงำนท่ีเชิญ 

ท่ี

ภายใน
มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภว
รรณ ชาติมนตรี

วิทยากรให้ข้อมูลกับบัณฑิต เรื่องการเตรียม
ความพร้อมและช้ีแจงแนวปฏิบัติส าหรับการ
ฝ กซ้อมบัณฑิตบัณฑิตเพ่ือเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรส าหรบับัณฑิต 
มหาบัณฑิต และดุฎีบัณฑิต ประจ าปี
การศึกษา2559-2560

10 ตุลาคม 3106
งานพัฒนา
นักศึกษา

อาจารย์ ดร.จริยา สายรัตน
อินทร์ 

วิทยากรโครงการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ ประจ าปีการศึกษา 2563

19,26 ธันวาคม 
2563

คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์

อาจารย์ ดร.ทองอุ่น มั่นหมาย 

วิทยากรโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของผู้เรียน โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

3 กุมภาพันธ์ 
3107

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏศรีสะเกษ

วิทยากรโครงการการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเพื่อเป็น
ต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น Lab 
School 

29มกราคม 2564,
7 กุมภาพันธ์ 
2564,
14 กุมภาพันธ์ 
2564

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏศรีสะเกษ

อาจารย์ ดร.มัสติกา เรืองอุดม
สกุล 

วิทยากรโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของผู้เรียน โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

3 กุมภาพันธ์ 
3107

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏศรีสะเกษ

อาจารย์ ดร.เมธี วิสาพรม

วิทยากรโครงการการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเพื่อเป็น
ต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น Lab 
School 

29มกราคม 2564,
7 กุมภาพันธ์ 
2564,
14 กุมภาพันธ์ 
2564

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏศรีสะเกษ

อาจารย์ธันยพงศ์ สารรัตน์
วิทยากรในงานอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
วิศวกรสังคม (Social Engineer) รุ่นที่ ๑ -
๓ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรและนักศกึษา 

30-31 มกราคม 
2564,
6-7 กุมภาพันธ์ 
2564และ
13-14 กุมภาพันธ์ 
2564 

งานพัฒนา
นักศึกษา



ช่ือ-สกลุ 
เป็นวิทยำกรหวัขอ้เร่ือง เม่ือวนัท่ี ณ

หน่วยงำนท่ี

เชิญ ท่ี

อาจารย์ปาวีณา ฉ่ าก่ิง
เป็นวิทยากรให้ความรู้ ใน
ด้านการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะ
ด้านดิจิทัล เพื่อการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้(การเรียน การสอนออนไลน)์ 

28 กรกฎาคม 
3107

ผู้อ านวยการ
ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

อาจารย์ปาวีณา ฉ่ ากิ่ง
อาจารย์ทิพวรรณ พานเข็ม
ผศ.นิตยา แข่งขัน

เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ส านักส่งเสริมและบริการวิชาการในยุค
วิถีปกติ"การจัดประชุมสัมมนาและ
บริการวิชาการในรูปแบบออนไลน์"

3,8,18 และ22 
กันยายน 2564

ส านักส่งเสริม
และบริการ
วิชาการ

อาจารย์ปาวีณา ฉ่ ากิ่ง
อาจารย์ทิพวรรณ พานเข็ม
ผศ.นิตยา แข่งขัน

เป้นวิทยากรในโครงอบรมเชิงปฏิบัติการ
โดยใช้สื่อการสอนออนไลน์ยุคใหม่และ
ประชุมชี้แจง ระบบการสมัครเข้าศกึษา
ต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปี
การศึกษา 2565

19 กันยายน 
3107

ส านักส่งเสริม
และบริการ
วิชาการ

อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข
อาจาร์พยุงศักดิ์ คงศิลา
อาจารยชลธิชา โรจนแสง
อาจารย์อรพร ทับทิมศรี

เป็นวิทยากรโครงการอบรมหลักสูตรผู้
ประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับ
หลักสูตร รุ่นที่ 29

7-8 เมษายน 
2564

หน่วยมาตรฐาน
และงานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

รศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ
รศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง
รศ.ดร.อุดมพันธ์ พิชญ์ประเสริฐ
ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันช่ัง
ผศ.ดร.ปกรณ์ชัย สุพัฒน์
อาจารย์ ดร.พิมล วิเศษสังข์
อาจารย์ ดร.จิตติมาภรณ ์สีหะ
วงษ์

เป็นวิทยากรในโครงการให้บริการ
วิชาการการพัฒนาข้าราชการครแุละ
บุคลากรการศึกษาก่อนแตง่ตั้งให้มีและ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
และวิทยฐานะเช่ียวชาญ ครั้งท่ี 18

23-27 สิงหาคม 
2564

บัณฑิตศึกษา

รศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ
รศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง

เป็นวิทยากร ในโครงการเสวนาทาง
วิชาการ เรื่อง การพิจารณาหัวข้อดุษฎี
นิพนธ์

5 ตุลาคม 3107 บัณฑิตศึกษา



ภายในจังหวัด อาจารย์อรพร ทับทิมศรี
วิทยากรอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน า
ผู้สูงอายุศูนย์บริการสังคม

11 พฤศจิกายน 
3106

ส านักงานเทศบาล
ศรีสะเกษ

อาจารย์อรพร ทับทิมศรี
วิทยากรในการอบรมโครงการสง่เสริมความ
ฉลาดทางอารมณ์ และส่งเสริมพัฒนาทักษะ
ทางสมอง

4 ธันวาคม 3106
ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองห้าง

อาจารย์ ดร.จิติมาภรณ์ สีหะ
วงษ์

วิทยากรอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน า
ผู้สูงอายุศูนย์บริการสังคม

11 พฤศจิกายน 
3106

ส านักงานเทศบาล
ศรีสะเกษ

วิทยากรโครงการวิจัยและสรา้งสรรค์ : 
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการออบแบบ
วิธีด าเนินการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

3 กุมภาพันธ์ 3107
มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ 

วิทยากรโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 

1-2 เมษายน 2564
มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ 

รศ.ดร.อุดมพันธ์ พิชญ์
ประเสริฐ

เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปิบัติการ
จัดการเรียนการสอน Active Learning เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21

25 ธันวาคม 3106
โรงเรียนประชา
พัฒนศึกษา

รศ.ดร.อุดมพันธ์ พิชญ์
ประเสริฐ

วิทยากรการอบรมการวิจัยและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

1 เมษายน 3107
โรงเรียนลิ้นฟ้า
พิทยาคม 

รศ.ดร.อุดมพันธ์ พิชญ์
ประเสริฐ

เพื่อเป็นวิทยากรอบรมเส้นทางวิชาชีพครู
PAT ๕ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

4 มีนาคม 3107 โรงเรียนปรางค์กู่ 

รศ.ดร.อุดมพันธ์ พิชญ์
ประเสริฐ

เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่องแนวทางการ
ประพฤติของครูผู้สอนในสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน

5 กันยายน 3107

วิทยาลัย
เทคโนโลยีหลวงปู่
สรวงวัดไพร
พัฒนา

อาจารย์ทิพวรรณ พานเข็ม
วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
ปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตส านึกภูมิคุ้มกัน
ปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ ส าหรับเด็กปฐมวัย 

17 กุมภาพันธ์ 
3107

ศูย์ประสานงาน
เครือข่ายองค์กร
งดเหล้าจังหวัดศรี
สะเกษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา
แข่งขัน

วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
ปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตส านึกภูมิคุ้มกัน
ปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ ส าหรับเด็กปฐมวัย 

17 กุมภาพันธ์ 
3107

ศูย์ประสานงาน
เครือข่ายองค์กร
งดเหล้าจังหวัดศรี
สะเกษ

อาจารย์ ดร.อภิชาติ มุกดา
ม่วง

เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาครูแนะแนวด้วย
การให้ค าปรึกษาเยาวชน

28 กันยายน 3107
โรงเรียนบ้าน
ตะเคียนช่างเหล็ก



ภายนอกจังหวัด

อาจารย์ธัญญะ สายหมี 
เพื่อเป็นวิทยากรในสัมมนา
วิชาการทางดุริยางคศิลป์ไทย 
หัวข้อเรื่อง ความแตกต่าง
ระหว่างกระจับปี่ไทยและเขมร 

8 
พฤศจิกายน
3106

คณะ
ศิลปกรรม
ศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

รศ.ชานนท์ ไชยทองดี เพื่อเป็นวิทยากรโครงการ
ภาษาไทย อนุรักษ์ ส่งเสริมและ
เผยแพร่วัฒนธรรม(กิจกรรมค่าย
วรรณศิลป์สัญจร ครั้งท่ี 6)

6-7 มีนาคม 
2564

คณะ
มนุษยศาสต
ร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
อุบลราชธานี

ผศ.จ่าเอกด ารงค์ฤทธิ์ จันทรา

เพื่อเป็นวิทยากรในโครงการผลิต
ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ ๔ 
บรรจุปี พ.ศ. ๒๕๖๒

17-18 
กรกฎาคม 
2564

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
อุบลราชธานี

อาจารย์อรพร ทับทิมศรี

เพื่อเป็นวิทยากรในโครงการผลิต
ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะเข้าสู่
วิชาชีพ รุ่นที่ บรรจุปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ รอบที่ ๒ สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย

17-18 
กรกฎาคม 
2564

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
สุรินทร์

อาจารย์จิตโสภิณ โสหา

เพื่อเป็นวิทยากรในโครงการผลิต
ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะเข้าสู่
วิชาชีพ รุ่นที่ บรรจุปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ รอบที่ ๒ สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย

17-18 
กรกฎาคม 
2564

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
สุรินทร์



บุคลากรเขา้รบัการอบรม /ประชุม /สมัมนา 2564 - คณะศิลปศาสตณและวิทยาศาสตร์

รายงานผลบุคลากรเขา้รบัการอบรม/ประชุม/สมัมนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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10 ดร.อนุพันธ์ สุวรรณ์พันธ์ 22-23 

ก.พ.64 

การถอดบทเรียน คร้ังท่ี 1 ห้องประชุม 201 

อาคารศูนย์ 

เรียนรู้สุขภาวะ กทม. 

11 ดร.อนุพันธ์ สุวรรณ์พันธ์ 21-22 มิ.ย. 

64 

การถอดบทเรียน คร้ังท่ี 2 สถาบันการเรียนรู้การ 

สร้างเสริมสุขภาพ 

ช้ัน 34 กทม. 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ ่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ระยะท่ี 3  

ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2564   โดยวิทยากร ได้แก่ 

  1)  ศาสตราจารย์   .                     

  2 )  รองศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก าค า   

  3)  รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข    

4)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิดหทัย ปุยะติ 

  5)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  ทองพันชั่ง 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 วิทยากร  ได้แก่  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ศักดิ์เมียนแก้ว  

   2.  นายเสกสรรค์  ทานะ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กำร ลิตและ ั นำ   ลำกรทำงกำร  ก ำ ห้มี    ำ ตำมมำตร ำนวิ ำ ี  
 2.3.1  ้อม ลสัดส วน องอำจำรย ประจ ำที มี   ว  ิปริ  ำเอกต ออำจำรย ทั งหมด 

ป จจุบัน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีอาจารย ์ 
รวมทั้งสิ้นจ านวน  38 คน แบ่งเป็นวุฒิปริญญาโท จ านวน 23 คน และปริญญาเอก จ านวน 15 คน  
มีต าแหน่งทางวิชาการท่ีแบ่งเป็นอาจารย์ จ านวน 24 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 14 คน และมี
อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อปริญญาเอก จ านวน  1  คน 
  เมื่อเทียบสัดส่วนคุณวุฒิอาจารย์ประจ าระดับ ปริญญาตรี : โท : เอก เท่ากับ  
0 : 60.52 : 39.48 และสัดส่วนต าแหน่งทางวิชาการของ อาจารย์ประจ า : ผศ. : รศ. : ศ. เท่ากับ 63.15 
: 36.85 : 0 : 0 จ าแนกได้ดังนี้ 
 

  ะ ว  ิกำร  ก ำ 
รวม 

ต ำแหน งทำงวิ ำกำร 
รวม 

ป.ตรี ป. ท ป.เอก อ.   . ร . 
1. สาขาวิชาการบัญชี - 3 3 6 1 5 - 6 
2. สาขาวิชาการจัดการ - 2 4 6 2 4 - 6 
3. สาขาวิชาการตลาด   - 2 3 5 4 1 - 5 
4. สาขาวิชาการการท่องเที่ยวและการโรงแรม - 4 2 6 5 1 - 6 
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 4 2 6 4 2 - 6 
6. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง - 4 - 4 3 1 - 4 
7. สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ - 1 1 2 2 - - 2 
8. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม ่ - 3 - 3 3 - - 3 

รวม - 23 15 38 24 14 - 38 
ร้อยละ - 60.52 39.48 100.00 63.15 36.85 - 100.00 

 
 

  หมำยเหต   :  มีอาจารย์สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมลาศึกษาต่อภายในประเทศ จ านวน 1 คน 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
รายงานผลงานด้านการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 

1.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสอนออนไลน์ด้วย Zoom และ Google Classroom  

วัตถุประสงค์โครงการ 

 1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้งานโปรแกรม Google Classroom และ Zoom ได้ 
 2. เพ่ือให้อาจารย์ใช้ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ผลการด าเนินงาน 

 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
“อบรมเชิงปฏิบัติการการสอนออนไลน์ด้วย Zoom และ Google Classroom” ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณาจารย์และบุคลากรด้านการใช้งานโปรแกรม 
Google Classroom และ โปรแกรม Zoom สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
อีกท้ังยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับวิธีจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ที่ก าลัง
เกิดข้ึนในเวลานี้ 

 

2. โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ สร้างแบบทดสอบออนไลน์ Zoom 

วัตถุประสงค์โครงการ 

 1. เพ่ือให้คณาจารย์ได้ทราบและเข้าใจหลักการในการออกข้อสอบและเทคนิคการออกข้อสอบ การวัดและการ
ประเมินผลการเรียนการสอน 
 2. เพ่ือให้คณาจารย์สามารถเลือกใช้รูปแบบของข้อสอบได้อย่างเที่ยงตรง และเชื่อถือได้ และสามารถท าการ
ทดสอบหาความเที่ยงตรงความเชื่อถือได้ของข้อสอบ 

ผลการด าเนินงาน 

 เมื่อวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “สร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google Form” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 (7301) อาคารพัชรกิ
ติยาภา เพื่อให้คณาจารย์ได้ทราบและเข้าใจหลักการในการออกข้อสอบและเทคนิคการออกข้อสอบออนไลน์ เพ่ือให้การ
จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์พนิดา พานิชกุล อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ 



การบริการวิชาการและน้อมน าแนวพระราชด าริ ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาของ
สังคมท้องถิ่น

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

- ทอ้งถ่ินไดร้บัการพฒันาอย่างเขม้แข็งและยั่งยืนทัง้ในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และ
สิ่งแวดลอ้ม

กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมและน้อมน าแนวพระราชด าริเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 4.2 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ

สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นที่เป็นไปตามบริบทและความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาศูนย์บริการวิชาการและวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับ

ความต้องการของท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการและวิชาชีพให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 4.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการและวิชาชีพให้เข้มแข็ง



การบริการวิชาการและน้อมน าแนวพระราชด าริ ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาของ
สังคมท้องถิ่น

มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
1) สร้างระบบบริหารจัดการในการบริการวิชาการตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ 

สังคม เพ่ือให้การด าเนินการโครงการและกิจกรรมเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 
 2)  จัดท าฐานข้อมูลชุมชนท้องถิ่นเพ่ือน าไปสู่การผลิต การวิจัย และการบริการทางวิชาการท่ีตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
 3)  พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาทักษะบุคลากรของชุมชน
ท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการท างาน 
 4)  บูรณาการการเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา โดยให้นักศึกษาร่วมเรียนรู้กับชุมชน เพื่อการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย 
 5)  ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินกิจกรรมตามแนวพระราชด าริเพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นบน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 6)  พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงวัยในท้องถิ่น โดยพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยเน้นไปที่หลักสูตรต่อเนื่อง 
 7)  สร้างหลักสูตรการอบรมและศึกษาต่อเนื่องเพ่ือบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นท่ีหลากหลายตอบสนองความ
ต้องการในเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 8)  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมด้านอาชีพแก่ชุมชนท้องถิ่น และการสร้างรายได้ของชุมชนท้องถิ่น 

9)  ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ 
 



ช่ือโครงการ : การบริการวิชาการแกส่งัคมระดบัสถาบนั

วัตถุประสงค์โครงการ  
1. เพื่อให้อาจารย์ ทุกคณะจากมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม   
2. เพื่อให้มีการด าเนินการต่อเนื่องหรือยังยื่นตามแผนบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ จากหน่วยงานภายนอก  

กิจกรรมท่ีด าเนินการ ส านักส่งเสริมและบริการวิชาการ 
1.จัดรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการ
บริการวิชาการแก่สังคม ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2564
2.จัดรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการ
บริการวิชาการแก่สังคม ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2/2564
3.จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน โรงเรียนบ้านหนองสาด อ าเภอเมือง จังหวัดศรสะเกษ ด าเนินการ
ต่อยอดจากโครงการส่งเสริมการอ่าน เมื่อปี 2563 กิจกรรมการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ได้แก่ 
word,PowerPoint และการค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และกิจกรรมการเล่าเรื่องจาก
หนังสือเพ่ือให้เด็กนักเรียนเกิดความสามารถจากสื่อการเรียนรู้ การอ่านหนังสือและน าไปใช้กับชีวิตจริง กิจกรรมท า
เก้าอ้ีจากขวดน้ า และกิจกรรมปลูกต้นไม้ฟอกอาการ วันที่ด าเนินการ วันที่ 1-2 เมษายน 2564
ผลการด าเนินงาน (เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย) 

1. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการ
แก่สังคม ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2563 จาก 5 คณะ 2 ส านัก จ านวน 33 คน และก าหนดแนวทางการทบทวน
การก าหนดเป้าหมายการให้บริการวิชาการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ /กิจกรรม ให้ทุกคณะ/ส านัก น าไปใช้
และเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริการวิชาการและ เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ไปสู่
การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน และด าเนินการจัดท าจัดท าแผนกลยุทธ์การบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2563 และแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนมหาวิทยาลัยราช
ภัฏศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2563-2565 ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2563-2565) รวมทั้งสอดรับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ใน
ระดับคณะ ระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ตัวบ่งชี้ 3.2 จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน ณ. โรงเรียนบ้านหนองสาด อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ มี
จ านวนเข้าร่วม 32 คน นักเรียนท าให้ยอดการอ่านของโรงเรียนเพ่ิมสูงขึ้นประมาณร้อยละ ๑๐ และกิจกรรมการ
อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ส่งผลให้เด็กนักเรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึน รวมถึงมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน ส่งผลให้
นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีทักษะด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 



   อ  รงกำร : ยกระดับการเพ่ิมมูลค่าก้อนเห็ดอินทรีย์สู่การตลาดยุคดิจิทัลแบบสมัยใหม่  
สถานที่จัดโครงการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในต าบลศรีส าราญ อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ   
ระยะเวลาจัดโครงการ : ระหว่างวันที่ 5 และ 22 - 27 มีนาคม 2564 
  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี โดย ส านักงานคณบดี  ได้จัดโครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  ยกระดับการเพ่ิมมูลค่าก้อนเห็ดอินทรีย์สู่การตลาดยุคดิจิทัล
แบบสมัยใหม่   ระหว่างวันที่  5 และ 22 - 27  มีนาคม 2564  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในต าบลศรีส าราญ 
อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ  โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้
ของชุมชน เพ่ือสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ และเป็นเสริมรายได้ให้กับสมาชิในชุมชน
และให้ชุมชนสามารถสร้างตนเองได้จากการประกอบอาชีพเสริม พึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนมีการด าเนินวิถี
ชีวิตของชุมชนบนพื้นฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยบรรยากาศทั่วไปเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

 
 

 

                   



   อ  รงกำร : ส่งเสริมและพัฒนาตลาดออนไลน์-ออฟไลน์ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมผักสดปลอดสารพิษชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง 
 สถานที่จัดโครงการ : บ้านค าเมย ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
 ระยะเวลาจัดโครงการ : ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2564 
  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี โดย สาขาวิชาคอมพิวเตอรุรกิจ ได้จัดโครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  ส่งเสริมและ พัฒนา ตลาดออนไลน์ -ออฟไลน์ เพ่ือ สร้าง
มูลค่าเพ่ิมผักสดปลอดสารพิษชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2564ณ 
บ้านค าเมย ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ   โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาอาชีพเสริมและยกระดับรายได้ให้กับชุมชน  เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนมีการด าเนินวิถีชีวิตของชุมชนบนพื้นฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยบรรยากาศทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
 

       

          



   อ  รงกำร : พัฒนาอาชีพเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดโปรตีนเพ่ือยกระดับรายได้ 
สถานที่จัดโครงการ : ณ ชุมชนบ้านดูน ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ระยะเวลาจัดโครงการ : ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม   3 เมษายน 2564 
  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี โดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดโครงการ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  พัฒนาอาชีพเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดโปรตีน 
เพ่ือยกระดับรายได้  ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม   3 เมษายน 2564 ณ ชุมชนบ้านดูน ต าบลดูน  
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ   โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็น สมาชิกชุมชนบ้านดูน จ านวน 40 คน  
โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบริบทของชุมชนบ้านดูน เพื่อพัฒนาอาชีพเสริมให้กับชุมชน 
เพ่ือประเมินโครงการพัฒนาอาชีพเสริม และยกระดับรายได้ให้กับชุมชน โดยมีกิจกรรมการเลี้ยงจิ้งหรีด
โปรตีน กิจกรรมการแปรรูปจิ้งหรีด การติดตามผลการเลี้ยงจิ้งหรีด การสร้างแบรนด์ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ เทคนิคการถ่ายภาพและสร้างการเล่าเรื่อง การสร้างการตลาดออ ไลน์และออนไลน์ เป็นการ
สร้างองค์ความรู้ทุกกระบวนการ เพื่อให้ชุมชนน าไปด าเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม จุดประกายความคิดแก่
ชุมชนเพ่ือให้เกิดการต่อยอดจนน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 



การบริการวิชาการและน้อมน าแนวพระราชด าริ ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาของสังคมท้องถิ่น 
รายงานผลกิจกรรมด้านการบริการวิชาการ 
1. โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ครั้งที่ 1 (โรงเรียนสตรีสิริเกศ)  

วัตถุประสงค์โครงการ 

 1. เพ่ือบริการวิชาการแก่ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ตลอดจนผู้สนใจโดยทั่วไป 
 2. เพ่ือสร้างพ้ืนที่ในการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานศึกษา องค์กรภาคประชา
สังคมในพื้นที่และบูรณาการความร่วมมือร่วมกัน    

ผลการด าเนินงาน 

 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ด าเนินการจัด โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
ครั้งที่ 1 ได้จัด แข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือบริการวิชาการความรู้ทางรัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ) แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสตรีสิริเกศ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ บันทึกข้อตกลงพ้ืนที่
บริการวิชาการ ( MOU) ระหว่างวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และโรงเรียนสตรีสิริ
เกศ  ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ จ านวน 54 ทีม ได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ
เป็นอย่างด ี

 

2. โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ครั้งที่ 2 (โรงเรียนวัดหลวง)  

วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. เพ่ือบริการวิชาการแก่ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ตลอดจนผู้สนใจโดยทั่วไป 
 2. เพ่ือสร้างพ้ืนที่ในการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สถานศึกษา องค์กรภาคประชา
สังคมในพื้นที่และบูรณาการความร่วมมือร่วมกัน    

ผลการด าเนินงาน 
 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ด าเนินการจัด โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน
ครั้งที่ 2 ได้จัด แข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน ต้น ณ 
โรงเรียนวัดหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือบริการวิชาการความรู้ทางรัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 
แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน วัดหลวง ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ จ านวน 86 ทีม ได้รับ
ความร่วมมือจากคณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดหลวงเป็นอย่างด ี



โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน โรงเรียนกฎหมายเคล ่อนที่ 

วัตถุประสงค์โครงการ 

 1. เพ่ือเผยแพร่ความรู้สู่สังคม 
 2. เพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับแก่สังคม 

ผลการด าเนินงาน 

 สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง  ได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนโรงเรียน
กฎหมายเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ต าบลโดด อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 
จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่นักเรียนได้เข้าใจในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจ าวัน
ทั่วๆไป ภายในโครงการได้จัดแบ่งกลุ่มบรรยายกฎหมาย ในหัวข้อเรื่อง การลักทรัพย์, การท าร้ายร่างกาย และกฎหมาย
จราจร ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านประสิทธิศักดิ์ ฝอยทอง ประธานสภาทนายความจังหวัด  
กันทรลักษ์ ท่านณัฐธนนท์ บัวทอง เจ้าพนักงานคดีปกครอง เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ มีนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโพธิ์
ศรีสุวรรณให้ความสนใจข้อกฎหมายเบื้องต้นในหัวข้อดังกล่าวและสามารถน าความรู้ไปแนะน าหรือบอกต่อผู้อื่นได้  

 

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน โรงเรียนกฎหมายเคล ่อนที่ 

ผลการด าเนินงาน 

 สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง  ได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนโรงเรียน
กฎหมายเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ต าบลโดด อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 
จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่นักเรียนได้เข้าใจในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ชีวิตประจ าวันทั่วๆไป ภายในโครงการได้จัดแบ่งกลุ่มบรรยายกฎหมาย ในหัวข้อเรื่อง การลักทรัพย์, การท าร้าย
ร่างกาย และกฎหมายจราจร ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านประสิทธิศักดิ์ ฝอยทอง ประธานสภาทนายความจังหวัด  
กันทรลักษ์ ท่านณัฐธนนท์ บัวทอง เจ้าพนักงานคดีปกครอง เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ มีนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
โพธิ์ศรีสุวรรณให้ความสนใจข้อกฎหมายเบื้องต้นในหัวข้อดังกล่าวและสามารถน าความรู้ไปแนะน าหรือบอกต่อผู้อื่นได้ 



โครงการอันเน ่องมาจากพระราชด าริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  : ศาสตร์พระราชาและปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงกับการน าไปใช้การจัดการชุมชนอย่างย่ังย น บ้านคูสี่แจ ต าบลดงรัก อ าเภอภูสิงห์    

จังหวัดศรีสะเกษ   วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 



โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงหอยขม บ้านปร อคันตะวันออก       ต าบล

ปร อใหญ่ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 



โครงการ  พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับ

การพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษที่ 21  

 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดโครงการ  พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน

ด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษท่ี  21  ในวันที่         

6 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 เพ่ือศึกษาสภาพบริบทของโรงเรียน และนักเรียนในการพัฒนาศักยภาพของ

ผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ พัฒนาและศึกษาผลการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านการ

อ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพส าหรับโรงเรียนที่ใช้

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ และเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของ

โครงการพัฒนาศักยภาพ  การเรียนรู้ของนักเรียนด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับการ

พัฒนาสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21  

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ ยกระดับการพัฒนาต้นแบบพ ้นที่นวัตกรรมการจัดการศึกษา  
ระดับจังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ 

ด้วย คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัด
โครงการ ยกระดับการพัฒนาต้นแบบพ้ืนที่นวัตกรรมการจัดการศึกษา
ระดับจังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 
2564 เพ่ือศึกษาสภาพและบริบทการด าเนินงานบริหารโรงเรียนใน
ระดับจังหวัด ให้ตอบเป้าหมายของการสร้างเด็ก 
ศรีสะเกษบนเงื่อนไขกฎระเบียบการบริหารแบบเดิม และกลไกบริหาร
ของจังหวัด พัฒนารูปแบบ,นวัตกรรมและวิธีการ การเปลี่ยนแปลงการ
ด าเนินงานบริหารโรงเรียนในระดับจังหวัด ให้ตอบเป้าหมายของการ
สร้างเด็กศรีสะเกษให้เป็นพลเมืองแห่งอนาคตด้วยวิธีการปลดข้อจ ากัด 
จากกฎระเบียบการบริหารแบบเดิม และกลไกบริหารของจังหวัดได้มี
อิสระในการจัดระบบและวางแผนการศึกษาของจังหวัด โดยให้
บทบาท โรงเรียนด าเนินการพัฒนา การบริหารจัดการทางด้าน 
วิชาการ บุคลากร และงบประมาณ ตลอดจนการใช้ นวัตกรรมใหม่ๆ
ในการต่อยอด หรือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ประเมินใน
การมีส่วนร่วมและกลไกการขับเคลื่อนของภาคประชาชนที่ตอบสนอง
โจทย์ ความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดศรี
สะเกษ และเพ่ือยกระดับคุณภาพ ระบบพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามนวัตกรรมที่โรงเรียนเลือก 
สร้างระบบ Substitute Teacher เพ่ือรองรับการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องยั่งยืน  

โครงการการพัฒนาเคร อข่ายความร่วมม อกีฬาเยาวชนสู่ความเป็นเลิศในจังหวัดศรีสะเกษ  
ณ โรงเรียนสตรีสิริเกษ และโรงเรียนกันโทรกประชาสรรค์ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดโครงการการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกีฬา
เยาวชนสู่ความเป็นเลิศในจังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงเรียนสตรีสิริเกษ และโรงเรียนกันโทรกประชาสรรค์ อ าเภอ 
ขุขันธ์ จังหวัด   ศรีสะเกษ ในวันที่ 21   29 มกราคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือชุมชน สถานศึกษา 
โรงเรียน ครู อาจารย์ผู้ฝ กสอน บุคลากรทางการกีฬา และนักกีฬา มีรูปแบบแนวทางในการพัฒนาทีมกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ ในจังหวัดศรีสะเกษ ผลของกิจกรรมโครงการสามารถต่อยอดสู่การพัฒนากีฬาเยาวชนในจังหวัด
ศรีสะเกษ อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน  

กิจกรรมที่ 1. ศึกษาบริบท ถอดบทเรียนประเด็นปัญหา ของ

เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนารูปแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมทีมกีฬา 

ของเครือข่ายความร่วมมือกีฬาเยาวชน และชุมชน ในจังหวัดศรีสะเกษ 

วันที่ 21 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนกันโทรกประชาสรรค์ ต.ปราสาท 

อ.ขุขันธ์  จ.ศรีสะเกษ 
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กิจกรรมที่ 2 ศึกษาความต้องการ และร่วมกันร่างวิธีการในการพัฒนาทีมกีฬาของครู ผู้ฝ กสอน และ

นักกีฬา ในการด าเนินกิจกรรม เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกีฬาเยาวชนในจังหวัดศรีสะเกษ   วันที่ 22 

มกราคม 2564 ณ โรงเรียนกันโทรกประชาสรรค์ ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์  จ.ศรีสะเกษ 

กิจกรรมที่ 3.1 กิจกรรมการพัฒนารูปแบบรูปแบบการฝ กทักษะกีฬาอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคและ

วิธีการฝ กกีฬา วันที่ 23 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อ าเภอ

เมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

กิจกรรมที่ 3.2 กิจกรรมการพัฒนารูปแบบรูปแบบการฝ กทักษะกีฬา

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านพัฒนาสมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬา 

วันที่ 24 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนกันโทรกประชาสรรค์ อ าเภอขุ

ขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  

กิจกรรมที่ 4.1 กิจกรรมการพัฒนารูปแบบรูปแบบการฝ ก

ทักษะกีฬาอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพัฒนาสมรรถภาพทาง

กายส าหรับนักกีฬา วันที่ 25 มกราคม 2564 ณ  โรงเรียน

สตรีสิริเกศ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

กิจกรรมที่ 4.2 กิจกรรมการพัฒนารูปแบบรูปแบบการฝ ก

ทักษะกีฬาอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพัฒนาสมรรถภาพทาง

กายส าหรับนักกีฬา วันที่ 26 มกราคม 2564 ณ โรงเรียน

กันโทรกประชาสรรค์ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการพัฒนารูปแบบรูปแบบการฝ กทักษะกีฬาอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ การ

ป้องกันและรักษาการบาดเจ็บจากกีฬา วันที่ 27 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนกันโทรกประชาสรรค์ อ าเภอขุ

ขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการพัฒนารูปแบบรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกีฬา

เยาวชนด้านการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตนักกีฬา ด้านพัฒนาแหล่งอาหารเกษตรทฤษฎีใหม่

สัตว์น้ าและผักไฮโดรโปนิกส์ เพ่ือบริโภคและสร้างรายได้เสริมจากเกษตรพอเพียง วันที่ 28 มกราคม 2564 ณ  

โรงเรียนสตรีสิริเกศ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมการก ากับติตาม สรุป สะท้อนผล 

วันที่ 29 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนกันโทรกประชาสรรค์ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
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การอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

- เป็นศนูยก์ลางการเรยีนรู ้เผยแพรแ่ละการอนรุกัษด์า้นศิลปวฒันธรรม ภมูปัิญญาทอ้งถ่ิน

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์ที่ 5.2 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น ด้านศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพ

กลยุทธ์ที่ 5.3 ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อจัดกิจกรรมอนุรักษ์เผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรม



การอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

มำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินงำน

พัฒนาระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิป ญญาท้องถิ่น โดยบูรณาการกับการ

เรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัย

2)  อนรุกัษแ์ละสนบัสนนุกิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรม และภมูิปัญญาไทย
3)  ส่งเสรมิการแลกเปล่ียนเรยีนรูศ้ิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินและสากล
4) สรา้งความรว่มมือกบัสถาบนัอดุมศกึษาทัง้ในและต่างประเทศ เพ่ือการพฒันา ท านบุ  ารุง
และเผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรม

5) สนบัสนนุการมีส่วนรว่มของนกัศกึษาทกุคนในกิจกรรมท านบุ  ารุงศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
6) รวบรวมขอ้มลูและจดัท าผลงานดา้นศิลปวฒันธรรมและภมูิปัญญาของจงัหวดัใหเ้ป็นท่ี 
ยอมรบัเพ่ือเป็นแหล่งศึกษาและอ้างอิง

7) พฒันาสถานท่ีแสดงศิลปวฒันธรรมและภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาเรยีนรูข้อง
ชมุชน ท้องถิ่นและผู้มาเยือน



“ทอดผา้ป่าและถวายเทียนพรรษา ประจ าปี 2564”
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โครงการวันครุศาสตร์ 
ในการจัดกิจกรรมวันครุศาสตร์เพ่ือให้เป็นวันแห่งการร าลึกถึงความส าคัญของครูในฐานะท่ีเป็นผู้เสียสละ 

ประกอบคุณงามความดี เพ่ือประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริม
สามัคคีธรรมระหว่างครู อาจารย์ เพื่อปลูกฝังความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพครูแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ โดยมี
ก าหนดเดิมให้จัดขึ้นในวันที่ 17 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นั้น 
 แต่ เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันได้เกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ในการนี้ เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยของบุคลากร ศิษย์เก่าและนักศึกษา เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน งานพัฒนานักศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ จึงได้แจ้งให้ศิษย์เก่าดีเด่นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน มาเข้าร่วมกิจกรรมวันครุศาสตร์ในปี 2565 พร้อมรับเข็ม
เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นและเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น ในปี 2565 ทั้งนี ้คณะครุศาสตร์ จึงได้จัดโครงการวันครุศาสตร์ 
พ.ศ. 2564 ยุค New normal ในวันที่ 16 มกราคม 2564 
แทนเพ่ือให้ตรงกับวันครู โดยจัดพิธีท าบุญตักบาตร มอบ
รางวัลจิตอาสาดีเด่น รางวัล ผลการเรียนยอดเยี่ยม และมอบ
รางวัลจิตอาสาสโมสรครุศาสตร์ โดยในการจัดกิจกรรมในครั้ง
นี้ คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และจ ากัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือ 
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 100 คน  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิป ญญาท้องถิ่น ด้านการย้อมผ้าบาติกส าหรับชุมชนท้องถิ่น 
ด้วยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ได้จัดโครงการการส่งเสริมท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการย้อมผ้าบาติกส าหรับชุมชนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2564 
ณ ชุมชนบ้านก้านเหลือง ต าบลก้านเหลือง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทางคณะ  
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏศรีสะเกษ  โดยเสริมสร้างให้เกิดการบูรณาการ  และการเผยแพร่ความรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัย  และบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการส่งเสริม อนุรักษ ์พัฒนา ฟ้ืนฟ ูและเพ่ิมคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย  คือประชาชนบ้านก้านเหลือง  บุคลากรและนักศึกษา  รวมจ านวน 42 คน โดยมี
วัตถุประสงค์  เพ่ือส่งเสริมและน านวัตกรรมองค์ความร่วม เกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ด้านการย้อมผ้าบาติก ให้กับชุมชนท้องถิ่น 

ภาพรวมของการจัดโครงการ  ระดับความคิดเห็นมีค่าเฉลี่ยรวม  เท่ากับ  4.01 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  
0.72 ซึ่งอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับการปฏิบัติมากทุกด้าน โดยด้านการน าความรู้
ไปใช้มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดเท่ากับ  4.24 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.76 รองลงมาด้านความรู้ความเข้าใจ  
โดยสามารถอธิบายรายละเอียดได้เท่ากับ 4.21 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.81 และด้านสถานที่ /ระยะเวลาน้อย
ที่สุดเท่ากับ  4.19 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.80 ตามล าดับสรุปได้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ  และได้
ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญช่วยสนับสนุนส่งเสริมการท าผ้าบาติกให้กับชุมชนในการท าเป็นอาชีพเสริม  
ตลอดจนมีการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 
 

 
 



โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย การป กแซวผ้าไหมพ ้นบ้าน 

วัตถุประสงค์โครงการ 

 1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจ และเกิดทักษะเกี่ยวกับการปักแซวผ้า  
 2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้  

ผลการด าเนินงาน 

 เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2564 วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ด าเนินการโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย การปัก เซวผ้าไหมพ้ืนบ้าน ณ บ้านหนองม่วง ต าบลหนองครก อ าเภอเมือง จังหวัดศรี
สะเกษ เป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการแส่วลายผ้า ในลวดลายต่างๆ ทั้งในรูปแบบลายโบราณและลวดลาย
ประยุกต์ ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจ และเกิดทักษะเกี่ยวกับการปักแส่วผ้าและสามารถน าความรู้ไปใช้ใน
การประกอบอาชีพ 

 



 ิ ีไหว้ ร    ำ รม ร แห งงำน ิลป  ประจ ำป  2563 
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 256 4 ณ อาคารศิลปะและวัฒนธรรม (หลังเก่า) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ              

กลุ่มงานศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีอธิษฐานจิตสมโภชบรมครูแห่งงานศิลป  และพิธีสวดสะเดาะเคราะห์ป ดรังควาน              
ขจัดอุบาตรเภทภัย โดยมีผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกเข้าร่วมพิธีกว่า 200 คน 

 

 
 
14 ก ม ำ  น อง ระรำ ำ  ้ำ องแ  นดิน 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงานศิลปะและวัฒนธรรม จัดงานวันราชภัฏ ประจ าปี 256 4 ซึ่งมีพิธีท าบุญ
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสง ์ จ านวน 9  รูป ณ ศาลาพระพุทธราชภัฏมุนีศรีสะเกษ หลังจากนั้น เวลา 08 .00 
น. ท าพิธีถวายราชสักการะ ถวายพานพุ่มดอกไม้สดโทนสีเหลือง 1 พาน ประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต 
อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ (บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)      
โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธี ในครั้งนี้ ณ บริเวณวงเวียนตราพระราชลัญจกร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 
 

  



การอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

- ระบบบรหิารจดัการท่ีดีมีประสิทธิภาพ โปรง่ใสและตรวจสอบได้

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาระบบงานสู่ความเป็นเลิศด้วยหลัก

ธรรมาภบิาลและเสริมสร้างระบบบริหารงานตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น E-University

กลยุทธ์ที่ 6.3 พัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรอย่างต่อเนื่องและส่งเสริม

วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีส่วนร่วม

กลยุทธ์ที่ 6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความ

เชี่ยวชาญในวิชาการและวิชาชีพ

กลยุทธ์ที่ 6.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน



การอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน

1) ทบทวนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบการท างานให้กระชับ รวดเร็ว ถูกต้อง มีความยืดหยุ่นโดย
เน้น ประสิทธิผลของงาน และน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารจัดการให้ครบทุกพันธกิจ

2) พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากลเพื่อการรับรองการแข่งขันในอนาคต

3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ให้สวยงาม ทันสมัย มีเอกลักษณ์ สามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้มา
เยือน

4) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา

5) สร้างเครือข่ายของบุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในและภายนอกองค์กร ทั้งในและต่างประเทศ

6) สร้างแรงจูงใจและวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือน าไปสู่ความศรัทธาของบุคลากร และความร่วมมือในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย

7) จัดระบบบริหารจัดการทุนมนุษย์ ให้มีความเหมาะสมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล

8) ปรับปรุงระบบการประเมินงานและสมรรถนะบุคลากรให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ โดยยึดหลักธรรมา           
ภิบาลที่ได้รับการยอมรับของบุคลากร

9) ส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ

10) ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความช านาญในต าแหน่งงาน และสามารถเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นได้

11) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรทุกคนให้สามารถสื่อสารในระดับใช้งานได้

12) ยกย่องเชิดเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ท าคุณความดี หรือสร้างผลงานจนสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย

13) เสริมสร้างค่านิยมร่วมในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและการพัฒนาท้องถิ่นแก่บุคลากร

14) พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจอย่างเป็นรูปธรรม

15) ส่งเสริมให้มีการก าหนดกระบวนการและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติ

16) ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้างแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนา
องค์กรทุกระดับ

17) ส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเป็น Green University



โครงการประชุมสามญัประจ าภาคเรียนท่ี 1/2564

การด าเนินโครงการประชุมสามัญประจ าภาคเรียนที่ 1/2564 ได้ด าเนินการจัดโครงการ
ในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่พร้อมกัน ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร
เธียเตอร์ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ให้เกียรติมา
เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว และมีผลการประเมินการจัดโครงการจากผู้เข้าร่วมประชุม ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการประชุมสามัญประจ าภาคเรียนที่ 2/2563 ด้านภาพรวม มีความพึง
พอใจในระดับมาก ( =4.30) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการด าเนินงาน มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก ( = 4.35) รองลงมา คือ ด้านการจัดการประชุม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.28)
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      มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้ผ่านการตรวจประเมินและรับรองแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน   ซึ่งได้รับ
ฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารส าหรับอาคารใหม่ พร้อมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ซึ่งมีอาคารที่ได้รับฉลาก
รับรองมาตรฐานการออกแบบอาคาร ดังนี้ 
  1.  อาคารอเนกประสงค์   ระดับฉลาก  ดีมาก 
 2.  กลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประยุกต์     ระดับฉลาก ดีเด่น 
   3.  อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ระดับฉลาก ดี 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้รับฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์



1. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550      18.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555    19.  ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์
3. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์        20.  ศาลจ าลอง
4.    อาคารพัชรกิติยาภา                                               21.  ห้องวัฒนธรรมจีนญี่ปุ่น
5.    อาคารบรรณราชนครินทร์                                        22.  อาคารดนตรีนาฏศิลป์
6.    อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (สธ.) 23.  สนามกีฬากลาง
7.    อาคารจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 24.  ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์
8.    อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ                               25.  ศูนย์ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
9. ศูนย์กีฬาในร่มสิริวัณณวรีกีฬาเวศน์                            26.  ศูนย์อาหาร

10.   ศูนย์ฝ กประสบการณ์วิชาชีพอเนกประสงค์ 27.  อาคารโรงฝ กงาน
11.   ศาลาประดิษฐานพระพุทธราชภัฏมุนี 28.  หอพักนักศึกษา
12.   อาคารงานพัฒนานักศึกษาทองคูณ  หงส์พันธ์               29.  อาคารเรียนและปฏิบัติการ
13.   ศูนย์บริการและสารสนเทศ (ห้องสมุด)               วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14.   ศูนย์นวัตกรรมสื่อเพ่ือการพัฒนา (CMID)      30.  อาคารเอนกประสงค์ 
15.   ห้องประวัติมหาวิทยาลัย
16.   อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ และโภชนาการ
17.   กลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประยุกต์
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อำ ำร  ำยรัก ำ วำมปลอด ัย 130 -  -  1 - - - 955,000 2540 
อำ ำรหอ ักนัก  ก ำ 5,600 -  - 2 - - - 52,450,000 2540 
อำ ำร  ด ้ำน ักเจ้ำหน้ำที  1,2 320   - - - - - 20 1,230,000 2540 
อำ ำร ้ำน ักอำจำรย  125   - - - -  -  42 8,100,000 2540 
อำ ำร  นย  ิลปะและวั น รรม 400 -  -  1 -  -    -  3,000,000 2541 
อำ ำรหอ ัก ำย ( ั ว รำว) 585 -  -  -  -  -  10 1,793,760 2542 
อำ ำรหอ ัก ำย ( ั ว รำว) 400 -  -  -  -  -  10 1,097,000 2542 
อำ ำร รง  กงำน 288 -  -  1 1 -     -  590,000 2542 
อำ ำร  นย อำหำร 1,200 -  -  -  -  -     - 2,001,000 2542 
อำ ำรเ ลิม ระเกียรติ 50  รร ำ 
มหำว ิรำลงกร   

11,015 31 3 1 10 2 - 58,704,000 2544-2546 

อำ ำร  นย  ิลปะและวั น รรม 240 -  -  1 2 1    - 425,000 2544 
อำ ำร  ด ้ำน ักอำจำรย ทำวน เ ำ  1,080 -  -  -  -  -  30 3,596,854 2545 
อำ ำร รร รำ น รินทร  9,786 7 6 1 10 - - 59,974,000 2546-2547 
อำ ำรเ ลิม ระเกยรติ 50  รร ำ 
(สมเด จ ระเท  ) 

9,650 9 7 1 3 - - 35,480,000 2547-2548 

อำ ำร  ด ้ำน ักอำจำรย ทำวน เ ำ 
2 

1,080 -  -  -  -  -     -  4,398,000 2550 

อำ ำรเรียนรวมอเนกประสง   
อำ ำรเ ลิม ระเกียรติ 80  รร ำ 
5  ันวำ ม 2550 

15,000 21 - 10 15 4 - 107,800,000 2550-2552 

อำ ำร  นย อ รมจริย รรม
นัก  ก ำ 

435 - - - - - - 3,149,000 2551 

อำ ำร  ด ้ำน ักเจ้ำหน้ำที  3 320 -  -  -  -  -  12 4,290,000 2551 
อำ ำรยำน ำหนะ 2,000 -  -  1 1 -    -  5,600,000 2551 
อำ ำรหอประ  มทีป งกรรั มี  ติ 7,947 -  4 -  -  -    - 40,112,987 2551-2553 
อำ ำรสิริวรร วรีกี ำเว  7,174 -  8 -  -  -    - 59,960,537 2551-2553 
อำ ำรทอง    หงส  ัน    2,873 - 14 3 - 1 - 19,926,476 2551-2553 
อำ ำร  ด ้ำน ักอำจำรย  3 1,080 - - - - - 36 4,992,000 2552 
อำ ำร รง  กงำน 2,000 3 3 1 2 - - 6,730,000 2552 
อำ ำร  นย กี ำอเนกประสง   1,504 - - 1 1 - - 5,600,000 2554 
อำ ำร  นย อำหำร 2 712 - - - - - - 3,500,000 2554 
อำ ำร รงเก  วัสด  1,056 - 2 1 - 1 - 4,900,000 2554 
อำ ำร  นย   กประส กำร  
วิ ำกำรอเนกประสง   ( รี  ท ำ
ลัยรำ  ั สัมมนำ ำร) 

20,800 12 32 6 9 8 65 149,990,000 2552-2554 

อำ ำรวิทยำ ำสตร และเท  น ลยี
อเนกประสง   (อำ ำรจ  ำ ร 
วลัยลัก   ) 

13,119.45 34 21 2 11 5 - 150,000,000 2554-2556 

กล  มอำ ำรเรียนและ  ก
ประส กำร   ร  ำสตร  

24,268 - - - - - - 249,888,000  2555-2558 

(อำ ำร7 ั น) 16,270 22 25 1 21 10 - 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที  ประเ ทร  เล ทะเ ียน ยี ห้อ (ร  น) ป ที จดทะเ ียน อำย กำร  ้งำน (ป ) 

1 รถบรรทุก 6 ล้อ 40-0099 HINO 2548 13 
2 รถยนต์โดยสาร (ตู้) นข 2006 TOYOTA 2550 11 
3 รถยนต์โดยสาร (ตู้) นข 3888 TOYOTA 2556 5 
4 รถยนต์โดยสาร (ตู้) นข 4123 TOYOTA 2556 5 
5 รถยนต์โดยสาร (ตู้) นข 3191 TOYOTA 2554 7 
6 รถยนต์โดยสาร (ตู้) นข 2622 TOYOTA 2552 9 
7 รถยนต์โดยสาร (ตู้) นข 1715 TOYOTA 2549 12 
8 รถยนต์โดยสาร (ตู้) นข 1020 TOYOTA 2545 16 
9 รถยนต์นั่ง 4 ประตู (เก ง) กค-5925 TOYOTA CAMRY 2553 8 

10 รถยนต์นั่ง 4 ประตู (เก ง) กจ-3888 HONDA ACCORD 2556 5 
11 รถยนต์นั่ง 4 ประตู (เก ง) 9ช-0841 TOYOTA 2553 28 
12 รถกะบะ 4 ประตู กข-5310 IZUSU 2547 14 
13 รถกะบะ 4 ประตู กข-2887 IZUSU 2544 17 
14 รถกะบะ 4 ประตู กข-8110 TOYOTA 2540 21 
15 รถกะบะ 2 ประตู บท-5039 IZUSU 2550 11 
16 รถบัส 2 ช้ัน 40-0213 BENZ 2555 6 
17 รถน้ า 82-7296 IZUSU 2562 1 

 

         

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมียานพาหนะที่ใช้งานได้ จ านวน 17 คัน ดังนี้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

        ศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมาคาร (ศูนย์  กประสบการณ์วิชาการ
อเนกประสงค์ บุญชง วีสมหมาย) ตั้งอยู่ในพื้นท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
ศรีสะเกษ เลขที่ 319 ถนนไทพันทา ต าบลโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดศรี
สะเกษ ให้บริการห้องพักท่ีกว้างขวาง สะอาด สิ่งอ านวยความสะดวก
ครบครัน อีกทั้งให้บริการจัดเลี้ยง ประชุม สัมมนา งานแต่งงาน หรือ
ประชุมในรูปแบบต่าง   และยังมีห้องประชุมย่อยมากกว่า 10 ห้อง       
ทั้งระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมให้บริการแก่ลูกค้า
ด้วยความยินดียิ่ง 

 
 

#                                 
#                              #             #                    #             
          #            #                 

                                       

Free Wi-Fi                           

                     

                              

                ,                               

                                                             

                   

045-810430-5(                      
081-2667689, 063-7572228(                             

Address : 319                                        33000 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตั้งอยู่บริเวณภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิดการ
เรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 เป็นปีแรก จัดการเรียนการสอนหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและ
หลักสูตรนานาชาติ โดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่กันไปตั้งแต่ระดับอนุบาล เพื่อพัฒนาเด็กไทยให้มี
ทักษะและความรู้ ภาษาอังกฤษเทียบเท่าภาษาไทยที่เป็นภาษาประจ าชาติตลอดจนส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน
ให้สมวัย และเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขตอบสนองนโยบายรัฐบาล 

 

 

 

 

 

 

                                        

ระดับชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม 

บริบาล 27 42 69 

อนุบาล 70 52 122 

ประถม 33 28 61 

รวม 130 122 252 
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คณะผู้จัดท าเอกสารรายงานประจ าปีการศึกษา 2564

ทีป่รึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต  อานุภาพแสนยากร

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  ทองพันชั่ง            

รองธิการอธิการบดี 

ตรวจสอบและพิจารณาความสมบูรณ์ของเอกสาร
อาจารย์ธันยพงศ์  สารรัตน์ สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รวบรวมข้อมูล/เรียบเรียง/รูปแบบภาพและปก
นางสาวบุณฑรกิาร์  บุญกันหา          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะท างาน
นายสะอาด  ศิริโชติ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน
นางสาวบุณฑรกิาร์  บุญกันหา         นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวช่อลัดดา   สินธุเดช             นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวธัญชนก  สีหะวงษ์              นักวิเคราะห์นโยบายและแผน               
นางสาวทนัชดา นิธิเพ็งแจ่ม                    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาวศศิณา  แดงเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสมจิตร เทพธานี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นายธวัชชัย พันธ์งาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ข้อมูลอ้างอิง
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  - คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
- วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง   - กองนโยบายและแผน
- ส านักส่งเสริมและบริการวิชาการ          - กองพัฒนานักศึกษา
- ส านักงานอธิการบดี           - งานวิจัยและพัฒนา
- ฝ่ายเลขานุการ                        - ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
- หน่วยตรวจสอบภายใน                      - หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพฯลฯ
- กลุ่มงานศิลปะและวัฒนธรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
319 ถนนไทยพันทา ต าบลโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045643600 ต่อ 9203 http://plan.sskru.ac.th




