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ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ปี  พ . ศ . 2 5 6 5  ฉ บั บ นี้                    
เป็นเอกสารรายงาน  ผลการด าเนินงานตามพันธกจิที่
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย  
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาใน 
ด้านปริม าณและ คุณภาพ อันเป็นที่ ประจั ก ษ์           
ชัดถึงความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มุ่งเน้นให้
โ อ ก าส ทา ง ก า ร ศึ ก ษา  ใน ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ กษ า                    
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยสามารถ
ด าร ง เ อกลั กษ ณ์ในก ารส ร้ า งป ณิธานพัฒนา
มหาวิทยาลัย ตั้ งมั่นในความเป็นธรรม มุ่ งมั่ น           
ในความเป็นเลิศ เช่ือมั่นในคุณค่าของคนและการ
ท างานเป็นทีม และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมและสังคม

ขอขอบคุณผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการผลักดัน             
ให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย และขอขอบคุณภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมา มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏศรีสะเกษ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทั้ง
ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยไม่มากก็น้อย

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต  อานุภาพแสนยากร)
รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ



This Annual Report 2022 is a report 
document.Performance according   to the 
mission that responds to theuniversity
development strategy which shows 
progress and development in quantity and 
quality which is evident that it is a 
Rajabhat University that focuses on 
providing educational opportunities at the 
tertiary level to contribute to local 
development The university can maintain 
its uniqueness in creating a determination 
to develop the university. adhereto
fairness commitment to excellence It 
believes in the value of people and 
teamwork. and is committed to 
responsibility towards the public and 
society.

Thank you to the management, staff and all students. who participated 
in driving the operation of the university to achieve its goals And thank you 
to the public and private sectors for supporting the university's operations. 
Well done all the time. Sisaket Rajabhat University We sincerely hope that 
this annual report will be useful to readers both inside and outside the 
university, more or less.

Associate Professor Dr. Prakakit Arnupapsanyakorn)
Acting

President of Sisaket Rajabhat University
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มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปรับเปลี่ยนฐานะมาจาก “สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ”
ซึ่งเริ่มจากโครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏศรีสะเกษใน ปี พ .ศ.2540 บนที่ดินสาธารณ                                                                                             
ประโยชน์โนนบักบ้า ต าบลโพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ มีเนื้อที่ประมาณ 525 ไร่                              
2 งาน 32 ตารางวา ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็น 1 ใน 5 โครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏ
เพิ่มในระยะแรกของส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2540-2542 โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540 ซึ่งการจัดต้ัง
สถาบันราชภัฏศรีสะเกษอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของการจัดต้ังสถาบันราชภัฏใหม่ดังนี้

1. เป็นจังหวัดที่มีประชากรมาก
2. เป็นจังหวัดที่มีจ านวนนักเรียนนักศึกษามาก โดยเฉพาะจ านวนนักเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา                  
3. เป็นจังหวัดที่ขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษา
4. เป็นจังหวัดที่มี ศักยภาพสูงที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรม
5. เป็นจังหวัดที่มีความพร้อมด้านที่ดินเพื่อการก่อสร้าง
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ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงโปรดเกล้า
พระราชทานนามมหาวิทยาลยัราชภัฏ และทรงพระกรณุา
โปรดเกล้าฯ พระราชทา “ตราพระราชลัญจกร” ประจ า
พระองค์   ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจ าสถาบันราชภัฏ

ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะ
เกษ “ตราพระราชลัญจกร”ประจ าพระองค์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่ง
อัฐทิศ ประกอบด้วย วงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น              
อุ หรือเลข 9 รอบวงจักร มีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือ
จักรเป็นรูปเศวตฉัตร 7 ช้ัน ตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ 
ความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน รอบ
นอก ด้านบนมีอักษรภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ” ด้านล่างมีอักษรภาษาอังกฤษว่า “SISAKET 
RAJABHAT UNIVERSITY”

สีน ำ้เงิน หมำยถึง สถำบนัพระมหำกษัตริยเ์ป็นผูใ้หก้  ำเนิด และพระรำชทำนนำมวำ่ 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏ”

สีเขียว หมายถึง แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ในแหล่งธรรมชาติ             
และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

สีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมปิัญญา

สีส้ม หมายถึง ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินที่ก้าวไกลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทุกแห่ง

สีขาว หมายถึง ความคิดอันบริสุทธ์ิขิงนักปราชญ์แหง่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว
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สีประจ าตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ



พระพทุธรูปประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ : พระพุทธราชภัฏมุนีศรสีะเกษ

ต้นไม้และดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

9

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร         
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานนามพระพุทธรูป
ประจ ามหาวิทยาลัยว่า  "พระพุทธราชภัฏมุนีศรีสะเกษ"
หมายถึง พระพุทธรูปของนักปราชญ์ แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
ศ รี ส ะ เ ก ษ   เ มื่ อ วั น ที่  4  มี น า คม  2 5 4 9  เ ป็ น ต้ น ม า

ต้นล าดวน หรือ ต้นหอมนวล มีแหล่งก าเนิดในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กไม่ผลัดใบ มีความสูงของต้น
ประมาณ 10-15 เมตร ล าต้นตรง แตกกิ่งใบจ านวนมาก เรือนยอด
เป็นพุ่มกลมหรือเป็นพุ่มเป็นรูปกรวยคว่ า เปลือกต้นเรียบเป็นสีเทา 
เมื่อล าต้นแก่เปลือกต้นจะเป็นสีน้ าตาลอมด า มีรอยแตกตามแนวยาว
ของล าต้น ส่วนกิ่งอ่อนเป็นสีเขียวสด ยอดอ่อนและใบอ่อนเป็นสีแดง 
ขยายพันธ์ุด้วยวิธีการเพาะเมล็ดและวิธีการตอนกิง่ เจริญเติบโตได้ดีใน
ดินร่วนซุย ชอบความช้ืนสูง และแสงแดดแบบเต็มวันถึงครึ่งวัน               
ชอบข้ึนในที่โล่งและมีแสงแดด พบได้ตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง
ทางภาคตะวันออก และภาคกลาง และพบได้มากในจังหวัดศรีสะเกษ 
เนื่องจากต้นล าดวนเป็นต้นไม้ประจ าจังหวัดศรีษะเกษ

ดอกสีเหลืองนวล รูปไข่ป้อมถึงรูปเกือบกลม โคนกลีบกว้าง 
ปลายกลีบแหลม กลีบดอก 6 กลีบ หนาแข็ง แยกเป็น 2 วง ช้ันนอก
มี 3 กลีบ แผ่แบนรูปสามเหลี่ยม มีขนาดใหญ่กว่ากลีบดอกวงใน โคน
กลีบกว้าง ปลายกลีบแหลม กว้างราว 1 เซนติเมตร  ยาวราว 1.2 
เซนติเมตร กลีบดอกช้ันในงุ้มเข้าหากันเป็นรูปโดม ขนาดเล็กกว่า แต่
หนาและโค้งกว่า กว้างราว 0.6 เซนติเมตร  ยาวราว 0.9 เซนติเมตร 
ดอกบานมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-2.5 เซนติเมตร เกสรเพศผู้มีขนาดเล็ก 
เกสรเพศผู้และรังไข่มีจ านวนมากอยู่บนฐานสั้นๆ ดอกมีกลิ่นหอมแรง 
รสเย็น
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สีประจ ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ : ขาว – ทอง

สีขาว หมายถึง  ความคิดอันบริสุทธ์ิของ นักปราชญ์ แห่งพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว

สีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรอืง ทางภูมิปัญญา
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ทิศทางและเป้าหมายการพฒันามหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ ระยะ 5 ป ี                       
(พ.ศ. 2561 – 2565)

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  การผลิตและพัฒนาบณัฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ินและประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  การวิจัย การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  การผลิตและพัฒนาบคุลากรทางการศึกษาให้ม ี           
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การบริการวิชาการและน้อมน าแนวพระราชด าริที่
ตอบสนองความต้องการพัฒนาของสงัคมท้องถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟศิูลปวัฒนธรรมของ
ท้องถ่ินและของชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย   
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 



ค่านิยมหลักขององค์กร
ความรู้คู่คุณธรรม น าชุมชนให้เข้มแข็ง แหล่งภูมิปัญญาไทย

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม มีสมรรถนะสอดคล้องกบัการพัฒนา

ท้องถ่ินและประเทศ
2. วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถ่ิน              

ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล

3. ผลิตและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาให้มคุีณภาพที่เหมาะสมกบัวิชาชีพข้ันสูง
4. บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และน้อมน าแนวพระราชด าริเพื่อพฒันาสงัคม

ท้องถ่ิน
5. ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาสังคมท้องถ่ิน
6. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มคีวามคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
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ปรัชญา
“ความรู้คู่คุณธรรม น้อมน าศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ปณิธาน
ตั้งมั่น  :  ในความเป็นธรรม 
มุ่งมั่น  :  ในความเป็นเลิศ 
เช่ือมั่น :  ในคุณค่าของคนและการท างานเป็นทีม
ถือมั่น  :  ในความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสังคม

วิสัยทัศน์
“มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นต้นแบบการผลิตและพัฒนาครู วิจัย สร้าง

องค์ความรู้ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่นวัตกรรม น าพาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม น้อมน าศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนภายในปี 2565”



13

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

1.บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถและจิตอาสา มีทักษะในการ
ประกอบอาชีพและสามารถบูรณาการความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน                   
และประเทศ

2. นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยน าไปพัฒนาสังคมท้องถ่ินได้อย่างแท้จริง
3.บุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณความเป็นครูและมีสมรรถนะตรงตามมาตรฐาน

วิชาชีพ
4.ท้องถ่ินได้รับการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม
5.เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เผยแพร่และการอนุรักษ์ด้านศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน
6.ระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้

อัตลักษณ์
“บัณฑิตจิตสาธารณะ”
บัณฑิตที่เน้นการเป็นเลิศด้านวิชาการควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม              

รู้จักแบ่งปัน เอาใจใส่และห่วงใยในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ 
คิดและปฏิบัติในทางที่ดี มีความส านึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม 
ละอายต่อสิ่งผิด เน้นความเรียบร้อย ประหยัดและมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ



โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สถาบันภาษา 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

**

ส านักงาน
อธิการบดี 

*

ส านักส่งเสริม
และบริการ
วิชาการ

**

ส านัก           
วิทยบริการ

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

**

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

**

กองกลาง

กองนโยบาย 
และแผน

คณะศิลปะศาสตร์
และวิทยาศาสตร์

*
ส านักงาน
คณบดี

คณะครุศาสตร์
**

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

**

คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี

**

วิทยาลัยกฎหมาย            
และการปกครอง

**

คณะพยาบาล
ศาสตร์

**

ส านักงาน
คณบดี

ส านักงาน
คณบดี

ส านักงาน
คณบดี

ส านักงาน
คณบดี

ส านักงาน
คณบดี

โรงเรียน
สาธิต
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ส านักงาน
อ านวยการ

ส านักงาน
อ านวยการ

ส านักงาน
อ านวยการ

ส านักงาน
อ านวยการ

หมายเหตุ :
* ส่วนราชการที่จัดต้ังตามกฎกระทรวง
* ส่วนงานภายใน



1. ดร.วิจารย์ สิมาฉายา นายกสภามหาวิทยาลัย
2. ดร.สว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3. นายเฉลิมศักดิ์  จันทรทิม กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
4. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. พลเอก ธัญญา เกียรติสาร กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
6. นายธวัช  สุระบาล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
7. นายธวัชชัย  พินปรุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายบุญเพ็ง  ธานี กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
9. ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ประเทพา กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
10. นายแพทย์วันชัย  เหล่าเสถียรกจิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายวีระศักดิ์  สัตยธีรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ  ตันตยานนท์                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร   รักษาราชการแทนอธิการบดี
14. นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ ประธานกรรมการส่งเสรมิกจิการฯ
15. อาจารย์เดชณรงค์ วนสันเทียะ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัสา พลนิล กรรมการจากผูด้ ารงต าแหน่งบริหาร
17. อาจารย์ ดร.ชูวิทย์ นาเพีย กรรมการจากผูด้ ารงต าแหน่งบริหาร
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เช่ียวชาญ แสงทอง กรรมการจากผู้ด ารงต าแหน่งบรหิาร
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิชาติ บุญญยศยิ่ง กรรมการจากผูด้ ารงต าแหน่งบริหาร
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วงศ์สุวรรณ กรรมการจากผูแ้ทนคณาจารย์ประจ า
21. อาจารย์ ดร.จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ์ กรรมการจากผูแ้ทนคณาจารย์ประจ า
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วระเดช ภาวัตเวคิน กรรมการจากผูแ้ทนคณาจารย์ประจ า
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัฐพร กิ่งบู กรรมการจากผูแ้ทนคณาจารย์ประจ า
24. อาจารย์ ดร.เจษฎา  ชาตรี เลขานุการ
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คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลยั



1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต  อานุภาพแสนยากร     ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ประยงค์  ฐิติธนานนท์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
3. ผู้ศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์  เสนารัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลศิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  อินทสังข์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. ผู้ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์  ทาปทา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชา มารี เคน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. อาจารย์ ดร.อนุพันธ์  สุวรรณพันธ์ กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา โรจนแสง กรรมการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญลักษณ์ อ่อนทรวง                กรรมการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันศักดิ์  พวงอก กรรมการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ ช่ืนใจเรือง               กรรมการ
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อลงกต แผนสนิท กรรมการ
14. อาจารย์ ดร.ชูวิทย์  นาเพีย กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการสภาวิชาการ



1. นายรัฐวิทย์  อังคสกุลเกียรติ ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลยั
2. นายกิตติวัฒน์ เกียรตสิุรนนท์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
3. นางชนิตา  พีรบวรเดช กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
4. นายบัณฑิต  เพิ่มบุญ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
5. นายบุณยเกียรติ  ทวีสุขศิริ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
6. นายปริญญา  สาลีวัน กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
7. นายภูวนตัถ์ มหาสุวีระชัย กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
8. นายสมโภชน์  ธุวธารางกูร กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
9. นายสฤษฏ์  นาควารินทร์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
10. ว่าที่ร้อยตรี ธเนศร์  แพงมา กรรมการ
11. นายศุภกร เจริญผล กรรมการ
12. นายทวีทรัพย์ ทวีชาติ  กรรมการ
13. อาจารย์ ดร.เจษฎา  ชาตรี เลขานุการ
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย



ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต  อานุภาพแสนยากร
รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ผศ.ดร.วิมล หลักรัตน์
รองอธิการบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.เตชิต ศิรวงศ์เดชา
ผู้ช่วยอธิการบดี                  

ฝ่ายนิติการและสื่อสารองค์กร

รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง
รองอธิการบดี

ฝ่ายนโยบายและแผน

ดร.เจษฎา ชาตรี
รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.สหัสา พลนิล
รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

ดร.ชูวิทย์  นาเพีย
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง
ที่ปรึกษาอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะ
เกษ

รศ.ดร.เอมอร แสนภูวา
ผู้ช่วยอธิการบดี                  

ฝ่ายงบประมาณและกิจการพิเศษ

ผศ.ดร.ภาดล อามาตย์
ผู้ช่วยอธิการบดี                  

ฝ่ายบริการและจัดการทรัพย์สิน
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➢ 1. ผศ.ดร.เชี่ยวชาญ  แสงทอง คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

➢ 2. ผศ.ดร.นภวรรณ ชาติมนตรี คณบดีคณะครุศาสตร์

➢ 3. ผศ.ดร.อนันศักด์ิ  พวงอก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

➢ 4. ผศ.เพ็ญลักษณ์  อ่อนทรวง คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

➢ 5. ผศ.ดร.อลงกต  แผนสนิท คณบดีวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

➢ 6. ผศ.ดร.พรปวีณ์  ชื่นใจเรือง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
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➢ 1. รศ.ดร.เอมอร แสนภูวา     ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี

➢ 2. ผศ.อธิชาติ บุญญยศย่ิง ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและบริการวิชาการ

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

➢ 4. ผศ.ดร.ประจวบ จันทร์หมื่น ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

➢ 5. ผศ.ดร.อาสนะ  เชิดชู ผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5
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การบริหารจัดการงบประมาณ และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

21

ด้านงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีงบประมาณในการ
บริหารจัดการทั้งสิน้จ านวน 407,977,800 บาท โดยงบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 290,939,300 บาท งบประมาณเงิน                  
บ ารุงการศึกษามหาวิทยาลัย จ านวน 105,366,000 และงบประมาณเงินรายได้ จ านวน 
11,672,500 บาท รายละเอียดดังตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1

ตารางท่ี 1 จ านวนงบประมาณที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้รบัจัดสรร 
ประจ าปีงบประมาณ 2565

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวนงบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1.งบประมาณแผ่นดิน 290,939,300.0 71.0

2.งบประมาณเงิน เงินบ ารุงการศึกษา 105 ,366,000.0 26.0

3. งบประมาณเงินรายได้ 11,672,500 3.0

รวมทั้งสิ้น 407,977,800.0 100.0

งบประมาณแผ่นดิน
71%

งบประมาณเงิน
บ ารุงการศึกษา

26%

งบประมาณเงินรายได้
3%

งบประมำณแผน่ดิน งบประมำณเงินบ ำรุงกำรศึกษำ งบประมำณเงินรำยได้

แผนภูมิท่ี 1 แผนภูมิแสดงร้อยละจ านวนงบประมาณที่มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ        
ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 2565



ตารางท่ี 2 จ านวนงบประมาณแผ่นดินจ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ 2565

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวนงบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1. งบบุคลากร 11,852,800.0 4.0

2. งบด าเนินงาน 4,103,800.0 2.0

3.งบเงินอุดหนุน 145,883,500.0 50.0

4. งบลงทุน 129,099,200.0 44.0

5.งบรายจ่ายอ่ืน 0 0

รวมทั้งสิ้น 290,939,300 100.0

งบบุคลากร
4%

งบด าเนินงาน
2%

งบเงิน
อุดหนุน
50%

งบลงทุน
44%
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แผนภูมิท่ี 2 แผนภูมิแสดงร้อยจ านวนงบประมาณแผ่นดินจ าแนกตามงบรายจ่าย                                                
ประจ าปีงบประมาณ 2565



ตารางท่ี 3 จ านวนงบประมาณเงินรายได้บ ารงุการศึกษา แยกจากงบรายจา่ย                            
ประจ าปีงบประมาณ 2565

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(บาท)

จ านวนงบประมาณ 
(บาท)

ร้อยละ

1. งบบุคลากร 66,000,000.0 63.0

2. งบด าเนินงาน 27,647,100.0 26.0

3. งบรายจ่ายอ่ืน 1,509,600.0 1.0

4. งบเงินอุดหนุน 6,258,700.0 6.0

5. งบลงทุน 3,951,300.0 4.0

รวมทั้งสิ้น 105,366,000.0 100.0

งบบุคลากร
63%

งบด าเนินงาน
26%

งบรายจ่ายอ่ืน
1%

งบอุดหนุน
6%

งบลงทุน 4%

แผนภูมิท่ี 3 แผนภูมิแสดงร้อยละจ านวนงบประมาณเงินรายได้บ ารงุการศึกษา                             
จ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ 2565
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สรุปงบประมาณ จ าแนกตามยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
จ านวน
โครงการ

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร
รวม

งบแผ่นดิน งบ บกศ. งบ กศ.บป.

1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ินและ
ประเทศ

226 252,685,200 88,093,684 2,367,000 343,145,884

2. การวิจัย การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาสังคม

21 75,000 2,408,940 - 2,483,940

3. การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

31 590,900 1,424,590 - 2,015,490

4. การบริการวิชาการและน้อมน าแนว
พระราชด าริ ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา
ของสังคมท้องถ่ิน

34 34,444,000 662,780 - 35,106,780

5. การอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถ่ินและของชาติ

41 456,650 398,600 - 855,250

6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภบิาล

122 2,687,550 8,989,409 1,021,000 12,697,956

รวมท้ังส้ิน 475 290,939,300 101,978,000 3,388,000 396,305,300

86.59

0.63
0.51

8.86 0.22 2.75

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2
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ตารางท่ี 4 งบประมาณ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปงบประมาณ 2565

แผนภูมิท่ี 4 แผนภูมิแสดงร้อยละของงบประมาณ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย                                 
ประจ าปีงบประมาณ 2565



ด้านบุคลากร

25

ปีงบประมาณ 2565 มีบุคลากร รวมท้ังสิน 548 คน

ตารางที่ 5 จ านวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จ าแนกตามประเภทสายงาน  
ประจ าปีงบมาณ 2565

สรุปข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับ ประเภทบุคลากร
สายวิชาการ 
จ านวน(คน)

สายสนับสนุน 
จ านวน(คน)

รวม จ านวน
(คน)

หมายเหตุ

1 ข้าราชการ 6 1 7 งบประมาณแผ่นดิน
2 ข้าราชการ(ช่วยราชการ) 1 - 1
3 พนักงานราชการ - 25 25 งบประมาณแผ่นดิน
4 พนักงานมหาวิทยาลัย

ประจ าเต็มเวลาถาวร 117 59 176 งบประมาณแผ่นดิน

ประจ าเต็มเวลาถาวร(เยียวยา) 10 - 10
งบประมาณแผ่นดิน

(รายได)้
ประจ าเต็มเวลาถาวร(เงินรายได้) 12 - 12 งบประมาณเงินรายได้
ประจ าเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง 111 116 227 งบประมาณเงินรายได้
จ้างตามภารกิจ (อายุเกิน 60 ปี) 16 - 16 งบประมาณเงินรายได้
จ้างตามภารกิจ (อาจารย์ต่างชาติ) - - 0 งบประมาณเงินรายได้

รวมพนักงานมหาวิทยาลัย 273 201 474
5 จ้างตามภารกิจ(สนับสนุน)

พนักงานรักษาความปลอดภัย - 18 18 งบประมาณเงินรายได้
พนักงานขับรถ - 1 1 งบประมาณเงินรายได้
พนักงานท าความสะอาด - 47 47 งบประมาณเงินรายได้
ผู้ปฏิบัติงานเกษตร/คนสวน - 8 8 งบประมาณเงินรายได้

รวมพนักงานจ้างตามภารกิจ
(สนับสนุน)

0 74 74

6 บุคลากรโรงเรียนสาธิต
ประจ าเต็มเวลาถาวร - 1 1 งบประมาณแผ่นดิน
ประจ าเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง 38 7 45 งบประมาณเงินรายได้
จ้างตามภารกิจ (อายุเกิน 60 ปี) 3 - 3 งบประมาณเงินรายได้
พนักงานท าความสะอาด                
(รายเดือน)

- 3 3 งบประมาณเงินรายได้

พนักงานท าความสะอาด (รายวัน) - 1 1 งบประมาณเงินรายได้
แม่ครัว (รายวัน) - 4 4 งบประมาณเงินรายได้
คนสวน (รายวัน) - 3 3 งบประมาณเงินรายได้

รวมบุคลากรโรงเรียนสาธิต 41 19 60
รวมบุคลากรทั้งสิ้น 273 275 548

หมายเหตุ:ยอดรวมนี้ไม่รวมบุคลากรโรงเรียนสาธิต



คณะ จ านวนบุคลากร 
(คน)

คิดเป็นร้อยละ

1.คณะศิลปะศาสตร์และวิทยศาสตร์ 67 25

2.คณะครุศาสตร์ 86 35

3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 50 18

4.คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 36 13

5.วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 22 8

6.คณะพยาบาลศาสตร์ 12 4

รวมบุคลากรทั้งสิ้น 273 100

ตารางท่ี 6 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ                                            
แยกตามคณะ วิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2565

คณะศิลปะศาสตร์และวิทย
ศาสตร์ 67 คน

25%

คณะครุศาสตร์  86 คน
32%

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 50 คน

18%

คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญชี 36 คน

13%

วิทยาลัยกฎหมายและการ
ปกครอง  22 คน

8%

คณะพยาบาลศาสตร์  12 คน
4%
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แผนภูมิท่ี 6 แผนภูมิแสดงร้อยละจ านวนบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ
แยกตามคณะ วิทยาลัย
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รองศาสตราจารย์
3%

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

35%อาจารย์
62%

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์

ตารางที่ 7 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ

ตารางข้อมูลบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ

สังกัด จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ

ศาสตราจารย์ 0 0.00

รองศาสตราจารย์ 9 3.30

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 94 34.43

อาจารย์ 170 62.27

รวมทั้งสิ้น 273 100.00

แผนภูมิท่ี 7 แผนภูมิแสดงร้อยละบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามต าแหน่งวิชาการ



ตารางท่ี 8 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา

ป.เอก
34%

ป.โท…

28

แผนภูมิท่ี 8 แผนภูมิแสดงร้อยละจ านวนบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ                        
แยกตามคณะ วิทยาลัย

สังกัด ป.เอก ป.โท ป.ตรี รวม

1.คณะศิลปะศาสตร์และวิทยศาสตร์ 22 45 - 67

2.คณะครุศาสตร์ 36 50 - 86

3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 42 - 50

4.คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 16 20 - 36

5.วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 10 12 - 22

6.คณะพยาบาลศาสตร์ 2 10 - 12

รวมทั้งส้ิน 94 179 - 273

ร้อยละ 34 66 - 100.0



คณะ จ านวนบุคลากร 
(คน)

คิดเป็นร้อย
ละ

1.คณะศิลปะศาสตร์และวิทยศาสตร์ 15 5.45

2.คณะครุศาสตร์ 14 5.09

3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 2.18

4.คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 11 4.00

5.วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 11 4.00

6.คณะพยาบาลศาสตร์ 7 2.55

7.ส านักงานอธิการบดี 148 53.82

8.ส านักส่งเสริมและบริการวิชาการ 23 8.36

9.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 7.27

10.สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม 14 5.09

11.สถาบันวิจัยและพัฒนา 6 2.18

รวมบุคลากรทั้งสิ้น 275 100.00

ตารางที่ 9 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ แยกตามคณะ วิทยาลัย  
ส านักฯ และสถาบันฯ ประจ าปีงบประมาณ 2565
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5.45% 5.09%
2.18 %4 %

4%
2.55%

53.82%

8.36% 

7.27%

5.09%
2.18%คณะศิลปะศาสตร์และวิทยศาสตร์

คณะครุศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง  
คณะพยาบาลศาสตร์  
ส านักงานอธิการบดี 
ส านักส่งเสริมและบริการวิชาการ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

แผนภูมิท่ี 9 แผนภูมิแสดงร้อยละข้อมูลจ านวนบุคลากรสายสนับสนุน แยกรายคณะ 
วิทยาลัยส านักฯ และสถาบันฯ ประจ าปีงบประมาณ 2565



หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

3 หลักสูตร 13 สาขา

คณะครุศาสตร์ 4 หลักสูตร 14 สาขา

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

2 หลักสูตร 9 สาขา

คณะบริหารธุรกิจและ           
การบัญชี

3 หลักสูตร 8 สาขา

วิทยาลัยกฎหมายและ                   
การปกครอง

3 หลักสูตร 3 สาขา

คณะพยาบาลศาสตร์ 1 หลักสูตร 1 สาขา

รวม 16 หลักสูตร

30

48 สาขา



หลักสูตร : คณะครุศาสตร์

ครุศาสตร์บัณฑิต

• สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

• สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

• สาขาวิชาคณิตศาสตร์

• สาขาวิชาการประถมศึกษา

• สาขาวิชาภาษาไทย

• สาขาวิชาสังคมศึกษา

• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

• สาขาวิชาพลศึกษา

• สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

• สาขาวิชาดนตรีศึกษา

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต

• ประกาศนียบัตร            
วิชาชีพครู

ครุศาสตร์
มหาบัณฑิต

• บริหารการศึกษา

ครุศาสตร์
ดษุฏีบัณฑิต

• บริหารการศึกษา

หลักสูตร : คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต

• สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

• สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และดิจิทัล

• สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

• สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

• สาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

เทคโนโลยีบัณฑิต

• สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

• สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและ
สถาปัตยกรรม

• สาขาวิชาเทคโนโลยีการ                       
จัดการอุตสาหกรรม

วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต

• สาขาวิชา
วิศวกรรมโลจิสติกส์

• สาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์
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หลักสูตร : คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• สาขาวิชาภาษาจีน

• สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

• สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

• สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

• สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

• สาขาวิชาประวัติศาสตร์

• สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

นิเทศศาสตรบัณฑิต

• สาขาวิชานิเทศศาสตร์

หลักสูตร : คณะบริหารธุรกจิและการบญัชี

บริหารธุรกิจบัณฑิต

• สาขาวิชาการจัดการ

• สาขาวิชาการตลาด

• สาขาวิชาบริหารธุรกิจ         
ระหว่างประเทศ

• สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์            
การเงินการคลัง

• สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่

• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล

ศิลปศาสตรบัณฑิต

• สาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม

บัญชีบัณฑิต

• สาขาวิชาการบัญชี
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นิติศาสตร
บัณฑิต

• สาขาวิชานิติศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต

• สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

รัฐศาสตรบัณฑิต

• สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตร : วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง

หลักสูตร : คณะพยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
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ข้อมูลนักศึกษา

ตารางท่ี 10 จ านวนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 จ าแจกเป็นรายคณะ

คณะ ภาคปติ ภาค 
กศ.บป.

ภาค
บัณฑิต

รวม
ทั้งสิ้น

ร้อยละ

คณะศิลปะศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

1,555 62 - 1,617 17.51

คณะครุศาสตร์ 3,259 - 538 3,797 41.12

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 964 160 - 1,124 12.17

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

1,252 84 - 1,336 14.47

วิทยาลัยกฎหมายและการ
ปกครอง

1,036 272 3 1,311 14.20

คณะพยาบาลศาสตร์ 50 - - 50 0.54

รวมทั้งสิน 8,116 578 541 9,235 100.00

ภาคบัณฑิต 
5.9%

ภาคปกติ 
87.9%

ภาค กศ.บป.
6.3%

จ าแนกตามภาคการศึกษา

แผนภูมิท่ี 10 แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

17.5%

คณะครุศาสตร์
41.1%

คณะ
มนุษยศาสตร์

และ
สังคมศาสตร์

14.5%

วิทยาลัย
กฎหมายและ
การปกครอง

14.2%

คณะ
บริหารธุรกิจ
และการบัญชี

12.2%

คณะพยาบาล
ศาสตร์
0.5%

จ าแนกตามคณะ

หมายเหตุ : ข้อมูลจากส านักส่งเสริมและบริการวิชาการ  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565
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ตารางท่ี 11 จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2565 จ าแจกเป็นรายคณะ

คณะ ภาคปติ ภาค 
กศ.บป.

ภาค
บัณฑิต

รวม
ทั้งสิ้น

ร้อยละ

คณะศิลปะศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

314 19 - 333 17.46

คณะครุศาสตร์ 616 - 230 846 44.36

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 183 17 - 200 10.49

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

237 1 - 238 12.48

วิทยาลัยกฎหมายและการ
ปกครอง

186 54 - 240 12.59

คณะพยาบาลศาสตร์ 50 - - 50 2.62

รวมทั้งสิน 1,586 91 230 1,907 100.00

ภาคบัณฑิต 
12.1%

ภาคปกติ 
83.2%

ภาค กศ.บป.
4.8%

จ าแนกตามภาคการศึกษา

แผนภูมิท่ี 11 แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักศึกษาเข้าใหม ่ประจ าปีการศึกษา 2565

คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์

17.5%

คณะครุศาสตร์
44.4%

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

10.5%

วิทยาลัยกฎหมาย
และการปกครอง

12.6%

คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี

12.5%

คณะพยาบาล
ศาสตร์
2.6%

จ าแนกตามคณะ

หมายเหตุ : ข้อมูลจากส านักส่งเสริมและบริการวิชาการ  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565
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ตารางท่ี 12 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 จ าแนกเป็นรายคณะ

คณะ ภาคปติ ภาค 
กศ.บป.

ภาค
บัณฑิต

รวม
ทั้งสิ้น

ร้อยละ

คณะศิลปะศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

243 7 - 250 14.13

คณะครุศาสตร์ 574 - 207 781 44.15

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 234 33 - 267 15.09

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

213 23 - 236 13.34

วิทยาลัยกฎหมายและการ
ปกครอง

198 36 - 235 13.29

คณะพยาบาลศาสตร์ - - - - -

รวมทั้งสิน 1,462 99 208 1,769 100.00

ภาคบัณฑิต
11.8%

ภาคปกติ
82.6%

ภาค กศ.บป.
5.6%

จ าแนกตามภาคการศึกษา

แผนภูมิท่ี 12 แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564

คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์

14.1%

คณะครุศาสตร์
44.2%คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์
13.3%

วิทยาลัย
กฎหมายและ
การปกครอง

13.3%

คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี

15.1%

จ าแนกตามคณะ

หมายเหตุ : ข้อมูลจากส านักส่งเสริมและบริการวิชาการ  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565
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การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถ่ินและประเทศ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถและจิตอาสา มี

ทักษะในการประกอบอาชีพและสามารถบูรณาการความรู้ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถ่ินและประเทศ

กลยุทธ์ท่ี 1.1 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน และประกันคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

กลยุทธ์ท่ี 1.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ก าลังคนและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ท่ี 1.3 พัฒนาบัณฑิต เป็นผู้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา
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มาตรการและแนวทางด าเนินงาน
1) พัฒนาหลักสูตรใหม่ ปรับหลักสูตรเดิม ที่ เน้นสมรรถนะของนักศึกษา 

(Competency-Based Curriculum) ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการท างาน           
ได้จริง

2) จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ “รู้จริงและปฏิบัติได้” เน้นบูรณาการเรียนรู้     
และการท างาน ร่วมมือกับสถานประกอบการให้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในสถานที่จริงตามหลักพหุปัญญา

3) ก ากับติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)

4) พัฒนาสมรรถนะภาวะผู้น าและนันทนาการเพื่อพัฒนานักศึกษาทั้งด้าน
ร่างกายและสติปัญญา

5) พัฒนาการเรียนการสอนโดยน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ และจัดหา
ครุภัณฑ์การศึกษาที่เหมาะสมกับแต่ละหลักสูตรอย่างเพียงพอ

6) พัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ            
มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
วิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมได้

7 )  ป รับ ปรุ ง ก ร ะบ วนการพัฒนานัก ศึกษา เพื่ อส่ ง เ ส ริ ม อั ต ลั กษ ณ์                           
ของมหาวิทยาลัย

8) สร้างพื้นที่กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ การเรียนบนฐานโครงการ 
ฐานปัญหา ฐานวิจัย เรียนรู้คู่การท างาน หรือเรียนรู้ คู่การบริการ เพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

9) เสริมสร้างความผูกพันของนักศึกษาที่มีต่อมหาวิทยาลัยเพื่อการกลับ                  
มามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต ผ่านสมาคมศิษย์เก่า

10) เสริมสร้างความร่วมมือกับท้องถ่ิน โรงเรียน สถานประกอบการ และ
องค์กรอื่นๆ ที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีคุณภาพให้แก่
นักศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 1
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โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน                                  
(ขั้นศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วม)

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์  ได้จัดโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน (ข้ันศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วม )                
ในวันที่ 10 สิงหาคม  2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นสถาบันผลิตครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามปรัชญา
คณะครุศาสตร์ “ครูดี มีความรู้ คู่คุณธรรม”

โดยการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียนมีจุดมุ่งหมายดังนี้ การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพครูระหว่างเรียนเพื่อให้ครูมีสมรรถภาพอย่างน้อย 3 ประการ คือ มีสมรรถภาพ
ทางด้านเทคนิควิธี สมรรถภาพทางด้านความรู้ และสมรรถภาพทางด้านคุณลักษณะ 
และหลักการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน ยึดหลักการดังนี้         

1. มุ่งการเรียนทางภาคทฤษฏีให้ควบคู่กับภาคปฏิบัติ 
2. ฝึกภาคปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
3. เวลาในการฝึกเป็นระยะและต่อเนื่องกันไปตลอดหลักสูตร คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ช้ันปีที่ 4  เพื่อช้ีแจงแนวปฏิบัติและเตรียมความ
พร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา  เพื่อช้ีแจงแนวปฏิบัติและ
เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาโดยมี
กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาคณะครุศาสตร์  ช้ันปีที่  4

4  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  จ านวน  535 คนผลที่ได้รับคือ นักศึกษา
ได้รับฟังแนวปฏิบัติและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                 
ในสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 1



โครงการ ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพ่ีเลี้ยงและปฐมนิเทศ 
นักศึกษาปีการศึกษา 2565

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดโครงการประชุมช้ีแจง                  
แนวปฏิบัติ  แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยงและปฐมนิเทศนักศึกษา ในระหว่าง                     
วันที่  9-10  พฤษภาคม 2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและ              
ครูพี่เลี้ยงเข้าใจ สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ที่ศูนย์ฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพ
ได้อย่างมีถูกต้อง สามารถตรวจสอบและสังเกตการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่                       
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้กับนักศึกษาและเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่
ขอบเขตภาระงานในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วย 
คณะกรรมฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 14  คน ผู้บริหารสถานศึกษา 150 คน                 
ครูพี่ เลี้ยง 538 คน และนักศึกษา คณะครุศาสตร์  ช้ันปีที่  5 จ านวน 538 คน                    
รวม 1,240 คน
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ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ                
ศรีสะเกษ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างแบบทดสอบออนไลน์
แบบตรวจค าตอบอัตโนมัติและต้ังเวลาอัตโนมั ติด้วย GoogleForms รูปแบบ
ออนไลน์)” เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้              
และเช่ียวชาญคือท่านอาจารย์ปาวีณา ฉ่ ากิ่ง อาจารย์สังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา ซึ่งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัดข้ึนส าหรับอาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ 
และบุคลากรที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ เ ข้าอบรมมีความรู้และทักษะ            
ในการใช้ Google Forms ส าหรับการสร้างแบบทดสอบออนไลน์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้
น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการสร้างแบบทดสอบออนไลน์เพื่อการวัดและประเมินผล            
ซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างมากส าหรับช่วงการเรียนการสอนในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคไวรัส โควิด-19
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โครงการอบรมสมรรถนะและด้านดิจิทัล
ส าหรับนักศึกษาชั้นปี 1 คณะครุศาสตร์

งานพัฒนานักศึกษา ส านักงาน
คณบดี คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการ
อบรมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
ส าหรับนัก ศึกษาปี  1 คณะครุศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 เพื่อให้
นัก ศึกษามีสมรรถนะและการรู้ ดิจิทัล       
มีความรู้ และทักษะทางคอมพิวเตอร์ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง มีความรู้
แล ะก า ร จั ด ก า ร เ รี ยนก า ร ส อนด้ ว ย
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ไ ด้ แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ประสบการณ์ให้กับนักศึกษาครุศาสตร์นั้น 
ซึ่งจัดข้ึนในระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 
2565 ผ่านระบบดิจิทัล ได้รับเกียรติจาก 
อาจารย์ปาวีณา ฉ่ ากิ่ง อาจารย์สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา เป็นวิทยากร  โครงการ “เชิดชูเกียรติ ยกย่องคนดี

มีจิตอาสา ศรัทธาวิชาชีพครู”

ด้วยคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัย                
ราชภัฏศรีสะเกษ ได้รับอนุมัติจัดโครงการ 
“ เ ชิดชูเกียรติ ยกย่องคนดี มีจิตอาสา 
ศรัทธาวิชาชีพครู” โดยมีวัตถุประสงค์     
เพื่ อปลู กฝั ง ให้ นั ก ศึกษาตระหนัก ถึ ง
ความส าคัญของการเสียสละประโยชน์  
ส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม สร้างขวัญ
และก าลั ง ใจให้กั บนัก ศึกษาที่ มีความ
เสี ยสล ะประ โ ยชน์  โ ดยจั ดกิ จกรร ม           
ในระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2565
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โครงการ ฝึกปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการเกษตร พืช สัตว์ และประมง

เมื่ อ วันที่  24 ธันวาคม  2564 - วันที่  21 มกราคม  2565 สาขา วิชา
เทคโนโลยีการเกษตร คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกปฏิบัติ    
การด้านเทคโนโลยีการเกษตร พืช สัตว์ และประมง ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่  3 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จริงจากการฝึกปฏิบัติงาน
ด้านเกษตร เป็นการ เรียนรู้นอกห้อง เรียนและน าความรู้ที่ ได้ เ รียนมาปรับ                
และประยุกต์ใช้ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการเพิ่มทักษะและความเช่ียวชาญในวิชาชีพ             
โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ฝึกและวิทยากร จากศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์      
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้ความรู้แก่นักศึกษา
ตลอดระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม 

โครงการ อบรมภาษาอังกฤษส าหรับการน าเสนอ               
ข้อมูลทางวิชาการ

เมื่อ วันที่  24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้อง 4210 
อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ได้จัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ  แก่นักศึกษา 
ในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเสนอข้อมูลทาง
วิชาการ (English for AcademicPresentation สามารถ
น าเสนอข้อมูลทางด้านวิชาการในรูปแบบภาษาอังกฤษได้
อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
อินทิรา ศักด์ิเมียนแก้ว สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะ
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย
ให้แก่นักศึกษาในครั้งนี้
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โครงการ ศรีสะเกษ คืนสุข สร้างงาน สร้างอาชีพ               
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2564 ณ ส านักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ได้รับเชิญจากส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะ
เกษ เป็นวิทยากรในโครงการศรีสะเกษ คืนสุข สร้างงาน 
สร้างอาชีพ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ และประชาชน
ในจังหวัดศรีสะเกษ เกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

โครงการ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและยกระดับความปลอดภัย  
ห้องปฏิบัติการ

เมื่อวันที่  6 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารอทิตยาทร
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน                      
วิทยาเขตสุรินทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ยศแสน ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์พนารัตน์ สังข์อินทร์ และ ดร .ทัย กาบบัว                   
ได้เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและยกระดับความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ กับ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย              
ราชภัฏศรีสะเกษ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการใหม่ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการตรวจประเมินในอนาคต
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โครงกำร อบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรใช้ยำ
และการช่วยชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ทางการกีฬาและออกก าลังกาย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ยา
และการช่วยชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ทางการกีฬาและออกก าลังกาย ในวันที่ 6-7 
มกราคม 2565 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์            
การกีฬา เพื่ อเป็นการพัฒนานักศึกษา
ส า ข า วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ก า ร กี ฬ า             
ช้ันปีที่  2  ให้มีความรู้การใช้ยาและโรค
เบื้องต้น และทักษะในการช่วยพื้นคืนชีพข้ัน
พื้นฐาน CPR ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจ
เกิดข้ึนระหว่างการ  เล่นกีฬา ออกก าลัง
กายและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการใช้
โปรแกรมกราฟิก 

ส า ข า วิ ข า อ อ ก แ บ บ
ผ ลิ ต ภัณฑ์ อุ ต ส าห ก ร ร ม  ไ ด้ จั ด
โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิบั ติ ก า ร            
ใช้โปรแกรมกราฟิก เพื่อเพิ่มศักยภาพ
อาจารย์ นัก ศึกษา และเป็นการ
พัฒนานักศึกษาและอาจารย์ ในการ
บริการวิชาการให้มีความรู้ทางด้าน
กระบวนการออกแบบเพื่อน าไปใช้ใน
การประกอบ วิชา ชีพไ ด้  ในวันที่                
21-23 มีนาคม 2565 ณ อาคาร               
โรงฝึกงานหลังใหม่ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1

46



โครงการ สร้างเสริมสมรรถนะทางการกีฬาส าหรับผู้
ฝึกสอนกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศิลปะ
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ     
ใน เป็นหนึ่งในรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา  
ของนักศึกษาช้ันปี่ 3 เพื่อให้ผู้เรียน 1.เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับความรู้และทักษะด้านการสร้างเสริมสมรรถนะ
ทางการกีฬา 2. เพื่อให้นักศึกษาที่รับการอบรมมีความรู้
ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้อง และสามารถ           
น าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาศักยภาพในนักกีฬา 3.เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ 
ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ในการวางแผนการฝึกซ้อม 
4.เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ใ น ก า ร เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม ก า ร ฝึ ก ซ้ อ ม  ร า ย วั น                  
รายสัปดาห์ และรายเดือน

โครงการ พัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีไอโออี

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการ
สร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีไอโออี ในวันที่ 26-27 มกราคม 2565 ณ อาคาร              
พัชรกิตติยาภา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้เรื่องเกี่ยวกับหลักการท างานของ
อุปกรณ์ IoT การเช่ือมต่ออุปกรณ์พื้นฐาน NodeMCU และการฝึกการเขียนโปรแกรม
ที่ใช้ในการพัฒนา NodeMCU ด้วย Arduino IDE การออกแบบระ Smart Farm 
ระบบการท างานอัตโนมัติการพัฒนาอุปกรณ์และการออกแบบเทคโนโลยี IoT               
และสามารถพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ IoT เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง 
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โครงการ Upskill & Reskill : พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีส าหรับการเป็น                    
นวัตกรซอฟต์แวร์และการเรียนรู้แนวคิดแบบผู้ประกอบการเพ่ือก้าวสู่             
การเป็นผู้ประกอบการเพ่ือก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ StartUp

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จัดโครงการ  โครงการ Upskill & Reskill : 
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีส าหรับการเป็นนวัตกรซอฟต์แวร์และการเรียนรู้แนวคิด
แบบผู้ประกอบการเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ 
StartUp ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ผศ .ดร . 
ศรัญญา กาญจนวัฒนา  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

โครงการ พัฒนาบุคลิกภาพและการวางแผนการเงินก่อนวัยท างาน

ศูนย์ ฝึกประสบการณ์ วิชา ชีพและสหกิจ ศึกษา คณะ ศิลปะศาสตร์                      
และวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดโครงการอบรม “การพัฒนาบุคลิกภาพและการ
วางแผนการเงินก่อนวัยท างาน” ให้แก่นักศึกษาช้ันปีที่  4 คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้กับนักศึกษา เป็นการเตรียมความพร้อมก่อน
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเพิ่มความรู้ในการวางแผนการเงินก่อนวัยท างาน            
ให้มีทักษะการวางแผนการเงินที่สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตในอนาคต โดยได้รับ
เกียรติจากคุณ  ร่มไทร จันจ าปา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาผ่านช่อง                  
ทางออนไลน์
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โครงการ พัฒนาภาวการณ์เป็นผู้น าท่ีดี
วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ด าเนินการ

จัดโครงการพัฒนาภาวะการเป็นผู้น าที่ดีวันที่ 10 สิงหาคม 
2565  ณ ห้องประชุมบุญชง  วีสมหมาย อาคารเฉลิม             
พระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณเป็นโครงการที่
มุ่งเน้นปลูกฝังส านึกการสร้างผู้น ายุคใหม่กับการพัฒนา
นักศึกษา สร้างองค์ความรู้บทบาทของภาวะผู้น าตาม
สถานการณ์และการท างานเป็นทีม  และส่งเสริมภาวะผู้น า
ที่ควรพัฒนาในเยาวชนความเป็นผู้น า และเพิ่มทักษะความ
เป็นเป็นผู้น าให้นักศึกษา ปลูกฝังให้นักศึกษามคีวามคิดรเิริม่
สร้างสรรค์ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ช้ันปีที่ 1 จ านวน  
180  คน มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น  ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีความส านึกรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม  และสร้างประสบการณ์ ไปสู่ความ
เป็นผู้น าที่ดีขององค์การ สังคมและประเทศชาติในอนาคต
โครงการ  พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการสื่อสารและการใช้ IT

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาด้านการสื่อสาร และการใช้ IT เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ช้ัน 3 อาคารพัชรกิติยาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อให้นักศึกษา           
ได้พัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และทักษะจากการฝึกอบรม สามารถใช้งาน
โปรแกรมชุด Office ได้ตลอดจนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ในการอบรมครั้งนี้นักศึกษาได้เรียนรู้ วิธีการใช้ Outlook,Onedrive
และ Microsoft Teams บนเว็บบราวเซอร์ผ่านระบบออนไลน์ และได้ฝึกทักษะการใช้งาน 
Microsoft Officeในการจัดการงานเอกสาร การท าหนังสือราชการ เพื่อให้สามารถน าไปใช้
ในการท างานเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตย

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ด าเนิน
โค ร งก า รส่ ง เ ส ริ มก า ร เ รี ยน รู้ ป ร ะชา ธิป ไตย                   
ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ ห้อง 1201 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ในเรื่องของการใช้สิทธิและเสรีภาพผ่านการ
เลือกต้ังในการปกครองระบอบประชาธิปไตย             
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง          
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์            
ทรงเป็นประมุข นิกส์ให้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย

โครงการ พลเมืองยุคใหม่ใส่ใจสังคม

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ด าเนินการจัดโครงการพลเมืองยุคใหม่              
ใส่ใจสังคม วันที่  17 สิงหาคม 2565  ณ ห้องประชุม 5215 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนเบญจ                 
ประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านจันลม และโรงเรียนโพธ์ิศรีสุวรรณวิทยาคมเป็นโครงการ       
ที่มุ่งเน้นปลูกฝังส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี ในสังคม รู้จักท าประโยชน์เพื่อท้องถ่ิน           
เพื่อหวังจะเป็นพลังที่ส านึกรักในบ้านเกิดของตัวเอง เช่ือมความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความ
สมานฉันท์ของคนในท้องถ่ิน ให้มีความปรองดอง รักใคร่กลมเกลียวกัน และสามารถ              
ที่จะพัฒนาท้องถ่ินด้วยพลังของ
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โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (ITA) ส าหรับนักศึกษา

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในหน่วยงาน ( ITA)ส าหรับนักศึกษา ในวันที่  15 ธันวาคม 2564                
ณ ห้อง 1202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณและการใช้ทรัพย์สิน               
ของราชการในแนวทางที่ถูกต้อง ได้รับเกียรติจากนางวรปภา ชัยพรมมา ต าแหน่ง               
เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช านาญการ จากส านักงานป้องกันและปราบปราม            
การทุจริตแห่งชาติ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

 

โครงการ พัฒนาสมรรถนะด้านประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564
(ส าหรับนักศึกษา)

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 (ส าหรับนักศึกษา) เมื่อ                
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565  ณ ห้อง 1202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิรา
ลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ทราบถึงบทบาทของ
ตนเองเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และการน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนการพัฒนาทักษะความรู้ให้กับนักศึกษา น าไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
สังคมและประเทศชาติในอนาคต ได้รับเกียรติจาก คุณมานะศักดิ์  หงษ์ค าชัย                
หัวหน้าหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย
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การวิจัย การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือสังคม

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ได้จากการน าวิจัยน าไปพัฒนาสงัคมทอ้งถ่ินได้

อย่างแท้จริง
กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ผลิตผลงานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 2.2 บูรณาการงานวิจัยกับภาครฐัและเอกชนเพื่อสร้างความ

เข้มแข็งของท้องถ่ิน สังคม และประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมกลไกการน าผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรมและ        

เทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศ
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มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน
1) พัฒนาระบบกลไกในการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาใหม้ีศักยภาพใน

การวิจัย โดยใช้ชุมชนท้องถ่ินเป็นฐาน (Community - Based Research)
2) ให้การสนับสนุนและส่งเสริมอาจารย์ บุคลากรเข้ารว่มประชุมทาง

วิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ
3) จัดระบบพี่เลี้ยงการวิจัย มีผู้เช่ียวชาญมาถ่ายทอดองค์ความรู้และท างาน

วิจัยร่วมกัน
4) ให้การส่งเสรมิการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม การวิจัยที่เกิดจากทรัพยากร

ท้องถ่ิน และการใช้ประโยชน์จากการวิจัย ในระดับชุมชน ระดับชาติและนานาชาติ
5) พัฒนาเครือข่ายการวิจัยโดยเน้นการบรูณาการตามศาสตรแ์ละตามความ

ต้องการของชุมชนท้องถ่ิน
6) ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนโดยผา่น

กระบวนการวิจัย เพื่อเช่ือมโยง กับชุมชนท้องถ่ิน
7) ส่งเสริมการน าองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยีจากการวิจัย ถ่ายทอดสู่ชุมชน

ท้องถ่ินเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
8) พัฒนาอาจารย์ส่วนใหญ่ให้เป็นนักวิจยัเชิงพื้นที่มอือาชีพ และมีการบูรณา

การงานวิจัยเชิงพื้นที่แบบมุ่งเปา้ เพื่อให้เกิดศูนย์ความเป็นเลศิ
9) แสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกผ่านเครือข่ายการวิจัยในพื้นที่ หรือ

ระดับชาติ เพื่อมาพัฒนาหรือแกป้ัญหาในพื้นที่ 
10) สนับสนุนการน าผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ไปจดทรพัย์สนิทางปญัญา หรือ

น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผ่านการข้ึนทะเบียนบญัชีนวัตกรรมไทย หรือช่องทาง
อื่นๆ
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้มีการพัฒนาสาระจาก      
งานวิจัยของนัก วิจัย  ให้มีแก่นเนื้ อหาทาง วิชาการครอบคลุมในหลายสาขา                    
โดยมีการจัดท าเป็นรูปเล่มและเผยแพร่ออนไลน์ เพื่อให้เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้สู่การพัฒนา ซึ่งในปัจจุบันทิศทางทางการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไปตาม             
ระบบการเมือง  เศรษฐกิจ และสภาพทางสังคมทั้งในและต่างประเทศ ผู้ที่เกี่ยวข้อง               
ทางการ ศึกษาจ า เป็นต้องติดตาม และปรับตัว เพื่ อน าไปสู่ การพัฒนาชุมชน               

ปัจจุบัน วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นวารสารที่ได้
มาตรฐานตามการจัดอันดับของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย : Thai-Journal 
Citation Index (TCI) และได้มีระบบรับส่งบทความออนไลน์ Thaijo ซึ่งเป็นระบบที่ได้
ม าตรฐานของ  TCI โดยสามารถ เ ข้ ารั บส่ ง บทความออนไลน์ ได้ ตามลิ ง ค์ นี้ 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/sskrujournal/index 

โครงการ จัดท าวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
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ทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จ านวน 22 ทุน รวมงบประมาณ 7,910,000 บาท
ล าดับ ช่ือโครงการ ผู้วิจัย

1 ผลในการต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ และปกป้องเบต้าเซลล์ของ
ตับอ่อนของสารสกัดไผ่จืด (Pogonatherum paniceum (Lamk.) 
Hack.)

ผศ.ดร.พัชรวรรณ สิทธิศาสตร์

2 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเพื่อยกระดับตามเกณฑ์มาตรฐาน 
CEFR

อาจารย์กวินวัฒน์ หิรัญบูรณะ

3 แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวก       
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ

ดร.นิโรธ ศรีมันตะ

4 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการบริหารจัดการน้ า            
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ

ผศ.ดร.ประจวบ จันทร์หม่ืน

5 นวัตกรรมทางสังคมเพื่อสร้างเครือข่ายผู้เล้ียงปูนาเชิงพาณิชย์สู่ความ
ยั่งยืนทางเศรษฐกิจของชุมชน

อาจารย์พนิดา พานิชกุล

6 การศึกษาผลของการท าแห้งต่อปริมาณสารพอลีแซคคาไรด์               
กรดอะมิโน กรดไขมันสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์การต้าน
อนุมูลอิสระจากหอมแดง เพื่อพัฒนาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ

ดร.จิรนันต์ รัตสีวอ

7 แนวทางการเพิ่มมูลค่าจากการเล้ียงปูนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์          
และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนสู่ความยั่งยืนในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

อาจารย์จีระนันท์ วงศ์วทัญญู

8 นวัตกรรมอาหารพื้นถ่ินเชิงสร้างสรรค์เพื่อการเป็นสินค้าทาง  
เศรษฐกิจชุมชน ต าบลทุ่งไชย อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

นายทินวัชร์ เดชวัน

9 สถาปัตยกรรมบ้านเรือนกลุ่มชาติพันธุ์ส่ีเผ่า จังหวัดศรีสะเกษ อาจารย์วรายุทธ อินอร่าม

10
การศึกษาศักยภาพและขีดความสามารถการรองรับได้ของแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนโบราณในจังหวัดศรีสะเกษเพื่อพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

ดร.พิชญาพร ศรีบุญเรือง

11 ระบบสารสนเทศผ้าแส่วมรดกทางภูมิปัญญาท้องถ่ินจังหวัดศรีสะเกษ อาจารย์ธีรพงศ์ สงผัด

1. โครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดนิ
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ล าดับ ช่ือโครงการ ผู้วิจัย

12 นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชะลอวัยและเพิ่มมูลค่า
จากสารสกัดหอมแดงศรีสะเกษ GI แบบครบวงจร เพื่อพัฒนา
ยกระดับเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงในจังหวัดศรีสะ
เกษ

ผศ.ดร. ภาดล อามาตย์

13 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะส าหรับวิสาหกิจชุมชนด้านดิจิทัลและ
การส่ือสารออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มยุคใหม่

อาจารย์อุรารัตน์ แก้วดวงงาม

14
การพัฒนาเครื่องคัดมะม่วง และการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อการ
พัฒนาธุรกิจการส่งออกมะม่วงไปประเทศเวียดนามและประเทศจีน 
เพื่อกระจายความเจริญและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคม
ท้องถ่ิน ด้วยความรู้และนวัตกรรม : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน 
อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

อาจารย์สิทธิชัย บวชไธสง

15 การออกแบบและพัฒนาเศษเปลือกหอมแดงสู่ผลิตภัณฑ์มาร์คหน้า
ในเชิงธุรกิจ

ผศ.ดร.นรพล รามฤทธิ์

16 การพัฒนาอาชีพชุมชนชายแดนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้อย่างยั่งยืน

อาจารย์เสถียร สีช่ืน

17 ต้นแบบศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมจังหวัดศรีสะเกษ น.ส.มนญัญา นาคสิงห์ทอง

18 นวัตกรรมวีดีทัศน์วิเคราะห์ทักษะนักกีฬาโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ ผศ.ด ารงค์ฤทธิ์ จันทรา

19 อัตลักษณ์และคุณค่าข้าวพื้นบ้านอ าเภอราษีไศล สู่การส่ือสารเพื่อ
การค้าที่ตอบสนองการบริโภคในปัจจุบัน

ผศ.ชุติมา เมฆวัน

20 การออกแบบและพัฒนาวัสดุจากยางรถเก่าเหลือใช้ จากแหล่งชุมชน
สู่ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งอาคารในเชิงธุรกิจ

อาจารย์ปณต นวลใส

21 การพัฒนายาย้อมผมจากสมุนไพรพื้นบ้านกลุ่มผู้ประกอบการ
สมุนไพรป่าชุมชนโนนใหญ่ ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ ใน
เชิงธุรกิจ

อาจารย์ลัลนา ยุกต์วัฒนพงศ์

22 พระ วัด ชุมชน : การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพแบบ
บูรณาการส าหรับพระภิกษุสูงวัยในชุมชนชนบท

ผศ.ดร.เตชภณ ทองเติม

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.)                           
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ท่ี 2

56



รายช่ือนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณบ ารุงการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จ านวน 18 ทุน  รวมงบประมาณ 830,000 บาท

ที่ ช่ือโครงการ วิจัย งปม.จัดสรร

1
รูปแบบทางบัญชีท่ีเหมาะสมและการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์
ผักไหม จ.ศรีสะเกษ

ผศ.ดร.สุภัทรษร ทวีจันทร์ 45,000

2
การส่งเสริมและพัฒนาตลาดออนไลน์-ออฟไลน์ เพื่อสร้าง
มูลค่าเพ่ิมผักสดปลอดสารพิษชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง           
บ้านค าเมย ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

อาจารย์เสาวลักษ์ ค าถา 45,000

3

การพัฒนากลยุทธ์การตลาดดิจิทัลเพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนปลูกข้าวหอมมะลิ 
โคเนื้อ บ้านหนองอาคูณ ต าบลปราสาท อ าเภอห้วยทับทัน 
จังหวัดศรีสะเกษ

อาจารย์ ดร.พรศิริ วิรุณพันธ์ 50,000

4

การพัฒนารูปแบบการจัดการโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านบึงมะลู ต าบลบึงมะลู อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019

อาจารย์ ดร.อนุพันธ์ สุวรรณ 
พันธ์

50,000

5
การพัฒนาวิธีการและอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ส าหรับเด็ก โดยใช้รูปแบบการละเล่นพื้นบ้านไทย

อาจารย์ขนิษฐา ฉิมพาลี 50,000

6

การพัฒนาระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงการออกกลางคันด้วยการ
ประยุกต์ใช้กฎความสัมพันธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษผ่านเว็บแอปพลิเคชัน : 
กรณีศึกษาสาขาวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

อาจารย์กริชบดินทร์ ผิวหอม 50,000

7
ผลของระยะเวลาการเพาะเลี้ยงต่อผลผลิตและคุณค่าทาง
โภชนะของแหนแดง ส าหรับใช้เป็นส่วนผสมของอาหาร           
เลี้ยงโคเนื้อ

อาจารย์ ดร.ทัย กาบบัว 50,000

8
แนวทางการน าวัฒนธรรม 4 ชาติพันธุ์จังหวัดศรีสะเกษมาใช้
เพ่ือโอกาสการท่องเท่ียว

ผศ.บูรณ์เชน สุขคุ้ม 50,000

9
แนวทางการพัฒนาการสอนโครงสร้างวลีตามหลักวากยสัมพันธ์
และอรรถศาสตร์: กรณีศึกษานักศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ผศ.อินทิรา ศักดิ์เมียนแก้ว 50,000

10
ระบบการดูแลสุขภาพและการสนับสนุนทางจิตสังคมต่อ
ผู้สูงอายุอยู่ตามล าพัง

ผศ.ดร.ลัดดา แสนสีหา 50,000

2.โครงการวิจัยจากเงินงบประมาณงบบ ารุงการศึกษา
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รายชื่อนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณบ ารุงการศึกษา   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จ านวน 18 ทุน  รวมงบประมาณ 830,000 บาท ( ต่อ )

ที่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย งปม.จัดสรร

11
ผลของโปรแกรมการฝึกการขับถ่ายปัสสาวะและ
บริหารอุ้งเชิงกราน ต่อความรุนแรงของภาวะกลั้น
ปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามล าพัง

อาจารย์นิตยา จันทบุตร 50,000

12

การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะแบบองค์
รวมของผู้สูงอายุโดยการมี  ส่วนร่วมของครอบครัว
และชุมชนในต าบลดวนใหญ่ อ าเภอวังหิน จังหวัดศรี
สะเกษ

ผศ.ดร.พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง 50,000

13
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาวะแบบองค์รวมของ
ผู้สูงอายุในต าบลดวนใหญ่ อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะ
เกษ

อาจารย์พุทธิพร พิธานธนานุกูล 50,000

14
ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุและผู้ดูแลใน
ชุมชนดวนใหญ่ อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

อาจารย์สุภาพร พลายระหาร 50,000

15
มาตรการทางกฎหมายในการจัดการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร: กรณีศึกษาอ าเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะ
เกษ

ผศ.วระเดช ภาวัตเวคิน 50,000

16

การศึกษาศักยภาพจังหวัดศรีสะเกษเพื่อสร้าง
แนวทางการบูรณาการงานวิจัยกับหน่วยงานใน
จังหวัดของมหาวิทยาลัย                ราชภัฏศรีสะ
เกษ

นายทินวัชร์ เดชวัน 30,000

17
การพัฒนารูปแบบการบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

นายมานะศักดิ์ หงส์ค าชัย 30,000

18
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเก็บข้อมูลบัณฑิตที่ได้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

นายสุชาติ ศรีชื่น 30,000

ยุทธศาสตร์ท่ี 2
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โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนการวิจัย งบประมาณจาก คณะครุศาสตร์
จ านวน 10 ทุน  งบประมาณรวมทั้งสิ้น 220,000 บาท

ที่ ช่ือโครงการ ผู้วิจัย งปม.จัดสรร

1

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์              
บนกูเกิลคลาสรูมในรายวิชาเคมี  อนินทรีย์เพื่อส่งเสริม       
การเรียนรู้เชิงรุกและทักษะการเชื่อมโยงร่วมกับแผนผัง
ความคิดส าหรับครูวิทยาศาสตร์

อาจารย์ ดร.มัสติกา  เรืองอุดม
สกุล

30,000

2
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Gamification 
เพื่อพัฒนาสรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ผศ.ดร.อรธิดา  ประสาร 30,000

3
แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนากีฬามวยไทยของจังหวัด                
ศรีสะเกษ

ผศ.ว่าท่ีร้อยตรีสาคร  แก้วสมุทร์ 25,000

4
ผลของการการใช้วัฏจักรการสอนการพูดท่ีมีต่อทัศนคติ         
ต่อคุณภาพพูดของนักศึกษามหาวิทยาลัยท่ีเรียน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

อาจารย์ทิวาพร  ทาวะรมย์ 25,000

5
แนวทางการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาภายใต้
สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19: รายวิชา
ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียวไทย

อาจารย์ ดร.น าผึ้ง ท่าคล่อง
20,000

6
การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ผศ.ดร.ณัฐกานต์  ขันทอง 20,000

7
การปรับตัวของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ           
ครูสังคมศึกษาในการจัดการเรียนรู้ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal)

อาจารยน์ันทพร  บุญพรหม 20,000

8
สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 
2562 - 2564

อาจารยธ์ันยพงศ์  สารรัตน์ 20,000

9
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ในกลุ่มโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญในจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวนาฎอนงค์กร  รุ้งแก้ว 20,000

10 การเปรียบเทียบทางระนาดเอกเพลงสาธุการ 2 ทาง
ผศ.สุรเชษฐ์  พรมรักษ์

10,000

ยุทธศาสตร์ท่ี 2
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โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนการวิจัย งบประมาณจาก คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

จ านวน 7 ทุน  งบประมาณรวมทั้งส้ิน 152,000 บาท

ที่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย งปม.จัดสรร

1

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบแอกที              
เวเต็ดสลัดจ์ด้วยจุลินทรีย์ เซลล์ยึดเกาะและ
เซลล์ยึด เกาะร่วมกับแอกทีเวเต็ดคาร์บอน            
ในการบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย

ดร.ทองปักษ์ ดอนประจ า

22,000

2
ความเสี่ยงต่อสุขภาพและการป้องกันการสัมผัส
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในกลุ่มเกษตรกร

นายภคนันท์ ค าจันทราช
10,000

3
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมหอมแดงจากผลผลิต
ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มการขายเชิงพาณิชย์ อ าเภอ
ราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

น.ส.พนารัตน์ สังข์อินทร์
25,000

4
ผลของเอนไซม์ต่อคุณสมบัติเคมีกายภาพของ
ทุเรียนเขาไฟศรีสะเกษ

นางธนวรรณ มุสิกา

25,000

5 ผลของการเสริมแหนแดงในอาหารปลาดุก ผศ.ราชิต เพ็งสีแสง 26,000

6

การเปลี่ยนแปลงความงอกและความแข็งแรง
ของต้นกล้าพะยุงDalbergia cochinchinensis
ด้วยการเคลือบเมล็ดพันธ์ุด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์
Beauveria bassiana และ Trichoderma 
harzianum

ดร.วิมลศิริ สีหะวงษ์

22,000

7

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบแอกที เว
เต็ดสลัดจ์ด้วยจุลินทรีย์เซลล์ยึดเกาะและเซลล์
ยึดเกาะร่วมกับแอกที เวเต็ดคาร์บอนในการ
บ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย

ดร.พงศธร ทวีธนวาณิชย์

22,000

ยุทธศาสตร์ที ่2
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โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนการวิจัย งบประมาณจาก คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
จ านวน 9 ทุน  งบประมาณรวมทั้งสิ้น 96,000 บาท      

ที่ ช่ือโครงการ ผู้วิจัย งปม.จัดสรร

1

เร่ือง ต้นทุนและผลตอบแทนกระบวนการแปรรูปวัสดุเศษ
ผ้าเหลือใช้เพื่อเชิงพาณิชย์ กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจทอผ้า            
บ้านบก ต าบลโนนคูณ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ผศ.ดร.สุภัทรษร ทวีจันทร์ 12,000

2

เร่ือง การตลาดออนไลน์เพื่อการพัฒนาส่วนประสม
การตลาด ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านโนนสามัคคี 
ต าบลพรหมสวัสดิ์ อ าเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ผศ.ดร.ลินดา ราเต 12,000

3
เร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหอมแดงกรณีศึกษาการ
ปลูกหอมแดงจากเกษตรกรใน ต าบลอีปาด 
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

อาจารย์อัญชนา สนิท 12,000

4
เร่ือง การพัฒนาแชตบอตในการตอบค าถาม
และประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล

อาจารย์ลัทธกาญจน์ กุยแก้ว 12,000

5
เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตอบสนองอุปทานของเกษตรกร                 
ผู้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟในจังหวัดศรีสะเกษ

อาจารย์วิชุดา สิงห์ค า 12,000

6

เร่ือง การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินของครัวเรือน และ
ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการเงินของครัวเรือนจาก
สถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโควิค (Covid-19)
ของจังหวัดศรีสะเกษ

อาจารย์กาญจน์เกล้า 
แสงเพชร

12,000

7

เร่ือง การพัฒนาศักยภาพโฮมสเตย์บ้านดวนใหญ่สู่การ
รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนของจังหวัดศรีสะเกษ

อาจารย์พิมพิลา คงขาว 12,000

8
เร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมือง จังห
วักศรีสะเกษ

อาจารย์รพีพร โสภากุล 12,000

9

เร่ือง การพัฒนาแพลตฟอร์ม SSKRU  Market Place เพ่ือ
สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัย                
ราชภัฏศรีสะเกษ สู่การเป็นผู้ประกอบการออนไลน์มืออาชีพ

นายวีระยุทธ มั่งค่ัง 12,000

ยุทธศาสตร์ท่ี 2
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โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนการวิจัย งบประมาณจากคณะคมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 17
ทุน  งบประมาณรวมทั้งสิ้น 252,000 บาท

ที่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย งปม.จัดสรร

1

การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร เพ่ือการให้บริการ
เอกสารออนไลน์ส าหรับอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย                
ราชภัฏศรีสะเกษ

นางสาวนงนุช  แสงพฤกษ์ 12,000

2

การศึกษาและพัฒนาของท่ีระลึกจุดท่องเท่ียวชุมชนตามอัต
ลักษณ์วัฒนธรรมชาวกูยบ้านรงระ อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัด               
ศรีสะเกษ

นายโพธ์ิพงศ์ ฉัตรนันทภรณ์ 20,000

3

การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมบทบาทสมมุติ ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจชั้นปีท่ี 3

นายวศณ มังชาดา 12,000

4

การศึกษาวิธีการ Self-explain ในการอธิบายค าศัพท์ทางการ
ท่องเ ท่ี ยวเป็นภาษาญี่ ปุ่น : กรณี ศึกษามหาวิทยาลั ย             
ในภาคอีสานตอนล่าง

นายกมลาสน์  กีรตินันท์วัฒนา 20,000

5
การสร้างข้อมูลภาษาจีน เพ่ือส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์น้ ามัน
หอมระเหย ต้นกราวจู ชุมชนกันทรอม

นางสาววิภาวดี ทวี 20,000

6

การพัฒนากิจกรรมทางวัฒนธรรมเพ่ือส่งเสริมทัศคติท่ีมีต่อ
การเรี ยนภาษาญี่ ปุ่ นของนั กศึกษาสาขาภาษาญี่ ปุ่ น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

นางสาวชลิดา ภูรินินนาท 12,000

7

การออกแบบลวดลายการาฟฟิกร่วมสมัยบนผ้าฝ้ายเบญจศรี 
จากศิลปกรรมกู่ สมบู รณ์ ต าบลเป๊าะ อ าเภอบึงบูรพ์                  
จังหวัดศรีสะเกษ

นางสาวรัตตัญญู ศิลาบุตร 20,000

8

การสื่อสารอัตลักษณ์ชุมชน เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมชีวิต วิถีใหม่ (NewNormat) บ้านกันทรอมใต้ 
อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

นางสาวศศิธร สมอินทร์ 20,000

9

การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาญี่ปุ่น เพ่ือสร้างคู่มือมัคคุเทศ
ท้องถิ่นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรสวนทุเรียนในชุมชนต าบลน้ า
ออม อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

นางปิยชนก จันทร์ชัยภักด์ิ 15,000

10
วัดศรี บึงบูรพ์พุทธสถานมรดกอีสานใต้ การสื่ อสารเชิ ง              
สัญรูปนาค เพ่ือสร้างสุนทรียะภาพแห่งการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์

นายกฤษณ์ ค านนท์ 20,000
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โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนการวิจัย งบประมาณจากคณะคมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 17
ทุน  งบประมาณรวมทั้งสิ้น 252,000 บาท (ต่อ)

ที่ ช่ือโครงการ ผู้วิจัย งปม.จัดสรร

11
การศึกษาการเรียนรู้ภาษาจีนเชิ ง วัจนปฏิบัติศาสตร์                       
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะ
เกษ

อาจารย์ จุฑาสินี ชนะศึก 12,000

12
ผลสัมฤทธิ์การอ่านโดยการเรียนผ่านบทเรียนสื่อสิ่งพิมพ์
ออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอั งกฤษธุรกิ จ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

อาจารย์ ธัญทิพ บุญเย่ียม 12,000

13
ศึกษาปัญหาและปัจจัยท่ีส่ งผลต่อการใช้ภาษาเขียน
ภาษาไทย ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

อาจารย์ปิ่นอนงค์ จ าปาเงิน
อาจารย์นลินี อ าพินธ์

12,000

14

การพัฒนาความสามารถทางการอ่านเชิงวิ เคราะห์ของ
นักศึกษาชั้นปี ท่ี 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยใช้การจัดการเรียนรู้   
แบบ SQ5R

อาจารย์ สิรีธร สุขเจริญ 10,000

15
พัฒนาการของวรรณกรรมลาว ค.ศ.1975-2019 อาจารย์ ชัชวาลย์  โคตรสงคราม 10,000

16

การศึกษาวิเคราะห์การเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาจีนท่ีมี
ผลต่ อก ารสอบวั ดระดั บควา ม รู้ ภาษ าจี น  HSK5 
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

อาจารย์ วีระชาติ ดวงมาลา 10,000

17
การศึกษารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษระหว่างอาจารย์ชาว
ไทยและชาวต่ างชาติ ของสาขาวิ ชาภาษาอั งกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอีสานใต้

อาจารย์ จรูญ  แช่มชื่น 15,000
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โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนการวิจัย งบประมาณจาก คณะวิทยาลัยกฎหมาย
จ านวน 8 ทุน  งบประมาณรวมทั้งสิ้น 190,000 บาท

ท่ี ช่ือโครงการ ผู้วิจัย งปม.จัดสรร

1 การบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในชุมชน
ต าบลโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ผศ.ดร.วิชชุดา  วงศ์พานิชย์

20,000

2 ช่องทางการสื่อสารทางการเมืองของพรรคพลังประชารัฐ 
: กรณีศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดศรีสะ
เกษ

อ.วิไลรัตน์  รัตนเจริญมิตร

20,000

3 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของชุมชนผ่าน
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ

ผศ.ดร.อลงกต  แผนสนิท
20,000

4 การตัดสินใจในการเลือกสถานประกอบการในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ

ผศ.สุเทวี  คงคูณ

20,000

5 พลังชุมชนกับการจัดการน้ าระบบชลประทานเพื่อ
การเกษตร กรณีศึกษา : สถานีสูบน้ า RSP12 โครงการส่ง
น้ าและบ ารุงการศึกษามูลล่าง ส านักงานชลประทานท่ี 8 
ต าบลเป๊าะ อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

รศ.ดร.เอกพงษ์ วงศ์ค าจันทร์

20,000

6 ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 
มหาวิทยาลัย               ราชภัฏศรีสะเกษ ปีการศึกษา 
2564

ผศ.ดร.ลือศักดิ์  แสวงมี

20,000

7 สิทธิคนพิการ ตราพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ศึกษากรณีคนพิการใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ม จังหวัดศรีสะเกษ

รศ.ดร.ภัควัฒน์  จรรยาสุทธิวงศ์

20,000

8 มาตรการทางกฎหมายในการจัดการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
: กรณีศึกษาอ าเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ผศ.วระเดช  ภาวัตเวคิน
50,000
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สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดท าแผนยุทธศาสตร์สถาบัน วิจัยและพัฒนา 
พ.ศ.2566-2570 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564  อันเป็นการก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง
ในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน ท้องถ่ิน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนทั้งนี้ได้รับเกียรติ
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัสา พลนิล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและได้รับเกียรติจาก ดร .ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากร ซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
เป็นอย่างมาก โดยท่านได้น าผู้เข้าร่วมจัดท าแผนได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดแนวทางด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์
ที่วางไว้ในการนี้ผู้เข้าร่วมจัดท าแผน สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเกียรติจากหัวหน้า
ส่วนราชการภายในจังหวัด ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานด้าน
การวิจัย รวมถึงคณบดี ผู้อ านวยการส านัก และคณาจารย์ ในมหาวิทยาลัยราช ภัฏ               
ศรีสะเกษ ร่วมแลกเปลี่ยนและเสนอแนะแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัย
และพัฒนา พ.ศ. 2567 - 2570 ในครั้งนี้ด้วย

    

    

โครงการวิพากษ์แผนสถาบันวิจัยและพัฒนา
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โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรงำนวิจัยและพัฒนำ

วันที่ 27พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.สหัสา พลนิล รองอธิการบดี ก ากับดูแลสถาบันวิจัย
และพัฒนาได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ กับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม  โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. 
ผนึกก าลังร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 11มหาวิทยาลัย 
ลงนามความร่วมมือการส่งเสริมและผลักดัน  5 นวัตกรรมเพื่อการศึกษาส าหรับภูมิภาคได้แก่ 
KidBright: บอร์ดสมองกลฝังตัว, ThaiJo หรือ Thai Journals Online: แพลตฟอร์มบริหาร
จัดการองค์ความรู้ (วารสาร) วิชาการของประเทศ, Massive Open Online Courses หรือ 
MOOC ระบบการศึกษาออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน, Navanurak Platform: ซอฟท์แวร์
แพลตฟอร์มเพื่อการจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ Museum Pool: ระบบบริหารจัดการเนื้อหาน าชมพิพิธภัณฑ์ที่
ประยุกต์ใช้เป็นโมไบล์แอปพลิเคชันน าชมได้ เพื่อกระจายสู่การใช้งานและพัฒนาชุมชนในพื้นที่
อย่างยั่งยืน ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน
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โครงกำร ติดตำมควำมก้ำวหน้ำงำนวิจัยและกำรน ำไปใช้ประโยชน์

การด าเนินโครงการน าเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยจากงบประมาณบ ารุงการศึกษา 
(บกศ.) ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 2 เดือน โดยจัดโครงการข้ึนในวันที่ 20 ธันวาคม 
2565 ท าการ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสั ง เกตการณ์และผลการ พิจารณา                           
จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

โครงการน าเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยจากงบประมาณบ ารุงการศึกษา (บกศ.) 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ                    
โดยใช้การสังเกตการณ์และการบนัทึกข้อมลู หลังจากนั้น  น าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์
และสรุปผล เพื่อให้ได้เป็นข้อมูลที่สามารถน าไปประโยชน์ในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

ผลการด าเนินโครงการ พบว่า นักวิจัยได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการด าเนินงาน
วิจัยจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะน าไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงข้อเสนอ
โครงการวิจัย เพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นงานวิจัยที่จะสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากจากอาชีพให้มีความมั่นคง 
การพัฒนาทางการศึกษาจากกระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ การพัฒนา
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และการพัฒนาชุมชน สังคมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และส่งเสริมคุณธรรม 
ความโปร่งใสในการท าวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการท าวิจัยวันที่ 12–13 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรม
ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษให้ความส าคัญกับการท า
วิจัย เพื่อสร้างความก้าวหน้าในผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ โดยการป้องกันไม่ให้
เกิดข้อผิดพลาดหรือปัญหาทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่
มีคุณภาพ จึงจ าเป็นต้องให้ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการวิจัยตามหลักจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ให้สามารถปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพ และความเป็นอยู่ที่ ดี                   
ของอาสาสมัครในโครงการวิจัยได้อย่างเพียงพอ ดังนั้น การให้ความรู้ความเข้าใจแก่
ผู้ด าเนินการวิจัย จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้สามารถพัฒนาความรู้ได้ทันต่อแนวคิด
การวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆในอนาคตได้วัตถุประสงค์โครงการเพือ่เผยแพร่ความรู้และ
ความเข้าใจ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
ส าหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ให้
สามารถด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยที่ให้ความเคารพ คุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพของ
อาสาสมัครผู้เข้ารับการวิจัยอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมที่ยอมรับในระดับสากล  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2
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การผลิตและพฒันาบคุลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

- บุคลากรทางการศึกษามจีิตวิญญาณความเปน็ครู และมีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ

กลยุทธ์ที่ 3.1 ผลิตครูทีได้มาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครูและ
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ

กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาบุคลากรให้มคุีณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการที่สงูข้ึน

มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน

1) ผลิตและพัฒนาครู ให้มีความสามารถมีทักษะ เทคนิควิธีการ การจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ รวมถึงการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community ; PLC)

2) พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะในด้านการ     
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

3) พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาครูประจ าการและบุคลากรทางการ ศึกษา              
ให้เป็นครูมืออาชีพ

4) พัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการศึกษา ทั้งในระดับ
การศึกษาปฐมวัยและระดับประถมศึกษาในท้องถ่ิน และในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5) พัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่ได้มาตรฐานวิชาชีพครู การคัดเลือก
โรงเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถน ามาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ครู

6) พัฒนาระบบการติดตามผลบัณฑิต ถึงระดับสาขาวิชา เพื่อน าข้อมูลมาพัฒนา
หลักสูตรให้มีประสทิธิภาพและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและท้องถ่ิน
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รายงานผลบุคลากรเข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา
ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับ
ที่

วัน เดือน ปี

(ด าเนินการ)

ชื่อ -สกุล หลักสูตร/หัวข้อเร่ืองฝึกอบรม/
ประชุม/สัมมนา

สถานที่ฝึกอบรม/ประชุม/
สัมมนา

1 7-ม.ค.-65 ผศ.พิศาล  สุขขี
ประชุม กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล 
ครบรอบ 100 ปี โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 2

2 14-15 ก.พ.65
อาจารย์ ดร.พงศธร  ทวีธน
วาณิชย์

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
ชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่ง
ประเทศไทย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

3 15 มี.ค. 65 ผศ.พิศาล  สุขขี

ประชุมและลงพ้ืนที่ขับเคลื่อนวาระ
จังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นเกษตร
บูรณาการ ชนิดสินค้าทุเรียน สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด

4 1 เม.ย. 65 ผศ.ดร.อรธิดา  ประสาร

ประชุมพิจารณาคู่มือโครงการ
ส่งเสริมการสร้างสื่อดิจิทัลอย่าง
สร้างสรรค์ปลอดภัยเพ่ือการเรียนรู้
ทักษะจ าเป็นพ้ืนฐานส าหรับแกน
น าผู้สูงวัยในชุมชนชนบท จังหวัดอุบลราชธานี

5 1 เม.ย. 65 อาจารย์ ปาวีณา ฉ่ าก่ิง

ประชุมพิจารณาคู่มือโครงการ
ส่งเสริมการสร้างสื่อดิจิทัลอย่าง
สร้างสรรค์ปลอดภัยเพ่ือการเรียนรู้
ทักษะจ าเป็นพ้ืนฐานส าหรับแกน
น าผู้สูงวัยในชุมชนชนบท จังหวัดอุบลราชธานี

6 1-5 เม.ย. 65 อาจารย์ ช านาญ  โสดา

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ. โรงเรียนสิริขุนหาญ

7 2 เม.ย. 65 ผศ.ดร. ณัฐกานต์  ขันทอง

อบรมผู้ตัดสินระดับนานาชาติ 
Technical Officials Education 
System Level I Course(TOECS 
LI)

สมาคมกีฬากรีฑา ศูนย์กีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จังหวัดปทุมธานี

8 25-29 เม.ย. 65 ผศ. ดนุพล  สืบส าราญ

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
พัฒนาศักยภาพครูโรงเรียน
โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

9 18-21 พ.ค. 65 อาจารย์ ดร.ทองอุ่น  มั่นหมาย

เข้าร่วมประชุมนานาชาติวา่ด้วย
การวิจัยธุรกิจและอุตสาหกรรม 
ครั้งที่ 7 และน าเสนอบทความ
วิชาการนานาชาติ กรุงเทพมหานคร

ยุทธศาสตร์ท่ี 3
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รายงานผลบุคลากรเข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

ล าดับ
ที่

วัน เดือน ปี

(ด าเนินการ)

ชื่อ -สกุล หลักสูตร/หัวข้อเร่ืองฝึกอบรม/
ประชุม/สัมมนา

สถานที่ฝึกอบรม/ประชุม/
สัมมนา

10 17-19 พ.ค. 65 อาจารย์ ธันยพงศ์  สารรัตน์

น าเสนอผลงานวิชาการในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล

11 25-26 พ.ค. 65
อาจารย์ ดร.อนุพันธ์  
สุวรรณพันธ์

ประชุมสรุปบทเรียนการด าเนินงาน
ขยายผลชุดความรู้สุขภาวะ สสส.

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 
สสส. กรุงเทพฯ

12 14-18 ก.ค.65
อาจารย์ ดร.จิตติมาภรณ์  
สีหะวงษ์

วิทยากรโครงการพัฒนานักศึกษา 
กิจกรรมฝึกอบรม เร่ืองการจัด
กิจกรรมและการสร้างบรรยากาศ
ในชั้นเรียนแบบครูมืออาชีพ ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4-5

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา

13 22-23 ก.ค. 65
อาจารย์ ดร.ทองอุ่น 
มั่นหมาย

โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้วยนวัตกรรม
การศึกษาชั้นเรียน (Lesson 
Study)และ วิธีการแบบเปิด 
(Open Approach)

โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 
จังหวัดศรีสะเกษ

14 26 ก.ค. 65
อาจารย์ ดร.ทองอุ่น  มั่น
หมาย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เขียนแผนการสอนหน้าเดียว โรงเรียนสตรรีสิริเกศ

15 30-31 ก.ค. 65
อาจารย์ ดร.ทองปักษ์ 
ดอนประจ า

การประเมินผลกรทบต่อสุขภาพ 
(HIA) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้องประชุมมงกุฎเงิน โรงแรม
โฆษะ จังหวัดขอนแก่น

16 30-31 ก.ค. 65
อาจารย์ ดร.พงศธร  ทวีธน
วาณิชย์

การประเมินผลกรทบต่อสุขภาพ 
(HIA) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้องประชุมมงกุฎเงิน โรงแรม
โฆษะ จังหวัดขอนแก่น

17 2-4 ส.ค. 65
อาจารย์ ดร.อนุพันธ์  
สุวรรณพันธ์

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลลัพธ์
และบทเรียนการด าเนินงานแก่
หน่วยจัดการที่รับการสนับสนุนทุน
จาก สสส.

รร.รามาการ์เด้นท์ 
กรุงเทพมหานคร

18 2-4 ส.ค. 65 อาจารย์ณัฐกร โต๊ะสิงห์

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลลัพธ์
และบทเรียนการด าเนินงานแก่
หน่วยจัดการที่รับการสนับสนุนทุน
จาก สสส.

รร.รามาการ์เด้นท์ 
กรุงเทพมหานคร

ยุทธศาสตร์ท่ี 3

72



รายงานผลบุคลากรเข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

ล าดับ
ที่

วัน เดือน ปี

(ด าเนินการ)

ชื่อ -สกุล หลักสูตร/หัวข้อเร่ือง
ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา

สถานที่ฝึกอบรม/ประชุม/
สัมมนา

19 3 ส.ค. 65 อาจารย์ กุลวุฒิ  แสนศักดิ์

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาจานร่อนในกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ 37

โรงเรียนป่าพะยอม อ าเภอป่า
พะยอม จังหวัดพัทลุง

20 5 ส.ค. 65 ผศ.ชลธิชา  โรจนแสง

โครงการอบรมการจัดการ
เรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (PLC)

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตศรีสะเกษ

21 11 ส.ค. 65 อาจารย์ ดร.เมธี  วิสาพรม

อบรมการเลี้ยงดูบุตร ส่งเสริม 
กระตุ้ น พัฒนากา รเด็ ก เล็ ก 
และป้องกันโรค”

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลกู่ ต าบลกู่ 
อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัด           
ศรสีะเกษ

22 11 ส.ค. 65 ผศ.อรพร  ทับทิมศรี

โครงการอบรมเลี้ ย งดู บุตร 
ส่งเสริม กระตุ้นพัฒนาการเด็ก
เล็ก และป้องกันโรค

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลกู่ อ าเภอ
ปรางค์กู่

23 14-16 ก.ย. 65 อาจารย์ ดร.ศรญิญา ศิริแสน
อัจฉริยะเกษตรแม่นย าด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์วิชั่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก วิทยาเขต
จันทรบุรี

24 15-19 ส.ค. 65 อาจารย์ชนินทร  เรืองอุดมสกุล

พัฒนาทักษะเทคโนโ,ยีดิจิทัล
เพ่ือแรงงานวิถีใหม่ สาขาการ
ส นั บ ส นุ น ด้ า น เ ท ค นิ ค
คอมพิวเตอร์ สนง.ฝีมือแรงงานศรีสะเกษ

25 18 ส.ค. 65 อาจารย์ ธันยพงศ์  สารรัตน์

โครงการฝึกอบรม คุณธรรม 
จริยธรรมพัฒนาจิต แก่เด็กและ
เยาวชนเทศบาลต าบลพยุห์

โรงเรียนอนุบาลพยุห์ จังหวัด
ศรีสะเกษ

26 18-19 สค 65 ผศ.ดร. ธัญญะ  สายหมี

โครงการยกระดับมาตรฐาน
สมรรถนะบัณฑิตครูดนตรีสู่
ความเ ป็นเลิศ  “การศึกษา
กระบวนการบริหารจัดการ
ดนต รี ไท ยและกา ร พัฒนา
ทักษะวงเครื่องสายไทย”

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนา
ราม และโรงเรียนเบ็ญจะมะ
มหาราช

27 22 ส.ค. 65 อาจารย์ ดร.เมธี  วิสาพรม

โครงการส่งเสริมความฉลาด
ทางอารมณ์ ใ ห้ กับนักเรีย น
โรงเรียนบ้านโชงเลง โรงเรียนบ้านโชงเลง

ยุทธศาสตร์ท่ี 3
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รายงานผลบุคลากรเข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

ล าดับ
ที่

วัน เดือน ปี

(ด าเนินการ)

ชื่อ -สกุล หลักสูตร/หัวข้อเร่ืองฝึกอบรม/
ประชุม/สัมมนา

สถานที่ฝึกอบรม/ประชุม/
สัมมนา

28 23 ส.ค. 65 รศ.ชานนท์  ไชยทองดี

โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
สู่ ศ ต ว ร รษ ที่  21  “ กิ จก ร ร ม
วรรณศิลป์ถิ่นอุบลฯ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี

29 31 ส.ค. 65 อาจารย์ ดร.เมธี  วิสาพรม

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ค่ า ย ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา2565 โรงเรียนบ้านกระแชง

30 31 ส.ค. 65 อาจารย์ ดร.ชูวิทย์  นาเพีย

วิทยากรวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570

ห้องประชุมราชมรรคา 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
มรภ.ศรีสะเกษ

31 31 ส.ค. 65
อาจารย์ ดร.อนุพันธ์  
สุวรรณพันธ์

การสังเคราะห์บทเรียนร่วมพัฒนา
แนว ท า ง พัฒ นา กลยุ ท ธ กา ร
ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัด

หน่วยจัดการจังหวัดระดับ            
ที่มีจุดเน้นส าคัญ จังหวัด                
ศรสีะเกษ

32 15 ก.ย. 65 อาจารย์ณัฐกร โต๊ะสิงห์

การสังเคราะห์บทเรียนร่วมพัฒนา
แนว ท า ง พัฒ นา กลยุ ท ธ กา ร
ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัด

หน่วยจัดการจังหวัดระดับ           
ที่มีจุดเน้นส าคัญ จังหวัด                
ศรสีะเกษ

33 15 ก.ย. 65 อาจารย์พิศาล  สมบัติวงศ์
เทคนิคการติดตั้งและบ ารุงรักษา
ระบบเซลล์แสงอาทิตย์

สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน    
ศรสีะเกษ

34 24-28 ก.ย. 65 ผศ.ดร.เตชภณ  ทองเติม

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
รูปแบบกา รท า วิ จัย  กา ร เ ก็บ         
ข้อมูลการท าวิจัย และแนวทาง
การขอทุนสนับสนุนงานวิจัยใน
ระดับประเทศ

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สร้างความ
เข้าใจ และเตรียมความพร้อมครูสู่หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ ด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ”

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ได้จัดโครงการ สร้างความเข้าใจ และเตรียมความ
พร้อมครูสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะด้วยการจัดการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ” เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 
โ ด ย ไ ด้ รั บ เ กี ย ร ติ จ า ก ซี วิ ท ย า ก ร  คื อ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ  ชาติมนตรี และ 
ดร .ทองอุ่ น   มั่ นหมาย ซึ่ ง การจั ดอบรม เ ชิ ง
ปฏิบัติการครั้งนี้จัดข้ึนส าหรับอาจารย์สังกัดคณะ
ครุศษสตร์ และบุคลากรที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย มีการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาที่สามารถตอบสนองให้กับบริบทสังคม
ที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย

โครงการ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตรสู่การ
ขึ้นทะเบียนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน (TQR)

ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร .ปิ ย ฉัตร   ทองแพง 
เดินทางเข้าร่วมอบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพ เกณฑ์ 
AUN-QAการพัฒนาผู้ประเมิน AUN_QA ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  รวม 3 รุ่น 
จัดโดยเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการ
พัฒนาผู้ประเมินประกันคุณภาพภายใน เกณฑ์ AUN-QA
ข้าพเจ้าจะน าความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ 
หรืออื่น ๆที่ได้รับในการไปประชุมในครั้งนี้ มาเพื่อพัฒนา
งานของสาขาการบัญชี ดังนี้ 1.พัฒนาตน  2.พัฒนาคน               
3.พัฒนางาน
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โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการจัดการความรู้ การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
และการท าสื่อการสอนที่น่าสนใจ

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและการจัดการความรู้ หัวข้อ “การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและการท าสื่อการ
สอนที่น่าสนใจ เม่ือวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2565 ณ สมายล์แลนด์รีสอร์ท อ าเภอสิรินธร 
จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาคนหรือผู้ปฏิบัติงานตลอดจนพัฒนาฐานความรู้ขององค์กร 
พัฒนางานให้มีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเกิด
เทคนิคใหม่ๆ ในการพัฒนาการด าเนินงานด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ มี
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพ ภายในโครงการมีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ หัวข้อ “การพัฒนางานเพื่อความก้าวหน้าของสาย
สนับสนุนและการสนับสนุนงานบริการการศึกษา” ถอดองค์ความรู้โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.เตชิต ศิรวงศ์เดชา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ จันทร์หม่ืน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ หัวข้อ“การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาต ิที่มีชื่ออยู่ในศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 2 ขึ้นไป”

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Microsoft Teams ส าหรับผู้สอน

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ได้ด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การใช้ ง าน MicrosoftTeams”ส าห รับผู้ สอน เ ม่ือวันที่  31 พฤษภาคม 2565 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารพัชรกิตติยาภา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ และสามารถใช้งาน Microsoft Teams ประยุกต์ปรับใช้ให้เข้าใจกระบวนการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับเกียรติจากคุณวัชรา ทองวิเศษ และ
คุณอภิวัฒน์ สุกเหลือง จากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้ในคร้ังน้ี
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กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการเบิกจ่าย
ตาม ร ะ เ บี ยบ ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร คลั ง  ใ น วัน ที่                     
24 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมถนอม อินทร
ก าเนิด โรงแรมศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มี
ความรู้ ความเข้าใจการเบิกจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
แ ล ะ ท า ง า น เ ป็ น ร ะ บ บ เ ดี ย ว กั น 

โครงการพัฒนาบุคลากร “การออกแบบหลักสูตรบน
ฐ า น ผ ล ลั พ ธ์ ก า ร เ รี ย น รู้  ( Outcome-Based 
Education: OBE)”

โดยจัดข้ึนระหว่างวันที่ 13 –14 สิงหาคม 2565             
ห้องประชุมถนอม อินทรก าเนิด โรงแรมศรีพฤทธาลัย                           
ราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ใ ห้ ค ณ า จ า ร ย์ มี ค ว า ม รู้ 
ความเข้าใจ แนวคิด หลักการ การจัดการ ศึกษา          
ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-Based Education)ของ
ผู้เรียน, ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับ              
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ โดย
ได้รับความอนุ เคราะห์จาก ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลยสัมพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลยั
ราชภัฏจันทรเกษม เป็นวิทยากรในการจัดโครงการ
ดังกล่าว

โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA
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โครงการ การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักและ
การท าผลงานวิจัยบุคลากรสายสนับสนุน”

โครงการอบรม  เชิงปฏิบัติการ “การจัดท า
คู่มือปฏิบัติงานหลักและการท าผลงานวิจัย        
บุคลาการสายสนับสนุน” ข้ึนในระหว่างวันที่ 
23-24 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 9901    
ช้ัน 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 
ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานหลักและการท าผลงานวิจัยใน
การพัฒนากระบวนการและความกา้วหน้าในสาย
อาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน

โครงการ : การจัดอบรมเสริมสร้างจิตบริการและการท างานเป็นทีมสู่องค์กรแห่งความ

การจัดอบรมเสริมสร้างจิตบริการและการท างานเป็นทีมสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ 
ในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ซึ่งถือเป็นวิธีการพัฒนาทั้งความรู้ ทักษะ พฤติกรรมและ
ทัศนคติที่ดี เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและตระหนักถึงการสร้างองค์กรแห่ง
ความส าเร็จด้วยวิธีการสร้างจิตวิญญาณการท างานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างถูกต้องตรงตาม
มาตรฐานของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมความสามัคคีและสร้างบรรยากาศตลอดจน
สภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นในการท างานเป็นหมู่คณะ ปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีใน
การท างานและการอยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัย
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โครงการ ทบทวนเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ (ร่าง) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี  (พ.ศ.2566 - 2570)

ด้วยงานนโยบายและแผน จะท าการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2561-2565) ประจ าปี พ.ศ. 2565 และจัดท า (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2566-2570) เพื่อระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ต่างๆจากบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกัน โดยมุ่งสู่
เป้าหมายและบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัยฯโดยรวม เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้
ทุกส่วนงาน ได้น าแผนฯ ไปปฏิบั ติไ ด้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิท ธิผล 
ระหว่างวันที่  26-28พฤษภาคม  2565  ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์ ริสอร์ท
จังหวัดนครราชสีมา
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คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จะด าเนินการ
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การออกแบบ
หลักสูตรบนฐานผลลัพ ธ์การ เรียนรู้  (Outcome-
BasedEducation: OBE) ” ในระหว่าง วันที่ 10-11  
มิถุนายน พ.ศ. 2565  เวลา 08.00 น.–16.30 น. ณ 
ห้ อ ง ร าชม ร ร คา  อ าคา ร ศิ ล ปะแล ะ วัฒ นธร ร ม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการออกแบบหลักสูตรบน
ฐ า น ผ ล ลั พ ธ์ ก า ร เ รี ย น รู้  ( Outcome-Based 
Education:OBE)ใ ห้ ค ณ า จ า ร ย์ ทั้ ง  5  ห ลั ก สู ต ร 
และคณาจารย์หลักสูตรอื่น ๆ ในคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ และ เพื่อให้คณาจารย์ทั้ง 5 หลักสูตร
สามารถออกแบบหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(WIL/CWIE)จนหลักสูตรผ่านสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏศรีสะเกษ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับส านัก/สถาบัน

เมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น.  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์                       
ดร.อาสนะ เชิดชู ผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานเปิด
โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ "การสรา้งความเข้าใจตัวบ่งช้ี  และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับส านัก/สถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๔"โดยได้รับเกียรติจาก นายมานะศักดิ์  
หงส์ค าชัย หัวหน้าหน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ                
ศรสีะเกษ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีบุคลากรฯ เข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “ การออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(Outcome-Based Education: OBE) ”
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การบริการวิชาการและน้อมน าแนวพระราชด าริ ที่ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาของสังคมท้องถ่ิน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

- ท้องถ่ินได้รับการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ท่ี 4.1 ส่งเสริมและน้อมน าแนวพระราชด าริเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน
กลยุทธ์ท่ี 4.2 บูรณาการพันธกิจสมัพันธ์เพือ่พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสิง่แวดล้อมของ
ท้องถ่ินที่เป็นไปตามบริบทและความต้องการในการพัฒนาท้องถ่ิน

กลยุทธ์ท่ี 4.3 พัฒนาศูนย์บริการวิชาการและวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถ่ิน

กลยุทธ์ท่ี 4.4 พัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการและวิชาชีพให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถ่ิน

กลยุทธ์ท่ี 4.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมอืการบรกิารวิชาการและวิชาชีพให้เข้มแข็ง
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มาตรการ

1) สร้างระบบบรหิารจดัการในการบรกิารวิชาการตามแนวทางพนัธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม เพื่อให้การด าเนินการโครงการและกิจกรรมเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

2) จัดท าฐานข้อมูลชุมชนท้องถ่ินเพื่อน าไปสู่การผลิต การวิจัย และ
การบริการทางวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถ่ิน

3) พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ท้องถ่ิน เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรของชุมชนท้องถ่ินให้มีศักยภาพในการท างาน

4) บูรณาการการเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา โดยให้
นักศึกษาร่วมเรียนรู้กับชุมชน เพื่อการเรียนรู้อย่างมีความหมาย

5) ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินกิจกรรมตามแนวพระราชด าริเพื่อ
พัฒนาความเข้มแข็งชุมชนท้องถ่ินบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง

6) พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงวัยในท้องถ่ิน โดยพัฒนาหลักสูตร              
ที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยเน้นไปที่หลักสูตรต่อเนื่อง

7) สร้างหลักสูตรการอบรมและศึกษาต่อเนื่องเพื่อบริการวิชาการแก่
ชุมชนท้องถ่ินที่หลากหลายตอบสนองความต้องการในเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

8) พัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมด้านอาชีพแก่ชุมชนท้องถ่ิน และ
การสร้างรายได้ของชุมชนท้องถ่ิน

9) ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4
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โครงการ บริการวิชาการแก่ชุมชน“โครงการกิจกรรมการสร้างกระบวนการกลุ่ม
เพ่ือการพัฒนาในพ้ืนท่ีบริการวิชาการแก่ชุมชนสู่การพัฒนากลุ่มท่ีเข้มแข็ง” 
บ้านจอมพระ ต าบลบึงบูรพ์  อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

การด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกันจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
“โครงการกิจกรรมการสร้างกระบวนการกลุ่มเพื่อการพัฒนาในพื้นที่บริการวิชาการแก่
ชุมชนสู่การพัฒนากลุ่มที่เข้มแข็ง” บ้านจอมพระ ต าบลบึงบูรพ์ อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ โดยมุ่งหวังว่าการบรกิารวิชาการสูชุ่มชนครั้งนี้จะได้รบัความรูค้วามเข้าใจและ
สามารถน าความรู้ ที่ น า ไปสู่ ก ารจั ดการ ชุมชนพึ่ ง ตน เองอย่ า งยั่ ง ยื น  เป็ น
กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนในระดับพื้นที่ การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นที่ สู่การพัฒนาชุมชน พัฒนาตัวเอง พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565
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โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน “โครงการฝึกอบรมการจัดท าอาหารปลานิล
สมทบการเลี้ยงปลาในกระชัง” กลุ่มเกษตรกรรักบ้านเกิด บ้านด่าน ต าบลด่าน 
อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่บริการวิชาการของคณะ ฯ ได้แก่ 
กลุ่มเกษตรรักบ้านเกิด ต าบลด่าน อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เป็นพื้นที่ติดล า
ห้วยทับทัน วันที่  29 มีนาคม 2565 ดังนั้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ด าเนินการพัฒนากลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนโดยส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง ภายใต้โครงการบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน เป็นปีที่ 1 แต่ประสบกับ
ปัญหาในการจัดท าอาหารสมทบในการเลี้ยงปลา ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสรมิและพัฒนา
กลุ่มให้ยั่งยืน คณะ ฯ จึงก าหนดให้มีโครงการฝึกอบรมการจัดท าอาหารสมทบในการ
เลี้ยงปลาในกระชังข้ึน เพื่อการพัฒนาในพื้นที่บริการวิชาการแกชุ่มชนสู่การพัฒนากลุ่ม
ที่เข้มแข็งโดยได้รับความร่วมมือจากสาขาวิชา คณาจารย์ที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ โดยมุ่งหวังว่าการบริการวิชาการสู่ชุมชนครั้งนี้จะได้รับความรู้ความ
เข้าใจและสามารถน าความรู้ที่น าไปสู่การจัดการชุมชนพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน เป็น
กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนในระดับพื้นที่ การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นที่ สู่การพัฒนาชุมชน พัฒนาตัวเอง พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
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โครงการ บริการวิชาการแก่ชุมชน การส่งเสริมสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก
แนวพระราชด าริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดวนใหญ่ ต าบลดวน
ใหญ่ อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้มีการออก
ให้บริการวิชาการและส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จัดข้ึนเมื่อวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2565 ณ บ้านดวน
ใหญ่ ต าบลดวนใหญ่ อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ โดยเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้
ชุมชนมีการพัฒนาทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของชุมชน และชุมชนมีการยกระดับ
คุณภาพคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ินให้ได้มีรายได้เพิ่มข้ึน โดยเป็นกิจกรรม
การบรรยายและการแปรรูปผลิตภัณฑ์สบู่และการแปรรูปผลิตภัณฑ์แชมพู วิทยากร
โดย  คุณนารีรัตน์ อิสริยศไกร
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โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน การบัณทิตจิตอาสา ส่ งเสริม วิชาการ                        
ธรรมาภิบาล สร้างความรู้ควบคู่คุณธรรม : ธรรมาภิบาลสัญจร 

ด าเนินการจัดโครงการบัณทิตจิตอาสา ส่ง เสริมวิชาการ ธรรมา ภิบาล 
สร้างความรู้ควบคู่คุณธรรม :  ธรรมาภิบาลสัญจร เมื่อวันที่  4 มีนาคม 2565                         
ณ หอประชุมโรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บ ารุง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการบริการวิชาการตามพันธกิจของวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 
กิจกรรมในโครงการได้จัดการบรรยายหลักธรรมาภิบาล ประชาธิปไตยกับการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยคณาจารย์จากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และจัดการแข่งขัน
ตอบปัญหาธรรมาภิบาล มีผู้เข้าแข่งขันในระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 4 –6 เพื่อบริการ
วิชาการความรู้ด้านประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล

 

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน โรงเรียนกฎหมายเคลื่อนท่ี

ด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน โรงเรียนกฎหมายเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 
15-16 มกราคม 2565  ณ โรงเรียนผักแพววิทยา ต าบลผักแพว อ าเภอกันทรารมย์ 
จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นแก่นักเรียนโรงเรียนผักแพว
วิทยาให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ช่วยสร้างความเป็นระเบียบและความสงบเรียบร้อยให้กับ
สังคม ก่อให้เกิดความเป็นธรรม และเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายในโครงการ
ได้มีการจัดอบรมซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านผู้อ านวยการสุริยนต์ จันทร์แจ่ม ผู้อ านวยการ
โรงเรียนผักแพววิทยา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ปัญหาการใช้ชีวิตของเยาวชน               
กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" "

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4

86



โครงการบริการวิชาการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการ : บริการวิชาการ

โรงเรียนหนองสาดโนนเจริญ ข้ึนในวันที่ 13 -14  มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนบ้าน
หนองสาดโนนเจริญ ต าบลหนองครก อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียนหนองสาดโนนเจริญ ให้มีสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และ     
เพื่อบ ารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดการเรียนรู้ของนักเรียน
อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมเสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบยั่งยืน  มีการด าเนินกิจกรรม
ในโครงการทั้งหมด จ านวน 5 กิจกรรม คือ 1) การบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจ           
ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 2) การจัดแยกหนังสือตามหมวดหมู่ 
3) การจัดพื้นที่สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 4) การบรรยายสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการดูแลรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) การซ่อมบ ารุงเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมมวยไทย

สาขาวิชาพลศึกษา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ด าเนิน
โครงการนี้เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมวยไทยกับนักเรียน เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะชีวิต และคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนเพื่อน้อมน า
ศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้การด าเนินชีวิต ส าหรับครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้  ณ โรงเรียนบ้านบูรพา  ต .จาน                    
อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ   ระยะเวลาด าเนินโครงการ วันที่ 25 มิถุนายน 2565

  

โครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ภาษาไทยกับการพัฒนาความคิดสร้างสรร ค์ วันที่  22-24 มิ ถุนายน 2565  
ณ โรงเรียนบ้านหนองแข้ หนองหว้าป่าสะแบง ต าบลซ า อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะ
เกษ และโรงเรียนบ้านดอนข่าอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อศึกษาสภาพ
บริบทของโรงเรียน และนักเรียนในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านการอ่าน การ
เขียน การคิดสร้างสรรค์ ของโรงเรียนขนาดเล็ก  เพื่อพัฒนาและศึกษาผลการใช้
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน การคิดสร้างสรรค์วิเคราะห์ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารและการคิดของโรงเรียนขนาดเล็ก 
เพื่อสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพส าหรับโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดสร้างสรรค์ ของโรงเรียนขนาด
เล็ก
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โครงการ พัฒนาการเรียนรู้ต้นแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางพหุปัญญาโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่

นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยช้ันปีที่ 5 ได้ผลิตสื่อการพัฒนาการเรียนรู้ทาง
พหุปัญญาโดยนักศึกษาได้ผลิตสื่อพร้อมแผนการสอนในระดับปฐมวัย จุดเน้น                   
ของการท าแผนท้องถ่ินโรงเรียนายร้อยต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่  
มีการขยายผลการเรียนรูข้องเครอืข่าย โดย  อบจ.ได้เป็นแหล่งเรียนรูข้้อมูลต้นน้ า ในการ
สนับสนุนทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์ท าให้เกิดการต่อยอดให้เกิดการผลิตสื่อ

โครงการโรงเรียนคุณธรรมสืบสานศาสตร์พระราชาน าสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน                          
ในจังหวัดศรีสะเกษ

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจัดโครงการโรงเรียนคุณธรรมสืบสานศาสตร์พระราชา
น าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในจังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ  ผ่านการบูรณาการการล่านิทาน                    
โรงละครหุ่น ณ โรงเรียนบ้านบอนวิทยาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบอน กิจกรรมแบ่ง                 
เป็น 3 ฐานหลัก ฐานที่ 1 หุ่นมือที่น่ารักและบทเพลง ฐานที่ 2 ปะติดลูกทุเรียนของฉัน                    
ฐานที่ 3 ออกแบบมงกุฎทุเรียน กิจกรรมบูรณาการกับนิทานโรงละครหุ่น 
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โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ  
BCG (U2T for BCG ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีพื้นที่ด าเนินโครงการ 200 ต าบล ประกอบไปด้วย
พื้นที่เดิม 10 ต าบล พื้นที่ใหม่ 190 ต าบล   ซึงมีผู้รับจ้างงานรวมทั้งสิ้น 1,980 คน  
ประกอบไปด้วย บุคคลในต าบล 990 คน บัณฑิตจบใหม่ 990 คน

“โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG
น้ี จะเป็นการต่อยอดการด าเนินการจาก “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายต าบลแบบบูรณาการ” โดยจะใช้ข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD)  
ที่ได้ด าเนินการมาใน “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ” 
ที่บ่งบอกถึงศักยภาพและความพร้อมของทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของพื้นที่ที่จะน ามาใช้ในการพัฒนารายพื้นที่ด้วยยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจ BCG รวมถึงการเพิ่มและรักษาระดับการจ้างงานบัณฑิต และประชาชนในพื้นที่
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ที่ อ าเภอ จังหวัด ต าบล

1 น้ าเกลี้ยง ศรีสะเกษ 6

2 กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 20

3 กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 16

4 ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 22

5 ขุนหาญ ศรีสะเกษ 8

6 โนนคูณ ศรีสะเกษ 4

7 บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 2

8 เบณจลักษ์ ศรีสะเกษ 5

9 ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 9

10 พยุห์ ศรีสะเกษ 5

11 โพธ์ิศรี
สุวรรณ

ศรีสะเกษ 5

12 ไพรบึง ศรีสะเกษ 6

13 ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รับผิดชอบด าเนินโครงการ U2T FOR BCG รวมทั้งสิน 200 
ต าบลประกอบด้วย พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ  จ านวน 22 อ าเภอ 171 ต าบล และพื้นที่จังหวัด

ยโสธร จ านวน 5 อ าเภอ 29 ต าบล

ยุทธศาสตร์ท่ี 4

14 เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 3

15 เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12

16 ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 7

17 ราษีไศล ศรีสะเกษ 13

18 วังหิน ศรีสะเกษ 8

19 ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 7

20 ศิลาลาด ศรีสะเกษ 2

21 ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 1

22 อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 6

23 ค้อวัง ยโสธร 2

24 ค าเขือนแก้ว ยโสธร 11

25 มหาชนะชัย ยโสธร 9

26 เมืองยโส ยโสธร 6

27 ทรายมูล ยโสธร 1

ที่ อ าเภอ จังหวัด ต าบล
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วันศุกร์ที่  23 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รองศาสตราจารย์ ดร .ประกาศิต อานุภาพแสนยากร 
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  กล่าวต้อนรับนายวัฒนา  
พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ  BCG (U2T BCG) ปีงบประมาณ 
2565  “U2T BCG Fair ศรีสะเกษ พร้อมด้วยแขกผู้ร่วมงานจากส่วนงานภายนอก                   
และภายใน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร .พงษ์ศัก ด์ิ ทองพันช่ัง รองอธิการบดี   
ในนามของประธานคณะกรรมการด าเนินงาน กล่าวรายงานการ  จัดโครงการ 
“มหาวิทยาลัยสู่ต าบล U2T for BCG” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรบุคลากร ที่มี
ศักยภาพทั้งที่ยังอยู่ในระหว่างการหางาน หรือก าลังท างานอยู่ในปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือ
ชุมชนต่างๆ ให้มีการเติบโตและมีรายได้ที่เพิ่มสูงข้ึนอย่างยั่งยืน รวมทั้งน าเสนอผลิตภัณฑ์
ของโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลัง โควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG 
(U2T for BCG) ในแต่ละต าบลของจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร โดยผู้เข้าร่วมใน
โครงการนี้จะต้องเข้าไปท างานกับชุมชน “เป็นระยะเวลา 3 เดือน” ผ่านการใช้หลักการ 
BCG เพื่อเพิ่มรายได้ของแต่ละต าบลทั้งสิ้นร้อยละ 10 นับ จากวันเริ่มโครงการจนวัน
สิ้นสุดโครงการ โดยเปิดรับบัณฑิต   จบใหม่ และบุคคลในต าบล ในการขับเคลื่อน
โครงการ U2T for BCG เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์  และบริการ และน า
ออกสู่ตลาดอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาเทคโนโลยีการตลาดและสินค้าทั้งแบบ 
online/offline ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย อว .จะเป็นผู้พัฒนาระบบในการ
เช่ือมต่อกับแพลตฟอร์ม (Platform)ที่มีอยู่ในตลาด และที่ส าคัญจะมีการจัดท าข้อมูล 
Thailand Community Data (TCD)  ให้สมบูรณ์ครบทุก
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โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่การพฒันา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ประจ าปีงบประมาณ 2565

ล าดับที่ หน่วยงาน
จ านวน
โครงการ

งบประมาณจัดสรร

รวมทั้งส้ิน 74 28,982,700.00

1 คณะครุศาสตร์ 10 3,600,000.00

2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14 4,100,000.00

3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 11 3,900,000.00

4 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 10 3,000,000.00

5 วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 3 900,000.00

6 คณะพยาบาลศาสตร์ 2 900,000.00

7 ส านักงานอธิการบดี 6 2,782,700.00

8 ส านักส่งเสริมและบริการวิชาการ 3 800,000.00

9 สถาบันภาษาและศิลปะวัฒนธรรม 9 5,500,000.00

10 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1,000,000.00

11 สถาบันวิจัยและพัฒนา 3 1,700,000.00

12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2 800,000.00
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิน่ 23,300,000.00
1. ด้านเศรษฐกิจ 6,400,000.00

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่อาชีพที่ยั่งยืนและยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานราก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

300,000.00

2
โครงการส่งเสริมแลพัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพการเพาะพันธุ์ปลาดุก และ
เพาะพันธุ์กบ ชุมชนบ้านสวนป่า ต าบลบักดอง อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

300,000.00

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากหัตถกรรมท้องถิ่น 
ต าบลหัวเสือ และต าบลดองก าเม็ด อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ

300,000.00

4
โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ ามันหอมระเหยต้นกราวจู ชุมชนกันทร
อม อ าเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

300,000.00

5 โครงการพัฒนา "ผ้าทอเบญจศรี" เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดศรีสะ
เกษ (ผ้าศรีลาวา ผ้าศรีล าดวน ผ้าศรีมะเกลือ ผ้าศรีกุลา และผ้าศรีมะดัน)

400,000.00

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงปลาในกระซัง และ   แปรรูปล าน้ าห้วยทับ
ทัน  บ้านจอมพระ อ าเภอบึงบูรพ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

300,000.00

7 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการผลิตและการตลาดออนไลน์ทุเรียนภูเขาไฟ
มาตรฐาน GI 

300,000.00

8 โครงการพัฒนาระบบการผลิตโคเนื้อขุนคุณภาพแบบครบวงจร 300,000.00

9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดออนไลน์-ออฟไลน์ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมผักสด
ปลอดสารพิษชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านค าเมย ต .ดูน อ.กันทรารมย์                 
จ.ศรีสะเกษ

300,000.00

10 โครงการเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 300,000.00

11 โครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พ้ืนที่ต าบลหนองแก้ว                       
อ.กันทรารมย์  

200,000.00

12 โครงการพัฒนาอาชีพเสริมการเลี้ยงจ้ีดหรีดโปรตีนเพ่ือยกระดับรายได้ 300,000.00

13 โครงการส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกรสร้างแหล่งอาหารเพ่ือความมั่นคงทางด้าน
อาหารในครัวเรือนและชุมชน

300,000.00

14 โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นขนมทอดโบราณ
และน้ าพริกเพ่ือเพ่ิมมูลค่า (มันม่วง มันเหลือง เผือก มะพร้าว เห็ด)

300,000.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 4
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ

15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพวิสาหกิจชุมชน ปลาร้าบ้านหัวนา 300,000.00

16 โครงการยกระดับการเพิ่มมูลค่าก้อนเห็ดอินทรีย์สู่การตลาดยุค
ดิจิทัลแบบสมัยใหม่

300,000.00

17 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยการผลิตของที่ระลึกชุมชน
สบู่หอมแฟนซีเพื่อการท่องเที่ยว

300,000.00

18 โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เถาวัลย์แดงชุมชนสู่เครื่อง
ตกแต่งอาคารเชิงพาณิชย์

300,000.00

19 โครงการจัดการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1,000,000.00

*โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผนวก 
University as a Marketplace

4,700,000.00

20 โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหวาย  เครือหูช้าง และเครือ
ย่านาง  กลุ่มทับทิมสยาม 07  จังหวัดศรีสะเกษ

300,000.00

21 โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
พืชเศรษฐกิจและข้าวโพดหวาน จังหวัดศรีสะเกษ

300,000.00

22 โครงการพัฒนาศักยภาพและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะม่วงของ
กลุ่มผู้ผลิตมะม่วงเพื่อการสงออก 

200,000.00

23 โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป                  
ณ วัดบานหนองดวน ต าบลหน้องห้าง อ าเภออุทุมพรพิสัย 

300,000.00

24 โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP กระเทียม
โทนดองน้ าผึ้ง ณ ต าบลสระเยาว์ อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัด            
ศรีสะเกษ

300,000.00

25 โครงการส่งเสริมการแปรรูปกระเทียมให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP 300,000.00
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิน่ (ต่อ)

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ

26 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องป้ันดินเผาไฟต่ าเพ่ือเพ่ิมคุณค่าเชิงพานิชย์ 300,000.00

27 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานไม้ไผ่ชุมชนสู่เครื่องตกแต่ง
อาคารพาณิชย์

300,000.00

28 โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพจากกากกาแฟ 300,000.00

29 โครงการยกระดับและเพ่ิมมูลค่าพริกของกลุ่มแปรรูปอาหาร ต าบลหนอง
เชียงทูน อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

300,000.00

30 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าปลาน้ าจืด (ปลาดูก ปลานิล 
ปลาแดดเดียว ปลาร้า และปลาส้ม)

300,000.00

31 โครงการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากอัญชัญชีวภาพ        
ชุมชนบ้านรงระ  ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

300,000.00

32 โครงการส่งเสริมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ านัวส าเร็จรูป                          
กลุ่มด่านราษีไศล  อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

300,000.00

33 โครงการส่งเสริมการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
ชะลอวัย (Anti-Aging) จากสารสกัดหอมแดงศรีสะเกษ ณ วิสาหกิจชุมชน
เกษตรแฟร์เทรดศรีสะเกษ ต าบลละทาย อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะ
เกษ

300,000.00

34 โครงการแปรรูปสินค้าจากผ้าเบญจศรี ศรีสะเกษ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า
ชุมชน

300,000.00

35 โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพเพาะเห็ดเศรษฐกิจและการเลี้ยงปลาดุกในบ่อ
ดิน เพ่ือยกระดับรายได้อย่างยั่งยืน ชุมชนคูสี่แจ  ชุมชนบ้านกลาง และ
บ้านแซร์สโบว์

300,000.00
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิน่ (ต่อ)

2. ด้านสังคม
4,800,000.00

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ

36 โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

400,000.00

37 โครงการจัดท าฐานข้อมูลชุมชน และสมรรถนะภาคีเครือข่าย 1,200,000.00

38 โครงการขับเคลื่อนและขยายผลวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 1,000,000.00

39 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และเตรียมพร้อม            
สู่วัยเกษียณ

600,000.00

40 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมศักยภาพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของ
ผู้สูงอายุโดยบูรณาการทฤษฎีความสูงอายุเชิงจิตสังคมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นดา้น
สุขภาพในจังหวัดศรีสะเกษ

300,000.00

41 โครงการธ ารงรักษาโรคตามความเช่ือในพิธีกรรมบ าบัดโรคพลังขับเคลื่อน
ภูมิคุ้มกันชีวิต

200,000.00

42 โครงการแนวทางขับเคลื่อนเมืองกีฬา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
ของจังหวัดศรีสะเกษ sport city

300,000.00

43 โครงการรูปแบบการท ากิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสร้างค่านิยมเป็น 1 ไม่เพ่ิง               
ยาเสพติดส าหรับเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ (sisakat model is one)

300,000.00

44 โครงการ 365 วัน ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร 100,000.00

45 โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าชุมชนโนนนกทา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 200,000.00

46 โครงการนวัตกรรมเพ่ือสู้วิกฤต Covid-19 200,000.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 4
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)

3. ด้านวัฒนธรรม 3,500,000.00

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ

47 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบกลุ่มชาติพันธุ์ 4 เผ่า (ลาว เขมร ส่วย เยอ) 1,000,000.00

48 โครงการถอดบทเรียนแหล่งเรียนรู้ศูนย์ศรีสะเกษศึกษา 500,000.00

49 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์อาเซียนศึกษา 500,000.00

50 โครงการแหล่งเรียนรู้เชิดชูเกียรติยศ "คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน" 500,000.00

51 โครงการตามรอยพระยุคลบาท แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น 500,000.00

52 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ร้อยภาพพันเร่ืองเมืองศรีสะเกษ 500,000.00

4. ด้านการศึกษา 1,600,000.00
53 โครงการการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เขตพ้ืนที่

นวัตกรรม
400,000.00

54
โครงการการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมในโครงการพระราชด าริ

300,000.00

55 โครงการการพัฒนาการเรียนรู้ต้นแบบ "ห้องเรียนคุณธรรม-วิถีพุทธ" 300,000.00

56 โครงการการพัฒนาการเรียนรู้ต้นแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางพหุปัญญา โรงเรียนต ารวจ
ตระเวณชายแดน

300,000.00

57
โครงการโรงเรียนคุณธรรมสืบสานศาสตร์พระราชาน าสู่การพัฒนาทีย่ั่งยืนในจังหวัดศรีสะเกษ

300,000.00

5. ด้านสิ่งแวดล้อม 2,300,000.00
58 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม "ศิลป์รักษ์ป่า" 300,000.00

59 โครงการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรและการท่องเที่ยวชุมชน 300,000.00

60
โครงการแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเมืองสะอาด จัดการขยะมูลฝอยและน้ าเสียแบบมีส่วนร่วม

400,000.00

61 โครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการท้องถิ่นสู่สังคมสีเขียวอย่างยั่งยืน 300,000.00

62 โครงการธนาคารน้ าใต้ดินด้วยระบบปิดเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน โดยชุมชน  อ าเภอเมือง
จันทร์จังหวัดศรีสะเกษ

300,000.00

63
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชป่าชุมชนพลังขับเคลื่อนภูมิคุ้มกันชีวิตเพ่ือสุขภาวะชุมชน

200,000.00

64 โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกาะภูเชือกและบ้านทบัทิม
สยาม 07

300,000.00

65 โครงการส่งเสริมถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 200,000.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 4
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ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 2,100,000.00

66 โครงการพัฒนาสื่อวีดีทัศน์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต

500,000.00

67 โครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก 300,000.00

68
โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ

500,000.00

69 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการ
วิจัยและสร้างนวัตกรรมต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น : Lab 
School

500,000.00

70 โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของ
ผู้เรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

300,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 2,800,000.00

71 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
นักศึกษา

1,500,000.00

72 โครงการพัฒนาสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษา 1,000,000.00

73 โครงการเตรียมความพร้อมเส้นทางสู่วิชาชีพครู ส าหรับนักศึกษา
ครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

300,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 782,700.00

74 โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 782,700.00
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การอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟศูลิปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เผยแพร่และการอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์ท่ี 5.2 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถ่ิน ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพ

กลยุทธ์ท่ี 5.3 ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อจัดกิจกรรมอนุรักษ์เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม

มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน
1) พัฒนาระบบและกลไกการท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

โดยบูรณาการกับการเรยีนการสอน การบริการวิชาการและการวิจยั
2)  อนุรักษ์และสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
3)  ส่งเสริมการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถ่ินและสากล
4)  สร้างความร่วมมือกบัสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนา                      

ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
5)  สนับสนุนการมีสว่นร่วมของนักศึกษาทุกคนในกจิกรรมท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน
6)  รวบรวมข้อมูลและจดัท าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาของจงัหวัด  

ให้เป็นที่ ยอมรับเพื่อเป็นแหล่งศึกษาและอ้างอิง
7)  พัฒนาสถานที่แสดงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อเป็นแหล่งศึกษา

เรียนรู้ของชุมชน ท้องถ่ินและผู้มาเยือน
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เจ้าภาพการประชุมสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ณ ห้องวิเศษสิงหนาท อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ5 รอบ 2 เมษายน 2558 (ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม) รองศาสตราจารย์ 
ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราช ภัฏ             
ศรีสะเกษ น าคณะสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ แห่งประเทศไทย                 
กลุ่ มภาคตะวันออกเ ฉียง เหนือ ทั้ ง  11 แห่ง  ต้อนรับ ดร .ดนุช  ตัน เทอดทิต ย์
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ ท่าน              
ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมผู้อ านวยการสถาบัน/ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลยั      
ราชภัฏแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8/2564 ซึ่งมีก าหนดการ              
ในวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2564 โดยมีกิจกรรมดังนี้

- การประชุมสภาศิลปะและวัฒนธรรม
- ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผช.รมต.อว พบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
- เยี่ยมชมแหล่งเรียนรูท้ี่ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม
- ลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชนทอผ้าโบราณบ้านพิงพวย อ าเภอศรีรัตนะ 
- สักการะหลวงพ่อตาตน วัดส าโรงเกียรติ อ าเภอขุนหาญ
- ศึกษาทุ่งกะบาลกะไบ อ าเภอขุนหาญ
- กิจกรรมบายศรีสูข่วัญแบบชนเผ่าเขมร
- พาแลง ชมกิจกรรมการแสดง 4 เผ่าไทศรีสะเกษ
- เยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
- ชมปราสาทโดนตรวน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5



ประชุมสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาสนะ 
เชิดชู ผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบัน
ภาษาฯ ได้เข้าร่วมประชุมสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย 
ณ ห้องประชุม ท 209 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว 
จังหวัดพิษณุโลก

   
 

  
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5

104



โครงกำรวันแม่แห่งชำติ “กินนมแม่ เห่กล่อมลูก”เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนำง
เจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ประจ ำปี 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร 
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการวันแม่แห่งชาติ “กินนมแม่ เห่กล่อมลูก” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ าปี  2565 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาสนะ เชิดชู ผู้อ านวยการสถาบันภาษาศิลปะและ
วัฒนธรรม ในนามของคณะกรรมการจดัโครงการวันแม่แห่งชาติฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน 
ภายในกิจกรรมจัดให้มีพิ ธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ประจ าปี  2565 รวมทั้ ง 
มกีารแสดงดนตรีให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมอีกด้วย เนื่องจาก วันที่ 12 สิงหาคม ของ
ทุกปี เป็นวันส าคัญวันหนึ่งของชาติ คือเป็นที่รู้จักกันมายาวนานว่าเป็น “วันแม่
แห่งชาติ”
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พิธีไหว้ครูบูชาบูรพาจารย์แห่งงานศิลป์

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565 ณ อาคารศิลปะและวัฒนธรรม (หลังเก่า) มหาวิทยาลัยราช
ภัฏศรีสะเกษ โดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดพิธีไหว้ครูบูชาบูรพาจารย์แห่งงาน
ศิลป์ เตรียมพร้อมการแสดงละครแสง สี เสียง ศรีพฤทเธศวร งานเทศกาลดอกล าดวนบาน สืบ
สานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจ าปี 2565 ซึ่งจะมีข้ึนระหว่างวันที่ 9-13 ม.ีค. นี้ ที่บริเวณ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ โดยได้รับเกียรติจากนายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภา
วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และนายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะ
เกษ ร่วมกันเป็นประธานในพิธีไหว้ครูบูชาบูรพาจารย์แห่งงานศิลป์ในครั้งนี้ โดยมีรอง
ศาสตราจารย์  ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
นายสุรพล ตั้งคณสกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 น าคณะอาจารย์ นักศึกษาและนักแสดง เข้าร่วมพิธีจ านวนมาก โดยภายในงานพิธี     
ในครั้งนี้มี พระครูวิสุทธิสีลากร (หลวงปู่เส็ง) วัดปราสาทเยอใต้ พระอาจารย์สรรพสิทธิ ปภาโส
หรือหลวงตาพัน วัดพิหารตรางสวาย พระอธิการประหยัด สุจิณโณ วัดบ้านติมรัตนาราม พระ
ครูสุ วรรณ อุทัยดิตศ์ วัดปรือใหญ่  พระครูสิท ธิธรรมญาณ เจ้ าอาวาส วัดโคกตาล 
และพระครูสังฆรักษ์เอกพันธ์ ปญาภทรเมธี วัดปรือคัน นั่งปรกอธิษฐานจิต เสริมบารมี 
ปราบไพรีพินาศ ในการประกอบพิธีไหว้ครูบูชาบูรพา  จารย์แห่งงานศิลป์ในครั้งนี้  เพื่อความ
เป็นสิริมงคลให้แก่นักศึกษา ผู้แสดงละคร และประชาชนทั่วไป  ที่เข้าร่วมพิธีให้ประสบแต่
ความส าเร็จทุกประการ
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เมื่ อ วันที่  8 เมษายน พ .ศ . 2565  เ วลา 
09.00 น. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม      
จัดโครงการประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่ สืบสาน
วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย  ป ร ะ จ า ปี  2 5 6 5  โ ด ย              
รองศาสตราจารย์  ดร .ประกาศิต อานุภาพ
แสนยากร รักษาราชแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการเปลี่ยนผ้า
อังสะและถวายมาลัยแด่พระพุทธราชภัฏมุนี 
ศรีสะเกษ สรงน้ าพระพุทธราชภัฏมุนีศรีสะเกษ 
สรงน้ าพระสงฆ์ กิจกรรมบริจาคเงินเพื่อบูรณะ
ศาลาประดิษฐานพระพุทธราชภัฏมุนีศรีสะเกษ 
กิจกรรมมาติกา-บังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้กับ    
บรรพชนผู้ล่วงลับ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ 
และบุคลกร ร่วมโครงการ พร้อมทั้งมีการประกวด
แต่งกายด้วยชุดไทยดีเด่น ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลได้แก่ 
นายอิทธิพล มะโนธรรม บุคลากร คณะพยาบาล
ศาสตร์  และ  อาจารย์ฑิ ฆัมพร  เพทรา เวช 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

แห่และทอดกฐินสามัคคี
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 

เวลา 09.00น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .
อาสนะ เชิดชู ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  ใ น ฐ า น ะ ผู้
ประสานงานหลักในนามมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏศรีสะ เกษ ได้ รับ เ กียรติจาก
อาจารย์ ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดี
,ผศ.อธิชาติ บุญญยศยิ่ง ผู้อ านวยการ
ส านักส่งเสริมและบริการวิชาการพร้อม
ด้วยบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯร่วมแห่
กฐินและทอดกฐินถวาย ณ วัดจ าปา 
บ้านหัวนา อ.กันทรารมย์  จ.ศรีสะเกษ 
ได้ ปั จ จั ย ส ายมห า วิทย าลั ยร าช ภัฏ                  
ศรีสะเกษ  จ านวน 34,981 บาท ยอด
รวมทั้งหมด 239,426 บาท

ยุทธศาสตร์ท่ี 5
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วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเนื่อง
ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร  วันชาติและวันพ่อแห่ งชาติ  5 
ธันวาคม 2564มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ประกอบพิ ธีวางพานพุ่มดอกไม้  น้อมร าลึก ใน            
พระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
5 ธันวาคม  2564  โดย  มี ร องศาส ตราจาร ย์ 
ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็น
ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษา วางพานพุ่มดอกไม้ หน้าพระ
บรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และกล่าวน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีพระมหากรุณา     
ต่อพสกนิกรและชาวราชภัฏอันหาที่สุดมิได้
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รางวัล " เพชรศรีพฤทเธศวร" ประจ า ปี
พุทธศักราช 2565

เมื่ อ วันที่  31 สิ งหาคม 2565 เวลา 
09.30 น. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ     
ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม โดยนายวัฒนา 
พุฒิ ช าติ  ผู้ ว่ า ร าชการ จั ง ห วัดศรี ส ะ เกษ 
มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจ าจิต รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานใน
พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทาง
วัฒนธรรม ราง วัล  "เพชรศรีพฤทเธศวร " 
ประจ าปีพุทธศักราช 2565 ประกอบด้วย                
1.พระครูบวรสังฆรัตน์ รองเจ้าคณะอ าเภอ
กันทรารมย์ เจ้าอาวาสวัดจ าปา 2.นายวิทยา 
วิรารัตน์  ประธานสภาวัฒนธรรมจั งห วัด                   
ศรีสะเกษ 3. นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรม
จังหวัด  ศรีสะเกษ 4.นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ 
ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ศรีสะเกษ  5.นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายก
อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว นจั ง ห วั ดศ รี ส ะ เ ก ษ                 
6.นายสาธิต พันธุมาศ หัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุ
สัต ว์ป่ าห้วยศาลา อ . ภูสิ งห์  7.นางอุ ไรพร 
สีหะวงษ์ (แม่นกน้อย) เจ้าของวงเสียงอีสาน) 
และบุคคลากรภายในสถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรมจ านวน
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รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส่วนราชการในจังหวัดศรีสะ
เกษ ร่วมเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2565 "ส าราญแห่งศรัทธา สมมาสาย
นที สืบสานวิถีประเพณีลอยกระทง" ณ หนองน้ าศรีวิชัย โดยมี ผู้ช่วยศาลตราจารย์
ดร .อาสนะ เชิดฐ ผู้อ านวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ในนามของ
คณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ

มหาวิทยาลัยราธภัฏศรีสะเกษ เป็นหน่วยงานการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ที่มีบทบาทภาระหน้าที่ด้านการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมและพัฒนาชุมธน รวมทั้งกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถ่ิน การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จึงมีความส าคัญอยา่ง
ยิ่งต่อการแสดงถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถ่ิน 

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยงานในจังหวัดทั้งภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งสนับสนุนการประกวด นางนพมาศ นางฟ้าจ าแลง การแสดงของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วงโปงลางผกาล าดวน วงลูกทุ่งสี่
เผ่าไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วงดนตรีจากสาขาดนตรีศึกษา การออกร้านค้า 
นิทรรศการต่างๆ ของนักศึกษา สร้างขวัญและก าลังใจและการขอขมาต่อพระแม่คงคา 
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย

ยุทธศาสตร์ท่ี 5

110



เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

- ระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้

กลยุทธ์

กลยุทธ์ท่ี 6.1 พัฒนาระบบงานสู่ความเป็นเลิศด้วยหลักธรรมาภิบาลและเสริมสร้างระบบ
บริหารงานตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ท่ี 6.2 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น E-University

กลยุทธ์ท่ี 6.3 พัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรอย่างต่อเนื่องและส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีส่วนร่วม

กลยุทธ์ท่ี 6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความเช่ียวชาญ
ในวิชาการและวิชาชีพ

กลยุทธ์ท่ี 6.5 สร้างเครือข่ายความรว่มมือกับองค์กรท้องถ่ินทั้งภาครฐัและเอกชน

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน

1) ทบทวนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบการท างานให้กระชับ รวดเร็ว 
ถูกต้อง มีความยืดหยุ่นโดยเน้น ประสิทธิผลของงาน และน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้บริหารจัดการให้ครบทุกพันธกิจ

2) พัฒนาระบบบริหารจดัการสูเ่กณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากลเพื่อการรบัรอง
การแข่งขันในอนาคต

3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ให้สวยงาม ทันสมัย มีเอกลักษณ์ สามารถสร้าง
ความประทับใจแก่ผู้มาเยือน

4) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา

5) สร้างเครือข่ายของบุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรยีนรูภ้ายในและภายนอกองค์กร 
ทั้งในและต่างประเทศ

6) สร้างแรงจูงใจและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อน าไปสู่ความศรัทธาของบุคลากร 
และความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย

7) จัดระบบบริหารจัดการทุนมนุษย์ ให้มีความเหมาะสมเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

8) ปรับปรุงระบบการประเมินงานและสมรรถนะบุคลากรให้เป็นไปตามบทบาท
หน้าที่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับของบุคลากร

9) ส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ

10) ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความช านาญในต าแหน่งงาน และสามารถ
เข้าสู่ ersity
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มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน (ต่อ)

11) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรทุกคนให้สามารถสื่อสารในระดับใช้
งานได้

12) ยกย่องเชิดเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ท าคุณความดี หรือสร้างผลงานจนสร้าง
ช่ือเสียงแก่มหาวิทยาลัย

13) เสริมสร้างค่านิยมร่วมในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและการ
พัฒนาท้องถ่ินแก่บุคลากร

14) พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างเป็น
รูปธรรม

15) ส่งเสริมให้มีการก าหนดกระบวนการและลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานที่เป็น
รูปธรรม ก่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติ

16) ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) ในการพัฒนาองค์กรทุกระดับ

17) ส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเป็น Green University
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์

หรือประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งผ่านความเห็นชอบในคราวประชุมสภา
มหา วิทยาลัยราชภัฏศรี สะ เกษ ครั้ งที่  9/2564 วันที่   26 กันยายน 2564                          
โดยมีวัตถุประสงค์ในการรายงานเพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ /
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 เป็นข้อมูลในการวางแผนบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

บัดนี้สิ้นไตรมาส 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองนโยบายและแผนได้              
น าข้อมูลการรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณจากทุกหน่วยงานมาประมวลผลและ
วิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและอนุมัติจ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน
งบประมาณปี พ.ศ.2565

แผ่นดิน บ ารุงการศึกษา รวม

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 115,390,600 74,500,000 189,890,600

แผนงานพื้นฐาน 140,301,100 30,866,000 171,167,100

แผนงานยุทธศาสตร์ 35,247,600 - 35,247,600

รวมงบประมาณ 290,939,300 105,366,000 396,305,300

ร้อยละ 73.41 26.59 100

หน่วย : บาท
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ตารางท่ี 2 : งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ าแนกตามประเภทงบประมาณ 

หน่วย : บาท 

แหล่งงบประมาณ 
ประเภทงบประมาณ 

งบภาพรวม งบประจ า งบลงทุน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

งบประมาณแผ่นดิน 290,939,300 73.41 161,840,100 61.48 129,099,200 97.03 
งบประมาณบ ารุงการศึกษา 105,366,000 27.59 104,414,700 39.52 3,951,300 2.97 

รวม 396,305,300 100 263,254,800 100 133,050,500 100 

 

ตารางท่ี 3 : งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและอนุมัติ จ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วย : บาท 
หน่วยงาน ประเภทงบประมาณ พ.ศ.2565 

งบแผ่นดิน งบ บกศ. งบ กศ.บป. รวม 
1. ส านักงานอธิการบดี 944,900 6,265,700 - 7,210,600 
2. ส านักส่งเสริมและบริการวิชาการ 289,000 1,046,00 - 1,335,100 
3. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 95,000 1,572,500 - 1,667,500 
4. สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 19,600 656,400 - 676,000 
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 75,000 1,400,000 - 1,475,000 
6. คณะครุศาสตร์ 1,012,600 1,974,700 - 2,987,300 
7. คณะศิลปศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 600,000 1,377,900 21,000 1,998,900 
8. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 565,200 1,332,200 19,000 1,916,400 
9. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 535,000 1,272,000 30,000 1,837,000 
10. วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 600,000 1,233,000 18,000 1,851,000 
11. คณะพยาบาลศาสตร์ - 1,200,000 - 1,200,000 
12. ส่วนกลาง 286,203,000 82,647,500 3,300,000 372,150,500 

รวม 290,939,300 101,978,000 3,388,000 396,305,300 

 

ตารางท่ี 4 : เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี 

หน่วย : ร้อยละ 

รายการ 
รวม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

เบิกจ่าย ใช้จ่าย เบิกจ่าย ใช้จ่าย เบิกจ่าย ใช้จ่าย เบิกจ่าย ใช้จ่าย เบิกจ่าย ใช้จ่าย 
ภาพรวม 93.00 100.00 30.00 34.08 21.00 22.16 21.00 25.50 21.00 18.26 
ประจ า 98.00 100.00 34.00 35.33 23.00 20.45 22.00 25.98 19.00 18.24 
ลงทุน 75.00 100.00 13.00 28.96 16.00 29.19 17.00 23.50 29.00 18.35 
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ตารางท่ี 5 : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามแหล่งเงินและประเภทของ

      งบประมาณ 

หน่วย : บาท 

 

หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 30 กันยายน 2565 งบประมาณแผ่นดิน ตามผลเบิกจ่ายที่ปรากฏใน

ระบบ GFMIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  จากการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565        

(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม จ านวน 361,965,708.81 

บาท (ร้อยละ 88.40) เป็นรายจ่ายประจ า จ านวน 272,344,093.27 บาท (ร้อยละ 98.52) รายจ่ายลงทุน 

จ านวน 89,621,615.54  บาท (ร้อยละ 67.36) และเม่ือเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี  

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

ภำพรวม 290,939,300.00 248,364,531.88 85.37 42,043,266.50 14.45 531,501.62 0.18 

รายจ่ายประจ า 161,840,100.00 161,308,598.38 99.67 - - 531,501.62 0.33

รายจ่ายลงทุน 129,099,200.00 87,055,933.50 67.43 42,043,266.50 32.57 - 0.00

ภำพรวม 118,536,750.00 113,601,176.93 95.84 4,689,227.00 3.96 246,346.07 0.21 

รายจ่ายประจ า 101,414,700.00 97,986,739.89 96.62 3,306,027.00 3.26 121,933.11 0.12

รายจ่ายลงทุน 3,951,300.00 2,565,682.04 64.93 1,383,200 35.01 2,417.96 0.06

ขอเพ่ิม 10 % 13,170,750.00 13,048,755.00 99.07 - - 121,995.00 0.93

ภำพรวม 409,476,050.00 361,965,708.81 88.40 46,732,493.50 11.41 777,847.69 0.19 

รายจ่ายประจ า 276,425,550.00 272,344,093.27 98.52 3,306,027.00 1.20 775,429.73 0.28

รายจ่ายลงทุน 133,050,500.00 89,621,615.54 67.36 43,426,466.50 32.64 2,417.96 0.0018

งบแผ่นดิน

รวม

งบบ ารุงการศึกษา

เบกิจำ่ยสะสม ไตรมำสที ่4 คงเหลอืแหลง่งบประมำณ จดัสรร

ผลกำรด ำเนินงำน

กันเงินงบประมำณ

99.67

67.43

96.9

64.93

98.52

67.36

0
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รายจ่ายประจ า รายจ่ายลงทุน

กราฟภาพรวมผลการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 4 จ าแนกตามงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณบ ารุงการศึกษา ภาพรวม

งบประจ  

เป้าหมายไตรมาส   

      %) 

งบลงทุน 

เป้าหมายไตรมาส 4 

(75.00%) 
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(ตารางที่ 4) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสังคม    

ภายหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส 4 

ภาพรวม ร้อยละ 93 รายจ่ายประจ า ร้อยละ 98 และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 75 จ าแนก ดังนี้ 

1. งบประมาณแผ่นดิน  

รายการ 
เป้าหมายการเบิกจ่าย 
ตามมติคณะรัฐมนตรี 

ร้อยละการเบิกจ่าย 
ไตรมาส ที่ 4 

สูง/ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

ภาพรวม 93 85.37 ต่ า 7.63  
รายจ่ายประจ า 98 99.67 สูง 1.67  
รายจ่ายลงทุน 75 67.43 ต่ า 7.57  

  มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 

30 กันยายน 2565 ในภาพรวมต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 7.63 รายจ่ายประจ าสูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 1.67 

และรายจ่ายลงทุน ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 7.57 โดยมีปัจจัยที่ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตาม

แผน คือ ผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้างและสภาพภูมิอากาศที่มีฝนตกพายุเข้าจึง

ไม่สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสถาณการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้แรงงานใน

การก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบในการติดเชื้อไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ ส่งผลให้ผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการ

ก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในงวดงานต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง 
 

2. งบประมาณบ ารุงการศึกษา 

รายการ 
เป้าหมายการเบิกจ่าย 
ตามมติคณะรัฐมนตรี 

ร้อยละการเบิกจ่าย 
ไตรมาส ที่ 4 

สูง/ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

ภาพรวม 93 95.84 สูง 2.84  
รายจ่ายประจ า 98 96.90 ต่ า 1.10  
รายจ่ายลงทุน 75 64.93 ต่ า 10.07  

  มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณบ ารุงการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในภาพรวมสูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 2.84 รายจ่ายประจ าต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 

1.10 และรายจ่ายลงทุน ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 10.07 

  ทั้งนี้ กองนโยบายและแผนได้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัย จ าแนกตามผลผลิต/โครงการ ตามเอกสาร พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดส่งรายงานโดยบันทึกข้อมูลในระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงบประมาณ 

ระบบ EVMIS เรียบร้อยแล้ว เพื่อน าเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 
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รายงานการเงินรวม 
ประจ าปีงบประมาณ 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายละเอียด
เพ่ิมเติม
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 273,255,920.95         213,634,367.33         

ลูกหน้ีระยะส้ัน 6 16,121,798.84           7,534,563.51            

เงินลงทุนระยะส้ัน 7 74,471,704.35           73,784,374.45           

วัสดุคงเหลือ 8 1,079,815.79            1,210,162.79            

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 9 70,634.01                74,020.75                

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 364,999,873.94       296,237,488.83       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 10 18,265,000.00           18,160,000.00           

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 11 2,180,419,018.60       2,146,033,268.01       

สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน - สุทธิ 12 79,334,831.37           65,091,755.86           

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 13 79,891.41                139,891.41               

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - สุทธิ 14 79,325,338.39           81,813,870.06           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,357,424,079.77     2,311,238,785.34     

รวมสินทรัพย์ 2,722,423,953.71     2,607,476,274.17     

หน้ีสินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 

หน้ีสิน 

หน้ีสินหมุนเวียน 

เจ้าหน้ีระยะส้ัน 15 4,776,549.46            7,210,916.78            

เงินรับฝากระยะส้ัน 16 63,208,140.83           16,261,392.30           

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 67,984,690.29         23,472,309.08         

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เจ้าหน้ีระยะยาว 17 3,323,793.48            7,945,137.36            

เงินรับฝากระยะยาว 18 132,204,642.47         133,939,395.91         

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 135,528,435.95       141,884,533.27       

รวมหน้ีสิน 203,513,126.24       165,356,842.35       

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ทุน 49,418,756.46           49,418,756.46           

รายได้สูง/(ต่่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 2,469,492,071.01       2,392,700,675.36       

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 2,518,910,827.47     2,442,119,431.82     

รวมหน้ีสินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 2,722,423,953.71     2,607,476,274.17     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของรายงานการเงินน้ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี  30 กันยายน  2565

(นางสาวพัทธ์ธีรา เสาร์ชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าท่ี                                

หัวหน้างานคลัง

(ดร.ชูวิทย์ นาเพีย)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้

รายได้จากงบประมาณ 19 303,491,722.91      408,309,523.79      

รายได้จากเงินกู้และรายได้อ่ืนจากรัฐบาล 20 9,306,700.00         47,020,550.00        

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 21 181,285,710.00      137,478,431.51      

รายได้อ่ืน 22 19,197,638.62        18,918,819.64        

รวมรายได้ 513,281,771.53     611,727,324.94     

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 23 218,043,564.73      192,692,092.28      

ค่าบ าเหน็จบ านาญ 24 2,167,985.65         1,633,076.74         

ค่าตอบแทน 25 9,871,154.00         15,852,267.68        

ค่าใช้สอย 26 43,441,579.56        36,274,217.02        

ค่าวัสดุ 27 20,833,973.63        19,786,788.75        

ค่าสาธารณูปโภค 28 11,362,814.30        16,572,449.52        

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 29 107,187,221.45      125,676,754.07      

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 30 18,892,668.44        62,903,309.42        

ค่าใช้จ่ายอ่ืน 31 2,895,804.00         4,141,164.76         

รวมค่าใช้จ่าย 434,696,765.76     475,532,120.24     

รวมรายได้สูง/(ต ่า)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน 78,585,005.77       136,195,204.70     

ต้นทุนทางการเงิน 32 1,798,656.12         2,396,751.27         

รายได้สูง/(ต ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 76,786,349.65       133,798,453.43     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ งของรายงานการเงินน้ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

งบแสดงผลการด่าเนินงานทางการเงิน 

ส่าหรับปีส้ินสุด วันที  30 กันยายน 2565

(นางสาวพัทธ์ธีรา เสาร์ชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าท่ี                                

หัวหน้างานคลัง

(ดร.ชูวิทย์ นาเพีย)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ
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(หน่วย : บาท)

ทุน รายได้สูง/ต ่ากว่า องค์ประกอบอื นของ รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ค่าใช้จ่ายสะสม สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที  30 กันยายน 2564 - ตามที รายงานไว้เดิม 49,418,756.46       2,392,700,675.36        -                      2,442,119,431.82           

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน -                       5,046.00                     -                       5,046.00                         

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชี -                       -                            -                       -                                

ยอดคงเหลือ ณ วันที  30 กันยายน 2564 - หลังการปรับปรุง 49,418,756.46       2,392,705,721.36        -                     2,442,124,477.82           

การเปลี ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส่าหรับปี 2565

การเปล่ียนแปลงท่ีท าให้ทุนเพ่ิม/ลด -                       -                       -                                

รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายส าหรับงวด -                       76,786,349.65             -                       76,786,349.65                 

ก าไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน -                       -                            -                       -                                

ยอดคงเหลือ ณ วันที  30 กันยายน 2565 49,418,756.46       2,469,492,071.01        -                      2,518,910,827.47           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนี งของรายงานการเงินน้ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

งบแสดงการเปลี ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ส่าหรับปีส้ินสุด วันที  30 กันยายน 2565

(นางสาวพัทธ์ธีรา เสาร์ชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าท่ี                                

หัวหน้างานคลัง

(นางสาวพัทธ์ธีรา เสาร์ชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าท่ี                                

หัวหน้างานคลัง

(ดร.ชูวิทย์ นาเพีย)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ
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(หน่วย : บาท)

ทุน รายได้สูง/ต ่ากว่า องค์ประกอบอื นของ รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ค่าใช้จ่ายสะสม สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที  30 กันยายน 2563 - ตามที รายงานไว้เดิม 49,418,756.46       2,051,691,518.97        -                      2,101,110,275.43           

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน -                       (48,171,375.65)             -                       (48,171,375.65)                 

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชี -                       -                            -                       -                                

ยอดคงเหลือ ณ วันที  30 กันยายน 2563 - หลังการปรับปรุง 49,418,756.46       2,003,520,143.32        -                     2,052,938,899.78           

การเปลี ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส่าหรับปี 2564

การเปล่ียนแปลงท่ีท าให้ทุนเพ่ิม/ลด -                       255,382,078.61            -                       255,382,078.61                

รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายส าหรับงวด -                       133,798,453.43            -                       133,798,453.43                

ก าไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน -                       -                            -                       -                                

ยอดคงเหลือ ณ วันที  30 กันยายน 2564 49,418,756.46       2,392,700,675.36        -                      2,442,119,431.82           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนี งของรายงานการเงินน้ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

งบแสดงการเปลี ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ส่าหรับปีส้ินสุด วันที  30 กันยายน 2564

(นางสาวพัทธ์ธีรา เสาร์ชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าท่ี                                

หัวหน้างานคลัง

(นางสาวพัทธ์ธีรา เสาร์ชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าท่ี                                

หัวหน้างานคลัง

(ดร.ชูวิทย์ นาเพีย)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ปีการศึกษา 2565

ยุทธศาสตร์ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ
แผนพัฒนาการศึกษา

เป้าหมาย บรร
ลุ

ร้อยละ ไม่
บรรลุ

ร้อย
ละ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและ
ประเทศ

16 15 93.75 1 6.25

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย การสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม

7 7 100 - -

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

5 5 100 - -

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการและน้อมน าแนว
พระราชด าริ ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาของ
สังคมท้องถิ่น

8 8 100 - -

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

5 5 100 - -

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยโดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล

8 6 75 2 25

รวมทั้งสิ้น 49 46 93.88 3 6.12

ตารางแสดงผลการด าเนินงานสรุปโดยตามรวมตามตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย และการบรรลุเป้าหมาย
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ตัวชี้วัดท่ีไม่บรรลุเป้าหมาย
1. สัดส่วนนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ต่อนักศึกษาด้านสังคมศาสตร์
2. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA)
3. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคุีณวุฒิปริญญาเอก ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า

ทั้งหมด

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
1. ควรพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

เศรษฐกิจ ตลาดแรงงาน เทคโนโลยี  และผู้ใช้บัณฑิต อาทิ พัฒนาหลักสูตรสร้างความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ ปรับปรุงหลักสูตรให้มีการเรียนการสอนที่ทันสมัยต่อการ
พัฒนาประเทศ ปรับแผนและกลยุทธ์การรับสมัครนักศึกษาให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน

2. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีวางไว้ โดยต้องมีการปรับปรุงดังน้ี
1.แสดงกิจกรรมที่ด าเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมด้าน

คุณธรรมและความโปร่งใส และน าเสนอในรูปแบบสรุปผลการด าเนินงาน รายงาน               
ผลการด าเนินงานเป็นรูปธรรมชัดเจน

2.แสดงการด าเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่
ต้องสอดคล้องกับมาตรการและ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

3.แสดงข้อมูลรายละเอียดของแผนปฏิบัติการฯ ในส่วนของบประมาณ 
โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ   ผลการด าเนินงาน คลอบคลุมปี พ.ศ. 2565

4. รายงานติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต ประจ าปี รอบ 6 เดือน
5. แสดงองค์ประกอบ ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ในส่วนของปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย               ที่วางไว้ เนื่องจากมีอาจารย์หลายท่านที่พึ่งบรรจุ
ใหม่ ไม่ถึงเกณฑ์ โดยมหาวิทยาลัยให้ความสนับสนุน ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อ 
พร้อมมอบหมายให้ก ากับติดตามโดยคณะ/มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน

ผลลัพธ์ บรรลุ ไม่บรรลุ

1. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษา ต่างประเทศตาม สกอ. ก าหนด (ภาษาอังกฤษและภาษาในประเทศ
อาเซียน)

20 65.04 

2. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้าน
ดิจิทัล

70 90.76 

3. ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 70 80.21 

4. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในเวลา 1 ปี

70 80.26 

5. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าตรงสาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษา

45 54.21 

6. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับรองจากสถาบันวิชาชีพ 100 100 

7. ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับ
การท างาน

90 100 

8. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการทวนสอบ 100 100 

9. ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 50 89.03 

10. สัดส่วนนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ต่อนักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 20/80 16.71/83.29 

11. จ านวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่อง ในด้าน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการด้านอื่น ๆ

70 257 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (วัดคุณภาพบัณฑิต คุณธรรม 
จริยธรรม)

3.75 4.43 

13. ระดบัควำมส ำเร็จของกำรส่งเสริมคณุลกัษณะบณัฑิตตำมกรอบ
มำตรฐำนกำรเรียนรู ้สรำ้งคณุธรรม จริยธรรมที่จัดกับนักศกึษำ

5 5 

14. ระดบัควำมส ำเร็จของกำรพฒันำนักศกึษำใหเ้ป็นไปตำมอัตลกัษณข์อง
มหำวิทยำลยั

5 5 

15. ระดบัควำมพงึพอใจของนำยจำ้งผูป้ระกอบกำรและผูใ้ชบ้ณัฑิต 3.51 3.93 

16. ระดบัควำมพงึพอใจของนักศกึษำต่อกำรจัดกำรเรียนสอนของอำจำรย์
ประจ ำวิชำ

3.51 4.03 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานรายตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และการบรรลเุป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม 
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ
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ตัวชี้วัด
ค่า

เป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน

ผลลัพธ์ บรรลุ ไม่บรรลุ

1.ร้อยละโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ 
หรือในระยะเวลาที่ก าหนต่อโครงการวิจัย/
งานสร้างสรรค์

80 87.40 

2. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
น ามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน
ต่ออาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจัยและ/
หรือชุมชน

30 30.14 

3. ร้อยละของงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ

30 86.24 

4. สัดส่วน จ านวน เงิน ทุนสนับสนุน 
งานวิจัยภายนอกต่ออาจารย์ประจ าและ
นัก วิ จั ย ป ร ะ จ า  (แ ย ก ต า มก ลุ่ ม วิ ช า
วิทยาศาสตร์สุขภาพ:กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพ :กลุ่ ม วิชามนุษย์ศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์)

25,000
50,000
60,000

39,2750.50

61,372.22

236,808.00



5. จ านวนเครือข่ายด้านงานวิจัย 5 7 

6. จ านวนชิ้นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
หรือนวัตกรรมที่บูรณาการการเรียนการ
สอนหรือศิลปะฯหรือบริการวิชาการ

30 65 

7. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านการ
วิจัย

3 5 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การวิจัย การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม

ตารางแสดงผลการด าเนินงานรายตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และการบรรลุเป้าหมาย
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ตัวชี้วัด
ค่า

เป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน

ผลลัพธ์ บรรลุ ไม่บรรลุ
1.ระดับความส าเร็จของการผลิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

5 5 

2.ระดับความพึงพอใจของครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพ

4.50 4.51 

3.จ านวนโรงเรียนเครือข่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

190 200 

4.จ านวนหลักสูตรหรือโครงการพัฒนา
ศักยภาพครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพ
ในศตวรรษที่ 21

3 7 

5.จ านวนโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมการ
พัฒนาคุณภาพโดยมี โรง เรี ยนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นแม่
ข่าย

15 16 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มคุีณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ

ตารางแสดงผลการด าเนินงานรายตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และการบรรลุเป้าหมาย
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การบริการวิชาการและน้อมน าแนวพระราชด าร ิท่ีตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของสังคมท้องถิ่น

ตัวชี้วัด
ค่า

เป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน

ผลลัพธ์ บรรลุ ไม่บรรลุ

1. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
จัดการเรียนการสอน

100 100 

2. ร้อยละของหลักสูตรที่มีกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาท้องถ่ินและภูมิภาค

100 100 

3. จ านวนชุมชนต้นแบบการบริการ
วิชาการและน้อมน าแนวพระราชด าริ 
ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาของ
สังคมท้องถ่ิน

5 10 

4. จ านวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตามแผนการบริการวิชาการ

5 17 

5. จ านวนผู้ได้รับการอบรมหรือเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม

5,000 6,422 

6. จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการแก้ไขปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม

5 6 

7. จ านวนฐานข้อมูลด้านการบริการ
วิชาการที่เช่ือมโยงกับความต้องการของ
ท้องถ่ิน

1 9 

8. จ านวนกิจกรรมบรกิารวิชาการที่บูรณา
การกับการเรียนการสอน การวิจัย การ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5 31 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

ตัวชี้วัด
ค่า

เป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน

ผลลัพธ์ บรรลุ
ไม่

บรรลุ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมด้าน ศิลป วัฒนธรรมการอนุรั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มี การ          
บูรณาการ กับการเรียนการสอนต่อนักศึกษา
ทั้งหมด

80 83.32 

2. จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ท้อง ถ่ินที่ มหาวิทยาลัยร่ วมพัฒนากับภาคี
เครือข่ายให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับ
จังหวัด ระดับชาติหรือนานาชาติ

5 5 

3. จ านวนองค์ความรู้ ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่
รวบรวมแเผยแพร่ และจ านวนผลงานโครงการ
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการ
สร้างองค์ความรู้ ความภูมิใจ และมูลค่าเพิ่ม   
หรือคุณค่า ความเป็นไทยให้กับชุมชน

7 6 

4. จ านวนโครงการที่บูรณาการกับการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และ
ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

7 15 

5. จ านวนเครือข่ายการอนุรักษ์ ส่งเสริม และ
ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

5 5 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด
ค่า

เป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
ผลลัพ

ธ์
บรรลุ

ไม่
บรรลุ

1.ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการ           
ตามหลักธรรมมาภิบาล

5 5 

2.ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

4 4.47 

3.ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพ
ภายใน

5 5 

4. ระดับความส าเร็จของแผนการจัดการความรู้ 5 5 

5.ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA)

90 81.72 

6. จ านวนกระบวนงานที่มีการลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาในการให้บริการที่ เพิ่มใหม่และ
น าไปใช้งาน

5 11 

7.ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด

40 36.56 

8.ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด

40 42.19 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2564

ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
ศรีสะเกษ ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน 5 องค์ประกอบ 20 ตัวบ่งชี้ พบว่า ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
มีการด าเนินงานระดับ “ดีมาก” (คะแนนเฉลี่ย 4.75) เมื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ พบว่า 
องค์ประกอบที่มีการด าเนินงานระดับ “ดีมาก” ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1การผลิตบัณฑิต (คะแนนเฉลี่ย 4.56)
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (คะแนนเฉลี่ย 5.00) องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 5.00) 
องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (คะแนนเฉลี่ย 5.00) และองค์ประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ (คะแนนเฉลี่ย 4.64) เมื่อวิเคราะห์ตามระบบปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ พบว่าปัจจัย
น าเข้า มีการด าเนินงานระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.31)กระบวนการ มีการด าเนินงานระดับ “ดีมาก” 
(คะแนนเฉลี่ย 4.90) และผลลัพธ์มีการด าเนินงานระดับ “ดีมาก” (คะแนนเฉลี่ย 4.73) และเมื่อพิจารณาผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2562 –2564 มีแนวโน้มผลการ
ประเมินที่สูงขึ้น ดังนี้

ปีการศึกษา 2562 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.30
ปีการศึกษา 2563 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.62
ปีการศึกษา 2564 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.75

จุดเด่นของมหาวิทยาลัย ในการประเมินคร้ังนี้คณะกรรมสรุปได้ 2 ประเด็น 1) ผู้บริหารทุกระดับ            
มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่น และ 2) 
มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งด้านความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานภายนอก

ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับคุณภาพในแต่ละด้าน มีดังนี้
ด้านการผลิตบัณฑิต ไ ด้ ค่า เฉลี่ ยทุ กตัวบ่งชี้  4.56 มี ข้อ เ สนอแนะ 3ประเด็น

1)ควรมีแผนพัฒนาอัตราก าลังของอาจารย์และบุคลากรของคณะและมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน และมีระบบการ
ก ากับติดตามประเมินผลความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผน 2) ควรมีระบบการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ยกระดับคุณภาพของผลงานวิชาการและวิจัยของอาจารย์ประจ าให้มีคุณภาพ โดยการจัดกลุ่ม clusterของ
อาจารย์ที่เป็นองค์ความรู้เดียวกัน และน าผลงานมาพัฒนาและรองรับหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมในอนาคตได้ และ 3)ควรมีการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร และตอบโจทย์ต่อความต้องการ
ของตลาดแรงงานในอนาคต

ด้านการวิจัย ได้ค่าเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ 5.00 มีข้อเสนอแนะ 2 ประเด็น 1) มหาวิทยาลัยฯ 
ควรหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการจากภายนอกโดยการต้ังโจทย์วิจัยให้มีคุณค่า ต่อ               
การยกระดับหรือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือบูรณาการองค์ความรู้ภายในคณะหรือ
หน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกเพ่ือสร้างโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนทุนจากแหล่งทุนภายนอกสูง และ                          
2)ควรบริหารจัดการกระบวนการการจัดการวิจัยกับชุมชน ต่อยอดจากการเป็นที่ปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์
สินค้าให้กับชุมชน (U2T for BCG) ออกแบบกฎระเบียบในเชิงพาณิชย์ที่ตอบสนองนโยบายของกระทรวง 
(อว.)  และศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาส่งเสริมการตลาดให้กับชุมชน
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2564(ต่อ)

ด้านการบริการวิชาการ ได้ค่าเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ 5.00 มีข้อเสนอแนะ2ประเด็น 1) มหาวิทยาลัย
ฯ ควรจัดหาแหล่งทุนเพ่ือสร้างโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนทุนจากแหล่งทุนภายนอกทั้งภายในและต่างประเทศ 
เพ่ือส่งผลให้สามารถท าโครงการบริการวิชาการที่มี Impact ต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม และต่อยอดงาน
บริการวิชาการในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม และ2) ควรน าผลจากการบริการวิชาการในชุมชน ที่พัฒนา
ผลิตภัณฑ์และสินค้า น าไปสู่การท าธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise)

ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ได้ค่าเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้  5.00 มีข้อเสนอแนะ 
มหาวิทยาลัยฯ ควรสร้างมูลค่าจากงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอก (ชุมชน) เพ่ือเพ่ิมและต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการบริการวิชาการในชุมชนของมหาวิทยาลัย เช่น การสร้างองค์ความรู้และพัฒนาลายผ้า
ให้กับชุมชน

ด้านการบริหารจัดการ ได้ค่าเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ 4.64 มีข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรทบทวน 
ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับและระบบการบริหารจัดการด้านการบริการวิชาการและงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยฯ

ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 จ านวนทั้งหมด              
47 หลักสูตร มีผลการประเมินเฉลี่ย 3.69 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100 เมื่อพิจารณาจากค่าคะแนน 
ที่ได้ มีตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรที่ควรมีการพัฒนา ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ จ านวน 6 หลักสูตร ได้แก่           
1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา                     
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
4) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
และ 6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ซึ่งควรมีการพัฒนาด้านอัตราการ
คงอยู่ ผลงานทางวิชาการ และคุณวุฒิปริญญาเอก ของอาจารย์

ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ภาพรวมของทุกคณะอยู่ใน ระดับดี                     
มีผลการประเมินเฉลี่ย 4.41 เมื่อพิจารณาจากค่าคะแนนที่ได้ ตัวบ่งชี้ที่ควรพัฒนาในระดับคณะ ได้แก่ตัวบ่งชี้ 1.2 
อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์
ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 และตัวบ่งชี้ 2.2 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและสร้างสรรค์ คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะที่จัดต้ังใหม่ จึงควรมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนทุนการท าวิจัย

ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก /สถาบัน ในปีการศึกษา 2564 
แต่ละหน่วยงานมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่ต่างกันขึ้นอยู่กับภารกิจของแต่ละส านัก/สถาบัน ได้รับผลการประเมิน “ระดับดี
มาก” 3 หน่วยงาน ได้แก่ 1) ส านักงานอธิการบดี 2) ส านักส่งเสริมและบริการวิชาการ และ 3) สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ได้รับผลการประเมิน “ระดับดี” 2หน่วยงาน ได้แก่ 1)ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
2) สถาบันภาษา และ ศิลปะและวัฒนธรรม
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จุดเด่นของมหาวิทยาลัย ในการประเมินครั้งน้ีคณะกรรมสรุปได้ 2 ประเด็น 1) ผู้บริหารทุกระดับมีความ
มุ่งม่ันในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น และ 2) 
มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งด้านความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานภายนอก

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2564(ต่อ)

สรุปจุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนาในภาพรวม

จุดเด่น
1. ผู้บริหารทุกระดับมีความมุ่งม่ันในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยฯ                  

เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น
2. มีความเข้มแข็งด้านความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานภายนอก 
จุดที่ควรพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ
1. ควรมีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการของตลาดแรงงาน        

ทิศทางการพัฒนาของประเทศ รวมทั้งศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต
2. ควรมีระบบการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณภาพของผลงานทางวิชาการของ

อาจารย์ประจ าให้มีคุณภาพ โดยการจัดกลุ่ม cluster ความเชี่ยวชาญของอาจารย์และนักวิจัยที่เป็นองค์
ความรู้เดียวกันและน าผลงานมาพัฒนาและรองรับหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมใน
อนาคตได้

3. ควรเป็นหน่วยวิจัยและพัฒนาด้านธุรกิจร่วมกับชุมชนอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน เพื่อยกระดับ
รายได้ของชุมชน รวมทั้งสร้างความม่ันคงทางการเงินของมหาวิทยาลัยฯ จากการเป็นหุ้นส่วนทาง ธุรกิจ             
ของชุมชน

4. ควรสร้างความร่วมมือและจัดหาแหล่งทุนเพื่อสร้างศักยภาพในการหาแหล่งทุนสนับสนุน              
ทั้งใน และต่างประเทศที่นอกเหนือจากแหล่งทุนเดิม ให้สามารถด าเนินโครงการบริการวิชาการที่มี 
Impact ต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวางและเป็นรูปธรรม

5. ควรสร้างมูลค่าเพิ่มจากองค์ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มและต่อยอดผลิตภัณฑ์                  
และการบริการ

6. ควรทบทวน ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับและระบบการบริหารจัดการด้านการบริการวิชาการ                   
และงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ                     
และส่งผลต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ 
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โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีเจตนารมณ์ที่จะจัดตั้งโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
ศรีสะเกษ เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยจึงได้
ด าเนินการจัดท าโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต โดยจัดให้มีการประชุมวิพากษ์เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง และจากประชาชนทั่วไปรวมทั้ง
การแต่งตั้งคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมด้วยการศึกษาดูงานทั้งในส่วนของภาครัฐ
และภาคเอกชนที่มีการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตเพื่อหาข้อมูลและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิต
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้จัดตั้งขึ้น 
ในการประชุมครั้งที่ 7/2557 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2557 และให้เปิดรับนักเรียนในปีการศึกษา             
ที่ 1/2558 โดยในระยะแรกเปิดรับนักเรียนในระดับบริบาล และระดับอนุบาล1 ภายใต้การก ากับดูแล
ของคณะครุศาสตร์ ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีอาคารทั้งหมด 3 หลัง 
แบ่งเป็นอาคารเรียนบริบาล 1 หลัง อาคารเรียนอนุบาล 1 หลัง และอาคารส านักงานอ านวยการ 
1 หลัง  มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 297 คน โดยรายละเอียดจ านวนนักเรียนมีดังน้ี ห้องเรียนระดับบริบาล 
จ านวน 5 ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียนระดับบริบาลทั้งหมด 46 คน ห้องเรียนระดับอนุบาล 
6 ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียนระดับอนุบาลทั้งหมด 127 คน และห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
จ านวน 5 ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) 
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สารสนเทศโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ

สารสนเทศด้านนักเรียน

ระดับ
ปีการศึกษา 2565

รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง

บริบาล ห้อง 1 7 5 12
บริบาล ห้อง 2 3 8 11
บริบาล ห้อง 3 7 5 12
บริบาล ห้อง 4 5 6 11
อนุบาล 1/1 12 12 24
อนุบาล 1/2 9 15 24
อนุบาล 2/1 8 9 17
อนุบาล 2/2 9 16 25
อนุบาล 3/1 10 10 20
อนุบาล 3/2 11 6 17

ประถมศึกษาปีที่ 1/1 15 6 21
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 11 11 22
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 14 27
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 9 21
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 10 21
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 5 12

รวม 150 147 297

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
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ต าแหน่งงาน จ านวน
ผู้อ านวยการ 1
รองผู้อ านวยการ 2
หัวหน้าสายช้ัน ระดับบริบาล / ระดับอนุบาล 2
หัวหน้าสายช้ัน ระดับประถมศึกษา (ผู้ดูแลหลักสูตร) 1
ครูต่างประเทศ 12
ครูผู้ช่วย 25
เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป 3
นักวิชาการเงินและบัญชี 2
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบยีน 1
นักการภารโรง 2
พนักงานท าความสะอาด 4
พนักงานท าอาหาร 5

รวม 60

สารสนเทศด้านบุคลากร

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
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คณะผู้บริหารมอบสายสะพายแก่บัณฑิตน้อย จ านวน 43 คน  การแสดง                 
ร าบายศรี โดยนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2 การแสดงพี่อ าลาน้อง โดย นักเรียน
ระดับช้ันอนุบาล 3 พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับช้ันปฐมวัย
ตามล าดับ บัณฑิตไหว้เคารพถึงพระคุณครู พิธีบายศรีสู่ขวัญบัณฑิตน้อยประจ าปี
การศึกษา 2565 การแสดงวงดนตรีไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

โครงการอบรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการ Project Integration 
Learning (PIL) วันท่ี 21-23 มีนาคม 2565

จากการด าเนินโครงการพบว่านักเรียนมคีวามสนใจในการท าโครงงานเนื่องจากเปน็
หัวข้อที่นักเรียนสนใจ นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการท าโครงงาน การคิดอย่างเป็นข้ันตอน
พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ นักเรียนเกิดทักษะที่จ าเป็น คือ การคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถแก้ปัญหาได้ ทักษะการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

โครงการวันปัจฉิมนิเทศบัณฑิตน้อย ช่อท่ี 5 ปีการศึกษา 2564 วันท่ี19 มีนาคม 2565
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โรงแรมศรีพฤทธำลัย 
รำชภัฏสัมมนำคำร
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มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้รับฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์
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1. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550            18. อาคารดนตรีนาฏศิลป์
2. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555         19. สนามกีฬากลาง
3. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์           20. ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์
4.    อาคารพัชรกิติยาภา                                             21. ศูนย์ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
5.    อาคารบรรณราชนครินทร์                                         22. ศูนย์อาหาร
6.    อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (สธ.) 23. อาคารโรงฝึกงาน
7.    อาคารจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 24. หอพักนักศึกษา
8.    อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชต ิ                                 25. อาคารเรียนและปฏิบัติการ          
9. ศูนย์กีฬาในร่มสิริวัณณวรีกีฬาเวศน์                                      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10.   ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอเนกประสงค์ 26.  อาคารเอนกประสงค์ 
11.   ศาลาประดิษฐานพระพุทธราชภัฏมุนี
12.   อาคารงานพัฒนานักศึกษาทองคูณ  หงส์พันธ์               
13.   ศูนย์บริการและสารสนเทศ (ห้องสมุด)               
14.   ศูนย์นวัตกรรมสื่อเพื่อการพัฒนา (CMID)      
15.   ห้องประวัติมหาวิทยาลัย
16.   อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ และโภชนาการ
17.   กลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประยุกต์
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ข้อมูลอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ชื่ออาคาร
พ้ืนที่ 

(ตรม.) 

ประเภทหอ้ง

งบประมาณ ปีที่ก่อสร้าง

ห้อ
งเรี

ยน

ห้อ
งป

ฏิบั
ติก

าร
/บ

ริก
าร

ส า
นัก

งา
น

ห้อ
งพั

กอ
าจ

าร
ย์

ห้อ
งป

ระ
ชุม

ห้อ
งพั

กอ
าศ

ัย

1 อาคารฝ่ายรักษาความปลอดภัย
130

1 955,000 2540

2 อาคารหอพักนักศึกษา
5,600

2 52,450,000 2540

3 อาคารชุดบ้านพักเจ้าหน้าที่ 1,2
320

20 1,230,000 2540

4 อาคารบ้านพักอาจารย์
125

42 8,100,000 2540

5 อาคารศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม
400

1 3,000,000 2541

6 อาคารหอพักชาย (ชั่วคราว)
585

10 1,793,760 2542

7 อาคารหอพักชาย (ชั่วคราว)
400

10 1,097,000 2542

8 อาคารโรงฝึกงาน
288

1 1 590,000 2542

9 อาคารศูนย์อาหาร
1,200

2,001,000 2542

10
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ์ 11,015

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

11 อาคารศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม
240

1 2 1 425,000 2544

12 อาคารชุดบ้านพักอาจารย์ทาวน์เฮา 
1,080

30 3,596,854 2545

13 อาคารบรรณราชนครินทร์
9,786

7 6 1 10 - - 59,974,000 2546-2547

14
อาคารเฉลิมพระเกยรติ 50 พรรษา 
(สมเด็จพระเทพฯ) 9,650

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

15 อาคารชุดบ้านพักอาจารย์ทาวน์เฮา 2
1,080

4,398,000 2550
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ข้อมูลอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ต่อ)

ชื่ออาคาร พื้นที่ (ตรม.) 

ประเภทหอ้ง

งบประมาณ ปีที่ก่อสร้าง

ห้อ
งเร

ียน

ห้อ
งป

ฏิบ
ัติก

าร
/บ

ริก
าร

ส า
นัก

งา
น

ห้อ
งพ

ักอ
าจ

าร
ย์

ห้อ
งป

ระ
ชุม

ห้อ
งพ

ักอ
าศ

ัย

16
อาคารเรียนรวมอเนกประสงค ์อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 15,000

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

17 อาคารศูนย์อบรมจริยธรรมนกัศึกษา
435

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

18 อาคารชุดบ้านพักเจ้าหน้าที่ 3
320

12 4,290,000 2551

19 อาคารยานพาหนะ
2,000

1 1 5,600,000 2551

20 อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมโีชติ
7,947

4 40,112,987 2551-2553

21 อาคารสิริวรรณวรกีีฬาเวช
7,174

8 59,960,537 2551-2553

22 อาคารทองคูณ หงส์พันธุ์
2,873

- 14 3 - 1 - 19,926,476 2551-2553

23 อาคารชุดบ้านพักอาจารย์ 3
1,080

- - - - - 36 4,992,000 2552

24 อาคารโรงฝึกงาน
2,000

3 3 1 2 - - 6,730,000 2552

25 อาคารศูนย์กีฬาอเนกประสงค์
1,504

- - 1 1 - - 5,600,000 2554

26 อาคารศูนย์อาหาร 2
712

- - - - - - 3,500,000 2554

27 อาคารโรงเก็บวัสดุ
1,056

- 2 1 - 1 - 4,900,000 2554

28
อาคารศูนย์ฝึกประสบการณว์ิชาการ
อเนกประสงค์ (ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนา
คาร)

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

29
อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อเนกประสงค์ (อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์) 13,119

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

30
กลุ่มอาคารเรียนและฝึกประสบการณค์รุ
ศาสตร์ 24,268

249,888,000 2555-2558

(อาคาร7ชั้น)
16,270

22 25 1 21 10

(อาคาร4ชั้น)
7,998

31 1 7 2
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  อมู อ     ม   ิ        ชภ     ส เก  (  อ)

ช่ืออาคาร พื้นที่ (ตรม.) 

ประเภทหอ้ง

งบประมาณ ปีที่ก่อสร้าง

ห้อ
งเร

ียน

ห้อ
งป

ฏิบ
ัติก

าร
/

บร
ิกา

ร

ส า
นัก

งา
น

ห้อ
งพ

ักอ
าจ

าร
ย์

ห้อ
งป

ระ
ชุม

ห้อ
งพ

ักอ
าศ

ัย

31
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ
อเนกประสงค์ 28,931

62 8 3 3 3 219,500,0002556-2558

32
อาคารอเนกประสงค์-(คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี) 23,743

19 29 2 9 1 234,800,0002557-2560

33 หอพักนักศึกษา
4,116

84 28,500,0002558-2559

34
กลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 16,541

164,850,0002558-2560

(อาคาร6ช้ัน) 14 16 1 4 6
(อาคาร 4 ช้ัน) 16 46 2 8

35
อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและ
โภชนาการ 5,000

17 33,480,0002559-2560

36

อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (อาคารจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์-คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์)

207,635,000
2559-2562

37 อาคารหอพักหญิง
3,316 66 25,000,000

2562

38 อาคารหอพักชาย
3,316 66 25,000,000

2562

39
อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
สุขภาพ (9ช้ัน)-(อาคารคณะพยาบาล) 1 4 217,800,000

2562-2564

40
กลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการวิชาชีพ
ครู (อาคารโรงเรียนสาธิต) 17,340 9 39 3 1 6 - 180,000,000

2563-2566

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 7 ช้ัน
12,040 7 14 1 1 5

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช้ัน
3,400 2 24 1

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช้ัน
1,900 1 1 1

41 อาคารที่พักบุคลากร
4,725 1 56 50,000,000 2564

42 อาคารหอพักนักศึกษา
5,916 104 50,000,000

2565

43
อาคารศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1,015 2 2 1 3 5 9,800,000

2566

44
อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรและ
นวัตกรรม (อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4
ช้ัน) 5,019 8 2 1

48,000,000
2566
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รำยละเอียดรถประจ ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏศรสีะเกษ

ล ำดับที่ รำยกำร ทะเบียนรถยนต์ รำยชื่อพนักงำนขับรถยนต์
1 รถยนต์นั่ง 4 ประตู TOYOTA 

CAMRY
กค 5915 ศก. 1.นายบุญยงค์ ไรกลาง

2 รถยนต์นั่ง 4 ประตู HONDA 
ACCORD

กจ 3888 ศก. 1. นายไพริน ปักษา

3 รถยนต์นั่ง 4 ประตู NISAN 9ช0841 กทม. 1.นายไพโรจน์ ตากรวด
4 รถกระบะบรรทุก แวน 4 ประตู 

ISUZU
กข 5310 ศก. 1.นายพรชัย สิมศรี

5 รถกระบะบรรทุก  แวน 4 ประตู  
ISUZU

กข 2887 ศก. 1.นายสัญประเสริฐ เสนาะ

6 รถกระบะบรรทุก  แวน 4 ประตู    
TOYOTA

กข 8110 ศก. 1.นายณัฐฏ์ธนัน พัฒนพันธุ์

7 รถตู้ TOYOTA COMMUTER นข 4123 ศก. 1.นายพอสิทธิ์ ฤทธิ์เดช 
8 รถตู้ TOYOTA COMMUTER นข 3888 ศก. 1.นายไพริน ปักษา
9 รถตู้ TOYOTA COMMUTER นข 1020 ศก. 1.นายพรชัย สิมศรี

10 รถตู้ TOYOTA COMMUTER นข 2006 ศก. 1.นายบุญยงค์ ไรกลาง 
11 รถตู้ TOYOTA COMMUTER นข 1715 ศก. 1.นายณัฐฏ์ธนัน พัฒนพันธุ์
12 รถตู้ TOYOTA COMMUTER นข 2622 ศก. 1.นายธีระชัย มุลกะกุล  
13 รถตู้ TOYOTA COMMUTER นข 3191 ศก. 1.นายภักดี ศรีสะอาด
14 รถบรรทุกโดยสาร 6 ล้อ HINO 40-0099 ศก. 1.นายสัญประเสริฐ เสนาะ

2.นายสมาน สายสุนา 
15 รถบัสปรับอากาศโดยสาร BANZ 40-0213 ศก. 1.นายไพโรจน์ ตากรวด

2.นายสมาน สายสุนา 
16 รถบรรทุกน้ า 6 ล้อ  ISUZU 82-7296 ศก. 1.นายเสกสรร วรรณทวี
17 รถกระบะตอนเดียว ISUZU บท 5039 ศก. 1.นายมัจฉา คุณด้วง
18 รถบรรทุกขนของ 6 ล้อ ISUZU 80-7225 ศก. 1.นายสมจิตร ค าภาษา 149
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ภาพถ่ายรูปสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ 2565
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คณะผู้จัดท าเอกสารรายงานประจ าปีการศึกษา 2565
ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต  อานุภาพแสนยากร  
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

*******************************************************************************************
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  ทองพันชั่ง    รองอธิการอธิการบดี  ฝ่ายนโยบายและแผน
รองศาสตราจารย์ ดร. เอมอร  แสนภูวา ผู้ช่วยอธิการอธิการบดี  ฝ่ายงบประมาณและกิจการพิเศษ

*******************************************************************************************
ตรวจสอบและพิจารณาความสมบูรณ์ของเอกสาร

อาจารย์ธันยพงศ์  สารรัตน์ สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รวบรวมข้อมูล/เรียบเรียง/รูปแบบภาพและปก
นางสาวบุณฑริการ์  บุญกันหา          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะท างาน
นายสะอาด  ศิริโชติ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน
นางสาวบุณฑริการ์  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   - คณะพยาบาลศาสตร์
- ส านักส่งเสริมและบริการวิชาการ       - ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ         
- ส านักงานอธิการบดี           - สถาบันวิจัยและพัฒนา
- สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม - ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
- หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพฯลฯ  - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
- โรงแรมศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
319 ถนนไทยพันทา ต าบลโพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045643600 ต่อ 9201 http://plan.sskru.ac.th
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