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ค ำน ำ 
 
  คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ จัดท าตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดต าแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งที่สูงข้ึน พ.ศ. 2553          
ซึ่ง ก.พ.อ. ให้นิยามของคู่มือการปฏิบัติงานหลักไว้ว่า เป็นเอกสารแสดงเส้นทางการท างานหลักตั้งแต่
เริ่มต้นจนสุดกระบวนการ โดยระบุข้ันตอนการด าเนินการต่าง ๆ เอกสารแนบ 4.1 จนถึงดังกล่าว              
โดยคู่มือปฏิบัติงานหลักมีความส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือการ
ปฏิบัติงานหลักไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน และช่วย ให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษาท างานได้         
อย่างรวดเร็ว ท าให้งานของหน่วยงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึนจากคู่มือการปฏิบัติงานหลัก
เล่มนี้ 
  วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับเรื่อง การลงรายการบรรณานุกรม
ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสือทั่วไปฉบับภาษาไทยของห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภ้ฏสุรินทร์ ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน คือ บริบทของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ บริบทของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงาน ปัญหา 
แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานการลงรายการ
บรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสือทั่วไปฉบับภาษาไทย เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้เพราะการลงรายการ
บรรณานุกรมตามมาตรฐาน AACR2 และ MARC21 เป็นงานที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบ      
ความถูกต้องแม่นย า อันก่อให้เกิดการประมวลผลข้อมูลที่ดีของระบบของห้องสมุดอัตโนมัติต่อไป 
  สุดท้ายนี้ ข้ าพเจ้าขอขอบพระที่ ผู้ทรงวุฒิที่ ให้ความรู้  ค าแนะน าด้วยดีตลอดมา             
และขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ เป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุน
ส่งเสริมให้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ ข้ึนมา และเพื่อนร่วมงานทุกคนที่เป็นก าลังใจให้คู่มือ
ปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  

          
                                                                   

                                                                                 อุทัย  ก าจร 
                                                                 บรรณารักษ์ 

                                                                                     มิถุนายน 2562 
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ส่วนท่ี  1 
บริบทมหาวิทยาลัย 

 
ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย 
 “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์” เป็นมงคลนามที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีความหมายลึกซึ้ง “ราชภัฏ” แปลความว่า ข้าราชการหรือคนของ  
พระเจ้าแผ่นดินและต่อมาพระบาทมเด็จพระเจ้าอยู่หวัได้พระราชทาน “พระราชลัญจกร” อันเป็นตรา
ประจ าพระองค์ ส าหรับใช้ประทับในเอกสารส าคัญส่วนพระองค์ มาให้เป็นตราของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏทุกแห่ง ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ทุกส่วนจักสนองพระคุณ ด้วยการมุ่งมั่นอุทิศตนปฏิบัติภารกิจ เจริญรอยตามพระราชจริยวัตรและ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน สร้างสรรค์มหาลัยให้เป็น 
“ประทีปธรรมของท้องถ่ิน ประเทืองค่าประชาชน”มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (สถาบันราชภัฏ
สุรินทร์,วิทยาลัยครูสุรินทร์) ได้รับการ สถาปนาเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 ในสังกัดกรมการ
ฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม”สถาบันราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ 36 แห่ง เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 และได้จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏสุรินทร์ แทนวิทยาลัยครูสุรินทร์ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 และได้รับการยก
ฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตั้งแต่
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
 
สถานที่ตั้ง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 186 หมู่ 1 ถ.สุรินทร์ – ปราสาท ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์ 32000 
 เนื้อที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์  มีเนื้อที่ทั้งหมด 479 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา 
 
ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 

 

 
 
 
ภาพที่ 1.1 ตราสัญลกัษณ์มหาวิทยาลัย 
ที่มา (คู่มือนักศึกษา. 2562. : 9) 
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 ความหมายตราสัญลักษณ์ 
 พระราชสัญจกร จัดเป็นหมวดหมู่ได้ 3 ประเภท (คู่มอืนักศึกษา. 2562. : 9) ดังนี ้
 1. พระราชลัญจกรประจ าพระองค์ หมายถึง ตราประจ าชาติ ดวงที่ใช้ประทับก ากับ 
พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ในตัวเอกสารส่วนพระองค์ซึ่งไม่เกี่ยวด้วยราชการแผ่นดิน 
 2. พระราชลญัจกรประจ าแผ่นดิน หมายถึง ตราแผ่นดินส าหรบัประทบัก ากบั 
พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ หรอืก ากับนามผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์ 
 3. พระราชลัญจกรส าหรับแผ่นดิน หมายถึง ตราประจ าชาติต่าง ๆ ซึ่งใช้ประทับก ากับ
เอกสารส าคัญในพระปรมาภิไธยพระมหากษัติย์ตราประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นตราพระ
ราชลัญจกรประจ าพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ลายกลางเป็นรูป
พระมหาอุณาอยู่ภายในวงจักร รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบเหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดช้ัน
ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ การที่ผู้ก าหนดรูปแบบพระราชลัญจกร ดังนี้ หมายถึง ทรงเป็น
พระมหากษัตริย์ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน โดยที่ผู้แทนทั้งแปดน้อมน าแผ่นดินและความเป็นใหญ่มาถวาย 
เป็นสัญลักษณ์แห่งวันบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีที่เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ 
และสมาชิกรัฐสภาถวายน้ าอภิเษก โดยทิศทั้งแปดและเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ในระบอบ
ประชาธิปไตย ทรงรับน้ าอภิเษกจากสมาชิกรัฐสภาแทนที่จะทรงรับจากบัณฑิตด่ังในรัชกาลก่อน 
 สขีองสัญลักษณ์ตราประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 1. สีน้ าเงิน   แทนค่า  สถาบันพระมหากษัตริยผ์ู้ให้ก าเนิดและพระราชทานนาม
“มหาวิทยาลัยราชภัฎ” 
 2. สีเขียว   แทนค่า  แหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ 36 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ที่สวยงาม 
 3. สีทอง   แทนค่า  แหล่งความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา 
 4. สีส้ม    แทนค่า  ความรุ่งเรอืงทางศิลปวัฒนธรรมทอ้งถ่ินก้าวไกลใน 36 สถาบัน 
 5. สีขาว   แทนค่า  ความคิดอันบริสุทธ์ิของนกัปราชญ์แหง่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
 
สีประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 

 

 
 
ภาพที่ 1.2 สีประจ ามหาวิทยาลัย 
ที่มา (คู่มือนักศึกษา. 2562. : 9) 
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ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์
 ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คือ อินทนิล 
 

 

 

 

 

 
 

 
ภาพที่ 1.3 ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัย 
ที่มา (คู่มือนักศึกษา. 2562. : 9) 
 
อัตลกัษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร์ หมายถึง เป็นผู้ทีม่ีความรู้ควบคู่คุณธรรม 
ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของคนไทย 4 ประการ รวมทั้งประกอบสัมมาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง มจีิตอาสาและค านึงถึงความเป็นธรรมของสงัคม เพื่อความมั่นคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืนของประเทศชาติ 
 "ความรู้ดี มีคุณธรรม ประกอบสัมมาอาชีพ" 
 ความรู้ดี หมายถึง บัณฑิตมีความรู้ และน าความรู้ ความสามารถไปใช้ในการพฒันาท้องถ่ิน
และประเทศชาติให้ก้าวสู่ความมั่นคง มัง่ค่ัง ยั่งยืน 
 มีคุณธรรม หมายถึง บัณฑิตมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัตจิรตามคุณสมบัตทิี่พึงประสงค์ของ
คนไทย 4 ประการ อันได้แก่ มีทัศนคติที่ดีที่ถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงแข็งแรง มีงานท า มีอาชีพ 
และเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวิจัย 
 ประกอบสัมมาอาชีพ หมายถึง บัณฑิตประกอบสมัมาอาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มจีิตอาสา และค านึงถึงความเป็นธรรมของสังคม 
 
วิสัยทัศน ์
 "มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรจ์ะเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน า ด้านการผลิตบัณฑิต พฒันาครู และ
เป็นสถาบันทีบู่รณาการองค์ความรู้ในการพฒันาท้องถ่ินสร้างความมั่นคงให้กบั ประเทศ" 
 ค าอธิบายวิสัยทัศน์ : ในปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จะเป็นมหาวิทยาลัยช้ัน
น าโดยเน้นการน าในเรื่องของการเป็นแหล่งเรียนรู้ การศึกษาการวิจัย ทางวัฒนธรรมในภูมิภาค และ
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การบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นที่พึ่งของท้องถ่ินในการพฒันา
ท้องถ่ินใหบ้รรลเุป้าหมายมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
 
พันธกิจ 
 1. ผลิตบัณฑิตสายครูและสายอื่น ๆ ที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 2. การวิจัยเป็นที่ยอมรับและตอบสนองความต้องการของทอ้งถ่ินอย่างมีคุณภาพ 
 3. พัฒนาท้องถ่ินตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แทจ้รงิของท้องถ่ิน โดยกา
ถ่ายทอด องค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัต ิ
 4. อนุรักษ์และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 
 5. การบรหิารจัดการที่มีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยี และหลักธรรมาภิบาล 
 6. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถ่ิน และผูป้ระกอบการใน
การจัดการศึกษา 
 
เป้าประสงค์หลัก 
 1.  บัณฑิตมีคุณภาพ 
  ตัวช้ีวัด 
  1.1 อัตราการได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของผูส้ าเรจ็การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ในระยะเวลา 1 ปีเพิ่มข้ึน 
  1.2 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา มสีมรรถนะเป็นทีพ่อใจของสถาน
ประกอบการเพิ่มข้ึน 
  1.3 ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรเีมื่อทดสอบมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ CEER สูงข้ึน 
 2.  เป็นศูนย์กลางในการผลิตและพัฒนาคร ู
  ตัวช้ีวัด 
  2.1 ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นต้นแบบความเช่ียวชาญในวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ 
  2.2 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาในท้องถ่ินที่ไดร้ับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย
และได้รับวิทยฐานะทีสู่งข้ึน 
  2.3 ร้อยละของบัณฑิตทีส่อบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพ 
  2.4 ร้อยละของนักเรียนในท้องถ่ินที่มีคะแนนผลการทดลองทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ข้ึนไปเพิ่มข้ึน 
  2.6 ผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รบัตีพิมพเ์ผยแพร่ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพฒันาครูเพิ่มข้ึน 
  2.7 จ านวนโรงเรียนในท้องถ่ินที่มีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิต
ไปใช้ประโยชน ์
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 3.  เป็นแหลง่ที่พึง่พาของสังคม/ท้องถ่ินที่ยัง่ยืน 
  ตัวช้ีวัด 
  3.1 จ านวนองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชน 
  3.2 ร้อยละของนักเรียนในท้องถ่ินที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย 
  3.3 จ านวนแผนงาน โครงการพฒันาชุมชนที่มีมหาวิทยาลัยเป็นแกนน ามีจ านวนเพิ่ม
มากขึ้น 
  3.4 ร้อยละของการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ์การ
ท างานของบุคลากรทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย เพือ่ยกระดบัการศึกษา 
  3.5 ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่รบัผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่
สามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มข้ึน 
  3.6 จ านวนโครงการที่มหาวิทยาลัย ด าเนินการเพือ่สง่เสรมิ ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา 
ของท้องถ่ินให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค ระดบัชาติหรือนานาชาติ 
  3.7 ร้อยละของประชาชนในท้องถ่ินที่ดัชนีสุขภาพเพิม่ขึ้น 
  3.8 จ านวนโครงการบูรณาการพันธกจิสมัพันธ์ 
  3.9 จ านวนวิสาหกิจชุมชน ผูป้ระกอบการใหม่ทีเ่พิ่มข้ึนในทอ้งถ่ิน 
  3.10 รายได้ที่เพิ่มข้ึนของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 
  3.11 จ านวนโครงการที่มหาวิทยาลัย สง่เสรมิความรู้ รัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัย 
เข้าใจสทิธิหน้าที่ตนเองและผูอ้ื่นภายใต้พื้นฐานของสงัคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ป็น
ประมุขในมหาวิทยาลัยและชุมชนทอ้งถ่ิน สังคมท้องถ่ินเพิ่มข้ึน 
 
ร่างประเด็นยทุธศาสตรเ์พื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. 2562 – 
2564 (ซ่อมแซม สร้างเสริม เติมเต็ม เพื่อการพฒันาที่เข้มแข็งและยัง่ยืน) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือประสิทธิภาพและความยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีคุณภาพการบริหารจัดการใน 
ระดบัมาตรฐานสากล และเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธ์ิสูง (High performance organization)  
มธีรรมาภิบาล และมีแนวทางการหารายได้เพื่อการพึ่งตนเองได้มากข้ึน 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจดัการองค์กร จัดโครงสร้างการบรหิารให้มี ประสิทธิภาพ 
มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ลดการท างานที่ไม่ใช่ภารกิจโดยตรง เน้นความส าเร็จของงาน 
 มาตรการ 
 1. เสริมสร้างระบบคุณธรรมและจริยธรรม ปลูกฝัง ค่านิยมและจิตส านึกในการักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นคนของพระราชา (ราชภัฏ) และความช่ือสัตย์ สุจริต  
 2. ปรับปรุงกระบวนการท างานของทุกภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้รวดเร็ว 
มปีระสิทธิภาพ และประสิทธิผล น าเอาหลักการ “รวมบริการ เน้นท างานตามภารกิจ” 
มาประยุกต์ใช้ในแต่ละกระบวนการลดการท างานที่ไม่ใช่ภารกิจโดยตรง 
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 3. เพิ่มช่องทางในการรับฟังความ คิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในองค์กร 
บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนภายนอกมหาวิทยาลัย 
 4. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมภารกิจหลักและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ที่กระทบต่อคณะ/มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการจัดการความส ี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม 
 5. ยกระดับขีดความสามารถและประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบตรวจสอบประสิทธิภาพ 
(Performance Audit) 
 6. ทบทวนระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสม โปร่งใส เป็น
ธรรมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้านชุมชนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 
 มาตรการ 
 1. ปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารไปยังชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
พร้อมสร้างวัฒนธรรมการสื่อสารสองทางข้าม หน่วยงาน ข้ามองค์กรให้มากขึ้น 
 2. เสริมสร้างการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้ จักอย่างแพร่หลายทั้งใน
ระดับท้องถ่ิน ระดับประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา 
 3. ด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์อย่าง เป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของสังคม 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 มาตรการ 
 1. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่ มีประสิทธิภาพ พัฒนาเว็บไซต์ที่สามารถสื่อสาร 
กับศิษย์เก่าได้แบบสองทาง 
 2. สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายศิษย์เก่าชองมหาวิทยาลัย/คณะในการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ร่วมกัน และจัดกิจกรรมระหว่างศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ 
ใกล้ชิด พัฒนาศักยภาพและวิชาชีพของนักศึกษา ปัจจุบัน 
 3. จัดหารายได้จากการระดมทนุจาศิษย์เก่าประชาชนทั่วไป องค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมที่ส าคัญต่าง ๆ  
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารงาน บุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร 
 มาตรการ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้ เพิ่ มวุฒิการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนให้ 
คณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการตาม ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 2. พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรทั้งด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านบริการ 
วิชาการ ตลอดจนการปลูกฝังการเป็นพลเมือง จิตอาสาอย่างต่อเนื่อง 
 3. พัฒนาบุคลการสายสนับสนุนให้มีศักยภาพในการงาน เพิ่มขีดความสามารถด้านการ
วิจัยเพื่อพัฒนางานประจ า (R to R) และการวิจัยสถาบัน 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาตัวเองเข้าสู่ต าแหน่งวิชาชีพ 
เฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
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 5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่ สามารถจูงใจบุคลากรให้มีก าลังใจที่จะท างานด้วย 
ความทุ่มเทให้กับมหาวิทยาลัย 
 6. พัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะ ของบุคลากรที่สอดคล้องกับบทบาทในหน้าที่ของ
แต่ละต าแหน่งและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ พัฒนามหาวิทยาลัย 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการประกัน คุณภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
 มาตรการ 
 1. พัฒนาระบบบริหารและระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ 
และมีข้อมูลที่เพียงพอในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2. บูรณาการระบบการประกัน คุณภาพและการประเมินผลการปฏิบัติงานไปสู่งานประจ า 
ด าเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการของหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
 3. น าเอากระบวนการ PDCA มาใช้ในการท างานเพื่อเป็นกลไกเช่ือมโยงการประกัน 
คุณภาพการประเมินผล และการน ากลับไปปรับปรุงงานประจ าอย่างเป็นระบบ 
 4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
ส่งเสริมการวิจัยและถอดบทเรียนด้านการประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 5. จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน การประกันคุณภาพ การคัดเลือก Best Practice 
และเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากร/หน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการ ประกัน
คุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 6 จัดระบบแผนและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
 มาตรการ 
 1. ควบคุมและจัดสรรงบประมาณให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
ภายใต้กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณที่ดี 
 2. จัดระบบและแนวทางการบริหาร งบประมาณเงินรายได้ให้มีประสทิธิภาพย่ิงข้ึน โดยให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยและสภาวการณ์ปัจจุบัน 
 3. จัดท าแผนความต้องการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างระยะ 5 ปี เพื่อให้การจัดท าค าขอ 
งบประมาณประจ าปีมีประสิทธิภาพและ สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
 กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา 
 มาตรการ 
 1. ออกระเบียบมหาวิทยาลยัเกีย่วกับการบรหิารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สินและทรัพย์สิน
ทางปัญญาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบเดียวกัน 
 2. จัดหารายได้จากการน่าผลงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาไปพัฒนาสู่  
เชิงพาณิชย์ 
 3. จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน และคุณค่าของมหาวิทยาลัย เ ช่น สถานฝึก 
ประกอบการวิชาชีพ “ล้านช้าง” สินค้าที่ระลึก ของมหาวิทยาลัยและคณะวิชา เป็นต้น 
 4. จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์และ
สอดคล้องกับภารกิจ  
 เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศที่ร่มรื่นเป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่
เกื้อหนุนให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ และการท างานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้
เป็นปัจจัยดึงดูดให้ผู้เรียนเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัย 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่นและสะอาด 
 มาตรการ 
 1. จัดท าแผนแม่บทการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีการพัฒนาพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 2. เพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่มหาวิทยาลัยให้เป็นสถานที่พักผ่อน 
หย่อนใจของนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป 
 3. จัดท าแผนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้ยั่งยืน อาทิ แผนการจัดการขยะ
และน้ าเสีย แผนการอนุรักษ์พลังงาน แผนการอนุรักษ์น ้า แผนการปกป้องรักษาระบบนิเวศน์และ
ธรรมชาติภายในมหาวิทยาลัย แผนด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับอาคารต่าง ๆ 
 4. รณรงค์สร้างจิตส านึกให้บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่วมในการประหยัด การอนุรักษ์ 
และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์ 
 มาตรการ 
 1. จัดท าแผนการตรวจสอบและ แผนการบ ารุงรักษา/ซ่อมแซมอาคารสถานที่และระบบ
สาธารณูปโภค พร้อมทั้งด าเนินการตามแผนฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง 
 2. จัดท าแผนการของบประมาณ แผ่นดินเพื่อก่อสร้างอาคารสถานที่ที่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย อาทิ ศูนย์กีฬามาตรฐาน หอประชุม อาคารเรียนรวม หอพัก
นักศึกษา โรงอาหาร เป็นต้น 
 3. ปรับปรุงสภาพถนนสายหลัก/สายรอง จัดระบบการจราจร ติดตั้งไฟส่องสว่างในถนน
อย่างทั่วถึง จัดท าลานจอดรถให้พอเพียงในจุดที่เหมาะสมตลอดพื้นที่หลักของมหาวิทยาลัย จัดท า
ทางเดินเท้าเช่ือมระหว่างอาคารที่มีความ เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ 
ปลอดภัยต่อผู้พิการ 
 4. ปรับปรุงหอพักนักศึกษาให้อยู่สุขสบาย มีความปลอดภัยและมีบรรยากาศของการ
ระบบประปา ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับความต้องการใช้งาน
ในอนาคต 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง และ
ปลอดภัย 
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 มาตรการ 
 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพในการบริการทั้งด้าน Security, 
Cloud Platform และประสิทธิภาพของโครงข่าย ICT โดยเฉพาะระบบ WIFI ให้บริการครอบคลุม
พื้นที่ทั้งมหาวิทยาลัย 
 2. พัฒนาเครือข่าย ระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริหารงานบุคคล ระบบบริหาร
งานวิจัย ระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
 3. พัฒนาระบบ ICT เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และนวัตกรรมการเรียนรู้ในทุก
รูปแบบ 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบรักษาความ ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 
 มาตรการ 
 1. จัดท าแผนแม่บทการรักษาความ ปลอดภัยของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถดูแลรักษา
ทรัพย์สินของทางราชการและบุคลากรในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยตลอด 24 ช่ัวโมง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลิตบัณฑิต 
 เป้าประสงค์ : บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสังคม มี
คุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ พร้อมท างานหรือศึกษาต่อ อยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้ในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 
 กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและตามความต้องการของประเทศ 
 มาตรการ  
 1. พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่หรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนไปของสังคมมีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน 
 2. พิจารณาปรับลดหรือควบรวมหลักสูตรที่มีผู้สนใจเรียนน้อยหรือไม่ ตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
 3. พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การ
เรียนรู้ (Outcome-Based Education) 
 4. ปรับปรุงรายวิชาในหมวด ศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ เพื่อเสริมสร้างความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และมีทักษะของคนยุคดิจิตอล 
 5. พัฒนาหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษาโดยเน้นหลักสูตรแบบบูรณาการและหลักสูตร
นานาชาติ 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 มาตรการ 
 1. สนับสนุนการปรับเปลี่ยน ระบบการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการ สอนไปสู่การเรียนรู้
ด้วยตนเองมากข้ึน ด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้เสมือนที่ผสมผสานกับการเรียนรู้ 
ออนไลน์และเทคโนโลยีการสื่อสาร 
 2. เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนใน การเปลี่ยนรูปแบบของ
ห้องเรียน เพื่อใช้ห้องเรียนเป็นแบบเรียนรู้จริง การจัดการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาเป็นผู้ ลงมือปฏิบัติ
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ร่วมกันเป็นหมู่คณะผ่านเครื่องมือแห่งการเรียนรู้ของโลกยุคใหม่ เซ่น Google Apps for 
Education และอาจารย์มีความเข้าใจในกระบวนการ Smart เรียนรู้เสมือนที่ผสมผสานกับการ
เรียนรู้ ออนไลน์และเทคโนโลยีการสื่อสาร 
 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับสถานศึกษา สถานประกอบการ และ
องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา 
 4. พัฒนาสื่อการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์ที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life 
Long Learning) และสามารถพัฒนาเป็นรายวิชาออนไลน์ ที่รองรับการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
(Massive Open Online Courses, MOOCs) 
 5. ปรับปรุงห้องเรียนห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับกระบวนทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการ
เรียนรู้ใหม่ (New Learning Paradigms) 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ (Learning Space) ในมหาวิทยาลัย 
 มาตรการ 
 1. ปรับปรุงระบบกายภาพของหอสมุดให้มีบรรยากาศและสิ่งอ านวยความสะดวกที่
สนับสนุนการเรียนรู้ มีพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ (Creative Education) สร้างแรง
บันดาลใจ 
 2. พัฒนาเทคโนโลยีที่รองรับ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่เข้าถึงได้สะดวกตาม
มาตรฐานสากล จัดหา หรือพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่ ทันสมัย รวดเร็ว ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 3. ปรับปรุงหอสมุดใหเ้ปน็แหลง่การเรยีนรู้ด้วยตนเองที่ส าคัญของนักศึกษา บุคลากร และ
ชุมชน รวมถึงนักศึกษา นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 
 4. จัดต้ังหน่วยผลิตสื่อดิจิตอล เพื่อการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ (Production House) 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการสรรหานักศึกษาเชิงรุก 
 มาตรการ 
 1. สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนที่เรียนดีเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้ปกครองเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกเรียน 
 2. สนับสนุนทุนการศึกษาในรูปของการจ้างงานให้กับนักเรียนที่ เรียนดีแต่ยากจนให้เข้า
ศึกษาจนส าเร็จการศึกษา 
 3. ด าเนินการประซาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อหานักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ
ประเทศกัมพูชาและลาว มาศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนานักศึกษาอย่าง สร้างสรรค์ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม 
 มาตรการ 
 1. พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่สามารถให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้นักศึกษา
ประสบความส าเร็จในการศึกษา โดยการให้ค าแนะน าด้านการเรียนและการท ากิจกรรม การปรับตัว
เข้ากับสังคมและการพัฒนาบุคลิกภาพที่จะสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีคนเก่งของสังคม 
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 2. ปรับปรุงรูปแบบของกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้
เป็นนักกิจกรรมเพื่อสังคม มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม และจริยธรรมมีสุข
ภาวะที่ด ี
 3. สร้างเสริมประสบการณ์ท างานในวิชาชีพของนักศึกษาในต่างประเทศผ่านโครงการ
กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศ เป็นต้น 
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา 
 มาตรการ 
 1. สร้างจิตวิญญาณและปลูกฝั่งการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษาให้มีพื้นฐานแนวคิด
ความเป็น ผู้น าการท างานร่วมกับผู้อื่น และมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพ 
 2. สนับสนุนนักศึกษา/ศิษย์เก่าที่มีศักยภาพและผลงานเข้าสู่โครงการการบ่มเพาะธุรกิจ 
(Business Incubation)หรือการเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการใหม่ สนับสนุน โอกาสให้
เข้าถึงแหล่งทุนจากภายนอก 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย 
 เป้าประสงค์ : ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
และมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชนและวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งในงานวิจัยปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและ
สร้างบรรยากาศการวิจัยที่เอื้อต่อการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 
 มาตรการ 
 1. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสร้างกลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการหา
แหล่งทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
 2. จัดท าแหนที่งานวิจัย (Research Mapping) และแผนที่ความรู้ (Knowledge 
Mapping) ของมหาวิทยาลัยเพื่อน าไปก าหนดเป็นนโยบายและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย
ต่อไป  
 3. รักษาคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักของจรรยาบรรณของการวิจัยที่ดี 
และมีโครงสร้างพื้นฐานของการวิจัยที่ได้มาตรฐาน 
 4. สนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์ที่เน้นการวิจัยแบบ Area Based ควบคู่
ไปกับการพัฒนาสังคมและการแก้ปัญหาที่ส าคัญของจังหวัดสุรินทร์และพื้นที่ตามแนวชายแดฯไทย-
กัมพูชา 
 5. จัดกิจกรรมประชุมวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสถาบันทั้งใน
และต่างประเทศ 
 6. เสริมสร้างลงัคมนวัตกรรมและสร้างบรรยากาศชองการวิจัยที่เข้มแข็งโดยการ เช่ือมโยง
ผลการวิจัยเข้าสู่ห้องเรียนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนร้นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 
 มาตรการ 
 1. สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนผ่านกลไก 
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่จัดไว้ เช่น กองทุน สนับสนุนการวิจัย การพัฒนานักวิจัยใหม่ การมีระบบ



12 

 

พี่เลี้ยงนักวิจัย (mentor) คลินกิการวิจัย เป็นต้น 
 2. จัดตั้งเครือข่ายนักวิจัยโดยเน้นการ ใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดความสะดวกและ 
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร 
 3. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานวิจัยเป็นฐานปรับปรุง
การท างานประจ า (R TO R) และการวิจัยสถาบัน 
 4. สนับสนุนให้คณาจารย์ไปท าวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
 5. ส่งเสริมและผลกัดันให้เกิดงานวิจัย เชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม และการน าไปใช้ประโยชน์
เพิ่มข้ึน 
 กลยุทธ์ที่ 3 น าผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์เพื่อสังคม 
 มาตรการ 
 1. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อการเติบโต 
อย่างยั่งยืนของประเทศ อาทิ การยกระดับผลิตภัณฑ์ ยกระดับกระบวนการผลิต หรือการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น 
 2. สนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์ที่เน้นการวิจัยแบบ Area Based ควบคู่
ไปกับการพัฒนาสังคมและการแก้ปัญหาที่ส าคัญของจังหวัดสุรินทร์และพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-
กัมพูชา 
 3. สนับสนุนงานวิจัยที่รองรับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
 4. สนับสนุนการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในเขตจังหวัดสุรินทร์และพื้นที่ 
ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ความเป็นเลิศในองค์ความรู้เกี่ยวกับ
จังหวัดสุรินทร์และพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี  5 : พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 
(University Social Engagement) เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการ    เป็น
ที่พึ่งทางด้านวิชาการของสังคม สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของสังคมและ
ภูมิภาคได้อย่างเหมาะสมทันต่อเวลา เพื่อการพัฒนาสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ และเป็น
เอกภาพ 
 มาตรการ 
 1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการให้มีความคล่องตัว เน้นการ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานหลัก 
 2. ส่งเสริมให้คณะ/ส านัก/สถาบัน ด าเนินกิจกรรมให้บริการวิชาการอย่างเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 
 3. จัดท าแผนบริการวิชาการ พัฒนาฐานข้อมูล พื้นฐานปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนและท้องถ่ิน ส ารวจความต้องการของหน่วยงาน/ชุมชน จัดท าแผนที่ ความเช่ียวชาญของพื้นที่ 
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บุคลากร เครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 กลยุทธ์ที่ 2 ด าเนินโครงการพัฒนาท้องถ่ินที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของจังหวัด  
ภาคและประเทศ 
 มาตรการ 
 1. บูรณาการงานวิจัยและงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเข้ากับกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
โครงการ อพ.สธ. 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 เป้าประสงค์ : อนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่า และเผยแพร่สู่ระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจน การเช่ือมโยงองค์
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไปล่กระบวนการการเรียนการสอนและการวิจัย 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไก การบริหารจัดการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 มาตรการ 
 1. จัดท าฐานข้อมูลรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
กลุ่มชาติพันธุของจังหวัดสุรินทร์ 
 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 2 อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่า 
 มาตรการ 
 1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
 2. พัฒนาความรู้สู่สังคม สนับสนุนให้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ และร่วมสร้างสรรค์      
ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 3. สนับสนุนการศึกษา วิจัย บูรณาการองค์ ความรู้เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม พัฒนา 
เพิ่มคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 4. สร้างค่านิยมให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมพื้นถ่ิน สร้างเสริม
เอกลักษณ์ความเป็นไทยพื้นถ่ินในด้านต่าง ๆ เช่น การแต่งกาย อาหาร การแสดงศิลปวัฒนธรรม 
เป็นต้น 
 5. สนับสนุนให้มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินเข้ากับการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิซาการ และกิจกรรมนักศึกษา 
 6. จัดการประชุม สัมมนาทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
 7. จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับชาติและนานาชาติประเด็น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7 : พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล 
 เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักในด้านวิชาการและการวิจัยใน
ระดับนานาชาติ บุคลากรและนักศึกษามีประสบการณในระดับนานาชาติ 
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 กลยุทธ์ที่ 1 จัดสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นสากล 
 มาตรการ 
 1. พัฒนาสิ่งแวดล้อมความเป็นนานาชาติในทุกมิติ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา ระบบอ านวยความสะดวก เอกสารและป้ายต่าง ๆ ให้เป็นอย่างน้อยสองภาษา 
 2. พัฒนาหอพักส าหรับนักศึกษานานาชาติ โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นนานาชาติ รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียน  การ
สอนนอกหลักสูตรที่เป็นนานาชาติ 
 3. พัฒนางานด้านวิเทศสัมพันธ์ให้เป็นองค์ประกอบหลักในการประสานกับองค์กร/
หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อด าเนินภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทั้งด้าน
วิชาการ การวิจัย การพัฒนานักศึกษา การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์ที่ 2 เตรียมความพร้อมของนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ เพื่อเข้าสู่อาเซียน
และสากล 
 มาตรการ 
 1. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทั้งการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน พร้อมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าทดสอบ สมรรถนะศักยภาพการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ เซ่น TOEIC, TOEFL เป็นต้น 
 2. จ านวนโครงการที่ต่อการพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรให้มีความรู้ 
ความเข้าใจถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษาและวิถีชีวิต เพื่อการอยู่ร่วมกับประชาคมโลก 
อย่างสันติ อย่างน้อยปีละ 2 โครงการหรือกิจกรรม 
 3. ส่งเสริมใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อควบคู่กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อน
บ้าน 
 4. สนับสนุนให้คณะวิชาจัดกิจกรรมระดับนานาชาติ ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมของ
สมาคมวิชาชีพนานาชาติ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวิชาชีพ การศึกษาดูงานใน
ต่างประเทศ 
 5. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษและเทคนิคการเรียนการสอนที่ใช้
ภาษาอังกฤษ 
 กลยุทธ์ที่ 3 เตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่อาเซียนและสากล 
 มาตรการ 
 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียนและ
ต่างประเทศอื่น ๆ เพื่อสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่จะก้าวไปสู่   
ความเป็นสากลผ่านโครงการพัฒนาผู้บริหาร โครงการสหกิจศึกษา โครงการอบรมระยะสั้น เป็นต้น 
 2. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศในรูปของหลักสูตร 
Double Degree/Joint Degree 
 3. พัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นและระยะยาว โดยการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในกลุ่ม
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะกัมพูชา เพื่อเพิ่มสัดส่วนนักศึกษานานาชาติทั้งในระดับปริญญาตรแีละ
บัณฑิตศึกษา 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8 : พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ให้เป็น
โรงเรียนต้นแบบและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
 เป้าประสงค์ : พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ
และเป็นแหล่งเรียนรูข้องนักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดใกล้เคียง 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมาตรการ 
 มาตรการ 
 1. จัดท าผังแม่บทอาคารสิ่งก่อสร้างและก าหนดพื้นที่การใช้สอยต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในทุก ๆ ด้าน ตามภารกิจของโรงเรียนสาธิต โดยเน้นความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดี 
 2. ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนสาธิตให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ การท างาน และคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรและนักเรียน 
 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยเพื่อเอื้อต่อการ
บริหารและด าเนินภารกิจของโรงเรียนสาธิต 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 
 มาตรการ 
 1. ปรับโครงสร้างและระบบบริหารจัดการ โรงเรียนสาธิตที่สร้างความเช่ือมโยงใน
ระบบงานต่าง ๆ ทั้ง ในส่วนของโรงเรียนสาธิตและในส่วนของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัว รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน เพื่อการพึ่งตนเองทางงบประมาณได้อย่าง
ยั่งยืน 
 2. ปรับปรุงพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตเชิงรุกอย่างทั่วถึงและ
หลากหลายรูปแบบโดย เพิ่มช่องทางสื่อสาร ผ่านสื่อภายนอกและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของ โรงเรียนสาธิตอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่องทั้งภายในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัด
ใกล้เคียง 
 3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของโรงเรียนสาธิตที่ตอบสนองทิศทาง
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดและองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 มาตรการ 
 1. พัฒนาแนวทางการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เช่น คณาจารย์ บุคลากร
ห้องปฏิบัติการหอสมุด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิต          
เพื่อเสริมสร้างให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษา และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 2. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรูท้ี่ทนัสมยั มีความเป็นสากลและตอบสนองต่อความ
ต้องการของท้องถ่ิน 
 3. ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องควบคู่กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศ
เพื่อนบ้าน 
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โครงสร้างการบริหารและแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1.1 โครงสร้างการบรหิารและแบง่ส่วนราชการของมหาวิทยาลัย 
ที่มา (คู่มือนักศึกษา. 2562. : 10) 



ส่วนท่ี 2 
บริบทคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
ประวัติความเป็นมาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ เดิมคือ "วิทยาลัยครูสุรินทร์" ได้รับสถาปนาเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516    
สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อได้รับการจัดต้ังข้ึนให้เป็นหน่วยงานของวิทยาลัยครู
สุรินทร์ ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518และพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 โดยให้เรียกช่ือว่า คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท าหน้าที่
ผลิตนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปก.ศ.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปก.ศ.สูง) และระดับ
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ" แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ 36 แห่ง เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูสุรินทร์จึงเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏสุรินทร์ตามพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และได้รับการเปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันราชภัฏในวันที่ 25 มกราคม 
พ.ศ. 2538 คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปรับช่ือคณะใหม่ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538  
 ในปี พ.ศ.2547 จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก หน้า 1 เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน พ.ศ.2547 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 คณะวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้ปรับช่ือคณะใหม่ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหน้าที่ใน
การผลิตบัณฑิตและบุคลากรที่มีคุณธรรม คุณภาพชีวิต และคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพให้
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ินและนโยบายของมหาวิทยาลัยส่งเสริมการสอน สนับสนุน
งานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมให้การสนับสนุนและพัฒนาบริการ
วิชาการแก่ท้องถ่ิน ส่งเสริมสนับสนุนและธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งอยู่ที่อาคาร 38 เลขที่ 
186 หมู่ที่1 ถนนสุรินทร์ - ปราสาท ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์ /โทรสาร 
044 - 513369 เบอร์มือถือ 082 - 7553460 เบอร์โทรภายใน ห้องธุรการ 1 โทร.0305 เบอร์ภายใน 
ห้องธุรการ 2 โทร. 0302 
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โครงสร้างการบริหารจัดการ  
 คณะวิชามนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  ได้ปรับ ช่ือคณะใหม่  ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2 547   
เป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตและบุคลากรที่มีคุณธรรม   
คุณภาพชีวิต และคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ินและ
นโยบายของมหาวิทยาลัยส่งเสริมการสอน สนับสนุนงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมให้การสนับสนุนและพัฒนาบริการวิชาการแก่ท้องถ่ิน ส่งเสริมสนับสนุนและธ ารงไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รับผิดชอบในการผลิตนักศึกษาตั้งแต่ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาช้ันสูง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต     
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตซึ่งมีการพัฒนาตามล าดับ   
(รายงานการประเมินตนเองระดับคณะปี 2561.  2562. : 1-18) ดังนี้ 
 พ.ศ. 2519 เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) 
 พ.ศ. 2521 เปิดสอนหลักสตูรระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอก
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา บรรณารักษศาสตร์ ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์
ศิลปศึกษาและพัฒนาชุมชน 
 พ.ศ. 2521 เปิดสอนหลักสูตรระดับครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขามัธยมศึกษา วิชาเอก
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา บรรณารักษศาสตร์ ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์  
ศิลปศึกษา 
 พ.ศ. 2522 เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ (อ.ศศ.) และ พ.ศ.2524 ระดับ
ปริญญาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พัฒนาชุมชน ดนตรี ออกแบบ
นิเทศศิลป์ นาฏศิลป์และการละคร 
 พ.ศ. 2541 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชาศิลปกรรมและ
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาสังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา 
 พ.ศ. 2544 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม) สาขาวิจัยและการพัฒนา
ท้องถ่ิน 
 พ.ศ. 2547 เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
ภูมิภาค 
 พ.ศ. 2548 เปิดสอนหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม) สาขาวิชายุทธศาสตร์และการ
พัฒนา 
 พ.ศ. 2549 เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 พ.ศ. 2550 เปิดสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาศิลปกรรม 
 พ.ศ. 2552 เปิดสอนหลักสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (รป.ม.) สาขาวิชายุทธศาสตร์
การบริหารองค์กรท้องถ่ิน 
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 พ.ศ. 2555 เปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 พ.ศ. 2555 เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ 
 พ.ศ. 2557 เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม) สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
 พ.ศ. 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนที่เปิดในระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 11 หลักสูตร ระดับปริญญาโทจ านวน 3 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก จ านวน 1 
หลักสูตร รวมทั้งสิ้น จ านวน 15 หลักสูตร ดังนี ้
 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย 
 2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ 
 5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
 6.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชานาฏศิลป์ 
 7.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.4 ปี) สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
 8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.4 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 9. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.4 ปี) สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 
 10. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.4 ปี) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 11. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.4 ปี) สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 12. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินและ
ภูมิภาค 
 13. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 14.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 15.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 
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รายช่ือผูบ้รหิารคณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์เริ่มจัดตั้ง พ.ศ.2520-2562 
ล าดับ รายชื่อ วันเดือนปี ต าแหน่ง 

1 อาจารย์ฉลอง  กองสุข 30 ส.ค. 2520 - 8 ส.ค. 2521 หัวหน้าคณะวิชา 

2 อาจารย์ตราชู  สุวรรณานนท ์ 8 ส.ค. 2521 - 15 ส.ค. 2523 หัวหน้าคณะวิชา 

3 อาจารยส์นั่น  นันทธีโร 5 ส.ค. 2523 - 26 ส.ค. 2525 หัวหน้าคณะวิชา 

4 อาจารย์วีรพัฒน์  สุรวัฒนพงษ์ 26 ส.ค. 2525 - 8 ส.ค. 2527 หัวหน้าคณะวิชา 

5 อาจารยส์ัญชัย  สุขอ้วน 8 ส.ค. 2527 - 10 ธ.ค. 2531 หัวหน้าคณะวิชา 

6 อาจารย์พะเยาว์  เวทย์ศิริยานนท ์ 10 ธ.ค. 2531 - 31 ต.ค. 2532 หัวหน้าคณะวิชา 

7 รองศาสตราจารย์บญุยัง หมั่นด ี 1 พ.ย. 2532 - 31 ต.ค. 2536 หัวหน้าคณะวิชา 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารภี  ภูมิประเทศ 1 พ.ย. 2536 - 1 ม.ิย. 2538 
1 ม.ิย. 2538 - 1 มิ.ย. 2542 
1 ม.ิย. 2542 - 6 ก.ค. 2546 
7 ก.ค. 2546 - 29 ก.ค. 2546 

หัวหน้าคณะวิชา
คณบด ี
คณบด ี
รักษาการแทนคณบด ี

9 อาจารย์กระจาย  รุ่งเรือง 30 ก.ค. 2546 - 7 ส.ค. 2546 
8 ส.ค. 2546 - 12 มิ.ย. 2548 

รักษาการแทนคณบดี
คณบด ี

10 รองศาสตราจารย์ ดร.สารภี  วรรณตรง 13 ม.ิย. 2548 - 7 ม.ิย. 2552 
8 ม.ิย. 2552 - 1 ก.ค. 2552 
1 ก.ค. 2552 - 14 ก.ค. 2556 

คณบด ี
รักษาการแทนคณบดี
คณบด ี

11 อาจารย์นพฤทธ์ิ  จิตรสายธาร 15 ก.ค. 2556 - 10 ม.ค. 
2557 

รักษาราชการแทน
คณบด ี

12 อาจารย์ ดร.จงกิจ  วงษ์พินิจ 11 ม.ค. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 รักษาราชการแทน
คณบด ี

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฏา  พิณศรี                              29 ม.ิย. 2557 - 23 ส.ค.2558 คณบด ี

14 
 
15 
 
16 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฏา  พิณศรี 
 
อาจารย์อลงกต เพชรศรสีุก 
 
อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง 

24 ส.ค.2558 - 19 ก.พ.2560 
 
20 ก.พ.2560 – 7 เม.ย.2560 
 
8 เม.ย.2560 - ปัจจุบัน 

รักษาราชการแทน 
คณบด ี
รักษาราชการแทน
คณบด ี
คณบด ี
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ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
 ปรัชญา 
 มาตรฐานวิชาการ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา ร่วมพฒันาสังคมและศิลปวัฒนธรรม 
 วิสัยทัศน์ 
 ภายในปี พ.ศ.2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นองค์กรช้ันน าของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานควบคู่กับองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร คณาจารย์ บัณฑิต ให้มีทักษะการเรียนรู้ คู่คุณธรรมเพื่อยกระดับ
การพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ินสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
 พันธกิจ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีพันธกิจ 
หลัก 5 ด้าน  
 1. ด้านการผลิตบัณฑิต 
 2. ด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 3. ด้านบริการวิชาการแก่สังคม 
 4. ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 5. ด้านพัฒนาองค์กร 
 ค่านิยมองค์กร 
 คณะมีค่านิยมองค์กร เพื่อพัฒนาสู่เป้าหมาย คือ HUMAN for D 
 H  =  Happiness  องค์กรแห่งความสุข 
 U  =  Unity  องค์กรที่เป็นเอกภาพ 
 M  =Management  องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
 A  =Activeness  องค์กรที่ขยัน ตั้งใจ ท างานเชิงรุก 
 N  =  New Creation  องค์กรแห่งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่  
 FOR  = เพื่อ 
 D  =  Development  องค์กรเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่ท้องถ่ิน 
 วัตถุประสงค์ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์ด าเนินงาน
ตามพันธกิจ ปรัชญา และวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ินและประชาคมอาเซียน 
 2. ส่งเสริมการสอน สนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนและธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรและพัฒนาองค์กรให้มีเอกภาพและมีการบริหารจัดการที่ตาม
หลักธรรมาภิบาล 
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มาตรการของการประกันคุณภาพ 
 1. จัดให้มีหลักสูตรที่มีมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ินและสังคม
ปัจจุบัน โดยการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 
 2. ผู้สอนต้องมีความรู้ความสามารถที่ทันสมัย มีทักษะด้านการถ่ายทอด มีสื่อในการ
ถ่ายทอดความรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3. มีสื่อตีพิมพ์และสื่ออิเลคทรอนิกส์ต่อเนื่อง โดยใช้สื่ออุปกรณ์และวิธีการที่ทันสมัยช่วย
สอน 
 4. จัดแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมใหผู้้เรียนได้รบัความรู้คู่คุณธรรม เช่น ศูนย์พัฒนา
จิต วัด และส านักปฏิบัติธรรม เป็นต้น 
 5. ประสานงานกับแหล่งเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ในท้องถ่ิน เพื่อให้ท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
 6. สร้างความเข้าใจให้บุคลากรเห็นความส าคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
คุณลักษณะบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 บัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
 1. มีองค์ความรู้ ความสามารถ และความศรัทธาในวิชาชีพของตน 
 2. มีทักษะในการแก้ปัญหา การวิเคราะห์เชิงเหตุผล การเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเอง 
 3. มีทักษะในการจัดการ ปฏิบัติงานด้วยตนเอง และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 4. มีความสามารถในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
 5. มีทักษะในการคิดสร้างสรรค์และร่วมพัฒนาท้องถ่ิน 
 6. มีวินัยในตนเอง ยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 7. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 8. มีภาวะผู้น าและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 แผนยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ก าหนดทิศทางการพัฒนา ตามปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ี 1 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสู่มืออาชีพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอาจารย์และบุคลากร 
 เป้าประสงค์ : พัฒนาคณาจารย์สายสอนด้านคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ
สูงข้ึนและบุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาตนเองตามสายงาน 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคณาจารย์สายสอนเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 มาตรการ 
 1 จัดหาและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการระดับอุดมศึกษา 
 2. ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการสูงข้ึนและมีความ
เป็นเลิศทางวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินและการตรวจสอบจากองค์กรภายนอก 
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 กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
 มาตรการ 
 1. ปรับปรุงโครงสร้างให้มีประสิทธิภาพเหมาะกับงาน 
 2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถที่ทันสมัยเพื่อการท างานอย่างมีระบบ 
 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนท่ีมี
มาตรฐานทันสมัย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
 เป้าประสงค์ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานตรงกับความต้องการของท้องถ่ิน
และตลาดแรงงานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในท้องถ่ิน
และในภูมิภาค 
 มาตรการ 
 1. เร่งพัฒนาศักยภาพ ความเข้มแข็งทางวิชาการทุก ๆ ด้าน 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพให้มีคุณภาพ
สามารถแข่งขันได้ในระดับในระดับภูมิภาค 
 มาตรการ 
 1. ปฏิรูปกระบวนการผลิตบัณฑิต ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทักษะด้านภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 มาตรการ 
 1. จัดกระบวนการเสริมสร้าง ทักษะ ให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษา และ
คอมพิวเตอร์ 
 
 กลยุทธ์ที่ 4 ปลูกฝังและเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมควบคู่กับความรู้ใน
แต่ละศาสตร์ 
 มาตรการ 
 1. ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต    
นิติศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสน ศาสตร
มหาบัณฑิต ครุศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ให้มีประสิทธิภาพ
มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 2. มุ่งจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนสนองความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 
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 กลยุทธ์ที่ 5 ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ 
 มาตรการ 
 1. เร่งพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานกับการเรียนการสอน 
 2. มุ่งปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนของคณะให้เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 กลยทุธ์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กับภาครัฐ เอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
 มาตรการ 
 1. สร้างความร่วมมือกับท้องถ่ินและประเทศสมาชิกอาเซียนในการจัดการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การด้วยเทคโนโลยี 
และธรรมาภิบาล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์ : มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพของการบริการ 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
 มาตรการ 
 1. ตั้งคณะกรรมการปรับแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ 
 2. น าผลการประเมินการด าเนินงานของโครงการไปปรับปรุงในครั้งต่อไป  
 3. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินการ  
 4. เตรียมเอกสารเพื่อรองรับการประเมินทั้งภายในและภายนอก 
 กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
การเรียนการสอน และจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อองค์กรและการจัดการเรียนรู้ 
 มาตรการ 
 1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอน การวิจัย 
การให้บริการวิชาการแก่ท้องถ่ิน 
 2. ถ่ายทอด พัฒนาเผยแพร่นวัตกรรมและระบบสารสนเทศให้เหมาะสมกับท้องถ่ิน 
 กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างภาพลักษณ์เพื่อความเข้มแข็งขององค์กร การเงิน งบประมาณและ
การจัดสรร สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
 มาตรการ 
 1. ส่งเสริมให้บคุลากรได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมรอบอาคารทั้งภายใน
และนอกอาคารของคณะให้สวยงาม และเอื้อต่อกิจกรรมของหน่วยงาน เพื่อส่งเสรมิการเรียนการสอน
ทางด้านสิ่งแวดล้อม 
 2. บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและการบัญชีจากเงินรายได้
อุดหนุนจากรัฐบาลและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ เกณฑ์พึงรับ -พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ            
เพื่อสนับสนุนพันธกิจและแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมี
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การวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในองค์กรอย่าง
คุ้มค่า 
 3. ส่งเสริมด้านการบริหารความรู้ ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการปฏิบัติงาน  
ด้านกลยุทธ์ และด้านการเงิน 
 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ี 4 วิจัยเข้มแข็งแหล่งภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความ
ต้องการและรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมท้องถ่ินและประเทศชาติ 
 เป้าประสงค์ : พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมให้สอดคล้อง
กับความต้องการของมหาวิทยาลัยและท้องถ่ินสามารถน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาท้องถ่ิน 
 กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาระบบและกลไกบริหารงานและสนับสนุนการผลิตงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 
 มาตรการ 
 1. ก าหนดเป้าหมายทิศทางการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมจัดหาทุนสนับสนุน 
 2. ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและพัฒนาเค้าโครงวิจัย 
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาทางด้านวิชาการ ด้านงานวิจัย ด้านงาน
สร้างสรรค์ และด้านนวัตกรรม 
 มาตรการ 
 1. ส่งเสริมให้บุคลากร พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยและใช้ผลการวิจัยเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาองค์กรพัฒนาการเรียนการสอนและสังคมท้องถ่ิน 
 2. ส่งเสริมการบูรณาการในศาสตร์ต่าง ๆ กับพันธกิจคณะ 
 กลยุทธ์ที่ 3 วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ตามศาสตร์ของการวิจัย และยกระดับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 มาตรการ 
 1. ส่งเสริมให้มีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี และการวิจัยเชิงพัฒนา และการติดตาม
ประเมินผล 
 2. ส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์และบุคลากรหลาย
รูปแบบ 
 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ี 5 ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การให้บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถ่ิน 
 เป้าประสงค์ : ให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อ
พัฒนาท้องถ่ิน 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับองค์ความรู้ทางวิชาการ
บนพื้นฐานหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีสู่ท้องถ่ินอย่าง
ยั่งยืน 
 มาตรการ 
 1. พัฒนารูปแบบการให้บริการทางวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
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 2. สร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นส าหรับบุคลากรภายนอก 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบกลไกการให้บริการข้อมูลและแหล่งเรียนรู้วิชาการอย่างต่อเนื่อง
เป็นที่พึ่งพิงให้ท้องถ่ิน 
 มาตรการ 
 1. พัฒนาด้านรูปแบบการให้บริการ การจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 2. เปิดโอกาสให้บุคลากรท้องถ่ินได้เข้ามาใช้ข้อมูลอย่างทั่วถึง 
 กลยุทธ์ที่ 3 จัดท าหลักสูตร และฝึกอบรมที่เป็นความต้องการของท้องถ่ินร่วมกับเครือข่าย
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 มาตรการ 
 1. เป็นศูนย์บริการข้อมูลและแหล่งวิชาการเพื่อท้องถ่ิน ภาครัฐและเอกชน 
 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ี 6 ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม สร้างสรรค์ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
เช่ือมโยงสากล 
 เป้าประสงค์ : เชิดชูภูมิปัญญาพื้นบ้านและศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินสู่สากล 
 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 
 มาตรการ 
 1. รวบรวมข้อมูลและจัดต้ังศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม 
 2. จัดโครงการยกย่องเชิดชูภูมิปัญญาของท้องถ่ิน 
 กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุน ส่งเสริม สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ินและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่ภูมิภาคอาเซียน 
 มาตรการ 
 1. พัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ท้องถ่ิน ประเทศสมาชิกอาเซียนและ
นานาชาติ 
 กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างวัฒนธรรมไทยในองค์กร 
 มาตรการ 
 1. สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
 2. จัดโครงการในวันส าคัญของไทย เช่น โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ 
 
อัตลักษณ์ และอกลักษณ์ 
 อัตลักษณ์นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  9 ประการ คือ คิดเป็นท าเป็น      
รู้กาลเทศะ จิตสาธารณะ มีทักษะการสื่อสาร งามด้วยกิริยาวาจา หนักเอาเบาสู้ พร้อมท างาน เรียนรู้
ชุมชนเป็นฐาน และมีคุณธรรม 
 เอกลักษณ์    ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินสู่สากล 
 อัตลักษณ์    คุณธรรมน าความรู้ สู่สัมมาชีพ 

 สีประจ าคณะ   สีน้ าเงิน 
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คณะกรรมการประจ าคณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
 1. อาจารย์ ดร.อัชราพร  สุขทอง      คณบดีคณะมนุษยศาสตร ์
            และสงัคมศาสตร์   
 2. อาจารย์ ดร.อภิชาติ  แสงอัมพร     รองคณบดฝี่ายบริหาร 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริายุ  ทรัพยส์ิน    รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
 4. อาจารยพ์รรณราย  ค าโสภา                  รองคณบดฝี่ายกจิการนกัศึกษา 
  5. อาจารย์ ดร.พรีวัส  อินทวี                    รองคณบดฝี่ายบริการวิชาการ 
              และงานพฒันาคร ู
 6. อาจารย์รงัสรรค์  จันทร์ไทย               รองคณบดฝี่ายศิลปวัฒนธรรม 
              และกิจการพเิศษ 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิตย์  ไสยโสภณ   ผู้แทนคณาจารย ์
 8. อาจารย์ตรีชฎา  สุขเกษม                  ผู้แทนคณาจารย ์   
 9. อาจารย์ภาคภูมิ  ไตรศิริวาณิชย์   ผู้แทนคณาจารย ์   
 10. อาจารย์ ดร.วิโรจน์  ทองปลิว        ผู้แทนคณาจารย ์   
 11. อาจารย์วนมพร  พาหะนิชย์     ผู้แทนคณาจารย ์   
 12. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  มีกุศล    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   
 13. รองศาสตราจารย์ ดร.สารภี  วรรณตรง       ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารยท์นนท์  รัตนรวมการ       ผู้ทรงคุณวุฒิ                 
 15. นายเทียม  ศิวะสุข              ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   
 16. นายรังสฤษฎ์  จารุจิตร                            ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   
 17. นายสมนึก  ศูนย์กลาง                             ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   
 18. นางนุตสรา  มิ่งมงคล           รักษาการแทนหัวหน้า 
            ส านักงานคณบด ี
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คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 1. อาจารย์ ดร.อัชราพร  สุขทอง   คณบดีคณะมนุษยศาสตร ์
            และสงัคมศาสตร์   
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริายุ  ทรัพยส์ิน  รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
 3. อาจารย์ ดร.อภิชาติ  แสงอัมพร   รองคณบดฝี่ายบริหาร 
 4. อาจารย์พรรณราย  ค าโสภา    รองคณบดฝี่ายกจิการนกัศึกษา 
 5. อาจารย์ ดร.พรีวัส  อินทวี    รองคณบดฝี่ายบริการวิชาการ 
            และงานพฒันาคร ู
 6. อาจารย์รงัสรรค์  จันทร์ไทย    รองคณบดฝี่ายศิลปวัฒนธรรม 
            และกิจการพเิศษ 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์  ประธานหลักสูตรสาขาวิชา 
            บรรณารักษศาสตร์ฯ 
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทปี  แขรัมย์  ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย 
 9. อาจารย์เกษราภรณ์  สุพรรณฝ่าย  ประธานหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป ์

10. อาจารย์ภาณุวัฒน์  พันธโคตร์   ประธานหลักสูตรสาขาวิชา 
           ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 11. อาจารย์กาญจนา  เถาว์ชาลี   ประธานหลักสูตรสาขาวิชา 
            การพัฒนาสังคม 
 12. อาจารย์ ดร.ศศิธร  ศูนย์กลาง   ประธานหลักสูตรสาขาวิชา 
            รัฐประศาสนศาสตร์  
 13. ร้อยตรีเกียงศักดิ์  เตียเจริญวรรธน ์  ประธานหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์  
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกิจ วงษ์พินจิ  ประธานหลักสูตรสาขาวิชา 
            ภาษาอังกฤษ 
 15. อาจารย์วนมพร  พาหะนิชย์   ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา 
 16. อาจารย์ชัชวาล  สนิทสันเทียะ   ประธานหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีศึกษา 
 17. อาจารย์ ดร.จ านงค์  จันทรเ์ขียว  ประธานหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์ 
 18. อาจารย์ ดร.ทองอินทร์  ไหวดี   ประธานหลักสูตรสาขาวิชายุทธศาสตร ์
            การพัฒนาภูมิภาค 
 19. อาจารย์ ดร.สุรีย์ฉาย  สุคันธรัต   ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการวิจัย 
            เพื่อพฒันาท้องถ่ินและภูมิภาค 
 20. อาจารย์ ดร.ด าเกิง  โถทอง   ประธานหลักสูตรสาขาวิชา 
            สังคมศึกษามหาบัณฑิต 
 21. นางนุตสรา  มิ่งมงคล     รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานคณบด ี
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โครงสร้างของส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการบริหารงานโดยจัดโครงสร้างหน่วยงานให้
สอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ โดยประกอบด้วยโครงสร้างองค์กรที่มีการจัดแบ่งการบริหารองค์กร 
ออกเป็น งานบริหารทั่วไป งานบริการการศึกษา และงานพัฒนาบัณฑิต ซึ่งเป็นไปตามประกาศการ
แบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โครงสร้างการบริหารจัดการและโครงสร้างต าแหน่ง
งาน โดยมีการแบ่งโครงสรา้งการบริหารที่ประกอบด้วย คณบดี เป็นผู้บริหารสูงสุด โดยมีรองคณบดี 5 
ต าแหน่ง ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและงานพัฒนาครู และรองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและ
กิจการพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับงานที่ปรากฏในโครงสร้างองค์กร นอกจากนั้นยังมีผู้ช่วยคณบดีอีก 1 
ต าแหน่ง ส าหรับฝ่ายบริหารงานประจ า มีหัวหน้าส านักงานคณบดีเป็นหัวหน้า 
 กลุ่มงานที่ขึ้นกับหัวหน้าส านักงานคณบดี ประกอบด้วย กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ซึ่งดูแล
งานดังต่อไปนี้ การเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบุคคล งานแผนงานและงบประมาณ งานธุรการและ
เลขานุการ งานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มงานบริการวิชาการ ซึ่งดูแลงานดังต่อไปนี้ งาน
หลักสูตร และบัณฑิตศึกษางานการเรียนการสอนและประเมินผล งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
งานบริการวิชาการ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา ซึ่งดูแลงานดังต่อไปนี้ งานพัฒนานักศึกษา งาน
ศิลปวัฒนธรรม และงานกิจการพิเศษ งานประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ งานอาคาร
สถานที่ 
 



30 
 

 

โครงสร้างของส านักงานคณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 2.1 โครงสร้างของส านักงานคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
 

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
และงานพัฒนาครู 

รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา  

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร  

รองคณบดีฝ่ายศิลปวฒันธรรม 
และกิจการพิเศษ 

หัวหน้าส านักงานคณบดี 
 

งานบริการการศึกษา 
-แผนการเรียนการสอน 
-ผลการเรียน 
-งานหลักสูตร 
-การวิจัย 
-การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
- บทความ/วารสาร 
-บัณฑิตศึกษา 
- การจัดการความรู้ (KM) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

งานพัฒนานักศึกษา 
-การพัฒนานักศึกษา 
-งานแนะนวการศึกษาและอาชีพ 
-งานกิจกรรมนักศึกษา 
-งานระดมทุนเพื่อการศึกษา 
-งานสโมสรนักศึกษา 
-สมาคมศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-การจัดการความเสี่ยง 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริการวิชาการ 
-การบริการวิชาการตาม               
ราโชบายและพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
-การบริการวิชาการอ่ืน ๆ  
-การพัฒนารายได้ 
-งานห้องสมุด 
-ศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ 
-การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 
 

 
 

 

งานศิลปวัฒนธรรมและ
กิจการพิเศษ 
-งานศิลปวัฒนธรรม 
-สวัสดิการบุคลากร 
-วันส าคัญต่างๆ/ 
วันนักขัตฤกษ์ 
-งานประชาสัมพันธ์ และ
งานโสตทัศนศึกษา 
-งานอาคารสถานที่ 
-ระบบความปลอดภัย 

 
 

 

ผู้ช่วยคณบดี 
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โครงสร้างการบริหารงานส านักงานคณบดคีณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิที่ 2.2 โครงสร้างการบรหิารงานส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 

 

 

งานบริการการศึกษา 
-แผนการเรียนการสอน 
-ผลการเรียน 
-งานหลักสูตร 
-การวิจัย 
-การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
- บทความ/วารสาร 
-บัณฑิตศึกษา 
- การจัดการความรู้ (KM) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

งานพัฒนานักศึกษา 
-การพัฒนานักศึกษา 
-งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
-งานกิจกรรมนักศึกษา 
-งานระดมทุนเพื่อการศึกษา 
-งานสโมสรนักศึกษา 
-สมาคมศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-การจัดการความเสี่ยง 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริการวิชาการ 
-การบริการวิชาการตาม               
ราโชบายและพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
-การบริการวิชาการอ่ืน ๆ  
-การพัฒนารายได้ 
-งานห้องสมุด 
-ศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ 
-การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 

 
 

 

งานศิลปวัฒนธรรมและ
กิจการพิเศษ 
-งานศิลปวัฒนธรรม 
-สวัสดิการบุคลากร 
-วันส าคัญต่างๆ/ 
วันนักขัตฤกษ์ 
-งานประชาสัมพันธ์ และ
งานโสตทัศนศึกษา 
-งานอาคารสถานที่ 
-ระบบความปลอดภัย 

 
 

ส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ                  
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โครงสร้างการปฏบิตัิงานส านกังานคณบดคีณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
แผนภูมิที่ 2.3 โครงสร้างการปฏิบัติงานส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

งานบริการการศึกษา 
-แผนการเรียนการสอน 
-ผลการเรียน 
-งานหลักสูตร 
-การวิจัย 
-การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
- บทความ/วารสาร 
-บัณฑิตศึกษา 
- การจัดการความรู้ (KM) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

งานพัฒนานักศึกษา 
-การพัฒนานักศึกษา 
-งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
-งานกิจกรรมนักศึกษา 
-งานระดมทุนเพื่อการศึกษา 
-งานสโมสรนักศึกษา 
-สมาคมศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-การจัดการความเสี่ยง 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริการวิชาการ 
-การบริการวิชาการตาม               
ราโชบายและพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
-การบริการวิชาการอ่ืน ๆ  
-การพัฒนารายได้ 
-งานห้องสมุด 
-ศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ 
-การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 

 
 

 

งานศิลปวัฒนธรรมและ
กิจการพิเศษ 
-งานศิลปวัฒนธรรม 
-สวัสดิการบุคลากร 
-วันส าคัญต่างๆ/ 
วันนักขัตฤกษ์ 
-งานประชาสัมพันธ์ และ
งานโสตทัศนศึกษา 
-งานอาคารสถานที่ 
-ระบบความปลอดภัย 

 
 

- นางนุตสรา  ม่ิงมงคล 
- นางสาวณฐิภาวัล ท่าทอง 
- นายเกียรติศักดิ์  ยี่เข่ง 
- นายวัฒนชัย  ภาคพรหม 
- นางสาวภทพร  ศรีโกตะเพชร 
- นางสาววารุณี  วาลีประโคน 
- นางสาวรุจิราพร  ศาลางาม 
- นางสาวอุษนีย์  จะมัวดี 
- นางสาววิไลวรรณ  งามฉลาด 

 
 
 
 
 
 

- นายศักดิ์ชัย ท่าทอง 
- นายเอกพงศ์  โภคทรัพย์  
- นายธนาพล  แจ้งสว่างศรี 
- นางปิยนุช  ผมพันธ์  
- นางจุฑากนก  เพชรศรีสุก 
- นายอร่าม  มุลาลินน์ 
- นายอดิศักดิ์  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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ภาระหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของงาน 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีหน้าที่ในการผลิต
บัณฑิตและบุคลากรที่มีคุณธรรม คุณภาพชีวิตและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ ของท้องถ่ินและนโยบาย ของมหาวิทยาลัยส่งเสริมการสอน สนับสนุนงานวิจัยทางด้าน
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมให้การสนับสนุนและพัฒนาบริการวิชาการแก่ท้องถ่ิน 
ส่งเสริมสนับสนุนและธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกดัมหาวิทยาลยัราชภัฏสุรนิทร์
ตามค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 0013/2562 เรื่องมอบหมายภาระงานบุคลากร
ภายในส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อให้การ
ด าเนินงานและการบริหารจัดการของคณะมีประสิทธิภาพ จึงแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นกลุ่ม
งานซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน และมีภาระหน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ คือ ด าเนินการเกี่ยวกับ
งานบริหารทั่วไป ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริการการศึกษา ด าเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาบัณฑิต   
โดยรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. งานบริหารท่ัวไป  
  1.1 ศึกษาวิเคราะห์กฎระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการและข้อบังคับที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบทั้งที่ส่วนราชการส่วนกลางและมหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อปฏิบัติและแนะน าให้
ค าปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
  1.2 ด าเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณของคณะฯ 
  1.3 ท าหน้าที่เลขานุการและด าเนินงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ การ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ และการประชุมบุคลากรของคณะฯ 
  1.4 ด าเนินการเกี่ยวกับงานบุคคลของคณะฯ 
  1.5 ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมปัญหาเกี่ยวกับระบบงานของคณะฯ เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานของคณะฯ 
  1.6 ด าเนินการจัดการเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานและปฏิทินการปฏิบัติงานของคณะฯ 
  1.7 ด าเนินการเกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศของคณะ 
  1.8 ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของคณะฯ 
  1.9 ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพของงานบริหารทั่วไป 
  1.10 จัดท ารายงานประจ าปีของงานในหน้าที่ 
  1.11 ติดต่อประสานงานที่เกีย่วกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบกับหน่วยงานและบคุคล
ที่เกี่ยวข้อง 
  1.12 ด าเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ การเงิน บัญชี และอาคารสถานที่ของคณะฯ 
  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 าเนินการประสานกับกองกลางเกี่ยวกับการดูแลอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และ
สิ่งแวดล้อมของคณะฯ 
  1.17 ประสานงาน ติดตาม และรายงานเรื่องเร่งด่วนต่อผู้บังคับบัญชา 
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  1.18 ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพของงานพัสดุ การเงิน บัญชี และอาคาร
สถานที่ 
  1.19 จัดท ารายงานประจ าปี ของงานพัสดุ การเงิน บัญชี และอาคารสถานที่ 
  1.20 ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบกับหน่วยงานและบุคคล 
ที่เกี่ยวข้อง 
  1.21 ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน    
ในหน้าที่ 
  1.22 ด าเนินการเกี่ยวกับงานนโยบาย แผนงาน และการประกันคุณภาพของคณะฯ 
  1.23 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ฯ และของคณะฯ 
  1.24 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการของคณะฯ 
  1.25 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร 
  1.26 ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีของคณะฯ 
  1.27 ด าเนินการจัดท าประมาณการรายจ่ายและค าขอตั้งงบประมาณของคณะฯ 
  1.28 ด าเนินการรายงานแผน-ผล การปฏิบัติงานรายไตรมาส 
  1.29 ด าเนินการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างคณะฯ กับ มหาวิทยาลัยฯ 
และรายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองฯ 
  1.30 ด าเนินการจัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ 
  1.31 ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของคณะฯ 
  1.32 ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของคณะฯ 
  1.33 ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 
  1.34 ด าเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะฯ เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
  1.35 ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่กับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
  1.36 ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน    
ในหน้าที่ 
 2. งานบริการการศึกษา รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
  2.1 ศึกษาวิเคราะห์กฎระเบียบหลกัเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข และข้อบังคับที่เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบทั้งส่วนราชการส่วนกลางและมหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อปฏิบัติและแนะน าให้
ค าปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
  2.2 ด าเนินการเกี่ยวกับการบริการการศึกษา แนะแนวและพัฒนานักศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  2.3 ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดแผนการเรียน ตารางเรียน การเพิ่ม-ถอนรายวิชา 
  2.4 ด าเนินการเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
  2.5 ด าเนินการจัดท าโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ  



35 
 

 

  2.6 ด าเนินการจัดท าโครงการอบรมการจัดท ารายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  2.7 ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
  2.8 ด าเนินการเกี่ยวกับการส ารวจ วิเคราะห์ วิจัย ภาวะการณ์มีงานท าของบัณฑิต 
ความพึงพอใจของบัณฑิต การประเมินหลักสูตร ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส านักงานคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  2.9 ด าเนินการด้านการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
  2.10 ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานในหน้าทีค่วามรับผดิชอบกับหน่วยงานและบคุคลที่
เกี่ยวข้อง 
  2.11 จัดท าสถิติข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อบริการ ประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหารและเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
  2.12 ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานบริการการศึกษา แนะแนว 
และพัฒนานักศึกษา 
  2.13 ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพด้านงานบริการการศึกษา แนะแนว และ
พัฒนานักศึกษา 
  2.14 ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานใน
หน้าที่ 
  2.15 ด าเนินจัดท าแผนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  2.16 ด าเนินการจัดท าแผนบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  2.17 ด า เนินจัดท าแผนการท านุบ ารุ ง ศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
  2.18 ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดโครงการอบรมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
  2.19 จัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัยสร้างสรรค์ 
  2.20 ด าเนินการเกี่ยวกับระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
  2.21 ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหา ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 
  2.22 ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพของงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  2.23 จัดท าคู่มือและให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับหน่วยงานวิจัย การบริการวิชาการ และ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  2.24 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านงานวิจัย งานบริการวิชาการ เช่น ทุนวิจัย
ทั้งภายในและภายนอก การสัมมนา/อบรม/ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และการตีพิมพ์
เผยแพรของอาจารย์ 
  2.25 ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าวารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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  2.26 ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้อยู่ใน
สภาพที่เหมาะสมในการใช้พร้อมด้วยระบบการใช้ห้องสมุดที่สามารถเช่ือโยงกับส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
  2.27 ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบกับหน่วยงานและบุคล
ที่เกี่ยวข้อง 
  2.28 ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานใน
หน้าที่ 
 3. งานพัฒนาบัณฑิต 
  3.1 ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและข้อบังคับที่เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบทั้งที่ส่วนราชการส่วนกลางและมหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อปฏิบัติและแนะน าให้
ค าปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
  3.2 จัดท าแผนโครงการหรือกิจกรรมประจ าปีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  3.3 ด าเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ 
  3.4 ควบคุมดูแล ประสานงานและให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานของสโมสรนักศึกษา 
  3.5 ควบคุมดูแล ประสานงาน และให้ค าปรึกษาด้านการจัดตั้งและการด าเนินงานของ
ชมรมต่าง ๆ  
  3.6 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาและชมรมต่าง ๆ  
  3.7 ส่งเสริม สนับสนุนและน านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก 
  3.8 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  3.9 สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถ่ินและ
วัฒนธรรมไทย 
  3.10 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีวันส าคัญทางศาสนา 
  3.11 ด าเนินโครงการเพื่อส่งเสริมความรู้จริยธรรมคุณธรรมส าหรับนักศึกษา 
  3.12 ด าเนินงานตามปฏิทินประจ าวันส าคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม 
  3.13 เผยแพร่กิจกรรม การบริการด้านการท านุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรมต่ อ
สาธารณชน 
  3.14 ร่วมกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในหน่วยงาน 
  3.15 ประสานงานกับแหล่งทุนและเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษาให้แก่นิสิต 
  3.16 ประสานงานและติดตามผลการจัดสรรทุนการศึกษาทุกประเภท กับกองกิจการ
นิสิต 
  3.17 รายงานผลการจัดสรรทุนการศึกษา และ/หรือผลการศึกษาของนิสิตที่ได้รับทุน
ตามเงื่อนไขทุนให้แก่เจ้าของทุนการศึกษาทราบ 
  3.18 รวบรวมแบบค าขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาและเอกสารประกอบการขอกู้ยืม ตรวจ
เอกสารหลักฐานเพื่อพิจารณาผู้มีสิทธิขอกู้ยืมให้กับมหาวิทยาลัย 
  3.19 รวบรวมสัญญาการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาและตรวจเอกสารหลักฐานประกอบการ
กู้ยืมส่งกองกิจการนิสิต 
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  3.20 ประสานงานและแนะน านิสติในการขอความอนุเคราะหต์่างๆ เช่น พาหนะ อาคาร
สถานที่ 
  3.21 ประสาน และดาเนินงานเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพให้กับนิสิตในด้านต่างๆที่
เกี่ยวกับกิจกรรมหรือโครงการ 
  3.22 ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เช่ียวชาญด้านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ พัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ วิธีการ และเทคนิคต่างๆ เพื่อพัฒนา
งานวิชาการพัฒนาระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
  3.23 จัดท าวิจัยต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้านการแนะ
แนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
  3.24 ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ทางด้านการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่าง  ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเข้า
ร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับงานการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง 
  3.25 ก าหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือ
ร่วมวางแผนการท างาน โดยเช่ือมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ ในระดับกลยุทธ์ของ
สถาบันอุดมศึกษา มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล เพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
  3.26 ประสานการท างานโครงการต่าง ๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น 
  3.27 ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก่หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 
  3.28 ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ช้ีแจง และตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยากซับซ้อน
มาก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ให้บุคคลหรือหน่วยงาน
สามารถด าเนินงานได้ลุล่วงเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้ 
  3.29 เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อให้บุคคล
ทั่วไปได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ 
  3.30 ประสานงานกับสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ 
  3.31 จัดท าแผนโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา 
  3.32 ด าเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ 
  3.33 ให้ความรู้ ความเข้าใจในด้านระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา 
  3.34 ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาวินัยนักศึกษา 
  3.35 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ประพฤติและปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรมอันดี 
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  3.36 ด าเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการกระท าความดีของนักศึกษาที่สร้างช่ือเสียง
และเกียรติภูมิให้แก่มหาวิทยาลัย 
  3.37 ก าหนดมาตรการป้องกันปัญหาการก่อความไม่สงบทั้งภายในและภายนอก
วิทยาลัย 
  3.38 ด าเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนการกระท าผิดระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
  3.39 เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเสริมสร้างระเบียบวินัย
นักศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพและสถานการณ์ปัจจุบัน 
  3.40 สรุปและประเมินผลกิจกรรมโครงการ 
  3.41 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  3.42 ประสานงานสาขาวิชา ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาภูมิภาค 
 
ประวัติของห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ก่อตั้งข้ึนเมื่อ
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2543 โดยมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  โดยมี ผศ.สารภี วรรณตรง ด ารงต าแหน่งคณบดีอยู่ในขณะนั้น ต้องการให้จัดต้ังข้ึนเพื่อ
เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้เฉพาะทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเพื่อกระจายนักศึกษาที่ใช้
บริการส านักวิทยบริการไม่แออัดมากเกินไป 
 สถานที่ส าหรับการด าเนินการห้องสมดุครั้งแรก ได้ใช้ห้องปฏิบัติการโปรแกรมวิชาภาษาไทย 
ช้ัน 1 อาคาร 2 (ติดกับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) ใช้เป็นห้องสมุดช่ัวคราว โดยมีการด าเนิ นการ
จัดซื้อหนังสือเข้าหอ้งสมุดเพียงเล็กน้อย รวมถึงมีคณาจารย์และผู้สนใจรว่มบรจิาคหนังสือเข้าห้องสมดุ  
และมีนักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ช่วยด าเนินการห้องสมุดใน
ช่วงแรก ต่อมาได้ย้ายสถานที่จากห้องปฏิบัติการโปรแกรมวิชาภาษาไทยไปยังห้องเรียน 2206 และ
ในช่วงเดือนเมษายน 2545 – พฤษภาคม 2545 ได้ท าการขยายและปรับปรุงห้องสมุดไปยังห้องเรียน 
2207 ปัจจุบันห้องสมุดอยู่ที่อาคาร 2 ช้ัน 2 ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และได้เปิด
บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2543 เป็นต้นมา 
 ปี 2555 ต้นเดือนพฤษภาคม ห้องสมุดได้ย้ายจากอาคาร 2 ห้อง 2207 อาคารเก่าของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มายังตึกอาคาร 38 ช้ันล่าง ซึ่งเป็นตึกใหม่ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 
 ปี 2559 ปลายเดือนกันยายน ห้องสมุดได้ย้ายจากอาคาร 38 ช้ันล่าง มาอยู่ที่ช้ัน 2 อาคาร 
38 ตรงข้ามห้องประชุมเธียเตอร์ อาคาร 38 ฝั่งทางทิศตะวันออกเริ่มเปิดใช้บริการเดือนธันวาคม 
2559 
 ปี 2560 ปลายเดือนตุลาคมได้ย้าย มาอยู่ด้านข้างห้องประชุมเธียเตอร์ ทางทิศใต้ ช้ัน 2 
อาคาร 38 เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไปจนถึงปัจจุบัน (คู่มือการปฏิบัติงาน.  
2557 : 1-5) 
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 เจ้าหน้าที่ห้องสมุดคนแรก นายกฤษณะ  ผลเจริญ คนที่สอง นางสาวสุพร  สมานชัย และ
คนที่สาม นายอุทัย  ก าจร (ปี 2549-มิถุนายน 2555) ปัจจุบันพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
บรรณารักษ์ (กรกฎาคม 2555-ปัจจุบัน)  
 
เวลาเปิดบริการ 
 วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.00 – 11.00 น. และ 12.00 - 16.30 น 
ปิดบริการวันหยุดของสถาบันและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 
ผู้รับบริการห้องสมุด 
 นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาภาค กศ.บป นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 
สิทธิ์การยืมหนังสือ 
 หนังสือทั่วไป  นักศึกษา 5 เล่ม/สัปดาห์ 
 หนังสือทั่วไป  อาจารย์ 7 เล่ม/15 วัน 
 (เกินก าหนดปรับวันละ 5 บาท/เล่ม 
 
มารยาทการเข้าใช้บริการของห้องสมุด 
 1. การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
 2. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น 
 3. ช่วยกันรักษาความสะอาดในบริเวณห้องสมุด 
 4. ห้ามน าเครื่องดื่มอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องสมุด 
 5. ใช้หนังสือและวัสดุต่าง ๆ ของห้องสมุดอย่างทะนุถนอม 
 6. หนังสือที่ใช้แล้วให้น าไปวางไว้ที่ช้ันพักหนังสือ 
 7 ไม่ขีดเขียนโต๊ะเก้าอี้หรือวัสดุอุปกรณ์ในห้องสมุด 
 8. ห้ามน าหนังสือหรือวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของห้องสมุดออกไปโดยมิได้รับอนุญาต 
 
การแบ่งหมวดหมู่ตามระบบทศนิยมดิวอี้ และสัญลักษณ์ที่ใช้ในห้องสมุด 
 000     เบ็ดเตล็ด 
 100     ปรัชญา 
 200     ศาสนา 
 300     สังคมศาสตร์ 
 400     ภาษา 
 500     วิทยาศาสตร์ 
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 600     เทคโนโลยี 
 700     ศิลปะและนันทนาการ 
 800     วรรณคดี 
 900     ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ 
 รส      เรื่องสั้น 
 น      นวนิยาย 
 ย      หนังสือส าหรับเด็กและเยาวชน 
 ว      วิจัย 
 อ      อ้างอิง 
 
บริการของห้องสมุด 
 1. งานด้านบริการ   
  1.1. บริการยืม-คืน 
  1.2. บริการตอบค าถามช่วยค้นคว้า 
  1.3. บริการวารสารหนงัสือพิมพ ์
  1.4. บริการงานวิจัย 
  1.5. บริการอินเทอรเ์น็ต สืบค้นสารสนเทศ 
  1.6 บริการแนะน าการอ้างอิง การเขียนบรรณานุกรม และการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ 
 2. งานเทคนิค 
  2.1. ลงรายการทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ 
  2.2. งานวิเคราะหท์รัพยากรสารสนเทศ 
  2.3. ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศระบบฐานข้อมลู Liberty 
   2.5. พิมพ์/ปริ้นเลขเรียกหนงัสือ ตัด/ติดเลขเรียกหนงัสือบาร์โค๊ด บัตรก าหนดสง่ 
  2.6. งานลงทะเบียนและประทับตราทรัพยากรสารสนเทศ 
  2.7. จัดท าบรรณนิทัศน์แนะน าหนังสือ 
  2.8. จัดเรียงหนงัสือข้ึนช้ัน 
  2.9. งานวารสารและหนังสือพิมพ ์   
  2.10. จัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  
  2.11. ซ่อมบ ารุงทรัพยากรสารสนเทศ 
  2.12. สถิติผู้ใช้บริการ 
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บทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบ  
 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตลอดจนการมอบหมายภาระงานบุคลากรในค าสัง่คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ของนายอุทัย  ก าจร  ต าแหน่งบรรณารกัษ์  มีบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และภาระงาน (ค าสัง่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.  2562. : 24) ดังนี ้
 1. บริการยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศ 
 2. บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศ 
 3. สรุปสถิติการเข้าใช้บริการ 
 4. งานประทับตราและลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ 
 5. ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามแบบฟอร์มการลงรายการ 
 6. วิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ  
 7. จัดพิมพ์/ตัดติดเลขหมู่ บาร์โค๊ด บัตรยืมและบัตรก าหนดส่ง 
 8. ลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูล Liberty 
 9. ลงทะเบียนประทับตราหนังสือพิมพ์ 
 10. จัดช้ันหนังสือ 
 11. บรรณนิทัศน์และแนะน าหนังสือ 
 12. การซ่อมบ ารุงทรัพยากรสารสนเทศ 
 13. จัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
 14. บริการแนะน าการอ้างอิง การเขียนบรรณานุกรม และการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ 
 15. งานประสานงานการจัดท ารายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร(มคอ.7) 
 ดังนัน้บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกลา่วข้างต้น จึงได้ยกตัวอย่างงานในบทบาทหนา้ที่      
ความรับผิดชอบของต าแหน่งบรรณารักษ์ ในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การลงรายการ
บรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสือทั่วไปฉบับภาษาไทย ข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงาน  
ซึ่งจะไดน้ าเสนอในส่วนที่ 3 ข้ันตอนการปฏิบัติงานต่อไป 

 
 
 



 

 

 

 

ส่วนท่ี 3 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

การลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ  
ประเภทหนังสือท่ัวไปฉบับภาษาไทย 

 
การลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ  
 การลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ เป็นภารกิจที่ส าคัญของงานวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสร้างตัวแทนสารสนเทศ หรือระเบียนรายการที่มีคุณภาพให้กับผู้ใช้บริการ 
การลงรายการที่ถูกต้องครบถ้วน เป็นสิ่งจาเป็นที่จะช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงรายการต่าง  ๆ  
ได้ง่ายและถูกต้อง การเข้าถึง (Access) ได้ง่าย หมายถึง ผู้ใช้สามารถสืบค้นสารสนเทศที่ต้องการ    
ได้รวดเร็ว โดยใช้เครื่องมือช่วยค้นที่ห้องสมุดจัดท าข้ึนจาก OPAC (Online Public Access 
Catalog) ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ดังนั้นความถูกต้องของการลงรายการบรรณานุกรมจึงเป็น   
สิ่งส าคัญที่ท าให้ผู้ใช้บริการสืบค้นได้ตรงความต้องการที่สุด   
 ทรัพยากรสารสนเทศทุกรายการจะผ่านกระบวนการวิเคราะห์สารสนเทศ คือ การวิเคราะห์
ตามลักษณะทางกายภาพ และเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศแต่ละรายการ หรือเป็นการสร้าง
ตัวแทนสารสนเทศตามมาตรฐานเพื่อการจัดเก็บและสืบค้น ซึ่งต้องปฏิบัติตามคู่มือการลงรายการ
บรรณานุกรมเป็นไปตามมาตรฐานสากล แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่แสดงรูปลักษณะทั่วไป    
ของวัสดุสารสนเทศ เรียกว่า การลงรายการภาคพรรณนา (Descriptive Cataloging) และส่วนที่
แสดงเนื้อหาสาระที่แท้จริงของวัสดุสารสนเทศเรียกว่า  การลงรายการภาคเนื้อเรื่อง (Subject 
Cataloging) และการจัดหมวดหมู่ (Classifying) แต่เดิมการท ารายการอยู่ในรูปแบบบัตรรายการ
ปัจจุบันการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(Libety) 
 มาตรฐานการลงรายการบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศนี้ น าเสนอเฉพาะการลง
รายการภาคพรรณนา (Descriptive Cataloging) เป็นการลงรายการบรรณานุกรมแสดงให้เห็น
รายละเอียดรูปลักษณะสารสนเทศหรือลักษณะกายภาพของสารสนเทศ รายละเอียดทาง
บรรณานุกรม ได้แก่ ช่ือผู้แต่ง ผู้จัดท า ผู้พิมพ์ ช่ือเรื่อง ปีที่พิมพ์ จ านวนหน้า ภาษา รายละเอียด
ภาพประกอบขนาดเล่มสิ่งพิมพ์ และบันทึกข้อมูลสารสนทศให้ได้ตามมาตรฐานการลงรายการ
บรรณานุกรมแบบ AACR2 และ MARC21 เป็นปัจจัยที่ส าคัญส าหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ทรัพยากรสารสนเทศจ านวนมาก เป็นการช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่มีความ
หลากหลายได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสืบค้นได้ง่าย รวมถึงเป็นหลักเกณฑ์การลงรายการที่มี
มาตรฐานสากลยอมรับทั่วโลก 
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แผนภูมิขั้นตอนการปฏบิตัิงานการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ  
ประเภทหนังสอืทั่วไปฉบบัภาษาไทย 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
                                                                                       
                                                                                      แก้ไข 
                                                                                
                                                                                 
                                                                              
                                                          
                                                        ถูกต้อง 
 
                                                        
 
                                                      
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3.1 ข้ันตอนการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ 
 

เริ่มต้น 

 ตัวเล่มหนังสือทั่วไป ฉบับภาษาไทย/ 
  แบบฟอร์มการลงรายการหนังสือ 
 

   การเข้าฐานข้อมูล (Liberty) 

  ตรวจสอบความถูกต้อง 
การลงรายการของหนังสือ 

การลงรายการบรรณานุกรม
หนังสือในฐานข้อมูล 

 

    บาร์โค๊ดหนังสือ 

บันทึก 

   จบการท างาน 

   การค้น/ตรวจสอบหนังสือในฐานข้อมูล 
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ขั้นตอนท่ี 1  หนังสือและแบบฟอร์มการลงรายการบรรณานุกรม 
   หนังสือและแบบฟอรม์การลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ เป็นหนังสือ
ใหม่ทีจ่ะท าการวิเคราะหห์มวดหมู่และน ามาลงข้อมูลในแบบฟอรม์รายการทางบรรณานุกรมตาม
มาตรฐานการลงรายการบรรณานุกรมแบบ AACR2 และ MARC21 
   1.1  น าตัวเล่มหนังสือ พร้อมแบบฟอร์มการลงรายการทางบรรณานุกรมที่ไดวิ้เคราะห ์
 หมวดหมู่และการลงรายการทางบรรณานุกรมไว้แล้ว เพื่อน ามาลงรายการในฐานข้อมูล   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1 หนังสือและแบบฟอรม์การลงรายการบรรณานุกรม 
 
ขั้นตอนท่ี 2. การเข้าฐานข้อมูล  
   การเข้าหน้าเว็บไซต์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งเว็บไซต์ได้
เช่ือมโยงฐานข้อมูลที่มีไว้ในหน้าเว็บไซต์ ฐานข้อมูล Liberty เช่ือมโยงให้ห้องสมุดคณะต่าง ๆ  สามารถ
เข้าไปใช้ในการด าเนินการการลงรายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันได ้ 
   2.1  เข้าสู่เ ว็บไซต์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เ ว็บไซต์ของ     
พิมพ์ช่ือเว็บไชต์เข้าไปที่ https://arit.srru.ac.th/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.2 หน้าเว็บไซต์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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   2.2  คลิกที่ ฐานข้อมูล เลือกคลิกที่ WEB OPAC จะปรากฏหน้าจอของฐานข้อมูลระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ(Liberty) ข้ันมาดังภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3.3 การเข้าหน้าเว็บโอเพค 
 

  2.3  คลิก Login เพื่อจะเข้าไปใช้ฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Liberty)        
โดยการพิมพ์ Username และ Password ยูสเซอร์และรหัสที่เข้าใช้ฐานข้อมูลได้จากผู้ดูแลระบบของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก าหนดไว้แล้ว ดังนั้นบรรณารักษ์ห้องสมุดคณะแต่ละ
คณะจะมียูเซอร์และรหัสของตัวเอง เพื่อน าไปใช้ในการเข้าสู่ระบบได้   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.4 การเข้ายูสเซอร์และรหัส 
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  2.4 เข้าสู่หน้าเว็บฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Liberty) ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.5 หน้าเว็บฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
 
ขั้นตอนท่ี 3  การค้นและตรวจสอบรายการหนังสือในระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ (Liberty) 
   การค้นและตรวจสอบรายการหนังสือที่น ามาลงรายการทางบรรณานุกรมในระบบ
ฐานข้อมูล ก็เพื่อท าการค้นหาหนังสือว่ารายการหนังหนังสือดังกล่าวมีอยู่ในระบบฐานข้อมูลหรือไม่ 
หากมีหรือไม่มีในระบบ ก็จะต้องด าเนินการลงรายการทางบรรณานุกรมอย่างไร ซึ่งการลงรายการทาง
บรรณานุกรมหนังสือข้ันตอนวิธีการก็ย่อมที่จะแตกต่างกัน 
   3.1  การค้นและตรวจสอบรายการหนังสือในระบบฐานข้อมูล ให้คลิกที่ Cataloging 
แล้วคลิกที่ Resources เพื่อไปยังหน้าจอหลักในการที่ค้นหาและตรวจสอบหนังสือในระบบฐานข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.6 การเข้าสู่หน้าจอการค้น 
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   3.2  เข้าสู่หน้าจอการค้นหา โดยดูแบบฟอร์มการลงรายการทางบรรณานุกรมที่ลงข้อมลู
ไว้แล้ว ซึ่งแนบไว้กับตัวเล่มของหนังสือ โดยท าการค้น 3 วิธี คือ ค้นจากช่ือเรื่อง (Title) ค้นจากช่ือผู้
แต่ง (Authors) และค้นจากเลขมาตรฐานสากล (ISBN) เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้งสามวิธี ดังนี ้
     3.2.1  การค้นจากช่ือเรื่อง (Title) พิมพ์ช่ือหนังสือใช่ช่องช่ือเรื่อง แล้ว Enter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.7 การค้นช่ือเรื่อง (Title) 
 
     3.2.2  ค้นจากช่ือผู้แต่ง (Authors) พิมพ์ช่ือผู้แต่งหนังสือใช่ช่องผู้แต่ง แล้ว Enter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

ภาพที่ 3.8 การค้นช่ือผู้แต่ง (Authors) 
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     3.2.3  ค้นจากเลขมาตรฐานสากล (ISBN) พิมพ์เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 
ในช่องเลขมาตรฐานสากล แล้ว Enter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.9 การค้นเลขมาตรฐานสากล (ISBN) 
 
   3.3  กรณีการค้นแล้วไม่ปรากฏข้อมูลรายใด ๆ จะปรากฏดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.10 การค้นไม่ปรากฏข้อมูลหนังสือ 
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   3.4  กรณีการค้นแล้วปรากฏข้อมูลรายการหนังสือ จะปรากฏดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.11 การค้นปรากฏข้อมูลหนังสือ 
 
   ปัญหา  การค้นและตรวจสอบรายการหนังสือในระบบฐานข้อมูล ในกรณีการค้น
บางครั้งการค้นแค่ช่ือหนังสือหรือค้นแค่กรณีใดกรณีหนึ่งอาจไม่ปรากฏข้อมูลรายการหนังสือ 
   แนวทางในการแก้ไข้  การค้นและตรวจสอบรายการหนังสือในระบบฐานข้อมูล ควรท า
การค้นทั้งสามวิธีช่ือเรื่อง ช่ือผู้แต่ง และเลขมาตรฐานสากลของหนังสือ การค้นและตรวจสอบในระบบ
จะระเอียดมากขึ้น ท าให้การค้นสามารถปรากกฎข้อมูลได้มากกว่าและแม่นย ากว่าการค้นแค่วิธีเดียว   
   ข้อเสนอแนะ การค้นและตรวจสอบรายการหนังสือในระบบฐานข้อมูล ควรท าการค้น
ทั้งสามวิธี คือ ช่ือเรื่อง ช่ือผู้แต่ง และเลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 
 
ขั้นตอนท่ี 4  การลงรายการทางบรรณานุกรมหนังสือทั่วไป ฉบับภาษาไทย  กรณีเริ่มต้นลงรายการ
ทางบรรณานุกรมใหม่   
   การลงรายการทางบรรณานุกรมหนังสอืทั่วไป ฉบับภาษาไทย  เป็นการเริ่มต้นการ    ลง
รายการทางบรรณานุกรมหนังสอื หลังจากท าการค้นและตรวจสอบรายการหนังสอืในระบบฐานข้อมูล
แล้ว ซึ่งการค้นไม่ปรากฏข้อมูลใด ๆ ของหนังสือ  การลงรายการบรรณานุกรมหนังสือใหม่จึงเป็นการ
พิมพ์ข้อมูลรายการทางบรรณานุกรมหนังสือใหม่ทั้งหมดหรือการเริ่มต้นการลงรายการใหม่ดังต่อไปนี้  

   4.1  กรณีเริ่มต้นการลงรายการทางบรรณานุกรมหนังสือใหม่ เมื่อการค้นไม่ปรากฏ
ข้อมูลใด ๆ ของหนังสือในฐานข้อมูล คลิกที่ Create a new bibliographic resource ดังภาพ 
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ภาพที่ 3.12 การคลิก Create a new bibliographic resource 
  

     4.1.1  เมื่อคลิก Create a new bibliographic resource ก็จะปรากฏหน้าจอ
ข้ึนมาให้พิมพ์ช่ือหนังสือ แล้วคลิก Add ดังภาพ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.13 การเพิ่มช่ือหนงัสอื 
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     4.1.2  หน้าจอระเบียนการลงรายการทางบรรณานุกรมหนังสือใหม่ ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.14 ระเบียนการลงรายการทางบรรณานุกรมหนังสอืใหม ่
 
     4.1.3  ระเบียน LDR  มี 8 ช่อง ให้คลิกเลือกตามล าดับหรอืดังภาพ 
      4.1.3.1  Record status  ให้คลิกเลือก  n 

4.1.3.2  Type of Record  ให้คลิกเลือก  a 
4.1.3.3  Bibliographic Level  ให้คลิกเลือก  m 
4.1.3.4  Type of control  ให้คลิกเลอืก # 
4.1.3.5  Character coding Scheme  ให้คลิกเลือก  a 
4.1.3.6  Encoding Level  ให้คลิกเลือก # 
4.1.3.7  Descriptive Cataloging Form  ให้คลิกเลอืก  a 
4.1.3.8  Linked Record Requirement  ให้คลิกเลอืก  # 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.15 ระเบียน LDR  
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    4.1.4  ระเบียน Tag 008 ก าหนดให้พิมพ์ข้อมูลตามช่องหรอื ดังภาพ 
      4.1.4.1  Date entered  ปี เดือน วัน ที่ลงรายการหนังสือ  เช่น ปี 2015 
เดือนพฤศจิกายน วันที่ 18  ให้พิมพ์  151118 
      4.1.4.2  Publication status  ให้พิมพ์  s 
      4.1.4.3  Date1  พิมพ์ปีทีพ่ิมพห์นังสือ เช่น 2551 
      4.1.4.4  Place  พิมพ์  th  ย่อมาจาก Thailand  คือ  ประเทศไทย  
      4.1.4.5  Illustrations   หนังสือมีภาพประกอบใหพ้ิมพ์  a                  
ถ้าไม่มีภาพประกอบให้ว่างไว้ 
       4.1.4.6  Conference publication   พิมพ์  0  
      4.1.4.7  Festschrift   พิมพ์  0 
      4.1.4.8  Index  พิมพ์  0 
      4.1.4.9  Display Language  พิมพ์ tha  มาจาก  thai  คือ  ภาษาไทย 
      4.1.4.10  Source  พิมพ์ d 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.16 ระเบียน Tag 008 
 
     4.1.5  พิมพล์งรายการบรรณานุกรมของหนังสือลงตามระเบียน Tag ต่าง ๆ       
ที่ก าหนดไว้ โดยการลงรายการบรรณานุกรมของหนังสือใหย้ึดดูรายละเอียดข้อมลูตามแบบฟอร์ม การ
ลงรายการทางบรรณานุกรมหนังสือที่ได้วิเคราะห์และลงรายการไว้แล้ว ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.17 การลงรายการบรรณานุกรมของหนังสือ 
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ภาพที่ 3.18 แบบฟอร์ม การลงรายการทางบรรณานุกรมหนังสือ 
 
     4.1.6  การตรวจสอบความถูกต้องของการลงรายการของหนังสือ  เมื่อพิมพ์      
ลงรายการบรรณานุกรมของหนังสือครบเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบรายละเอียด ความเรียบรอ้ย 
ความถูกต้องของการลงรายการบรรณานุกรมของหนงัสือ ข้อความพิมพ์ถูกหรือไม่ หรือแม้แต่การลง 
Tag ต่าง ๆ ก็ส าคัญต้องลงให้ถูกต้องและตรงกับ Tag ที่ก าหนดไว้ เพื่อระบบจะได้ประมวลผล และ
แสดงรายละเอียดที่ถูกต้องได้ หากผิดแก้ไขให้ถูกตอ้ง จากนัน้คลิก save  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.19 การตรวจสอบความถูกต้องของการลงรายการของหนังสือ   
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     4.1.7  เมื่อบันทึกแล้วหน้าจอจะปรากฏข้อมูลการลงรายการบรรณานุกรมข้ึนมา  
จากนั้นคลิกไปที่เมนู  Add copy แล้วมีแถบเมนูเข้ึนมา เพือ่ไปท าการเพิ่มบารโ์ค๊ดหนังสือ ให้พมิพ์
และคลิกเลอืกดังนี ้
      4.1.7.1  Enter the barcode : พิมพ์บาร์โค๊ดหนังสือ ที่รันและก าหนดไว้
ในทะเบียนรายช่ือหนังสือ โดยมีอักษรย่อ HUM ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด คือ Humanities And 
Social Sciences และตามด้วยตัวเลข 6 หลัก เช่น HUM000185 
      4.1.7.2  Select the Branch : คลิกเลือก คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
      4.1.7.3  Select the collection : คลิกเลือก ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
      4.1.7.4  Select the Resource loan Category : คลิกเลอืก       
หนังสือทั่วไป เมือ่พิมพห์รอืคลิกเลอืกรายการครบเรียบร้อยแล้วให้คลิก Add ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.20 การเพิ่มเลขบาร์โค๊ดของหนังสือ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

ภาพที่ 3.21 ทะเบียนรายช่ือหนังสือและการรันบาร์โค๊ด 
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     4.1.8  ปรากฏหน้าการรันบาร์โค๊ด เพื่อให้พิมพ์และลงรายละเอียด ดังนี ้
4.1.8.1  Accession number : พิมพ์บารโ์ค๊ดหนังสือ เช่น HUM000185 

ต้องเป็นตัวพมิพ์ใหญ่ทั้งหมด เพราะถ้าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่และเล็กสลับกัน การค้นจากบาร์โค๊ดหนังสือใน
ระบบฐานข้อมลูอาจไมป่ระมวลผลและไมป่รากฏข้อมลู  

4.1.8.2  Home Branch : คลิกเลือก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
4.1.8.3  Branch : คลิกเลือก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
4.1.8.4  Price : พิมพ์ราคาของหนงัสอื เช่น 200 
4.1.8.5  Price Currentcy : คลิกเลือกหน่วยราคา  Thai Bath 
4.1.8.6  Cost : พิมพร์าคาของหนงัสอื เช่น 200 
4.1.8.7  Cost Currentcy : คลิกเลือกหน่วยราคา  Thai Bath  

เมื่อพมิพ์และคลิกเลือกรายการครบแล้ว ให้คลกิ Save ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.22 การรันเลขและเพิ่มบาร์โค๊ด 
 
     4.1.9  การลงรายการหนังสือ และมีตารางด้านล่างมทีี่บาร์โค๊ด แสดงช่ือคณะ 
แสดงเลขหมู่หนงัสือและราคาของหนงัสือ ถือว่าการลงรายการทางบรรณานุกรมหนงัสือได้เสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว ดังภาพ 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

ภาพที่ 3.23 การลงรายการหนังสือเสร็จสมบรูณ์(กรณีลงรายการหนงัสอืใหม)่ 
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     4.1.10  หน้าจอหลกัหรือกลับไปจุดเริ่มต้นการค้นและตรวจสอบหนังสือ          
ในฐานข้อมูลใหม่ คลิกที่ Cataloging แล้วคลิกที่ Resources เพื่อท าลงรายการบรรณานุกรมหนงัสือ
ใหม่ในเล่มและช่ือเรื่องต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.24 หน้าจอหลักการค้นและตรวจสอบหนังสือ 
 
ขั้นตอนท่ี 5 การลงรายการบรรณานุกรมหนงัสอืทั่วไปฉบบัภาษาไทย กรณีการลงรายการ
บรรณานุกรมหนังสือที่มีหรือซ้ าในระบบฐานข้อมลู  
   กรณีการลงรายการบรรณานุกรมหนังสือที่มีหรือซ้ าในระบบฐานข้อมูล  คือ การค้น 
และตรวจสอบหนังสือ ปรากฏข้อมูลหนังสือในระบบฐานข้อมูล  อาจเป็นรายการหนังสือที่              
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหร  ห้องคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ห้องสมุด   
คณะวิทยาการจัดการ  มีหนังสือในห้องสมุดได้ท าการลงรายการบรรณานุกรมหนังสือไว้ในระบบ
ฐานข้อมูลแล้ว เป็นต้น การลงรายการบรรณานุกรมหนังสือ ดังนี ้
   5.1  เริ่มต้นการค้นและตรวจสอบหนังสือในฐานข้อมูลใหม่ โดยท าตามตามข้อที่ 3.2 
และ3.2.1-3.2.3 อีกครั้ง เช่น ค้นเรื่อง หลักภาษาไทย เมื่อค้นและปรากฏข้อมูลหนังสือ ดังภาพ 
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ภาพที่ 3.25 การค้นปรากฏข้อมลูหนงัสือ 
 
   5.2  ตรวจสอบรายการข้อมูลหนังสือในฐานข้อมูลเบื้องต้น ดูรายละเอียดตัวใน
แบบฟอร์มการลงรายการหนังสือว่าตรงกับฐานข้อมูลหรือไม่ ตรงกับช่ือเรื่อง ผู้แต่ง สถานที่พิมพ์ 
ส านักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ เลือกดูรายการข้อมูลหนังสือที่ปรากฏที่ใกล้เคียงและตรงมากที่สุด 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 3.26 ตรวจสอบรายการข้อมูลหนังสือ 
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   5.3  เมื่อเลือกรายการข้อมูลหนังสือที่ใกล้เคียงและตรงมากที่สุดแล้ว ให้คลิกที่ตัวเลข
ล าดับรายการของหนังสือ ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลหนังสือที่ลงรายการบรรณานุกรมในฐานข้อมูล
ว่าตรงกับรายละเอียดในแบบฟอร์มการลงรายการบรรณานุกรมหนังสือไว้หรือไม่ เช่น ช่ือเรื่อง ผู้แต่ง 
สถานที่พิมพ์ ส านักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ เลขมาตรฐานสากล จ านวนหน้า ขนาด รายละเอียด
ข้อมูลต่าง ๆ ของหนังสือ ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ภาพที่ 3.27 รายละเอียดของหนังสือ 
 
   5.4  หากตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลของหนังสือมีรายละเอียดที่ตรงตรงกันทุกอย่าง 
ให้คลิก Add copy เป็นการรันหรือเพิ่มบาร์โค๊ดหรือของหนังสือที่มีอยู่แล้วในฐานข้อมูล แสดงแถบ
เมนูข้ึนมา ให้พิมพ์และคลิกเลือกดังนี้ 
     5.4.1  Enter the barcode : พิมพ์บาร์โค๊ดหนังสือ เช่น HUM000207 
     5.4.2  Select the Branch : คลิกเลือก คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 
     5.4.3 Select the collection : คลิกเลือก ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
     5.4.4  Select the Resource loan Category : คลิกเลือก หนังสอืทั่วไป      
เมื่อพมิพ์หรือคลกิเลือกรายการครบเรียบรอ้ยแล้วให้คลิก Add ดังภาพ 
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ภาพที่ 3.28 การเพิ่มบาร์โค๊ดหนงัสอื  
 
   5.5  หน้าการรันและการเพิ่มบารโ์ค๊ด ให้พิมพ์และลงรายละเอียด ดังนี ้
     5.5.1  Accession number : พิมพ์บารโ์ค๊ดหนังสือ เช่น HUM000207 
     5.5.2  Home Branch : คลิกเลอืก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
     5.5.3  Branch : คลิกเลือก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
     5.5.4  Price : พิมพร์าคาของหนงัสอื เช่น  345 
     5.5.5  Price Currentcy : คลิกเลือกหน่วยราคา  Thai Bath 
     5.5.6  Cost : พิมพร์าคาของหนงัสอื เช่น  345 
     5.5.7  Cost Currentcy : คลิกเลอืกหน่วยราคา  Thai Bath  
เมื่อพมิพ์และคลิกเลือกรายการครบแล้ว ให้คลกิ Save ดังภาพ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.29 หน้าการรันเพิ่มบาร์โค๊ด  
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   5.6  การลงรายการหนังสือ และมีตารางด้านล่างมทีี่บาร์โค๊ด แสดงช่ือ แสดงเลขหมู่
หนังสือและราคาของหนังสือ ถือว่าการลงรายการทางบรรณานุกรมหนงัสอืได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  
ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.30 การลงรายการหนังสือเสร็จสมบรูณ์  
 
ขั้นตอนท่ี 6  การลงรายการบรรณานุกรมหนังสือทั่วไป ฉบับภาษาไทย กรณีการลงรายการ
บรรณานุกรมหนังสือที่มีในระบบฐานข้อมูล รายละเอียดข้อมูลหนังสือเฉพาะบางรายการที่ไม่ตรงกัน 
   กรณีการลงรายการบรรณานุกรมหนังสือที่มีในระบบฐานข้อมูล  แต่มีรายละเอียดข้อมูล
หนังสือ บางรายการที่ไม่ตรงกัน คือ ค้นปรากฏข้อมูลหนังสือแล้ว เมื่อตรวจสอบเปรียบเทียบข้อมูล
รายละเอียดในแบบฟอร์มที่ลงรายการบรรณานุกรมแล้ว มีข้อมูลที่ใกล้เคียงและตรงมากที่สุด        
แต่รายละเอียดข้อมูล ข้อมูลเฉพาะบางรายการ อาจเป็นสองหรือสามรายการที่ไม่ตรงกัน เช่น  ผู้แต่ง         
ปีทีพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่  สถานที่ ส านักพิมพ์  หรือเลขมาตรฐานสากล เป็นต้น การลงรายการ
บรรณานุกรมหนังสือ ดังนี้ 
   6.1  เริ่มต้นการค้นและตรวจสอบหนังสือในฐานข้อมลูใหม่  โดยท าตามตามข้อที่ 3.2 
และ3.2.1-3.2.3 อีกครั้ง เช่น ค้นเรือ่ง ปรัชญาภาษา เมื่อค้นและปรากฏข้อมลูหนังสือ ดังภาพ 
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ภาพที่ 3.31 การค้นปรากฏข้อมลูหนงัสือ 
 
   6.2  ตรวจสอบรายการข้อมลูหนงัสือในฐานข้อมลูเบื้องต้น ดูรายละเอียดตัวใน
แบบฟอร์มการลงรายการหนังสือว่าตรงกับฐานข้อมลูหรือไม ่ตรงกับช่ือเรื่อง ผู้แต่ง สถานทีพ่ิมพ์ 
ส านักพิมพ์ ปีที่พมิพ์ เลอืกดูรายการข้อมลูหนังสือทีป่รากฏที่ใกลเ้คียงและตรงมากทีสุ่ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.32 การตรวจสอบข้อมลูหนงัสอืเบื้องต้น 
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   6.3  เมื่อเลือกรายการข้อมลูหนงัสอืที่ใกล้เคียงและตรงมากที่สุดแล้ว ให้คลกิที่ตัวเลข
ล าดับรายการของหนงัสือ ตรวจสอบรายละเอียดข้อมลูหนงัสือทีล่งรายการบรรณานุกรมในฐานข้อมลู
ว่าตรงกับรายละเอียดในแบบฟอร์มการลงรายการบรรณานุกรมหนังสือไว้หรอืไม่ เช่น ช่ือเรื่อง ผู้แต่ง 
สถานที่พิมพ์ ส านักพิมพ์ ปีที่พมิพ ์พิมพ์ครัง้ที่ เลขมาตรฐานสากล จ านวนหน้า ขนาด รายละเอียด
ข้อมูลต่าง ๆ ของหนังสือ ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.33 รายละเอียดของหนังสือ 
 
   6.4  หากตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลของหนังสือ มีรายละเอียดของข้อมูลที่บางส่วน
ของรายการข้อมูล เช่น พิมพ์ครั้งที่ ปีที่พิมพ์ เลขมาตรฐานสากล ไม่ตรงกับรายการข้อมูลในฐานข้อมูล 
ให้คลิกที่ Change to Non-MARC Edit Mode ก็จะเปลี่ยนเป็น Change to MARC Edit Mode  
ดังภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.34 หน้าโหมดการ Change to MARC Edit Mode 
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   6.5  คลิก Duplicate ปรากฏหน้าข้ึนมา และคลิกบันทึก ดงัภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.35 หน้าโหมดการ Duplicate 
 
   6.6  ปรากฏหน้าระเบียนการลงรายการข้อมูลหนังสือข้ึนมา ให้คลิก Change to 
MARC Edit Mode ให้เปลี่ยนเป็น Change to Non-MARC Edit Mode แล้ว คลิกที่ Edit ดังภาพ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.36 หน้าโหมดการแก้ไขรายการหนังสือ 
 
   6.7  เข้าสู่โหมดการแก้ไขการลงรายการทางบรรณานุกรมหนังสือ ซึง่จากข้อที่ 6.4
ตรวจสอบรายละเอียดข้อมลูของหนังสือเมื่อเทียบกับแบบฟอร์มการลงรายการหนังสือแล้วพบว่ามี
รายละเอียดของข้อมูลที่ไม่ตรงกันกบัฐานข้อมลู คือ พิมพ์ครัง้ที่ ปีที่พมิพ์ เลขมาตรฐานสากล   
จากนั้นท าการปรับแก้ไขข้อมลู ในส่วนที่ไม่ตรงกัน พิมพ์ลงรายการทางบรรณานุกรม ดังนี้  
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     6.7.1  Tag 008  Date entered :  ปี เดือน วันที่ลงรายการหนังสือ เช่น ปี 2019 
เดือนพฤศจิกายน วันที่ 20 ให้พิมพ์แก้ไข 191120 เป็นต้น 
     6.7.2  Tag 008 Date 1 : พิมพ์แก้ไขปีทีพ่ิมพ์ เช่น 2552 
     6.7.3  Tag 020 พิมพ์แก้ไขเลขมาตรฐานสากล เช่น 978974032566 
       6.7.4  Tag 250 ปรับแก้ไขพิมพ์พมิพ์ครัง้ที่ เช่น พิมพ์ครัง้ที ่1  
     6.7.5  Tag 260 ช่อง $c ปรบัแก้ไขพิมพป์ีที่พมิพ์ของหนังสอื เช่น 2552 ดังภาพ 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.37 การแก้ไขข้อมูลหนังสือ 
 
   6.8  เมื่อแก้ไขข้อมูลครบถ้วนแล้ว ท าการบันทึกรายการข้อมูลที่ได้ปรับแก้ไข ปรากฏ
หน้าที่ได้มีการบันทกึมนการปรับแก้ไขแล้ว ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.38 หน้าการบันทึกแก้ไขข้อมูลหนังสือ 
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   6.9  ท าการการรันและเพิ่มบาร์โค๊ดของหนังสือ คลิกที่  Add copy   
ให้พิมพ์ คลิกเลือกรายการ ดังนี ้
       6.9.1  Enter the barcode : พิมพ์บาร์โค๊ดหนังสือ เช่น HUM000207 
     6.9.2  Select the Branch : คลิกเลือก คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 
     6.9.3 Select the collection : คลิกเลือก ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
     6.9.4  Select the Resource loan Category : คลิกเลือก หนังสอืทั่วไป      
เมื่อพมิพ์หรือคลกิเลือกรายการครบเรียบรอ้ยแล้วให้คลิก Add ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.39 การเพิ่มบาร์โค๊ดหนงัสอื 
 
   6.10  หน้าการรันและการเพิ่มบาร์โค๊ด ให้พมิพ์และลงรายละเอียด ดังนี ้
     6.10.1  Accession number : พิมพ์บาร์โค๊ดหนังสือ เช่น HUM000895 
     6.10.2  Home Branch : คลิกเลอืก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
     6.10.3  Branch : คลิกเลือก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
     6.10.4  Price : พิมพร์าคาของหนงัสือ เช่น  280 
     6.10.5  Price Currentcy : คลิกเลอืกหน่วยราคา  Thai Bath 
     6.10.6  Cost : พิมพร์าคาของหนงัสือ เช่น  280 
     6.10.7  Cost Currentcy : คลิกเลอืกหน่วยราคา  Thai Bath  
เมื่อพมิพ์และคลิกเลือกรายการครบแล้ว ให้คลกิ Save ดังภาพ 
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ภาพที่ 3.40 หน้าการรันและเพิม่บาร์โค๊ดหนังสือ 
 
   6.11  เมื่อบันทึกจะปรากฏหน้าข้อมูลรายละเอียดการลงรายการบรรณานุกรมหนังสือ 
มีตารางด้านล่างมทีี่บาร์โค๊ด แสดงช่ือคณะ แสดงเลขหมู่หนงัสือและราคาของหนังสือ ถือว่าการลง
รายการทางบรรณานุกรมหนังสือได้เสรจ็สิ้นเรียบร้อยแล้ว ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.41 การลงรายการหนังสือเสร็จสมบรูณ์ 
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