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ค าน า 

          คู่มือการปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ เป็นเอกสารแสดงเส้นทางการท างานหลักต้ังแต่เริ่มต้นจนสุดกระบวนการ 

โดยระบุขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ โดยคู่มือปฏิบัติงานหลักท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้

หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว ท าให้งานของ

หน่วยงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ 

  วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับกระบวนการ งานวิจัยและการจัดการความรู้ เป็น

หน่วยงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในฐานะรับผิดชอบในการท าหน้าท่ี ศึกษา 

วิเคราะห์วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้จัดท า คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการ

ปฏิบัติงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนี้ ได้น าประสบการณ์จากการท างานในด้านงานวิจัย ตาม

หลักเกณฑ์ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ และศึกษาค้นคว้า เรียบเรียง รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล

น าแนวคิด ทฤษฎีของผู้ทรงคุณวุฒิมาประยุกต์ใช้ ในการจัดท า 

      ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากร ท่ีจะศึกษาเพื่อบูรณา

การความรู้ท่ีได้รับกับการปฏิบัติงานจริงเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อย่างแท้จริง หากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้จัดท า ต้องขออภัยไว้ ณ ท่ีนี่ และจะพัฒนาระบบการด าเนินงานต่าง ๆ 

ของด้านงานวิจัย ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 

                จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้เขียนจึงมีความสนในเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง การ
ปฏิบัติงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

               นางปิยนุช   ผมพันธ์ 
            ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
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ส่วนที่  1 
บริบทมหาวิทยาลัย 

 
ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เดิมคือวิทยาลัยครูสุรินทร์  ได้รับการสถาปนาเมื่อวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 
2516  ในสังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ  ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม”สถาบันราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครูท่ัวประเทศ 36 แห่ง  เมื่อวันท่ี 
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535  และได้จัดต้ังเป็นสถาบันราชภัฏสุรินทร์  แทนวิทยาลัยครูสุรินทร์ ตาม
พระราชบัญญัติสถาบัน ราชภัฏ พ.ศ. 2538  ต้ังแต่วันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2538  ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ต้ังแต่วันท่ี   15 มิถุนายน 
พ.ศ. 2547 
 
  สถานที่ต้ัง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ต้ังอยู่ท่ี 186 หมู่ 1 ถ.สุรินทร์ – ปราสาท  ต าบลนอกเมือง        อ าเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 
 
  เนื้อที ่
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์เนื้อที่ท้ังหมด 479 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา 
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  ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 ตราประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นตราพระราชลัญจกรประจ าพระองค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ลายกลางเป็นรูปพระมหาอุณาโลมอยู่ภายในวงจักร รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออก
โดยรอบเหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดช้ัน ฉัตรต้ังอยู่บนพระท่ีนั่งอิฐทิศ การท่ีผู้ก าหนดรูปแบบตราพระราช
ลัญจกร ดังนี้ หมายถึง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เป็นใหญ่  ในแผ่นดิน โดยท่ีผู้แทนท้ังแปดน้อมน าแผ่นดินและ
ความเป็นใหญ่มาถวาย  เป็นสัญลักษณ์แห่งวันบรมราชาภิเษก 
 ตามโบราณราชประเพณีท่ีเสด็จประทับเหนือพระท่ีนั่งอัฐทิศ และสมาชิกรัฐสภาถวายน้ าอภิเษก โดย
ทิศท้ังแปดและเป็นครั้งแรกท่ีพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย ทรงรับน้ าอภิเษกจากสมาชิกรัฐสภา 
แทนท่ีจะทรงรับจากบัณฑิตด่ังในรัชกาลก่อน 

 
  ความหมายตราสัญลักษณ์ 
  พระราชสัญจกร จัดเป็นหมวดหมู่ได้ 3 ประเภท ดังนี้ 

1.  พระราชลัญจกรประจ าพระองค์  หมายถึง  ตราประจ าชาติ  ดวงท่ีใช้ประทับก ากับพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริย์ในตัวเอกสารส่วนพระองค์ซึ่งไม่เกี่ยวด้วยราชการแผ่นดิน 

2.  พระราชลัญจกรประจ าแผ่นดิน  หมายถึง  ตราแผ่นดินส าหรับประทับก ากับพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริย์ หรือก ากับนามผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 

3.  พระราชลัญจกรส าหรับแผ่นดิน หมายถึง ตราประจ าชาติต่าง ๆ  ซึ่งใช้ประทับก ากับเอกสารส าคัญ
ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์  
 

  สีของสัญลักษณ์ตราประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 

  1.  สีน้ าเงิน แทนค่า  สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิด และพระราชทานนาม  
       “มหาวิทยาลัยราชภัฎ” 

  2.  สีเขียว  แทนค่า  แหล่งท่ีต้ังของสถาบันฯ 36 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติ 
       และส่ิงแวดล้อมท่ีสวยงาม 

     3.  สีทอง    แทนค่า  แหล่งความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา 

   4.  สีส้ม    แทนค่า   ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นก้าวไกลใน 36  
      สถาบัน 
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   5.  สีขาว    แทนค่า  ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จ 
         พระเจ้าอยู่หัว 

  สีประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 

 
 

  ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย 
 อินทนิล  :  Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. 

 
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 
 เอกลักษณ์ 
   ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล 
 อัตลักษณ์ 
   คุณธรรม  น าความรู้  สู่สัมมาชีพ 
 
 คุณลักษณะบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ต้องมีคุณลักษณะเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน
และอนาคต คือ 

1.  มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
3.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเหตุผล และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
4.  มีสุขภาพดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค์ 
5.  มีจรรยาบรรณและความช านาญในความสามารถพิเศษ 
6.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
7.  รักประชาธิปไตย ภูมิใจใฝ่พัฒนาท้องถิ่น 
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
ปรัชญา   

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 
 
วิสัยทัศน์   
  “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จะเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน า 1 ใน 5 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหลัก
ธรรมาภิบาล  และผลงานเป็นท่ียอมรับ  ยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล” 
  ค าอธิบายวิสัยทัศน ์
  ภายในปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จะเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเน้นการน าในเรื่องของการเป็นแหล่งเรียนรู้ การศึกษา  การวิจัยทางวัฒนธรรมใน
ภูมิภาค  และการบริหารจัดการท่ีดี  มีธรรมาภิบาล  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งพาตนเอง
ได้  บุคลากรมีความรู้ความสามารถสูง  มีคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อมท่ีดีในการท างาน เป็นองค์กรท่ีมีสุขภาวะ
ท่ีดี  มีบรรยากาศทางวิชาการบนพื้นฐานของความผูกพันต่อองค์กร 
 
พันธกิจ 
  ผลิตบัณฑิตให้เป็นยอมรับของชุมชน  ท้องถิ่น  และผู้ประกอบการ  สร้างผลงานการวิจัยให้เป็นที่
ยอมรับภายใน  และตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเน้นการ
ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต  อนุรักษ์และส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประสานงานระดับท้องถิ่นสู่
สากล  ผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  ให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
มาตรฐานสากลท่ีมุ่งการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง  การเป็นสถาบันการศึกษาท่ีเน้นการบริหารจัดการท่ี
มีคุณภาพ  ใช้เทคโนโลยี  และบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล 
 
 
 
ค่านิยม 
  “ค่านิยม” มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คือ การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ สร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ มุ่งเน้นผลงานให้เป็นที่ยอมรับ ยกระดับคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิน่สู่สากล 
 
วัฒนธรรมองค์กร 
  “วัฒนธรรมองค์กร” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 4 ข้อคือ 
  1)  มีความต่ืนตัว  กระตือรือร้นต่อการเปล่ียนแปลง  ยึดมั่นในระบบธรรมาภิบาล 
  2)  ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  ประนีประนอม  และมีการยอมรับความคิดเห็น 
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  3)  มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน ศรัทธา ขยันอดทน ท างานเป็นทีมและมีจิตใจของการให้บริการ 
  4)  เป็นชุมชนทางวิชาการท่ีเน้นการถ่ายทอดความรู้  และแลกเปล่ียนความรู้ในองค์กร 
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม ข สถาบันที่เน้นผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
หมายถึง  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาและการเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
หน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการด ารงชีพ  สถาบันอาจมีการจัดการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา  โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 
 
เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประสิทธิภาพและความ
ยั่งยืน 
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีคุณภาพการบริหารจัดการในระดับมาตรฐานสากล และเป็น
องค์กรท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง (High performance organization) มีธรรมาภิบาล และมีแนวทางการหารายได้เพื่อ
การพึ่งตนเองได้มากขึ้น 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับภารกิจ 
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศท่ีร่มรื่น เป็นธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีดีท่ีเกื้อหนุนให้เกิดการเรียนรู้ 
การพัฒนาองค์ความรู้ และการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เป็นปัจจัยดึงดูดให้ผู้เรียนเลือกมาเรียนท่ี
มหาวิทยาลัย 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลิตบัณฑิต 
เป้าประสงค์ : บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสังคม มีคุณธรรม มีจริยธรรม มี
ความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ พร้อมท างานหรือศึกษาต่อ   อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมอย่างมีความสุข และ
พร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย 
เป้าประสงค ์: ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูง เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และมีศักยภาพในการ
สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ชุมชน และวัฒนธรรม 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนางานพันธกิจสัมพนัธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Social 
Engagement) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยัง่ยืน 
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เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการ เป็นท่ีพึ่งทางด้านวิชาการ
ของสังคม สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของสังคมและภูมิภาคได้อย่างเหมาะสมและทันต่อ
เวลา เพื่อการพัฒนาสังคมท่ีเข้มแข็งและยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ : อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรักษาคุณค่าและ
เพิ่มมูลค่า และเผยแพร่สู่ระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนการเช่ือมโยงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไปสู่
กระบวนการการเรียนการสอนและการวิจัย 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล 
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและเป็นท่ีรู้จักในด้านวิชาการและการวิจัยในระดับนานาชาติ 
บุคลากรและนักศึกษามีประสบการณ์ในระดับนานาชาติ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบและเป็น
แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
เป้าประสงค์ : พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้
ของนักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง 
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โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
 
 

สภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย

อธิการบดี

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิน ลงานของมหาวิทยาลัย

หน่วยงานบริหาร หน่วยงานสนับสนุนและบริการหน่วยงานวิชาการ

สภาวิชาการ

รองอธิการบดี  ู้ช่วยอธิการบดี

คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพ

  1  คณะครุศาสตร์
  2  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3  คณะวิทยาการจัดการ
  4  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  6  คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

   ส านักงานอธิการบดี
         1  กองกลาง
         2  กองนโยบายและแ น
         3  กองพัฒนานักศึกษา
         4  กองคลัง
         5  กองบริหารงานบุคคล

  1  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  2  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม
  3  ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  4  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
1. ดร.ถนอม  อินทรก าเนิด    ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.อานนท์  เท่ียงตรง    กรรมการ 
3. รศ.ดร.ศศิวิมล  มีอ าพล    กรรมการ 
4. ผศ.กนก  โตสุรัตน์    กรรมการ 
5. ดร.ชวลิต  หมื่นสุข    กรรมการ 
6. รศ.ดร.สุมนต์  สกลไชย    กรรมการ    
7. ผศ.ดร.เอกบุญ  วงสวัสด์ิกุล   กรรมการ 
8. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
9. เจ้าหน้าท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
10. เจ้าหน้าท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
11. รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ล าปาง   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

1. ผศ.กนก  โตสุรัตน์    ประธานกรรมการ 
2. ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. รศ.ดร.วิชัย  แหวนเพชร    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. รศ.ดร.ประกอบ  คุปรัตน์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. รศ.ดร.จุรีพร  จันทร์พาณิชย์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. รศ.ดร.ชวลิต  ชูก าแพง    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. รศ.ดร.ยุภาพร  ยุภาศ    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. ผศ.ดร.คนึง  สายแก้ว    กรรมการผู้แทนคณาจารย์ 
9. ผศ.ดร.นิคม  ลนขุนทด    กรรมการผู้แทนคณาจารย์ 
10. ผศ.ดร.กฤษณ์  ปิ่นทอง    กรรมการผู้แทนคณาจารย์ 
11. ผศ.ดร.สันทนา  กูลรัตน์    กรรมการผู้แทนคณาจารย์ 
12. ผศ.ดร.ศุภางค์  นันตา    กรรมการผู้แทนคณาจารย์ 
13. ผศ.ดร.อ านวย  วัฒนกรศิริ   กรรมการผู้แทนคณาจารย์ 
14. ผศ.ดร.นิติพัฒน์  พัฒนฉัตรชัย   กรรมการผู้แทนคณาจารย์  
15. ผศ.อัมพาพรรณ  พงศ์ผลากิสัย   กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
1. ผศ.กนก  โตสุรัตน์   ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 
2. รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ล าปาง  รองอธิการบดี 
3. ผศ.อัมพาพรรณ  พงศ์ผลาดิสัย  รองอธิการบดี 
4. ผศ.อภิชากร  ดวงแขเพ็ญศิริกุล  รองอธิการบดี 
5. ผศ.ดร.ฉลอง  สุขทอง   รองอธิการบดี 
6. อาจารย์นิภาวัลย์  พุทธไทยรัช  ผู้ช่วยอธิการบดี 
7. อาจารย์สมยศ  พรมงาม   ผู้ช่วยอธิการบดี 
8. อาจารย์ดวงตา  โนวาเชค   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
9. ดร.อัชราพร  สุขทอง   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
10. ผศ.ดร.อุไร  จันทมัตตุการ   คณบดีคณะครุศาสตร์ 
11. ผศ.ดร.ธีรวัตร์  ภูระธีรานรัชต์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
12. รศ.ดร.บัญชา  ช่ืนจิต   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
13. อาจารย์นันทา  สมเป็น   ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะเกษตร 

และอุตสาหกรรมเกษตร 
14. ผศ.ดร.ประชิต  อินทกนก   เลขานุการโครงการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย 
15. ดร.อุดม  หอมค า    ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
16. อาจารย์ประภาส  นิยมทอง  รักษาการผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
17. อาจารย์รัชดา  ธนูศิลป์   ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
18. ผศ.ดร.ศุภางค์  นันตา   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
19. ผศ.ดร.สันทนา  กูลรัตน์   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ 
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ส่วนท่ี 2   
บริบทคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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บริบทของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย

ราช-ภัฏสุรินทร์ เดิมคือ "วิทยาลัยครูสุรินทร์" ได้รับสถาปนาเมื่อวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2516 สังกัด

กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อได้รับการจัดต้ังขึ้นให้เป็นหน่วยงานของวิทยาลัยครูสุรินทร์ 

ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518และพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2527 โดยให้เรียกช่ือว่า คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท าหน้าท่ีผลิตนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตร (ปก.ศ.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปก.ศ.สูง) และระดับปริญญาครุศาสตร

บัณฑิต (ค.บ.) ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

พระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ" แก่วิทยาลัยครูท่ัวประเทศ 36 แห่ง เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2535 วิทยาลัยครูสุรินทร์จึงเปล่ียนเป็นสถาบันราชภัฏสุรินทร์ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 

2538 และได้รับการเปล่ียนสถานภาพเป็นสถาบันราชภัฏในวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2538 คณะวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้ปรับช่ือคณะใหม่ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 

พ.ศ. 2538 และในปี พ.ศ.2547 ได้จัดต้ังเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก หน้า 1 

เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  

 คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับช่ือคณะใหม่ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เป็นคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  มีหน้าท่ีในการผลิตบัณฑิตและบุคลากรท่ีมีคุณธรรม  คุณภาพชีวิต  และคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและนโยบาย ของมหาวิทยาลัยส่งเสริมการ
สอน  สนับสนุนงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมให้การสนับสนุนและ
พัฒนาบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนและธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งใน
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับผิดชอบในการผลิตนักศึกษาต้ังแต่ระดับประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาช้ันสูง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ซึ่งมีการพัฒนาตามล าดับดังนี้    
 พ.ศ. 2519  เปิดสอนหลักสูตร  ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา  (ป.กศ.)  
 พ.ศ. 2521  เปิดสอนหลักสูตร  ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอก
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา บรรณารักษศาสตร์ ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์  
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ศิลปศึกษาและพัฒนาชุมชน        
 พ.ศ. 2521  เปิดสอนหลักสูตร  ระดับครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.)  สาขามัธยมศึกษา  วิชาเอก
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา บรรณารักษศาสตร์ ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์  
ศิลปศึกษา          
 พ.ศ. 2522  เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์  (อ.ศศ.)  และ พ.ศ.2524 ระดับปริญญา
ศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พัฒนาชุมชน ดนตรี ออกแบบนิเทศศิลป์  
นาฏศิลป์และการละคร         
 พ.ศ. 2541  เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  โปรแกรมวิชาศิลปกรรม และ
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาสังคมศาสตร์เพื่อ
การพัฒนา          
 พ.ศ. 2544  เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม) สาขาวิจัยและการพัฒนาท้องถิ่น
 พ.ศ. 2547 เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
ภูมิภาค           
 พ.ศ. 2548 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม) สาขาวิชายุทธศาสตร์และการ
พัฒนา           
 พ.ศ. 2549  เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์  
 พ.ศ. 2550  เปิดสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาศิลปกรรม  
 พ.ศ. 2552 เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชายุทธศาสตร์การ
บริหารองค์กรท้องถิ่น         
 พ.ศ. 2555  เปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาสังคมศึกษา   
 พ.ศ. 2555 เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 พ.ศ.2557  เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม)  สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ 
  

สีประจ าคณะ   

 สีประจ าคณะ คือสีน้ าเงิน    

 

 

 

                        รูปภาพแสดงสีประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ตราประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

ความหมายโดยรวม หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรินทร์ มีความเข้มแข็งทางวิชาการและคุณธรรม น าสังคมพัฒนาครอบคลุมปรัชญาของคณะฯ 

คุณลักษณะบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 บัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ดังนี้ 

 1. มีองค์ความรู้ ความสามารถ และความศรัทธาในวิชาชีพของตน 

 2. มีทักษะในการแก้ปัญหา การวิเคราะห์เชิงเหตุผล การเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเอง 

 3. มีทักษะในการจัดการ ปฏิบัติงานด้วยตนเอง และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

 4. มีความสามารถในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 

 5. มีทักษะในการคิดสร้างสรรค์และร่วมพัฒนาท้องถิ่น 

 6. มีวินัยในตนเอง ยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 7. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 8. มีภาวะผู้น าและเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  
 เอกลักษณ ์
 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล 
 

 อัตลักษณ ์
 คุณธรรมน าความรู้ สู่สัมมาชีพ 
  



14 
 

 

 อัตลักษณ์นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
อัตลักษณ์นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  9 ประการ คือ คิดเป็นท าเป็น รู้

กาลเทศะ จิตสาธารณะ มีทักษะการส่ือสาร งามด้วยกิริยาวาจา หนักเอาเบาสู้ 
 1. พร้อมท างาน (Ready to Work) มีความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์การฝึกปฏิบัติ 
พร้อมท างานในสาขาวิชาตามหลักสูตรเป็นอย่างดี 
 2. เรียนรู้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based Learning) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชน 
มีประสบการณ์ในการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาชุมชน 
 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  

 ปรัชญา   มาตรฐานวิชาการ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา ร่วมพัฒนาสังคมและศิลปวัฒนธรรม 
  
 วิสัยทัศน์ 
 ภายในปี พ.ศ.2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นองค์กรช้ันน าของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานควบคู่กับองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร คณาจารย์ บัณฑิต ให้มีทักษะการเรียนรู้ คู่คุณธรรมเพื่อยกระดับการ
พัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
 พันธกิจ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีพันธกิจหลัก 5 ด้าน คือ 
  1. ด้านการผลิตบัณฑิต 
  2. ด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์  
  3. ด้านบริการวิชาการแก่สังคม 
  4. ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  5. ด้านพัฒนาองค์กร 
 

 ค่านิยมองค์กร 
 คณะมีค่านิยมองค์กร เพื่อพัฒนาสู่เป้าหมาย คือ HUMAN for D 
 H  =  Happiness  องค์กรแห่งความสุข 
 U  =  Unity   องค์กรท่ีเป็นเอกภาพ 
 M  =Management  องค์กรท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี 
 A  =Activeness   องค์กรท่ีขยัน ต้ังใจ ท างานเชิงรุก 
 N=  New Creation   องค์กรแห่งการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่  
 FOR  = เพื่อ 
 D  =  Development   องค์กรเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น 
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 วัตถุประสงค์ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  มีวัตถุประสงค์  ด าเนินงาน
ตามพันธกิจ ปรัชญา และวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
 1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประชาคมอาเซียน 
 2. ส่งเสริมการสอน สนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนและธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรและพัฒนาองค์กรให้มีเอกภาพและมีการบริหารจัดการท่ีตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
  

เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
 เป้าประสงค ์: ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานตรงกับความต้องการของท้องถิ่น
และตลาดแรงงานสากล          
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการและ
รองรับการเปล่ียนแปลงของสังคมท้องถิ่นและประเทศชาติ    
 เป้าประสงค ์: พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่นสามารถน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น    
 เป้าประสงค ์: ให้บริการวิชาการท่ีมีคุณภาพร่วมกับเครือข่ายท้ังภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น             
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สร้างสรรค์ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยเช่ือมโยงสากล
 เป้าประสงค ์: เชิดชูภูมิปัญญาพื้นบ้านและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค ์: มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพของการบริการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร     
 เป้าประสงค ์: พัฒนาคณาจารย์สายสอนด้านคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
และบุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาตนเองตามสายงาน 
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โครงสร้างของส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้มีการบริหารงานโดยจัดโครงสร้างหน่วยงานให้
สอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ โดยประกอบด้วย      
 โครงสร้างองค์กรท่ีมีการจัดแบ่งการบริหารองค์กร ออกเป็น งานบริหารท่ัวไป  งานบริการ
การศึกษา  และงานพัฒนาบัณฑิต ซึ่งเป็นไปตามประกาศการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ โครงสร้างการบริหารจัดการและโครงสร้างต าแหน่งงาน โดยมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารท่ี
ประกอบด้วย คณบดี เป็นผู้บริหารสูงสุด โดยมีรองคณบดี 5 ต าแหน่ง  ประกอบด้วย  รองคณบดีฝ่าย
บริหาร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและงาน
พัฒนาครู  และรองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับงานท่ีปรากฏใน
โครงสร้างองค์กร  นอกจากนั้นยังมีผู้ช่วยคณบดีอีก  1  ต าแหน่ง  ส าหรับฝ่ายบริหารงานประจ า มี
หัวหน้าส านักงานคณบดีเป็นหัวหน้า และมีกลุ่มงานท่ีขึ้นกับหัวหน้าส านักงานคณบดี ประกอบด้วย
 กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป  ซึ่งดูแลงานดังต่อไปนี้  การเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานบุคคล  งาน
แผนงานและงบประมาณ  งานธุรการและเลขานุการ  งานประกันคุณภาพการศึกษา  
 กลุ่มงานบริการวิชาการ ซึ่งดูแลงานดังต่อไปนี้  งานหลักสูตร  และบัณฑิตศึกษางานการเรียน
การสอนและประเมินผล  งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ  งานบริการวิชาการ  
  กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา ซึ่งดูแลงานดังต่อไปนี้  งานพัฒนานักศึกษา  งานศิลปวัฒนธรรม  
และงานกิจการพิเศษ  งานประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  งานอาคารสถานท่ี  
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โครงสร้างการบริหารงานส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

งานบริการการศึกษา 
-แผนการเรียนการสอน 
-ผลการเรียน 
-งานหลักสูตร 
-งานวิจัย 
-การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
-  งานวารสาร/บทความ 
-บัณฑิตศึกษา 
- การจัดการความรู้ (KM) 
 

 

งานพัฒนานักศึกษา 

-การพัฒนานักศึกษา 

-งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

-งานกิจกรรมนักศึกษา 

-งานระดมทุนเพ่ือการศึกษา 

-งานสโมสรนักศึกษา 

-สมาคมศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร ์

-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-การจัดการความเสี่ยง 

 

งานบริหารงานทั่วไป 
-งานธุรการและสารบรรณ 
-การเงินและบัญชี 
-พัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง 
-แผนงาน แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
การ และแผนงานงบประมาณ 
-การบริหารงานบุคคล 
-การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
-การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 

งานบริการวิชาการ 

-การบริการวิชาการตาม               

ราโชบายและพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

-การบริการวิชาการอื่น ๆ  

-การพัฒนารายได้ 

-งานห้องสมุด 

-ศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ 

-การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู

งานศิลปวัฒนธรรมและ

กิจการพิเศษ 

-งานศิลปวัฒนธรรม 

-สวัสดิการบุคลากร 

-วันส าคัญต่างๆ/ 

วันนักขัตฤกษ์ 

-งานประชาสัมพันธ์ และ

งานโสตทัศนศึกษา 

-งานอาคารสถานที่ 

ส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ                  
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โครงสร้างการปฏิบัติงานส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

งานบริการการศึกษา 
-แผนการเรียนการสอน 
-ผลการเรียน 
-งานหลักสูตร 
-งานวิจัย 
-การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
-งานวารสาร/บทความ 
-บัณฑิตศึกษา 
- การจัดการความรู้ (KM) 
 

 

งานพัฒนานักศึกษา 

-การพัฒนานักศึกษา 

-งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

-งานกิจกรรมนักศึกษา 

-งานระดมทุนเพ่ือการศึกษา 

-งานสโมสรนักศึกษา 

-สมาคมศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร ์

-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-การจัดการความเสี่ยง 

 

งานบริหารงานทั่วไป 
-งานธุรการและสารบรรณ 
-การเงินและบัญชี 
-พัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง 
-แผนงาน แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
การ และแผนงานงบประมาณ 
-การบริหารงานบุคคล 
-การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
-การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 

งานบริการวิชาการ 

-การบริการวิชาการตาม               

ราโชบายและพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

-การบริการวิชาการอื่น ๆ  

-การพัฒนารายได้ 

-งานห้องสมุด 

-ศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ 

-การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู

งานศิลปวัฒนธรรมและ

กิจการพิเศษ 

-งานศิลปวัฒนธรรม 

-สวัสดิการบุคลากร 

-วันส าคัญต่างๆ/ 

วันนักขัตฤกษ์ 

-งานประชาสัมพันธ์ และ

งานโสตทัศนศึกษา 

-งานอาคารสถานที่ 

- นางนุตสรา  มิ่งมงคล 
- นางสาวณฐิภาวัล ท่าทอง 
- นายเกียรติศักด์ิ  ย่ีเข่ง 
- นายวัฒนชัย  ภาคพรหม 
- นางสาวภทพร  ศรีโกตะเพชร 
- นางสาววารุณี  วาลีประโคน 
- นางสาวรุจิราพร  ศาลางาม 
- นางสาวอุษนีย์  จะมัวดี 
- นางสาววิไลวรรณ  งามฉลาด 

- นายศักด์ิชัย ท่าทอง 
- นายเอกพงศ์  โภคทรัพย์  
- นายธนาพล  แจ้งสว่างศร ี
- นางปิยนุช  ผมพันธ์  
-นางจุฑากนก  เพชรศรีสุก 
-นายอร่าม  มุลาลินน์ 
-นายอดิศักด์ิ  ชมดี 
-นายชนาวัฒน์  จอนจอหอ  
 

- นายพัทธ์  สุทธิประภา 
- นายอุทัย  ก าจร   
- นายปรพล  ปานเย็น 

 

- นางสาวภีรมิตร  สุจินพรัหม 
- นางสาวทองพันธ์  แพใหญ่  
- นายอนันต์  แสวงมี  
   

- นางจิตประสงค์  จันทคล้าย 
- นางสาวศศิธร  ศูนย์กลาง 
- นายณัฐนันท์  แสงสว่าง 

 

ส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ                  
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ภาระหน้าท่ีและขอบเขตความรับ ิดชอบของงาน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  มีหน้าท่ีในการผลิตบัณฑิตและบุคลากรท่ี
มีคุณธรรม คุณภาพชีวิตและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการ   ของท้องถิ่นและนโยบาย 
ของมหาวิทยาลัยส่งเสริมการสอน สนับสนุนงานวจัิยทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมให้การ
สนับสนุนและพัฒนาบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนและธ ารงไว้ซึง่ศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหนึง่ใน
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ตามค าส่ังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท่ี  0013/2562  เรื่องมอบหมาย
ภาระงานบุคลากรภายในส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 เพื่อให้การด าเนินงานและการบริหารจัดการของคณะมีประสิทธิภาพ จึงแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นกลุ่ม
งานซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงานและมีภาระหน้าท่ีและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  ดังนี้ 1. ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหาร
ท่ัวไป 2. ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริการการศึกษา  3. ด าเนินการเกี่ยวกับงานพฒันาบัณฑิต  

1. งานบริหารท่ัวไป รับ ิดชอบเก่ียวกับ            

1.1 ศึกษาวิเคราะห์กฎระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการและข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบท้ังท่ี

ส่วนราชการส่วนกลางและมหาวิทยาลัยก าหนด  เพื่อปฏิบัติและแนะน าให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคลากรท่ี

เกี่ยวข้อง              

1.2 ด าเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณของคณะฯ         

1.3 ท าหน้าท่ีเลขานุการและด าเนินงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ การประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะ และการประชุมบุคลากรของคณะฯ          

1.4 ด าเนินการเกี่ยวกับงานบุคคลของคณะฯ           

1.5 ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมปัญหาเกี่ยวกับระบบงานของคณะฯ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหาร

จัดการงานของคณะฯ             

1.6 ด าเนินการจัดการเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานและปฏิทินการปฏิบัติงานของคณะฯ      

1.7 ด าเนินการเกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศของคณะ          

1.8 ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของคณะฯ        

1.9 ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพของงานบริหารท่ัวไป         

1.10 จัดท ารายงานประจ าปีของงานในหน้าท่ี           

1.11 ติดต่อประสานงานท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบกับหน่วยงานและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อ   

1.12 ด าเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ การเงิน บัญชี และอาคารสถานท่ีของคณะฯ       
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1.13 ด าเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติ เบิก-จ่าย งบประมาณ ของคณะฯ       

1.14 ด าเนินการเกี่ยวกับการ เบิก-จ่าย งบประมาณ ของคณะฯ           

1.15 ด าเนินการเกี่ยวกับเงินเดือน เงินสมทบประกันสังคม ของคณะฯ          

1.16 ด าเนินการประสานกับกองกลางเกี่ยวกับการดูแลอาคารสถานท่ี ภูมิทัศน์ และส่ิงแวดล้อมของคณะฯ 

 1.17 ประสานงาน ติดตาม และรายงานเรื่องเร่งด่วนต่อผู้บังคับบัญชา        

1.18 ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพของงานพัสดุ การเงิน บัญชี และอาคารสถานท่ี      

1.19 จัดท ารายงานประจ าปี ของงานพัสดุ การเงิน บัญชี และอาคารสถานท่ี       

1.20 ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบกับหน่วยงานและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง  

 1.21 ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าท่ี      

1.22 ด าเนินการเกี่ยวกับงานนโยบาย แผนงาน และการประกันคุณภาพของคณะฯ       

1.23 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ และของคณะฯ  

1.24 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการของคณะฯ         

1.25 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร       

1.26 ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีของคณะฯ          

1.27 ด าเนินการจัดท าประมาณการรายจ่ายและค าขอต้ังงบประมาณของคณะฯ       

1.28 ด าเนินการรายงานแผน-ผล การปฏิบัติงานรายไตรมาส         

1.29 ด าเนินการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างคณะฯ กับ มหาวิทยาลัยฯ และรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตามค ารับรองฯ            

1.30 ด าเนินการจัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ        

1.31 ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของคณะฯ        

1.32 ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของคณะฯ       

1.33 ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน          

1.34 ด าเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะฯ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบบรหิาร

จัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น             

1.35 ติดต่อประสานงานท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีกับหน่วยงานและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง      

1.36 ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าท่ี  
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2  งานบริการการศึกษา รับ ิดชอบเก่ียวกับ 

  2.1 ศึกษาวิเคราะห์กฎระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข และข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีความ

รับผิดชอบท้ังส่วนราชการส่วนกลางและมหาวิทยาลัยก าหนดเพื่อปฏิบัติและแนะน าให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานแบุคคล

ท่ีเกี่ยวข้อง           

2.2 ด าเนินการเกี่ยวกับการบริการการศึกษา แนะแนวและพัฒนานักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์            

2.3 ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดแผนการเรียน ตารางเรียน การเพิ่ม-ถอนรายวิชา     

2.4 ด าเนินการเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา        

2.5 ด าเนินการจัดท าโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ       

2.6 ด าเนินการจัดท าโครงการอบรมการจัดท ารายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 2.7 ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท า พัฒนา ปรับปรุง หลักสูตร       

2.8 ด าเนินการเกี่ยวกับการส ารวจ วิเคราะห์ วิจัย ภาวะการณ์มีงานท าของบัณฑิต ความพึงพอใจของบัณฑิต 

การประเมินหลักสูตร ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส านักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

2.9 ด าเนินการด้านการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต        

2.10 ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบกับหน่วยงานและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง  

 2.11 จัดท าสถิติข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีเพื่อบริการ ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและ

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน          

2.12 ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานบริการการศึกษา แนะแนว และพัฒนานักศึกษา 

2.13 ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพด้านงานบริการการศึกษา แนะแนว และพัฒนานักศึกษา  

 2.14 ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าท่ี    

2.15 ด าเนินจัดท าแผนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       

2.16 ด าเนินการจัดท าแผนบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     

2.17 ด าเนินจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ   

2.18 ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดโครงการอบรมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์      

2.19จัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย

สร้างสรรค์             
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2.20 ด าเนินการเกี่ยวกับระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ี

น าไปใช้ประโยชน์             

2.21 ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหา ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   

2.22 ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพของงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            

2.23 จัดท าคู่มือและให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับหน่วยงานวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2.24 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านงานวิจัย งานบริการวิชาการ เช่น ทุนวิจัยท้ังภายในและภายนอก 

การสัมมนา/อบรม/ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และการตีพิมพ์เผยแพรของอาจารย์    

2.25 ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าวารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์           

2.26 ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมในการ

ใช้พร้อมด้วยระบบการใช้ห้องสมุดท่ีสามารถเช่ือโยงกับส่วนกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   

 2.27 ติดต่อประสานงานท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบกับหน่วยงานและบุคลท่ีเกี่ยวข้อง 

 2.28 ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าท่ี 

   

3. งานพัฒนาบัณฑิต  รับ ิดชอบเก่ียวกับ 

  3.1 ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบท้ัง

ท่ีส่วนราชการส่วนกลางและมหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อปฏิบัติและแนะน าให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคคลท่ี

เกี่ยวข้อง 

 3.2 จัดท าแผนโครงการหรือกิจกรรมประจ าปีร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง          
 3.3 ด าเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานท่ีก าหนดไว้                
 3.4 ควบคุมดูแล ประสานงานและให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานของสโมสรนักศึกษา               
 3.5 ควบคุมดูแล ประสานงาน และให้ค าปรึกษาด้านการจัดต้ังและการด าเนินงานของชมรม 
ต่าง ๆ                         

   3.6 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาและชมรมต่าง ๆ           
   3.7 ส่งเสริม สนับสนุนและน านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก        
   3.8 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง            
   3.9 สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิน่และวัฒนธรรมไทย   

    3.10 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีวันส าคัญทางศาสนา        
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     3.11 ด าเนินโครงการเพื่อส่งเสริมความรู้จริยธรรมคุณธรรมส าหรับนักศึกษา 
   3.12 ด าเนินงานตามปฏิทินประจ าวันส าคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม        
     3.13  เผยแพร่กิจกรรม การบริการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน     

   3.14 ร่วมกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในหน่วยงาน       
     3.15 ประสานงานกับแหล่งทุนและเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษาให้แก่นิสิต    
     3.16 ประสานงานและติดตามผลการจัดสรรทุนการศึกษาทุกประเภท กับกองกิจการนิสิต  

  3.17 รายงานผลการจัดสรรทุนการศึกษา และ/หรือผลการศึกษาของนิสิตท่ีได้รับทุนตามเงื่อนไขทุน
ให้แก่เจ้าของทุนการศึกษาทราบ           

     3.18 รวบรวมแบบค าขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาและเอกสารประกอบการขอกู้ยืม ตรวจเอกสารหลักฐาน
เพื่อพิจารณาผู้มีสิทธิขอกู้ยืมให้กับมหาวิทยาลัย         

     3.19 รวบรวมสัญญาการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาและตรวจเอกสารหลักฐานประกอบการกู้ยืมส่งกอง
กิจการนิสิต              

     3.20 ประสานงานและแนะน านิสิตในการขอความอนุเคราะห์ต่างๆ เช่น พาหนะ อาคารสถานท่ี 
  3.21 ประสาน และดาเนินงานเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพให้กับนิสิตในด้านต่างๆท่ีเกี่ยวกับกิจกรรม
หรือโครงการ  

     3.22 ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้เช่ียวชาญด้านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ พัฒนาและประยุกต์ใช้
ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ วิธีการ และเทคนิคต่างๆ เพื่อพัฒนางานวิชาการพัฒนาระบบ
และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน         

     3.23 จัดท าวิจัยต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่องานการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการด้านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และด้านท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
ของหน่วยงาน เป็นท่ีปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อให้ค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ            

    3.24 ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ทางด้านการแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามท่ีได้รับแต่งต้ัง 
เป็นผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานการแนะ
แนวการศึกษาและอาชีพ ท้ังในและต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจและ
ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง     

     3.25 ก าหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหน่วยงานท่ีสังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการ
ท างาน โดยเช่ือมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ ในระดับกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา มอบหมายงาน แก้ไข
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ปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
  3.26 ประสานการท างานโครงการต่างๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น   

  3.27 ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก่หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งท่ีประชุมท้ังในและ
ต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกนั      

      3.28 ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ช้ีแจง และตอบปัญหาท่ีส าคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมาก เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ให้บุคคลหรือหน่วยงานสามารถด าเนินงานได้ลุล่วง
เป็นไปตามนโยบายและแผนงานท่ีก าหนดไว้          

     3.29 เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อให้บุคคลท่ัวไปได้รับความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้องและเป็นประโยชน์        

     3.30  ประสานงานกับสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์  
 3.31 จัดท าแผนโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา    

     3.32 ด าเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรมตามแผนท่ีก าหนดไว้     
     3.33 ให้ความรู้ ความเข้าใจในด้านระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา   
     3.34 ประสานงานกับอาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาวนิัยนักศึกษา 

 3.35 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ประพฤติและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีและศีลธรรมอันดี                

     3.36 ด าเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการกระท าความดีของนักศึกษาท่ีสร้างช่ือเสียงและเกียรติภูมิให้แก่
มหาวิทยาลัย               

    3.37 ก าหนดมาตรการป้องกันปัญหาการก่อความไม่สงบท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัย  
    3.38 ด าเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนการกระท าผิดระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
    3.39 เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเสริมสร้างระเบียบวินัยนักศึกษาให้

เหมาะสมกับสภาพและสถานการณ์ปัจจุบัน        
    3.40 สรุปและประเมินผลกิจกรรมโครงการ        
    3.41 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง         
    3.42 ประสานงานสาขาวิชา ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาภูมิภาค 
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บทบาทหน้าที่ความรับ ิดชอบของต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
 บทบาทหน้าที่ความรับ ิดชอบของ นางปิยนุช   มพันธ์  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  มีหน้าที่

รับ ิดชอบดังนี้   งานวิจัย  งานขอต าแหน่งทางวิชาการ และงานวารสาร/บทความ 

 1.) งานด้านผลงานทางวิชาการ/การขอต าแหน่งทางวิชาการ  ด าเนินการงานก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ  
ตรวจสอบเอกสารเบ้ืองต้นของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองผลง
งานทางวิชาการ  น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองผลงานทางวิชาการระดับคณะ  และสรุปรายงานการ
ประชุมพร้อมเอกสารการขอก าหนดต าแหน่งวิชาการส่งมหาวิทยาลัย 

2)  จัดท าค าส่ัง ประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญฯ ในการประชุมและประสานผู้ทรงเชิญเป็น
คณะกรรมการกล่ันกรองการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับคณะ 
 3) เผยแพร่ผลงานทางวิชาการไปยังหน่วยงานต่าง ๆ 
 4) ส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองทางด้านผลงานทางวิชาการ การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และ
งานวิจัย 
 5) วางแผนปฏิบัติงานด้านผลงานทางวิชาการแผนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์แผนการจัดการความรู้ KM 
 6) วางแผนและส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร ท างานวิจัย งานสร้างสรรค์และผลงานทางวิชาการ 
เพื่อเตรียมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผศ. , รศ. , ศ. 
 7) ตรวจสอบการจัดท าและดูแลฐานข้อมูลผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ งานวิจัย และวารสารคณะฯ 

8) ประสานแจ้งเสนอแนะผลงานทางวิชาการติดตามความก้าวหน้าของผู้เข้าคลินิกผลงาน 
ทางวิชาการสรุปข้อมูลผลการกล่ันกรองจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกล่ันกรอง 
 9) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลหลักฐานตังบ่งช้ี เพื่อประกอบการตรวจประกันคุณภาพองค์ประกอบท่ี 2 
งานวิจัย (งานวิจัยงานตีพิมพ์เผยแพร่ งานการน าวจัิยไปใช้ประโยชน์)ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของผู้รับทุนวิจัยของ
คณะฯ 
  10) กรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ งานผลงานทางวิชาการและวิจัยของคณะฯ โดยมีหน้าท่ีจัด
ประชุมจัดเตรียมเอกสาร จัดท ารายงานการประชุม และประสานงานอื่น ๆ 
 11) ดูแลคลินิกวิชาการให้ค าปรึกษาในด้านการขอต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยให้
อาจารย์ 
    12) ประสานงานกับฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัย ด้านงานวิจัยของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ 
    13) จัดท าคู่มือและให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับหน่วยงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
    14) จัดโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านผลงานทางวิชาการ ด้านงานวิจัย และการพัฒนา
ตนเองติดตามความก้าวหน้าของโครงการท่ีรับผิดชอบ 
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    15) จัดท าขอมูลสารสนเทศและเสนอแนะการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหลักการระเบียบปฏิบัติตลอดจนแนวทาง
พิจารณาเรื่องตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานด้านผลงานทางวิชาการ ด้านงานวิจัย และงานวารสาร 
 16) ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการวิจัย เช่น ทุนวิจัยท้ังภายในและภายนอก การสัมมนา/อบรม/ประชุม
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และการตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ เป็นต้น 
 17) จัดท าหนังสือค าส่ัง หนังสือตอบรับตอบขอบคุณการตีพิมพ์วารสาร และหนังสือส่งเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 
 18) ประสานงานกับผู้ทรงอ่านบทความและผู้มาลงตีพิมพ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 19) ติดต่อประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดประชุม/อบรมฝ่ายวิจัยและผลงานทาง
วิชาการ 
 20) งานสนับสนุนการวิจัยของอาจารย์ บุคลากรของคณะ เช่น ประสานงานประชุม/อบรม/สัมมนา เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านงานวิจัย 
 21) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบ้ืองต้นด้านผลงานทางวิชาการ ด้านงานวิจัยและงานวารสาร 
 22) ติดตาม แก้ไขปัญหา ประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เข้าคลินิกผลงานทางวิชาการ 
 23) จัดท าฐานข้อมูลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ของคณะฯ 
 24) จัดท าหนังสือเชิญผู้ทรงอ่านบทความวิชาการและงานวิจัย พร้อมส าเนาและส่ง 
เอกสารบทความให้ผู้ทรงอ่าน (peer) 
 25) จัดท าข้อมูลบทความต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์ 
 26) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ส่วนท่ี 3 ข้ันตอนการปฏิบัติงานหลัก  

เรื่องการปฏิบัติงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 

งานวิจัย เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และเป็นกระบวนการส าคัญท่ีจะท าให้

ได้มาซึ่งยุทธศาสตร์ แผนงานและมาตรการทางการวิจัย ตลอดจนเป็นข้อมูล สารสนเทศท่ีสนองต่อความต้องการของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารคณะฯ บุคลากรของหน่วยงานท้ัง ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชน

ท่ัวไป ซึ่งผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานจ าเป็นต้องมีกระบวนการ  ด าเนินการท่ีถูกต้องตามขั้นตอน คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานหลักในการท าหน้าท่ี ศึกษา 

วิเคราะห์วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการวิจัย 

เล่มนี้ ผู้ปฏิบัติจัดท าขึ้นส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ด้านงานวิจัย  เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และผู้สนใจท่ีจะท างานวิจัย ตลอดจนข้าราชการใหม่ท่ีจะท างานด้านการวิจัย ยึดถือเป็น

แนวทางในการ ปฏิบัติงานด้านการวิจัย ซึ่งจะส่งผลให้ได้รายงานวิจัย มีความสมบูรณ์ถูกต้อง และมีมาตรฐานเดียวกัน

คู่มือการปฏิบัติงาน ตามรูปแบบในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานท่ี ก.พ.ร. ก าหนด ต้ังแต่ขั้นตอนท่ี  1 จัดท า

ยุทธศาสตร์การวิจัย/ประกาศทุนวิจัย ตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ ขั้นตอนท่ี 

2 รวบรวมข้อเสนอการวิจัย เพื่อให้นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ขั้นตอนท่ี 3 พิจารณาข้อเสนอการวิจัย ขั้นตอนท่ี 

4 ส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อพิจารณา และติดตามผลการประเมินกับผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้น น าส่งแบบประเมินและ

ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ รวมท้ัง ต้นแบบบันทึกข้อความ ปรับแก้ไขรายงานการวิจัย  ตามข้อเสนอแนะ ให้กับ

หัวหน้าโครงการวิจัยทุกคน ขั้นตอนท่ี 5 ด าเนินงานวิจัย เมื่อนักวิจัยได้ท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยกับคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แล้วสามารถด าเนินงานตามแผนงานวิจัยท่ีวางไว้ได้  ขั้นตอนท่ี 6 รายงานผลการ

ด าเนินงานวิจัย/ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานวิจัย ขั้นตอนท่ี 7  ผู้วิจัยจัดส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ มีข้ันตอน

การปฏิบัติงาน ตามภาพ ดังนี้ 
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ขั้นตอนการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

ภาพท่ี  1  แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ขั้นตอนท่ี 1 จัดท ายุทธศาสตร์การวิจัย/ประกาศทุนวจิยั 

ศาสตร์การวจิยั/ประกlllllาศทนุวจิยั 

/ประกาศทนุวจิยัขัน้ตอน 1 จดัท ายทุธศาสตร์การวจิยั/
ประกาศทนุวจิยั 

 

 จดัท ายทุธศาสตร์การวจิยั/ประกาศทนุวจิยั 

ตอน 1 จดัท ายทุธศาสตร์การวจิยั/ประกาศทนุวจิยัย/ประกาศ
ทนุวจิยั 

 

ขั้นตอน 2 รวบรวมข้อเสนอการจากบุคลากร
วิจัย 

 

ขั้นตอน 3 พิจารณาข้อเสนอการวิจัย 

 

ขั้นตอน 4 ส่งข้อเสนอการวิจัยพิจารณา/ประกาศผลพิจารณาทุนวิจัย

และจัดท าสัญญางานวิจัย 

 

ขั้นตอน 5 ด าเนินงานวิจัย 

ขั้นตอน 6 รายงานผลการด าเนินงานวิจัย/ติดตามและ

รายงานผลการด าเนินงานวิจัย 

 

ขั้นตอนท่ี 7  ผู้วิจัยจัดส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 

ปรับปรุงแก้ไข 
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 ขั้นตอน 1 จัดท ายุทธศาสตร์การวิจัย/ประกาศทุนวิจัย 

  1.1 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยและแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1.2 รวบรวมและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1.3 จัดท ายุทธศาสตร์การวิจัย และแผนความ ต้องการภาพรวมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

  ขั้นตอน 2 รวบรวมข้อเสนอการวิจัย 

2.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้งเวียนรายละเอียดการส่งข้อเสนอการ วิจัยถึงบุคลากรท่ี

เกี่ยวข้อง เพื่อให้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 

2.2 นักวิจัยเสนอข้อเสนอการวิจัยถึงงานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ขั้นตอน 3 พิจารณาข้อเสนอการวิจัย 

3.1 คณะสรรหาและแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย และ

คณะกรรมการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวจัิย 

3.2 คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยตามเกณฑ์ ท่ีก าหนด  

3.3 คณะกรรมการฯ จัดล าดับความส าคัญ ของข้อเสนอการวิจัย ตามล าดับคะแนนท่ีได้รับ 

ขั้นตอน 4 ส่งข้อเสนอการวิจัยพิจารณา/ประกาศ ลพิจารณาทุนวิจัยและจัดท าสัญญางานวิจัย 

  4.1 ผู้ประสานงานโครงการอุดหนุนการวิจัยจัดส่ง “ร่างรายงานการวิจัย” และแบบประเมินรายงาน

การวิจัย  ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2 ท่าน 

4.2 ผู้ประสานงานโครงการอุดหนุนการวิจัยประสานและติดตามผลการประเมินกับผู้ทรงคุณวุฒิ 

จากนั้น น าส่งแบบประเมินและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้ง ต้นแบบบันทึกข้อความ ปรับแก้ไข

รายงานการวิจัย ตามข้อเสนอแนะ ให้กับหัวหน้าโครงการวิจัยทุกคน 

  4.3 ผู้วิจัยปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แล้วจึงท าบันทึกข้อความถึงรองคณบดีฝ่ายวิจัย เพื่อช้ีแจง 

การปรับแก้ไขรายงานการวิจัยตามต้นแบบท่ีผู้ประสานงานโครงการอุดหนุนการวิจัยได้จัดส่งให้ 

  4.4 นักวิจัยได้ท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยกับคณะฯ จ านวน 2 ฉบับ 

 ขั้นตอน 5 ด าเนินงานวิจัย 

  เมื่อนักวิจัยได้ท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แล้ว มีแนวทางการ

ด าเนินงานดังรายละเอียดต่อดังนี้ 

  5.1 การให้และรับทุน 
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       5.1.1 ผู้รับทุนจะมอบหมายให้หัวหน้าโครงการและบุคคลตามข้อเสนอโครงการวิจัย  เป็นผู้ท างานใน
โครงการวิจัย และถ้าหากจะมีการเปล่ียนแปลงบุคคลซึ่งเป็นผู้รับทุนหรือนักวิจัยในโครงการนี้  ผู้รับทุนต้องมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  ผู้ให้ทุนมีสิทธิท่ีจะให้ความเห็นชอบกับการเปล่ียนแปลงนั้น หรือ
ปรับเปล่ียนโครงการ หรือยุติการสนับสนุนทุนวิจัยได้ตามความเหมาะสม 
   5.1.2 ผู้รับทุนจะท างานวิจัยตามโครงการนี้ด้วยความวิริยะอุตสาหะและรับรองว่าจะไม่น างานตาม
โครงการวิจัยบางส่วนหรือท้ังหมดไปให้ผู้อื่นรับช่วง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ให้ทุนเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน 
           5.1.3 ผู้รับทุนต้องด าเนินการวิจัยตามโครงการในทันที นับแต่วันลงนามในสัญญา ถ้าหากผู้รับทุนมิได้
เริ่มด าเนินการภายในสามสิบวันนับจากวันดังกล่าว ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญา  
   5.1.4 ผู้รับทุนจะต้องด าเนินการวิจัยตามวิธีการท่ีเสนอไว้ตามข้อเสนอโครงการวิจัยให้ครบถ้วน

สมบูรณ์ หากเกิดอุปสรรคไม่สามารถด าเนินการวิจัยได้ หรือมีความจ าเป็นจะต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงแผนงานและ

วิธีการใดๆ ผู้รับทุนต้องแจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในก าหนดสามสิบวัน ท้ังนี้ ผู้ให้ทุนมีสิทธิที่จะยุติ

การสนับสนุนทุนวิจัย หรือให้ความเห็นชอบกับการแก้ไขเปล่ียนแปลงโครงการได้ตามความเหมาะสม 

   5.1.5 กรณีไม่สามารถท าการวิจัยตามโครงการให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลาตามสัญญา หัวหน้า

โครงการวิจัยผู้รับทุนต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้ให้ทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและขออนุมัติขยายเวลาก่อนวันส้ินสุดสัญญา

ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ท้ังนี้ ผู้ให้ทุนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาหรือไม่ก็ได้ โครงการท่ีได้รับอนุมัติให้

ขยายเวลาได้จะถือเอาวันสุดท้ายของการขยายเวลาเป็นวันก าหนดส่งมอบผลงาน 

     5.1.6 ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบการด าเนินการวิจัย โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ร่วมงาน ผู้เกี่ยวข้อง 

ตัวอย่างท่ีใช้ทดลอง และส่ิงแวดล้อม ท้ังนี้ให้เป็นไปตามจริยธรรมการวิจัย  รวมท้ังจัดให้มีการบันทึกขั้นตอนและ

ผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ และเก็บไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสิบปี หลังเสร็จส้ินโครงการ 

   5.1.7 ผู้ให้ทุนมอบหมายให้ หน่วยจัดการงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นผู้ท าการแทนผู้ให้ทุน ในการติดตามและประเมินโครงการนี้ 
   5.1.8 ในการพิมพ์ผลงานการวิจัย โฆษณาเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารอันเกี่ยวกับผลงานของงานวิจัยตาม

โครงการ ในส่ิงพิมพ์ใดหรือส่ือใดในแต่ละครั้ง  ผู้รับทุนต้องระบุข้อความว่า  “ได้รับทุนอุดหนุนจากคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์” ไว้ในกิตติกรรมประกาศท่ีหน้าปกตามความเหมาะสม และส่งส าเนา

ของส่ิงท่ีได้โฆษณาเผยแพร่นั้นให้ผู้ให้ทุนจ านวนหนึ่งชุดด้วย 

  5.2 ผลงาน 

   5.2.1 ผู้ให้ทุน และผู้รับทุนตกลงร่วมกันท่ีจะให้มีการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยตามวิธีการท่ีผู้ให้ทุน
ก าหนดท้ังในระหว่างด าเนินการวิจัยตามโครงการ และ/หรือเมื่องานวิจัยเสร็จส้ิน และผู้รับทุนต้องปรับปรุงแก้ไข
งานวิจัยตามท่ีผู้ให้ทุนร้องขอ 
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   5.2.2 หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุนต้องน าส่งผลงานวิจัย ซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหาตามแบบในข้อเสนอ
โครงการวิจัย  หรือตามท่ีผู้ให้ทุนก าหนดโดยน าส่งแก่ผู้ให้ทุนหรือผู้ท่ีผู้ให้ทุนมอบหมาย ภายในก าหนดเงื่อนไขเวลา
ตามสัญญา   
  5.3 สิทธิและการยกเลิกสัญญา 
   5.3.1 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรหรือสิทธิอื่นใดท่ีเกิดขึ้นจาก
ผลการวิจัยของโครงการตามสัญญานี้ ผู้รับทุนยินยอมให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้ทุนแต่เพียงผู้เดียว 
   ในกรณีโครงการท่ีผู้รับทุนท าการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ผู้รับทุน
ต้องท าความตกลงกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานนั้นๆ เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ให้เป็นไปตามวรรคแรก 
   5.3.2 อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ใด ๆ ท่ีผู้รับทุนได้จัดซื้อโดยเงินทุนตามสัญญานี้ ให้ตกเป็นของ             
ผู้ให้ทุน เมื่อเสร็จส้ินการวิจัยตามสัญญานี้แล้ว ผู้รับทุนจะต้องส่งอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ท่ีเหลือจากการวิจัยให้แก่ผู้ให้ทุน
ทันที เว้นแต่จะได้มีการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น 
   5.3.3 การระงับงานช่ัวคราวและการบอกเลิกสัญญา  ผู้ให้ทุนมีสิทธิระงับงานท้ังหมดหรือบางส่วน 
หรือบอกเลิกสัญญานี้ได้ ถ้าผู้ให้ทุน เห็นว่าผู้รับทุนและผู้ท่ีผู้รับทุนมอบหมายมิได้ปฏิบัติงานด้วยความช านาญ หรือ
ด้วยความเอาใจใส่ในวิชาชีพเท่าท่ีพึงคาดหมายได้จากนักวิจัยในระดับเดียวกัน หรือมิได้ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง 
หรือเมื่อผู้ให้ทุนเห็นว่าควรจะยุติโครงการวิจัยตามสัญญา  ในกรณีเช่นนี้   ผู้ให้ทุนต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวัน 
 ขั้นตอน 6 รายงาน ลการด าเนินงานวิจัย/ติดตามและรายงาน ลการด าเนินงานวิจัย 

  6.1 นักวิจัยจัดท ารายงานวิจัย ตามงวดงาน 3  เดือนครั้ง ส่งถงึงานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

6.2 นักวิจัยจัดส่งรายงานช้ีแจ้งงานวิจัยถึงงานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรณี 

งานวิจัยไม่เสร็จตามแผนท่ีวางไว้ 

ขั้นตอนที่ 7   ู้วิจัยจัดส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

          7.1 ผู้ประสานงานโครงการอุดหนุนการวจัิยถ่ายส าเนารายงานการวิจัยฉบับสุดท้าย 5 ฉบับ เพื่อ

จัดเก็บท่ี ฝ่ายวิจัย 1 ฉบับ จัดส่งให้กับห้องสมุดคณะ 3 ฉบับ และส านักหอสมุด 1 ฉบับ และ CD งานวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ 1 แผ่น 

         7.2 หัวหน้าโครงการวิจัยน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับ

คณะเป็น อย่างน้อย หรือ หัวหน้าโครงการวิจัยน าผลงานไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน โดยมีหลักฐานแสดงให้

เห็นว่าม ีการใช้ประโยชน์จริง 
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ปัญหาอุปสรรค/ความเสี่ยง 

1. ข้อเสนอการวิจัยยังขาดความชัดเจน ไม่นาสนใจ ไม่ตอบโจทย์ หรือไม่สอดคล้องกับนโยบายและ 
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ท าให้ข้อเสนอ ฯ บางโครงการไม่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนจาก วช.  

2. ส่งข้อเสนอการวิจัยไม่ทันก าหนดเวลา โดยหน่วยงานจะต้องน าส่งข้อเสนอการวิจัย (ท้ังในรูปแบบ 
ของเอกสารและส่งผ่านออนไลน์เข้าระบบ NRPM ของ วช.) ภายในเวลาท่ี วช. ก าหนด หากพ้นก าหนดแล้ว วช. จะไม่
รับพิจารณาเด็ดขาด 

3. โครงการวิจัยท่ีผ่านความเห็นชอบจาก วช. แล้ว อาจไม่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนด้าน 
งบประมาณอย่างเพียงพอ เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 

4. ข้อเสนอการวิจัยบางโครงการมีจ านวนนักวิจัยมากเกินไป ไม่สอดคล้องกับเนื้องาน บางโครงการ 
เผ่ือค่าใช้จ่ายในส่วนของงบด าเนินงานมากเกินความจ าเป็น ท าให้มักมีวงเงินเหลือจ่ายค่อนข้างมากเมื่อส้ินสุดโครงการ 

5. นักวิจัยส่วนใหญ่มีงานประจ าค่อนข้างมาก ซึ่งบ้างครั้งท าให้มีผลกระทบต่อการงานวิจัยและน าส่ง 
ผลงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด และมีหลายโครงการท่ีนักวิจัยมักไปเร่งท างานวิจัยในช่วงท้ายโครงการ 
ซึ่งมักส่งผลกระทบแผนการจัดส่งมอบผลงาน การสัมมนาและคุณภาพของงานวิจัย 

6. การเบิกจ่าในงบด าเนินงาน มักไม่เป็นไปตามแผน บางรายการไม่มีการเบิกจ่าย หรือเบิกจ่าต่ า 
กว่างบท่ีต้ังไว้มาก ท าให้มีวงเงินเหลือจ่ายค่อนข้างมาก 

7. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจากการติดตามการประเมินผลภายหลังโครงการเสร็จส้ิน 
ประมาณ 6 เดือน พบว่า มีหลายโครงการไม่สามารถตอบได้อย่างชัดเจนว่าได้น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เป็นรูปธรรมตรามท่ีได้ระบุไว้อย่างไร 
 

แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. จัดท าข้อเสนอการวิจัยให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติของ วช. 
2. ศึกษาแนวทางการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของ วช. ซึ่งก าหนดหัวข้อและคะแนนท่ีให้เพื่อใช้ 

เป็นแนวทางในการจัดท าข้อเสนอการวิจัยของ สศค. ให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการประเมินของ วช. มากท่ีสุด 
3. ข้อเสนอการวิจัยต้องน่าสนใจ ฉีกแนวออกจากงานประจ า หรือ เป็นการเพิ่มมูลค่าของงานประจ า  

โดยเฉพาะช่ือของโครงการวิจัยต้องส่ือและมี Keywords ส าคัญ เช่น การพัฒนา... การเพิ่มประสิทธิภาพ...การเพิ่มขีด
ความสามารถ...การจัดท าโมเดล... เป็นต้น 

4. ข้อเสนอการวิจัยต้องมีความชัดเจน โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ของโครงการ แนวทางด าเนินงานและ 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (Policy Research) 

5. พิจารณาความเหมาะสมของคณะผู้วิจัย งบบุคลากรและงบด าเนินงาน ให้มีความสอคล้องและ 
เหมาะสมกับเนื้อหาของโครงการ ซึ่งควรศึกษาจากการใช้จ่ายโครงการของปีท่ีแล้ว 

6. สนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการท าวิจัย เพื่อเป็นการพัฒนาและ 
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สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
7. ประสานและบริหารด้านเวลา เพื่อให้จัดเตรียมและน าส่งข้อเสนอการวิจัยให้ วช. ภายใน 

ก าหนดเวลาอย่างเคร่งครัด โดยด าเนินการแต่เนิ่น ๆ รวมทั้งประสานกับเจ้าหน้าท่ี วช. เพื่อแน่ใจว่าได้รับข้อเสนอการ
วิจัยของ สศค. เรียบร้อยแล้ว  
 

ข้อเสนอแนะ 
  ผู้วิจัยก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคล โดยให้ผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการประเมินผลการการ
ปฏิบัติราชการ ซึ่งในการประเมิน ผู้บังคับบัญชา(ผู้วิจัย) ต้องร่วมกันก าหนดตัวชีวัด และก าหนดการประเมินผล/
แผนการจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับคณะผู้วิจัย เพื่อให้การด าเนินโครงการวิจัยเสร็จส้ินตามแผนงานท่ีก าหนดโดยเร็ว 
 

เทคนิคในการปฏิบัติงาน  

ในการท่ีจะท างานวิจัยให้ได้ผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด ผู้วิจัยอาจจะต้องใช้เวลาในช่วงของการ เตรียม

งานค่อนข้างมาก ต้ังแต่การเริ่มคิดประเด็นปัญหาในการวิจัยท่ีต้องสะท้อนประเด็นปัญหาท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อให้

ผลงานวิจัยดังกล่าวสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา หรือวางแนวทางเพื่อป้องกันปญัหาท่ีคาดว่า จะ

เกิดขึ้น การเขียนโครงร่างงานวิจัยจะต้องมีความชัดเจนในทุกหัวข้อ ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ใน 

ประเด็นวิจัยให้ได้มากท่ีสุด และท่ีส าคัญต้องมีการก าหนดระยะเวลาเริ่มต้น และเวลาส้ินสุดการท างานในแต่ละ 

ขั้นตอนให้ชัดเจน และจะต้องสามารถแก้ปัญหาได้หากมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน 
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