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ค าน า 
 

คู่มือการปฏิบัติงานหลักเล่มนีจ้ัดท าตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดต าแหน่ง
และการแต่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งที่สูงข้ึน พ.ศ. 2553 ซึ่ง ก.พ.อ.
ให้ค านิยามของคู่มือปฏิบัติงานหลักไว้ว่า เป็นเอกสารแสดงเส้นทางการท างานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนสุด
กระบวนการ โดยระบุข้ันตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ ในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  ตลอดจน แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานดังกล่าว 
การด าเนินการต่าง ๆ โดยคู่มือปฏิบัติงานหลักมีความส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้
หน่วยงานมีคู่มือปฏิบัติงานหลักไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถศึกษาได้อย่าง
รวดเร็ว ท าให้งานของหน่วยงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึนจากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับรายงานประเมินตนเองระดับคณะใน
ระบบ CHE QA Online คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อให้ผู้
ปฏิบัติทราบ ข้ันตอน วิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการรายงาน
ประเมินตนเองระดับคณะในระบบ CHE  QA  Online คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการปฏิบัติงานทดแทนกันได้ เพราะ
รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรในระบบ CHE  QA  Online คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นงานที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบ ความถูกต้อง ความ
รวดเร็ว ต่อการรายงานประเมินตนเองระดับคณะในระบบ CHE  QA  Online 

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความรู้และค าแนะน าด้วยดีตลอดมา และ
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนให้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักนี้
ข้ึนมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อธิการบดี คณบดี  รองคณบดี  และเพื่อนร่วมงานทุกคน ที่เป็นก าลังใจให้
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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ส่วนท่ี  1 
บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์  

 “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์” เป็นมงคลนามที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีความหมายลึกซึ้ง  “ราชภัฏ” แปลความว่า ข้าราชการ หรือคนของ           
พระเจ้าแผ่นดินและต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน “พระราชลัญจกร” อันเป็น
ตราประจ 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 พระราชทาน นาม”สถาบันราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ 36 แห่ง เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 และได้จัดตั้งเป็นสถาบันราชภัฏสุรินทร์ แทนวิทยาลัยครูสุรินทร์ ตาม
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 และได้รับการยก
ฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตั้งแต่วันที่ 
15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์  

 

 

 
 
 
 
                       
                      ภาพท่ี 1 สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
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ความหมายตราสัญลักษณ์ 

     พระราชสัญจกร จัดเป็นหมวดหมู่ได้ 3 ประเภท ดังนี ้     
 1. พระราชลญัจกรประจ าพระองค์ หมายถึง ตราประจ าชาติ ดวงที่ใช้ประทับก ากับ                      
พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ในตัวเอกสารส่วนพระองค์ซึง่ไม่เกี่ยวด้วยราชการแผ่นดิน 
 2. พระราชลญัจกรประจ าแผ่นดิน หมายถึง ตราแผ่นดินส าหรบัประทบัก ากบัพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริย์ หรือก ากับนามผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์ 
 3. พระราชลญัจกรส าหรับแผ่นดิน หมายถึง ตราประจ าชาติต่างๆ ซึ่งใช้ประทบัก ากบัเอกสาร
ส าคัญในพระปรมาภิไธยพระมหากษัติย์ตราประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นตราพระราช
ลัญจกรประจ าพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ลายกลางเป็นรูปพระ
มหาอุณาอยู่ภายในวงจักร รอบวงจกัรมรีัศมเีปล่งออกโดยรอบเหนือจกัรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดช้ัน ฉัตร
ตั้งอยู่บนพระที่นัง่อัฐทิศ การที่ผูก้ าหนดรูปแบบพระราชลัญจกร ดังนี้ หมายถึง ทรงเป็น
พระมหากษัตริยผ์ู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน โดยทีผู่้แทนทัง้แปดน้อมน าแผ่นดินและความเป็นใหญ่มาถวาย 
เป็นสัญลักษณ์แห่งวันบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีที่เสดจ็ประทบัเหนือพระที่นัง่อัฐทิศ 
และสมาชิกรัฐสภาถวายน้ าอภิเษก โดยทิศทั้งแปดและเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ในระบอบ
ประชาธิปไตย ทรงรบัน้ าอภิเษกจากสมาชิกรัฐสภาแทนที่จะทรงรับจากบัณฑิตด่ังในรัชกาลก่อน 
 
 สีของสัญลักษณ์ตราประจ ามหาวิทยาลยัราชภัฏสุรินทร์ 

  1.  สีน้ าเงิน แทนค่า  สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิด และพระราชทานนาม  
       “มหาวิทยาลัยราชภัฎ” 
  2.  สีเขียว  แทนค่า  แหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ 36 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติ 
       และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม 
     3.  สีทอง    แทนค่า  แหล่งความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา 
   4.  สีส้ม    แทนค่า   ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินก้าวไกลใน 36 
        สถาบัน 

   5.  สีขาว    แทนค่า  ความคิดอันบริสุทธ์ิของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จ 
         พระเจ้าอยู่หัว 

  สีประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 

 

                             ภาพที่ 2 สีประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
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อัตลกัษณ์ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์
     
อัตลกัษณ์ (Identity)  
 อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร์ หมายถึง เป็นผู้ทีม่ีความรู้ควบคู่คุณธรรม 
ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของคนไทย 4 ประการ รวมทั้งประกอบสัมมาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง มจีิตอาสาและค านึงถึงความเป็นธรรมของสงัคม เพื่อความมั่นคง มัง่ค่ัง 
และยั่งยืนของประเทศชาติ  
 "ความรู้ดี มีคุณธรรม ประกอบสัมมาอาชีพ" 
 ความรู้ดี หมายถึง บัณฑิตมีความรู้ และน าความรู้ ความสามารถไปใช้ในการพฒันาท้องถ่ิน
และประเทศชาติให้ก้าวสู่ความมั่นคง มัง่ค่ัง ยั่งยืน 
 มีคุณธรรม หมายถึง บัณฑิตมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติจรตามคุณสมบัตทิี่พึงประสงค์ของคน
ไทย 4 ประการ อันได้แก่ มีทัศนคติที่ดีที่ถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงแข็งแรง มงีานท า มีอาชีพ และ
เป็นพลเมืองดี มรีะเบียบวิจัย 
 ประกอบสัมมาอาชีพ หมายถึง บัณฑิตประกอบสัมมาอาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มจีิตอาสา และค านึงถึงความเป็นธรรมของสังคม 
 
วิสัยทัศน์             
 "มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จะเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน า ด้านการผลิตบัณฑิต  พัฒนาครู และ
เป็นสถาบันที่บูรณาการองค์ความรู้ในการพัฒนาท้องถ่ินสร้างความมั่นคงให้กับ ประเทศ" 
 
 ค าอธิบายวิสัยทัศน์ :  ในปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จะเป็นมหาวิทยาลัยช้ัน
น าโดยเน้นการน าในเรื่องของการเป็นแหล่งเรียนรู้ การศึกษาการวิจัย ทางวัฒนธรรมในภูมิภาค และ
การบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นที่พึ่งของทอ้งถ่ินในการพัฒนาทอ้งถ่ิน
ให้บรรลุเป้าหมายมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
  
พันธกิจ 
 1. ผลิตบัณฑิตสายครูและสายอื่นๆ ที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 
 2. การวิจัยเป็นที่ยอมรับและตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินอย่างมีคุณภาพ 
 3. พัฒนาท้องถ่ินตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของท้องถ่ิน โดยการ
ถ่ายทอด องค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ     
 4. อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 5. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยี และหลักธรรมาภิบาล 
 6. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถ่ิน และผู้ประกอบการใน
การจัดการศึกษา 
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เป้าประสงค์หลัก 
 1. บัณฑิตมีคุณภาพ 
     ตัวชี้วัด  
     1.1 อัตราการได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ใน
ระยะเวลา 1 ปีเพิ่มข้ึน 
     1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พอใจของสถาน
ประกอบการเพิ่มข้ึน  
     1.3 ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีเมื่อทดสอบมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ CEER สูงข้ึน 
 2. เป็นศูนย์กลางในการผลิตและพัฒนาครู 
     ตัวชี้วัด 
     2.1 ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นต้นแบบความเช่ียวชาญในวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ 
     2.2 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาในท้องถ่ินที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยและ
ได้รับวิทยฐานะที่สูงข้ึน 
     2.3 ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพ 
     2.4 ร้อยละของนักเรียนในท้องถ่ินที่มีคะแนนผลการทดลองทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ข้ึนไปเพิ่มข้ึน  
     2.5 ผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพิ่มข้ึน 
     2.6 จ านวนโรงเรียนในท้องถ่ินที่มีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตไป
ใช้ประโยชน์ 
 3. เป็นแหล่งท่ีพ่ึงพาของสังคม/ท้องถิ่นท่ียั่งยืน 
     ตัวชี้วัด 
     3.1 จ านวนองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลยั มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชน 
     3.2 ร้อยละของนักเรียนในท้องถ่ินที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย 
     3.3 จ านวนแผนงาน โครงการพัฒนาชุมชนที่มีมหาวิทยาลัยเป็นแกนน ามีจ านวนเพิ่มมาก
ข้ึน 
     3.4 ร้อยละของการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์การท างาน
ของบุคลากรทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับการศึกษา 
     3.5 ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่สามารถ
อ่านออกเขียนได้เพิ่มข้ึน 
     3.6 จ านวนโครงการที่มหาวิทยาลยั ด าเนินการเพื่อส่งเสรมิ ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา ของ
ท้องถ่ินให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือนานาชาติ 
     3.7 ร้อยละของประชาชนในท้องถ่ินที่ดัชนีสุขภาพเพิ่มข้ึน 
     3.8 จ านวนโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
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  3.9 จ านวนวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ที่เพิ่มข้ึนในท้องถ่ิน 
  3.10 รายได้ที่เพิ่มข้ึนของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 
  3.11 จ านวนโครงการที่มหาวิทยาลัย ส่งเสริมความรู้ รัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจ
สิทธิหน้าที่ตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขใน
มหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถ่ิน สังคมท้องถ่ิน เพิ่มข้ึน  
 
ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คือ อินทนิล 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์

 

สถานท่ีตั้ง   มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 186 หมู่ 1 ถ.สุรินทร์ – ปราสาท ต าบลนอกเมือง อ าเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 

เน้ือท่ี   มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์  มีเนื้อที่ทั้งหมด 479 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา 
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ร่างประเด็นยทุธศาสตรเ์พื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรพ์.ศ. 2562 - 2564 
(ซ่อมแซม สร้างเสริม เติมเต็ม เพือ่การพฒันาที่เข้มแข็งและยัง่ยืน) 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประสิทธิภาพ
และความยั่งยืน         
 เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มี คุณภาพการบริหารจัดการในระดับ
มาตรฐานสากล และเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธ์ิสูง (High performance organization) มี ธรรมาภิ
บาล และมีแนวทางการหารายได้เพื่อการพึ่งตนเองได้มากข้ึน 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร จัดโครงสร้างการบริหารให้มี ประสิทธิภาพ มี
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ลดการท างานที่ไม่ใช่ภารกิจโดยตรง เน้นความส าเร็จของงาน 

มาตรการ 
1.1 เสริมสร้างระบบคุณธรรมและจริยธรรม ปลูกฝัง ค่านิยมและจิตส านึกในการักษา

ศักดิ์ศรีของความเป็นคนของพระราชา (ราชภัฏ) และความช่ือสัตย์ สุจริต  
     1.2 ปรับปรุงกระบวนการท างานของทุกภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้รวดเร็ว มี  

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล น าเอาหลักการ “รวมบริการ เน้นท างานตามภารกิจ” มาประยุกต์ใช้
ในแต่ละกระบวนการลดการท างานที่ไม่ใช่ภารกิจโดยตรง 

1.3 เพิ่มช่องทางในการรับฟังความ คิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในองค์กร 
บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนภายนอกมหาวิทยาลัย 

    1.4 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมภารกิจหลักและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อคณะ/มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการจัดการความส ี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม 

    1.5 ยกระดับขีดความสามารถและประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ระบบการควบ คุมภายใน (Internal control) และระบบตรวจสอบ ประสิท ธิภาพ 
(Performance Audit) 

     1.6 ทบทวนระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสม โปร่งใส 
เป็นธรรมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้านชุมชนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 
มาตรการ 
     2.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารไปยังชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
พร้อม 

สร้างวัฒนธรรมการสื่อสารสองทางข้าม หน่วยงาน ข้ามองค์กรให้มากขึ้น 
     2.2 เสริมสร้างการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งใน 

 ระดับท้องถ่ิน ระดับประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา 
    2.3 ด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์อย่าง เป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของสงัคม 
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
มาตรการ 

               3.1 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่ มีประสิทธิภาพ พัฒนาเว็บไซต์ที่สามารถสื่อสาร 



7 

 

 

กับศิษย์เก่าได้แบบสองทาง 
     3.2 สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายศิษย์เก่าชองมหาวิทยาลัย/คณะในการด าเนินกิจกรรม

ต่าง ๆ ร่วมกัน และจัดกิจกรรมระหว่างศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ 
ใกล้ชิด พัฒนาศักยภาพและวิชาชีพของนักศึกษา ปัจจุบัน 
             3.3 จัดหารายได้จากการระดมทุนจาศิษย์เก่าประชาชนทั่วไป องค์กรภาครัฐและเอกชน
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่ส าคัญต่างๆ  

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบบรหิารงาน บุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร 
มาตรการ 
    4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้ เพิ่มวุฒิการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนให้ 

คณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการตาม ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

    4.2 พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรทั้งด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านบริการ 
วิชาการ ตลอดจนการปลูกฝงัการเป็นพลเมือง จิตอาสาอย่างต่อเนื่อง 

    4.3 พัฒนาบุคลการสายสนับสนุนให้มีศักยภาพในการงาน เพิ่มขีดความสามารถด้านการ
วิจัยเพื่อพัฒนางานประจ า (R to R) และการวิจัยสถาบัน 

    4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาตัวเองเข้าสู่ต าแหน่งวิชาชีพ 
เฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 

    4.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่ สามารถจูงใจบุคลากรให้มีก าลังใจที่จะท างานด้วย 
ความทุ่มเทให้กับมหาวิทยาลัย 

    4.6 พัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะ ของบุคลากรที่สอดคล้องกับบทบาทในหน้าที่ของ
แต่ละต าแหน่งและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ พัฒนามหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาระบบการประกัน คุณภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
มาตรการ 
     5.1 พัฒนาระบบบริหารและระบบสารสนเทศที่ เอื้อต่อการด าเนินงานด้านประกัน

คุณภาพ และมีข้อมูลที่เพียงพอในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     5.2 บูรณาการระบบการประกัน คุณภาพและการประเมินผลการปฏิบัติงานไปสู่งาน

ประจ า ด าเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการของหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในเกณฑ์
ต ่า 

     5.3 น าเอากระบวนการ PDCA มาใช้ในการท างานเพื่อเป็นกลไกเช่ือมโยงการประกัน 
คุณภาพการประเมินผล และการน ากลับไปปรับปรุงงานประจ าอย่างเป็นระบบ 

     5.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
ส่งเสริมการวิจัยและถอดบทเรียนด้านการประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

     5.5  จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน การประกันคุณภาพ การคัดเลือก Best Practice 
และเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากร/หน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการ ประกัน
คุณภาพ 
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กลยุทธ์ท่ี 6 จัดระบบแผนและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
มาตรการ 
    6.1 ควบคุมและจัดสรรงบประมาณให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

ภายใต้กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณที่ดี 
    6.2 จัดระบบและแนวทางการบริหาร งบประมาณเงินรายได้ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดย

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยและสภาวการณ์ปัจจุบัน 
    6.3 จัดท าแผนความต้องการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างระยะ 5 ปี เพื่อให้การจัดท าค าขอ 

งบประมาณประจ าปีมปีระสิทธิภาพและ สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปญัญา 
มาตรการ 
     7.1 ออกระเบียบมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และ

ทรัพย์สินทางปญัญาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบเดียวกัน 
     7.2 จัดหารายได้จากการน่าผลงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปญัญาไปพัฒนาสู่

เชิงพาณิชย์ 
     7.3 จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน และคุณค่าของมหาวิทยาลัย เช่น สถานฝึก 

ประกอบการวิชาชีพ “ล้านช้าง” สินค้าที่ระลึก ของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา เป็นต้น 
     7.4 จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพ

การด าเนินงาน 
           

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับ
ภารกิจ เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศที่ร่มรื่นเป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เกื้อหนุน
ให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ และการท างานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เป็นปั จจัย
ดึงดูดให้ผู้เรียนเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัย  
 กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่นและสะอาด    
 มาตรการ         
     1.1 จัดท าแผนแม่บทการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีการพัฒนาพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
     1.2 เพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่มหาวิทยาลัยให้เป็นสถานที่พักผ่อน 
หย่อนใจของนักศึกษา บุคลากร และประชาชน ทั่วไป  
      1.3 จัดท าแผนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลยัให้ยั่งยืน อาทิ แผนการจัดการขยะ
และน้ าเสีย แผนการอนุรักษ์พลังงาน แผนการอนุรักษ์น ้า แผนการปกป้องรักษาระบบนิเวศน์และ
ธรรมชาติภายในมหาวิทยาลัย แผนด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับอาคารต่าง ๆ 
       1.4 รณรงค์สร้างจิตส านึกให้บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่วมในการป ระหยัด การ
อนุรักษ์ และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 
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   กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์ 
   มาตรการ 

        2.1 จัดท าแผนการตรวจสอบและ แผนการบ ารุงรักษา/ซ่อมแซมอาคารสถานที่และ
ระบบสาธารณูปโภค พร้อมทั้งด าเนินการตามแผนฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง 

     2.2 จัดท าแผนการของบประมาณ แผ่นดินเพื่อก่อสร้างอาคารสถานที่ที่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย อาทิ ศูนย์กีฬามาตรฐาน หอประชุม อาคารเรียนรวม หอพักนักศึกษา 
โรงอาหาร เป็นต้น 

    2.3 ปรับปรุงสภาพถนนสายหลัก/สายรอง จัดระบบการจราจร ติดตั้งไฟส่องสว่างในถนน
อย่างทั่วถึง จัดท าลานจอดรถให้พอเพียงใน จุดที่เหมาะสมตลอดพื้นที่หลักของมหาวิทยาลัย จัดท า
ทางเดินเท้าเช่ือมระหว่างอาคารทีม่ีความ เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ ปลอดภัย
ต่อผู้พิการ 

     2.4 ปรับปรุงหอพักนักศึกษาให้อยู่สุขสบาย มีความปลอดภัย และมีบรรยากาศของการ
ระบบประปา ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสทิธิภาพและรองรบัความต้องการใช้งานใน
อนาคต 

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง และ
ปลอดภัย 

มาตรการ 
    3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพในการบริการทั้งด้าน Security, 

Cloud Platform  และประสิทธิภาพของโครงข่าย ICT โดยเฉพาะระบบ WIFI ให้บริการครอบคลุม
พื้นที่ทั้งมหาวิทยาลัย 

     3.2 พัฒนาเครือข่าย/ระบบเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบ 
สารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริหารงานบุคคล ระบ บบริหาร
งานวิจัย ระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

     3.3 พัฒนาระบบ ICT เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และนวัตกรรมการเรียนรู้ ในทุก 
รูปแบบ 

 
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบรักษาความ ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 
มาตรการ 
      4.1 จัดท าแผนแม่บทการรักษาความ ปลอดภัยของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถดูแล

รักษาทรัพย์สินของทางราชการและบุคลากรในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยตลอด 24 ช่ัวโมง  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : พัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลิตบัณฑิต                     
เป้าประสงค์ : บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสังคม มีคุณธรรม มี
จริยธรรม มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ พร้อมท างานหรือศึกษาต่อ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคม
อย่างมีความสุข และพร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21      
 กลยุทธ์ท่ี 1  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและตามความต้องการของประเทศ 
 มาตรการ  

           1.1 พิจารณาปรับปรุงหลกัสตูรทีม่ีอยู่หรือพฒันาหลักสูตรใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์
ที่เปลี่ยนไป ของสังคมมีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และตลาดแรงงาน
        

    1.2 พิจารณาปรับลดหรือควบรวมหลักสูตรที่มีผู้สนใจเรียนน้อยหรือไม่ ตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน         
     1.3 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การ
เรียนรู้ (Outcome-Based Education) 

    1.4 ปรับปรุงรายวิชาในหมวด ศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ เพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และมีทักษะของคนยุคดิจิตอล 

      1.5 พัฒนาหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษาโดยเน้นหลักสูตรแบบบูรณาการและหลักสูตร
นานาชาติ  

  กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  มาตรการ         

     2.1 สนับสนุนการปรับเปลี่ยน ระบบการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการ สอนไปสู่การเรียนรู้
ด้วยตนเองมากข้ึน ด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้เสมือนที่ผสมผสานกับการเรียนรู้ 
ออนไลนแ์ละเทคโนโลยีการสื่อสาร   

       2.2 เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนใน การเปลี่ยนรูปแบบของ
ห้องเรียน เพื่อใช้ห้องเรียนเป็นแบบเรียนรู้จริง การจัดการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ผ่านเครื่องมือแห่งการเรียนรูข้องโลกยุคใหม่ เซ่น Google Apps for Education 
และอาจารย์มี ความเข้าใจในกระบวนการ Smart  เรียนรู้เสมือนที่ผสมผสานกับการเรียนรู้ ออนไลน์
และเทคโนโลยีการสื่อสาร         
    2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับสถานศึกษา สถานประกอบการ และ
องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา 

     2.4 พัฒนาสื่อการเรยีนรู้และบทเรยีนออนไลน์ทีส่นับสนุนใหเ้กิดการเรียนรูต้ลอดชีวิต (Life 
Long Learning) และสามารถพัฒนาเป็นรายวิชาออนไลน์ ที่รองรับการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Massive 
Open Online Courses, MOOCs) 

    2.5 ปรับปรุงห้องเรียนห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับกระบวนทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการ
เรียนรู้ใหม่ (New Learning Paradigms)   
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กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ (Learning Space) ในมหาวิทยาลัย 
มาตรการ 

     3.1 ปรับปรุงระบบกายภาพของหอสมุดให้มีบรรยากาศและสิ่งอ านวยความสะดวกที่
สนับสนุนการเรียนรู้ มีพื้นที่สง่เสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ( Creative Education )  สร้างแรงบันดาลใจ  

                 3.2 พัฒนาเทคโนโลยีที่รองรับ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่เข้าถึงได้สะดวกตาม
มาตรฐานสากล จัดหา หรือพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่ ทันสมัย รวดเร็ว ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์     
    3.3 ปรับปรุงหอสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ส าคัญของนักศึกษา บุคลากร 
และชุมชน รวมถึง นักศึกษา/นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย    
    3.4 จัดต้ังหน่วยผลิตสื่อดิจิตอล เพื่อการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ (Production House) 
 กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบการสรรหานักศึกษาเชิงรุก 

มาตรการ 
   4.1 สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนที่เรียนดีเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้ปกครองเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกเรียน   
    4.2 สนับสนุนทุนการศึกษาในรูปของการจ้างงานให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนให้เข้า
ศึกษาจนส าเร็จการศึกษา         
    4.3 ด าเนินการประซาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อหานักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ
ประเทศกัมพูชาและลาว มาศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนานักศึกษาอย่าง สร้างสรรค์ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม 
 มาตรการ 

    5.1 พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่สามารถให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้นักศึกษา
ประสบความส าเร็จในการศึกษา โดยการให้ค าแนะน าด้านการเรียนและการท ากิจกรรม การปรับตัว
เข้ากับสังคม มหาวิทยาลัย และการพัฒนาบุคลิกภาพที่จะสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีและคนเก่ง
ของสังคม 

    5.2 ปรับปรุงรูปแบบของกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้
เป็นนักกิจกรรมเพื่อสังคม มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม และจริยธรรม มีสุข
ภาวะที่ด ี

    5.3 สร้างเสริมประสบการณ์ท างานในวิชาชีพของนักศึกษาในต่างประเทศผ่านโครงการ
กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศ เป็นต้น 

กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา 
มาตรการ 
     6.1 สร้างจิตวิญญาณและปลูกฝั่งการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษาให้มีพื้นฐาน

แนวคิดความเป็น ผู้น าการท างานร่วมกับผู้อื่น และมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพ  
      6.2 สนับสนุนนักศึกษา/ศิษย์เก่าที่มีศักยภาพและผลงานเข้าสู่โครงการการบ่มเพาะธุรกิจ 
(Business  Incubation) หรือการเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการใหม่ สนับสนุน โอกาสให้
เข้าถึงแหล่งทุนจากภายนอก 



12 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย 
เป้าประสงค์ : ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และมี
ศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชนและวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ท่ี 1  สร้างความเข้มแข็งในงานวิจัยปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและสร้าง
บรรยากาศการวิจัยที่เอื้อต่อการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 
 มาตรการ 
    1.1 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสร้างกลไกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการหา
แหล่งทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
      1.2 จัดท าแหนที่ งานวิจัย (Research Mapping) และแผนที่ ความรู้  (Knowledge 
Mapping) ของมหาวิทยาลัยเพื่อน าไปก าหนดเป็นนโยบายและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป  

      1.3 รักษาคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักของจรรยาบรรณของการวิจัยที่ดี 
และมีโครงสร้างพื้นฐานของการวิจัยที่ได้มาตรฐาน     

   1.4 สนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์ที่เน้นการวิจัยแบบ Area Based  
ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการแก้ปัญหาที่ส าคัญของจังหวัดสุรินทร์และพื้นที่ตามแนวชายแดน
ไทย-กัมพูชา 

       1.5 จัดกิจกรรมประชุมวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสถาบันทั้ง ใน 
และต่างประเทศ 

   1.6 เสริมสร้างลังคมนวัตกรรมและสร้างบรรยากาศชองการวิจัยที่ เข้มแข็งโดยการ 
เช่ือมโยงผลการวิจัยเข้าสู่ห้องเรียนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนร้นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ 

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 
มาตรการ         

     2.1 สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนผ่านกลไก  
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่จัดไว้ เช่น กองทุน สนับสนุนการวิจัย การพัฒนานักวิจัยใหม่ การมีระบบพี่
เลี้ยงนักวิจัย (mentor) คลินิกการวิจัย เป็นต้น      
     2.2 จัดตั้งเครือข่ายนักวิจัยโดยเน้นการ ใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดความสะดวกและ 
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร      
     2.3 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้ความเ ข้าใจในการใช้งานวิจัยเป็นฐาน
ปรับปรุงการท างานประจ า (R TO R) และการวิจัยสถาบัน     
     2.4 สนับสนุนให้คณาจารย์ไปท าวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก   
     2.5 ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดงานวิจัย เ ชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม และการน าไปใช้
ประโยชน์เพิ่มข้ึน          
 กลยุทธ์ท่ี 3 น าผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์เพื่อสังคม
 มาตรการ         
     3.1 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อการเติบโต 
อย่างยั่งยืนของประเทศ อาทิ การยกระดับผลิตภัณฑ์ ยกระดับกระบวนการผลิต หรือการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น         3.2 
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สนับสนุนการวิจัยเซิงบูรณาการ ระหว่างศาสตร์ที่เน้นการวิจัยแบบ Area Based ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาสังคมและการแก้ปญัหาที่ส าคัญของจงัหวัดสุรินทร์และพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
           3.3 
สนับสนุนงานวิจัยที่รองรับการ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู และบุคลากร
ทางการศึกษา           3.4 
สนับสนุนการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ในเขตจังหวัดสุรินทร์และพื้นที่  ตามแนว
ชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ความเป็นเลิศในองค์ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดสุรินทร์
และพื้นที่ตามแนวชายแดน ไทย-กัมพูชา        
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 : พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Social 
Engagement) เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน                       
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการ เป็นที่พึ่งทางด้าน
วิชาการของสังคม สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของสังคมและภูมิภาคได้อย่าง
เหมาะสมทันต่อเวลา เพื่อการพัฒนาสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ และเป็น
เอกภาพ 
 มาตรการ         
     1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการให้มีความคล่องตัว เน้นการ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานหลัก   
     1.2 ส่งเสริมให้คณะ/ส านัก/สถาบัน ด าเนินกิจกรรมให้บริการวิชาการอย่างเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ  
     1.3 จัดท าแผนบริการวิชาการ พัฒนาฐานข้อมูล พื้นฐานปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนและท้องถ่ิน ส ารวจความต้องการของหน่วยงาน/ชุมชน จัดท าแผนที่ ความเช่ียวชาญของพื้นที่ 
บุคลากร เครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       
 กลยุทธ์ท่ี 2 ด าเนินโครงการพัฒนาท้องถ่ินที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของจังหวัด ภาค 
และประเทศ   

มาตรการ         
    2.1  บูรณาการงานวิจัยและงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเข้ากับกจิกรรมต่างๆ ตาม
โครงการ อพ.สธ.                 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 : ส่งเสริมและท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม                     
 เป้าประสงค์ : อนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพือ่
รักษาคุณค่าและเพิม่มลูค่า และเผยแพรสู่่ระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจน การเช่ือมโยงองค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมไปล่กระบวนการการเรียนการสอนและการวิจัย    
 กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบและกลไก การบรหิารจัดการงานดา้นท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม 
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 มาตรการ          
    1.1 จัดท าฐานข้อมูลรวบรวมองค์ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน กลุ่ม
ชาติพันธุของจังหวัดสรุินทร ์        
    1.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ          
 กลยุทธ์ท่ี 2 อนุรักษ์ ส่งเสริม สบืสาน ศิลปวัฒนธรรมและ ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมและ       
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมลูค่า      
 มาตรการ         
   2.1 ส่งเสรมิการจัดกจิกรรมการอนรุักษ์ และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม         
   2.2 พัฒนาความรู้สูส่ังคม สนบัสนุนให้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ และร่วมสร้างสรรค์   ภูมิ
ปญัญาท้องถ่ินเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต       
   2.3 สนับสนุนการศึกษา วิจัย บูรณาการองค์ ความรู้เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม พัฒนา 
และเพิม่ คุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถ่ิน     
   2.4 สร้างค่านิยมใหเ้กิดความภาคภูมิใจใน วัฒนธรรมไทย/วัฒนธรรมพื้นถ่ิน สร้างเสริม
เอกลักษณ์ความ เป็นไทย/พื้นถ่ินในด้านต่าง ๆ เช่น การแต่งกาย อาหาร การ แสดงศิลปวัฒนธรรม                   
เป็นต้น           
   2.5 สนับสนุนให้มีการบรูณาการด้าน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินเข้ากบัการ
จัดการเรียน การสอน การวิจัย การบรกิารวิซาการ และกจิกรรม นักศึกษา   
   2.6 จัดการประชุม/สมัมนาทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
   2.7 จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้าน ศิลปวัฒนธรรมทัง้ระดับชาติและนานาชาติประเด็น 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 : พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล                     
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักในด้านวิชาการและการวิจัยในระดับ
นานาชาติ บุคลากรและนักศึกษามีประสบการณในระดับนานาชาติ    
 กลยุทธ์ท่ี 1 จัดสภาพแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นสากล   
 มาตรการ         
     1.1 พัฒนาสิ่งแวดล้อมความเป็นนานาชาติในทุกมิติ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา ระบบ อ านวยความสะดวก เอกสารและป้ายต่าง ๆ ให้เป็นอย่างน้อยสองภาษา 
     1.2 พัฒนาหอพักส าหรับนักศึกษานานาชาติ โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก
และสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นนานาชาติ รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนนอกหลักสูตรที่เป็นนานาชาติ        
     1.3 พัฒนางานด้านวิเทศสัมพันธ์ให้เป็นองค์ประกอบหลักในการประสานกับอง ค์กร/
หน่วยงาน/ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อด าเนินภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งด้าน
วิชาการ การวิจัย การพัฒนา นักศึกษา การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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 กลยุทธ์ท่ี 2 เตรียมความพร้อมของนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ เพื่อเข้าสู่อาเซียนและ
สากล          
 มาตรการ         
     2.1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางด้าน ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทั้งการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนและ นอกห้องเรียน พร้อมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าทดสอบ สมรรถนะศักยภาพการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตาม เกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ เซ่น TOEIC, TOEFL เป็นต้น  
     2.2 จ านวนโครงการที่ต่อการพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรให้มีความรู้ความ
เข้าใจถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษาและวิถีชีวิต เพื่อการอยู่ร่วมกับประชาคมโลกอย่าง
สันติ ย่างน้อยปีละ 2 โครงการ/กิจกรรม 
     2.3 ส่งเสริมใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อควบคู่กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อน
บ้าน 
     2.4 สนับสนุนให้คณะวิชาจัดกิจกรรมระดับ นานาชาติ ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมของ
สมาคมวิชาชีพนานาชาติ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวิชาชีพ การศึกษาดูงานในต่างประเทศ
     2.5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ และเทคนิ คการเรียนการสอนที่ ใช้
ภาษาอังกฤษ          
 กลยุทธ์ท่ี 3 เตรียมความพร้อมของ มหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่อาเซียนและสากล  
 มาตรการ         
      3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ สถาบันอุดมศึกษาในอาเซียนและ
ต่างประเทศอื่น ๆ เพื่อสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ จะก้าวไปสู่ความ
เป็นสากลผ่านโครงการพัฒนาผู้บริหาร โครงการสหกิจศึกษา โครงการอบรมระยะสั้น เป็นต้น 
     3.2 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศในรูปของหลักสูตร 
Double Degree/Joint Degree     
     3.3 พัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นและระยะยาว โดยการประชาสัมพันธ์เชิงรกุในกลุม่
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะกัมพูชา เพื่อเพิ่มสดัส่วนนักศึกษานานาชาติ ทั้งในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 8 : พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ
และเป็นแหล่งฝกึประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา  
เป้าประสงค์ : พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสรุนิทร์ ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบและเป็นแหลง่
เรียนรู้ของนักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์  และจงัหวัดใกล้เคียง  
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมาตรการ      
 มาตรการ         
 1.1 จัดท าผังแม่บทอาคารสิง่ก่อสร้างและก าหนดพื้นที่การใช้สอยต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในทุก ๆ ด้าน ตามภารกิจของโรงเรียนสาธิต โดยเน้นความปลอดภัย และสุขภาวะที่ดี 
           1.2 ปรับปรุงพฒันาพื้นทีท่างด้านกายภาพและสิง่แวดล้อมของโรงเรียนสาธิตให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ การท างาน และคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรและนักเรียน  
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 1.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศให้ทันสมัยเพื่อเอื้อต่อการบริหาร
และด าเนิน ภารกิจของโรงเรียนสาธิต        
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร      
 มาตรการ         
 2.1 ปรับโครงสร้างและระบบบริหารจัดการ โรงเรียนสาธิตที่สร้างความเช่ือมโยงใน 
ระบบงานต่าง ๆ  ทั้ง ในส่วนของโรงเรียนสาธิตและในส่วนของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัว รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ ในการท างาน เพื่อการพึ่งตนเองทางงบประมาณได้อย่างยั่งยืน
 2.2 ปรับปรุงพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตเ ชิงรุกอย่างทั่วถึงและ 
หลากหลายรูปแบบโดย เพิ่มช่องทางสื่อสาร ผ่านสื่อภายนอกและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของ โรงเรียนสาธิตอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่องทั้งภายในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัด 
ใกล้เคียง          
 2.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของโรงเรียนสาธิตที่ตอบสนองทิศทาง 
ตามที่มหาวิทยาลัย ก าหนด และองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง      
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา      
 มาตรการ         
 3.1 พัฒนาแนวทางการใช้ทรัพยากรของ มหาวิทยาลัย เช่น คณาจารย์ บุคลากร 
ห้องปฏิบัติการหอสมุด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิต เพื่อ
เสริมสร้างให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษา และเทคโนโลยี
สารสนเทศ     
          3.2 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีความเป็นสากล และตอบสนองต่อความ
ต้องการของท้องถ่ิน         
 3.2 ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องควบคู่กับการ เรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศ
เพื่อนบ้าน 
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โครงสร้างการบริหารและแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ภาพที่ 4 โครงสร้างการบริหารและแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
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ส่วนท่ี  2  
บริบทของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
ประวัติความเป็นมาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ เดิมคือ "วิทยาลัยครูสุรินทร์" ได้รับสถาปนาเมื่อวันที่  29 กันยายน 2516 สังกัด
กรมการฝึกหัดคร ูกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อได้รับการจัดต้ังข้ึนให้เป็นหน่วยงานของวิทยาลยัครูสรุนิทร์ 
ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติวิทยาลัยคร ูพ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเตมิ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527    โดยให้เรียกช่ือว่า คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท าหน้าที่ผลิต
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร  (ปก.ศ.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปก.ศ.สูง) และระดับปริญญา
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ" แก่ วิทยาลัยครูทั่วประเทศ 36 แห่ง เมื่อวันที่  14 
กุมภาพันธ์ 2535 วิทยาลัยครูสุรินทร์ จึงเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏสุรินทร์  ตามพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 และได้รับการเปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันราชภัฏ ในวันที่ 25 มกราคม 
2538 คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้ปรับช่ือคณะใหม่ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538  
 ในปี พ.ศ.2547 ได้จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก หน้า 1 เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน 2547 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. 2547 เป็นคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตและบุคลากรที่มีคุณธรรม  คุณภาพชีวิต  และคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ินและนโยบาย ของมหาวิทยาลัยส่งเสริมการ
สอน  สนับสนุนงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมให้การสนับสนุนและ
พัฒนาบริการวิชาการแก่ท้องถ่ินส่งเสริมสนับสนุนและธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งใน
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์    
  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         
   
โครงสร้างการบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 คณะวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับช่ือคณะใหม่ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เป็นคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตและบุคลากรที่มีคุณธรรม  คุณภาพ
ชีวิต  และคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ินและนโยบาย ของ
มหาวิทยาลัยส่งเสริมการสอน   สนับสนุนงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์และ
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ศิลปวัฒนธรรมให้การสนับสนุนและพัฒนาบริการวิชาการแก่ท้องถ่ิน ส่งเสริมสนับสนุนและธ ารงไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์     
 คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  รับผิดชอบในการผลิตนัก ศึกษาตั้งแต่ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาช้ันสูง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ซึ่งมีการพัฒนาตามล าดับดังนี้  
 พ.ศ. 2519  เปิดสอนหลักสูตร  ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา  (ป.กศ.)  
 พ.ศ. 2521  เปิดสอนหลักสูตร  ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง (ป .กศ.สูง) 
วิชาเอกภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา บรรณารักษศาสตร์ ดนตรีศึกษา 
นาฏศิลป์  ศิลปศึกษาและพัฒนาชุมชน       
 พ.ศ. 2521  เปิดสอนหลักสูตร  ระดับครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.)  สาขามัธยมศึกษา  วิชาเอก
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา บรรณารักษศาสตร์ ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์  
ศิลปศึกษา          
 พ.ศ. 2522  เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์  (อ.ศศ.)  และ พ .ศ.2524 ระดับ
ปริญญาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พัฒนาชุมชน ดนตรี ออกแบบ
นิเทศศิลป์  นาฏศิลป์และการละคร       
 พ.ศ. 2541  เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  โปรแกรมวิชาศิลปกรรม และ
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 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม) สาขาวิชายุทธศาสตร์และการ
พัฒนา           
 พ.ศ. 2549  เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์  
 พ.ศ. 2550  เปิดสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาศิลปกรรม  
 พ.ศ. 2552 เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชายุทธศาสตร์
การบริหารองค์กรท้องถ่ิน         
 พ.ศ. 2555  เปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาสังคมศึกษา   
 พ.ศ. 2555 เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์  

พ.ศ.2557  เปิดสอนหลักสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม)  สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์  

พ.ศ. 2557 เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
 พ.ศ. 2559 - ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มีการจดัการเรียนการสอนที่เปิดใน
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ระดับปริญญาตรี จ านวน 11 หลักสูตร ระดับปริญญาโทจ านวน 3  หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 
จ านวน 1 หลักสูตรรวมทั้งสิ้น จ านวน 15 หลักสูตร  ดังนี้  
 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) สาขาวิชาบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชาดนตรีศึกษา    
 6.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชานาฏศิลป์     
 7.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.4 ปี) สาขาวิชาการพฒันาสังคม    
 8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.4 ป)ี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 9. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.4 ปี) สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ  
 10.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.4 ปี) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
 11.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.4 ปี) สาขาวิชานิติศาสตร์    
 12.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาทอ้งถ่ินและภูมิภาค 
 13.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาสังคมศึกษา    
 14.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
 15.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชายุทธศาสตร์การพฒันาภูมิภาค  

รายช่ือผู้บรหิารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เริ่มจัดตั้ง พ.ศ.2520-2562 ตามตาราง
ดังนี ้
    ตารางที่ 1 รายช่ือผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เริม่จัดต้ัง พ.ศ.2520-2562 
 

ล าดับ รายชื่อ วันเดือนป ี ต าแหน่ง 

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

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

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

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

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

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

7 รองศาสตราจารย์บุญยัง หม่ันดี 1 พ.ย. 2532 - 31 ต.ค. 2536 หัวหน้าคณะวิชา 

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

หัวหน้าคณะวิชา                    
คณบดี                          
คณบดี                    
รักษาการแทนคณบดี 
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 
 

ล าดับ รายชื่อ วันเดือนป ี ต าแหน่ง 

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

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

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

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

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

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

7 รองศาสตราจารย์บุญยัง หม่ันดี 1 พ.ย. 2532 - 31 ต.ค. 2536 หัวหน้าคณะวิชา 

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

หัวหน้าคณะวิชา                    
คณบดี                          
คณบดี                    
รักษาการแทนคณบดี 

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

รักษาการแทนคณบดี
คณบดี 

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

คณบดี                   
รักษาการแทนคณบดี
คณบดี 

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

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

13 
14 
15 
16 

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

29 มิ.ย. 2557 - 23 ส.ค.2558            
24 ส.ค.2558 - 19 ก.พ.2560             
20 ก.พ.2560 – 7 เม.ย.2560     
8 เม.ย.2560 - ปัจจุบัน 
 

คณบดี                               
รักษาราชการแทนคณบดี
รักษาราชการแทนคณบดี                             
คณบดี 
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ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
 
 ปรัชญา มาตรฐานวิชาการ  สร้างสรรค์ภูมปิัญญา ร่วมพัฒนาสังคมและศิลปวัฒนธรรม 
 
 วิสัยทัศน์           
 ภายในปี  พ.ศ.2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นองค์กรช้ันน าของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานควบคู่กับองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร คณาจารย์ บัณฑิต ให้มีทักษะการเรียนรู ้คู่คุณธรรมเพื่อยกระดับการ
พัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ินสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
 

พันธกิจ          
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีพันธกิจหลัก 5 
ด้าน คือ  1. ด้านการผลิตบัณฑิต       
  2. ด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์       
  3. ด้านบริการวิชาการแก่สังคม      
  4. ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
  5. ด้านพัฒนาองค์กร 

ค่านิยมองค์กร 
 คณะมีค่านิยมองค์กร เพื่อพฒันาสูเ่ป้าหมาย คือ HUMAN for D 
 H  =  Happiness  องค์กรแห่งความสุข 
 U  =  Unity   องค์กรที่เป็นเอกภาพ 
 M  =  Management  องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ด ี
 A  =  Activeness  องค์กรที่ขยัน ตั้งใจ ท างานเชิงรุก 
 N  =  New Creation   องค์กรแห่งการสร้างสรรค์สิง่ใหม่  
 FOR  = เพื่อ 
 D  =  Development   องค์กรเพื่อพฒันาองค์ความรูสู้่ทอ้งถ่ิน 
 วัตถุประสงค์ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์ ด าเนินงาน
ตามพันธกิจ ปรัชญา และวิสัยทัศน์ ดังนี้       
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ินและประชาคมอาเซียน    
 2. ส่งเสริมการสอน สนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์    
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน    
 4. ส่งเสริมสนับสนุนและธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม     
 5. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรและพัฒนาองค์กรให้มีเอกภาพและมีการบริหารจัดการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 
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 มาตรการของการประกันคุณภาพ       
 1. จัดให้มีหลักสูตรที่มีมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของทอ้งถ่ินและสงัคม
ปัจจุบัน  โดยการปรบัปรุงหลักสูตรทุก 5  ปี       
 2. ผู้สอนต้องมีความรู้ความสามารถที่ทันสมัย  มีทักษะด้านการถ่ายทอด  มีสื่อในการ
ถ่ายทอดความรู้  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ       
 3.  มีสื่อตีพิมพ์และสือ่อิเลคทรอนิกส์ต่อเนื่อง  โดยใช้สื่ออุปกรณ์และวิธีการที่ทันสมัยช่วย
สอน           
 4.  จัดแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรมใหผู้้เรียนได้รับความรู้คู่คุณธรรม  เช่น ศูนย์
พัฒนาจิต   วัด  และส านักปฏิบัติธรรม  เป็นต้น      
 5.  ประสานงานกับแหลง่เรียนรู้ด้านต่าง ๆ ในท้องถ่ิน  เพื่อให้ท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ        
 6.  สร้างความเข้าใจให้บุคลากรเห็นความส าคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

คุณลักษณะบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 บัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
 1. มีองค์ความรู้ ความสามารถ และความศรัทธาในวิชาชีพของตน 
 2. มีทักษะในการแกป้ัญหา การวิเคราะหเ์ชิงเหตุผล การเรียนรู้และพฒันาด้วยตนเอง 
 3. มีทักษะในการจัดการ ปฏิบัติงานด้วยตนเอง และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได ้
 4. มีความสามารถในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
 5. มีทักษะในการคิดสร้างสรรค์และร่วมพฒันาท้องถ่ิน 
 6. มีวินัยในตนเอง ยึดมั่นในหลกัคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 7. มีจิตส านึกในการอนรุักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
 8. มีภาวะผู้น าและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
แผนยุทธศาสตรค์ณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 
 แผนยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ก าหนด
ทิศทางการพัฒนา ตามปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ี 1 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสู่มืออาชีพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาอาจารย์และบุคลากร 
 เป้าประสงค์ :  พัฒนาคณาจารย์สายสอนด้านคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ
สูงข้ึนและบุคลากรสายสนบัสนุนพัฒนาตนเองตามสายงาน 
 กลยุทธ์ท่ี  1 พัฒนาคณาจารย์สายสอนเข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาการ 
     มาตรการ 
      1.1 จัดหาและพัฒนาบุคลากรใหส้อดคลอ้งตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการ
ระดับอุดมศึกษา 
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   1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิและต าแหนง่ทางวิชาการสูงข้ึนและมี
ความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของทอ้งถ่ินและการตรวจสอบจากองค์กร
ภายนอก 
 กลยุทธ์ท่ี  2 สนับสนุนบุคลากรสายสนบัสนุนสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
     มาตรการ 
      2.1 ปรับปรุงโครงสร้างให้มปีระสทิธิภาพเหมาะกับงาน 
      2.2 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถที่ทันสมัยเพื่อการท างานอย่างมีระบบ 
 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนท่ีมีมาตรฐานทันสมัย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรม และคุณลักษณะที่พงึ
ประสงค์ 
 เป้าประสงค์ :  ผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานตรงกบัความต้องการของทอ้งถ่ิน
และตลาดแรงงานสากล 
 กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานและเหมาะสมกบัความเปลี่ยนแปลงในทอ้งถ่ิน
และในภูมิภาค 
         มาตรการ 
     1.1 เร่งพฒันาศักยภาพ ความเข้มแข็งทางวิชาการทกุ ๆ ด้าน 
 กลยุทธ์ท่ี  2 พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพให้มีคุณภาพ
สามารถแข่งขันได้ในระดบัในระดบัภูมิภาค 
     มาตรการ 
     2.1 ปฏิรูปกระบวนการผลิตบัณฑิต ใหส้อดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาทักษะด้านภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
     มาตรการ 
     3.1 จัดกระบวนการเสรมิสร้าง ทักษะ ให้นกัศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษา และ
คอมพิวเตอร ์
 กลยุทธ์ท่ี 4 ปลูกฝังและเสรมิสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมควบคู่กับความรู้ในแต ่
ละศาสตร ์
                   มาตรการ 
     4.1 ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตร
บัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต รฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  ครุศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ให้มี
ประสิทธิภาพมีคุณธรรมและจริยธรรม 
    4.2 มุ่งจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพฒันาก าลังคนสนองความต้องการของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 
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 กลยุทธ์ท่ี 5 ปรับปรุงและพฒันาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และแหลง่เรียนรู้ให้
สอดคล้องกบัทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ 
  มาตรการ 
   5.1 เร่งพฒันาสิง่แวดล้อมทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานกับการเรียนการสอน 
   5.2 มุ่งปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนของคณะให้เปน็กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 กลยุทธ์ท่ี 6 การสร้างเครอืข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแหลง่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กับภาครัฐ เอกชนทัง้ในและต่างประเทศ 
  มาตรการ 
   6.1 สร้างความร่วมมือกบัท้องถ่ินและประเทศสมาชิกอาเซียนในการจัดการศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การด้วยเทคโนโลยี และ 
ธรรมาภิบาล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์ : มีระบบการบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพเพือ่เพิ่มคุณภาพของการบริการ 
 กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาการบรหิารจัดการใหเ้ป็นไปตามเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษา 
       มาตรการ 
   1.1 ตั้งคณะกรรมการปรบัแผนการปฏิบัตงิานอย่างเป็นอสิระ 
   1.2 น าผลการประเมินการด าเนินงานของโครงการไปปรบัปรุงในครัง้ต่อไป  
   1.3 ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและความร่วมมอืในการด าเนินการ  
   1.4 เตรียมเอกสารเพื่อรองรบัการประเมินทั้งภายในและภายนอก 
 กลยุทธ์ท่ี 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ
การเรียนการสอน และจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อองค์กรและการจัดการเรียนรู้ 
   มาตรการ 
   2.1 ปรับปรุงและพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนกระบวนการเรียนการสอน 
การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่ท้องถ่ิน 
   2.2 ถ่ายทอด พัฒนาเผยแพร่นวัตกรรมและระบบสารสนเทศให้เหมาะสมกับท้องถ่ิน 
 กลยุทธ์ท่ี 3 เสรมิสร้างภาพลักษณ์เพื่อความเข้มแข็งขององค์กร การเงิน งบประมาณและการ
จัดสรร สวัสดิการและสิทธิประโยชน ์
   มาตรการ 
   3.1 ส่งเสรมิให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการปรับปรงุภูมิทัศนส์ิ่งแวดล้อมรอบอาคาร
ทั้งภายในและนอกอาคารของคณะใหส้วยงาม และเอือ้ต่อกจิกรรมของหน่วยงาน เพือ่สง่เสรมิการ
เรียนการสอนทางด้านสิ่งแวดล้อม 
   3.2 บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและการบัญชีจากเงิน
รายได้อุดหนุนจากรัฐบาลและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ เกณฑ์พึงรับ-พงึจ่ายลักษณะ 3 มิติ เพื่อ



26 

 

 

สนับสนุนพันธกิจและแผนกลยทุธ์ของคณะฯ ยึดหลกัธรรมาภิบาล โปรง่ใส ตรวจสอบได้ โดยมีการวาง
แผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในองค์กรอย่างคุ้มค่า 
   3.3 ส่งเสรมิด้านการบรหิารความรู้ ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการ
ปฏิบัติงาน  ด้านกลยุทธ์ และด้านการเงิน 
 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ี 4 วิจัยเข้มแข็งแหล่งภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความ
ต้องการและรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมท้องถ่ินและประเทศชาติ 
 เป้าประสงค์ : พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของมหาวิทยาลัยและท้องถ่ินสามารถน าผลการวิจัยมาใช้ในการพฒันาท้องถ่ิน 
 กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบและกลไกบริหารงานและสนบัสนนุการผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมทีม่ีคุณภาพ 
   มาตรการ 
   1.1 ก าหนดเป้าหมายทิศทางการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรอืนวัตกรรมจัดหาทุน
สนับสนุน 
   1.2 ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและพฒันาเค้าโครงวิจัย 
 กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาทางด้านวิชาการ ด้านงานวิจัย ด้านงาน
สร้างสรรค์ และด้านนวัตกรรม 
   มาตรการ 
   2.1 ส่งเสรมิให้บุคลากร พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยและใช้ผลการวิจัย
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรพัฒนาการเรียนการสอน และสงัคมท้องถ่ิน 
   2.2 ส่งเสรมิการบูรณาการในศาสตร์ต่าง ๆ กับพันธกจิคณะ 
 กลยุทธ์ท่ี 3 วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ตามศาสตร์ของการวิจัย และยกระดบั
กระบวนการจัดการเรียนรู ้
   มาตรการ 
   3.1 ส่งเสรมิให้มกีารวิจัยแบบผสมผสานวิธี และการวิจัยเชิงพัฒนา และการติดตาม
ประเมินผล 
   3.2 ส่งเสรมิการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์และบุคลากร
หลายรูปแบบ 
 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ี 5 ด้านบริการวิชาการแกชุ่มชนและท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การใหบ้ริการวิชาการแกส่ังคมและท้องถ่ิน 
 เป้าประสงค์ : ให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพฒันา
ท้องถ่ิน 
 กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสรมิใหบุ้คลากรบรูณาการจัดการเรียนการสอนกับองค์ความรู้ทางวิชาการบน
พื้นฐานหลกัปรัชญา เศรษฐกจิพอเพียง และสามารถถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยสีู่ทอ้งถ่ินอย่างยัง่ยืน 
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   มาตรการ 
   1.1 พัฒนารูปแบบการใหบ้ริการทางวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
   1.2 สร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นส าหรบับุคลากรภายนอก 
 กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาระบบกลไกการใหบ้ริการข้อมลูและแหลง่เรียนรู้วิชาการอย่างต่อเนื่องเป็น
ที่พึ่งพงิให้ทอ้งถ่ิน 
   มาตรการ 
   2.1 พัฒนาด้านรูปแบบการใหบ้ริการ การจัดการที่ทันสมัยและมปีระสิทธิภาพ 
   2.2 เปิดโอกาสใหบุ้คลากรท้องถ่ินได้เข้ามาใช้ข้อมูลอย่างทั่วถึง 
 กลยุทธ์ท่ี 3 จัดท าหลักสูตร และฝึกอบรมที่เป็นความต้องการของท้องถ่ินร่วมกบัเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
   มาตรการ 
   3.1 เป็นศูนย์บรกิารข้อมลูและแหล่งวิชาการเพื่อทอ้งถ่ิน ภาครัฐและเอกชน 
  
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ี 6 ส่งเสรมิและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส่งเสริม สร้างสรรค์ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
เช่ือมโยงสากล 
 เป้าประสงค์ : เชิดชูภูมิปัญญาพื้นบ้านและศิลปวัฒนธรรมทอ้งถ่ินสูส่ากล 
 กลยุทธ์ท่ี 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 
   มาตรการ 
   1.1 รวบรวมข้อมลูและจัดต้ังศูนย์ข้อมลูสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม 
   1.2 จัดโครงการยกย่องเชิดชูภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน 
 กลยุทธ์ท่ี 2 สนับสนุน สง่เสรมิ สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ินและ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่ภูมิภาคอาเซียน 
   มาตรการ 
   2.1 พัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
   2.2 ส่งเสรมิ สนับสนุนใหม้ีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ท้องถ่ิน ประเทศสมาชิก
อาเซียนและนานาชาติ 
 กลยุทธ์ท่ี 3 เสริมสร้างวัฒนธรรมไทยในองค์กร 
   มาตรการ 
   3.1 สร้างจิตส านึกในการอนรุักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
   3.2 จัดโครงการในวันส าคัญของไทย เช่น โครงการสง่ท้ายปเีก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่
วิถีพุทธ  
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อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์ 
 

อัตลักษณ์นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  9 ประการ คือ คิดเป็นท าเป็น            
รู้กาลเทศะ จิตสาธารณะ  มีทักษะการสื่อสาร งามด้วยกิริยาวาจา  หนักเอาเบาสู้  พร้อม
ท างาน  เรียนรู้ชุมชนเป็นฐาน และมีคุณธรรม 
 
 เอกลักษณ์  ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินสู่สากล  
 
 อัตลักษณ์  คุณธรรมน าความรู้ สูส่ัมมาชีพ  
 
 สีประจ าคณะ  สีน้ าเงิน 
 
  คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 1. อาจารย์ ดร.อัชราพร  สุขทอง                คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 2. อาจารย์ ดร.อภิชาติ  แสงอัมพร              รองคณบดีฝ่ายบรหิาร 
            3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริายุ  ทรัพยส์ิน    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
            4. อาจารย์พรรณราย  ค าโสภา                  รองคณบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา 
            5. อาจารย์ ดร.พีรวัส  อินทวี                รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและงานพัฒนาคร ู
            6. อาจารยร์ังสรรค์  จันทร์ไทย              รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพเิศษ 

 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิตย์  ไสยโสภณ ผู้แทนคณาจารย ์   
  8. อาจารย์ตรีชฎา  สุขเกษม                       ผู้แทนคณาจารย ์    

 9. อาจารย์ภาคภูมิ  ไตรศิริวาณิชย์       ผู้แทนคณาจารย์  
 10. อาจารย์ ดร.วิโรจน์  ทองปลิว                 ผู้แทนคณาจารย์   

  11. อาจารย์วนมพร  พาหะนิชย ์                 ผู้แทนคณาจารย์   
  12. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  มีกุศล       ผู้ทรงคุณวุฒิ   
  13. รองศาสตราจารย์ ดร.สารภี  วรรณตรง      ผู้ทรงคุณวุฒิ   
  14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนนท์  รัตนรวมการ     ผู้ทรงคุณวุฒิ                 
  15. นายเทียม  ศิวะสุข                   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   
  16. นายรังสฤษฎ์  จารุจิตร                          ผู้ทรงคุณวุฒิ   
  17. นายสมนึก  ศูนย์กลาง                           ผู้ทรงคุณวุฒิ   
  18. นางนุตสรา  มิ่งมงคล         รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานคณบด ี
คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
 1. อาจารย์ ดร.อัชราพร  สุขทอง             คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริายุ  ทรัพยส์ิน        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ               
           3. อาจารย์ ดร.อภิชาติ  แสงอัมพร          รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
           4. อาจารย์พรรณราย  ค าโสภา              รองคณบดีฝ่ายกจิการนกัศึกษา 
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           5. อาจารย์ ดร.พีรวัส  อินทวี           รองคณบดีฝ่ายบรกิารวิชาการและงานพฒันาครู 
           6. อาจารย์รังสรรค์  จันทร์ไทย         รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกจิการพิเศษ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์   ประธานหลกัสตูรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทปี  แขรัมย์  ประธานหลักสตูรสาขาวิชาภาษาไทย 
9. อาจารย์เกษราภรณ์  สุพรรณฝ่าย          ประธานหลกัสตูรสาขาวิชาทัศนศิลป์ฯ 
10. อาจารย์ภาณุวัฒน์  พันธโคตร์   ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร                                        
11. อาจารย์กาญจนา  เถาว์ชาลี         ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
12. อาจารย์ ดร.ศศิธร  ศูนย์กลาง       ประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
13. ร้อยตรีเกียงศักดิ์  เตียเจริญวรรธน์    ประธานหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์  
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกิจ วงษ์พินจิ  ประธานหลักสตูรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
15. อาจารย์วนมพร  พาหะนิชย์        ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา 
16. อาจารย์ชัชวาล  สนิทสันเทียะ      ประธานหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีศึกษา 

           17. อาจารย์ ดร.จ านงค์  จันทร์เขียว   ประธานหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์ 
           18. อาจารย์ ดร.ทองอินทร์  ไหวดี      ประธานหลักสูตรสาขาวิชายุทธศาสตร์ 
     การพัฒนาภูมิภาค 
           19. อาจารย์ ดร.สรุีย์ฉาย  สุคันธรัต   ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนา 
    ท้องถ่ินและภูมิภาค 
           20. อาจารย์ ดร.ด าเกงิ  โถทอง       ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษามหาบัณฑิต 

 21. นางนุตสรา  มิ่งมงคล              รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานคณบด ี
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โครงสร้างองค์กร           
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้มีการบริหารงานโดยจัดโครงสร้างหน่วยงานให้
สอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ โดยประกอบด้วย      
 โครงสร้างองค์กรที่มีการจัดแบ่งการบริหารองค์กร ออกเป็น งานบริหารทั่วไป  งานบริการ
การศึกษา  และงานพัฒนาบัณฑิต ซึ่งเป็นไปตามประกาศการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ โครงสร้างการบริหารจัดการและโครงสร้างต าแหน่งงาน โดยมีการแบ่งโครงสร้างการ
บริหารที่ประกอบด้วย คณบดี เป็นผู้บริหารสูงสุด โดยมีรองคณบดี 5 ต าแหน่ง  ประกอบด้วย             
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการและงานพัฒนาครู  และรองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานที่ปรากฏในโครงสร้างองค์กร  นอกจากนั้นยังมีผู้ช่วยคณบดีอีก  1  ต าแหน่ง  ส าหรับฝ่าย
บริหารงานประจ า มีหัวหน้าส านักงานคณบดีเป็นหัวหน้า และมีกลุ่มงานที่ข้ึนกับหัวหน้าส านักงาน
คณบดี ประกอบด้วย 
 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  ซึ่งดูแลงานดังต่อไปนี้  การเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานบุคคล  
งานแผนงานและงบประมาณ  งานธุรการและเลขานุการ  งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 กลุ่มงานบริการวิชาการ ซึ่งดูแลงานดังต่อไปนี้  งานหลักสูตร  และบัณฑิตศึกษางานการเรียน
การสอนและประเมินผล  งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ  งานบริการวิชาการ   
 กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา ซึ่งดูแลงานดังต่อไปนี้  งานพัฒนานักศึกษา  งานศิลปวัฒนธรรม  
และงานกิจการพิเศษ  งานประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  งานอาคารสถานที่  
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โครงสร้างขององค์กรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร ์
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  ภาพที่ 5 โครงสรา้งขององค์กรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณบด ี
คณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

งานบริหารท่ัวไป งานบริการการศึกษา งานพัฒนาบัณฑิต 
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โครงสร้างการบริหารจัดการและโครงสร้างต าแหน่งงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 โครงสร้างการบรหิารจัดการและโครงสร้างต าแหนง่งานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร  

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

 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดี 
 

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
และงานพัฒนาครู 

รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา  

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายศิลปวฒันธรรม 
และกิจการพิเศษ 

หัวหน้าส านักงานคณบดี 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

งานพัฒนานักศึกษา 
-การพัฒนานักศึกษา 
-งานแนะน าการศึกษาและอาชีพ 
-งานกิจกรรมนักศึกษา 
-งานระดมทุนเพื่อการศึกษา 
-งานสโมสรนักศึกษา 
-สมาคมศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-การจัดการความเสี่ยง 

 
 

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

 
 

 
 

 

งานศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ 
-งานศิลปวัฒนธรรม 
-สวัสดิการบุคลากร 
-วันส าคัญต่าง ๆ/วันนักขัตฤกษ์ 
-งานประชาสัมพันธ์และ 
งานโสตทัศนศึกษา 
-งานอาคารสถานที่ 
-ระบบความปลอดภัย 

 
 

 

ผู้ช่วยคณบดี 
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โครงสร้างการปฏบิตัิงานคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร ์
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

งานพัฒนานักศึกษา 
-การพัฒนานักศึกษา 
-งานแนะนวการศึกษาและอาชีพ 
-งานกิจกรรมนักศึกษา 
-งานระดมทุนเพื่อการศึกษา 
-งานสโมสรนักศึกษา 
-สมาคมศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-การจัดการความเสี่ยง 

 

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

 

 
 

 

งานศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ 
-งานศิลปวัฒนธรรม 
-สวัสดิการบุคลากร 
-วันส าคัญต่าง ๆ/วันนักขัตฤกษ์ 
-งานประชาสัมพันธ์  
และงานโสตทัศนศึกษา 
-งานอาคารสถานที่ 
-ระบบความปลอดภัย 

 
 - 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 

 
 
 
 

นางนุตสรา  มิ่งมงคล               
หัวหน้าส านักงานคณบดี                  

 

ภาพที่ 7 โครงสร้างการปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร์ 
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ภาระหน้าทีแ่ละขอบเขตความรับผดิชอบของงาน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  มีหน้าที่ในการผลิต

บัณฑิตและบุคลากรที่มีคุณธรรม  คุณภาพชีวิตและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ  ของท้องถ่ินและนโยบาย ของมหาวิทยาลัยส่งเสริมการสอน   สนับสนุนงานวิจัย
ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมให้การสนับสนุนและพัฒนาบริการวิชาการแก่
ท้องถ่ิน ส่งเสริมสนับสนุนและธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์  ตามค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่  0013/2562  เรื่องมอบหมายภาระงาน
บุคลากรภายในส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

เพื่อให้การด าเนินงานและการบริหารจัดการของคณะมีประสิทธิภาพ จึงแบ่งส่วนราชการ
ภายในออกเป็นกลุ่มงานซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงานและมีภาระหน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ดังนี้ 
  1. ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป     
  2. ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริการการศึกษา     
  3. ด าเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาบัณฑิต  

1. งานบริหารท่ัวไป รับผิดชอบเกี่ยวกับ      
     1.1 ศึกษาวิเคราะห์กฎระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการและข้อบังคับทีเ่กี่ยวกบังานในหน้าที่
ความรับผิดชอบทั้งที่ส่วนราชการส่วนกลางและมหาวิทยาลยัก าหนด  เพื่อปฏิบัติและแนะน าให้
ค าปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง      
     1.2 ด าเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณของคณะฯ   
     1.3 ท าหน้าที่เลขานุการและด าเนินงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะ การ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ และการประชุมบุคลากรของคณะฯ    
     1.4 ด าเนินการเกี่ยวกับงานบุคคลของคณะฯ     
     1.5 ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมปัญหาเกี่ยวกับระบบงานของคณะฯ เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรงุระบบบริหารจัดการงานของคณะฯ       
     1.6 ด าเนินการจัดการเกี่ยวกับแผนการปฏิบัตงิานและปฏิทินการปฏิบัตงิานของคณะฯ
     1.7 ด าเนินการเกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศของคณะ    
     1.8 ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริการจัดท าสื่อประชาสมัพนัธ์ต่างๆ ของคณะฯ  
     1.9 ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพของงานบรหิารทั่วไป   
     1.10 จัดท ารายงานประจ าปีของงานในหน้าที ่     
     1.11 ติดต่อประสานงานทีเ่กี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบกบัหน่วยงานและบุคคลที่
เกี่ยวข้อง          
     1.12 ด าเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ การเงิน บญัชี และอาคารสถานที่ของคณะฯ 
     1.13 ด าเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติ เบิก-จ่าย งบประมาณ ของคณะฯ  
     1.14 ด าเนินการเกี่ยวกับการ เบกิ-จ่าย งบประมาณ ของคณะฯ     
     1.15 ด าเนินการเกี่ยวกับเงินเดอืน เงินสมทบประกันสังคม ของคณะฯ    
     1.16 ด าเนินการประสานกับกองกลางเกี่ยวกบัการดูแลอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และ
สิ่งแวดล้อมของคณะฯ          
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 1.17 ประสานงาน ติดตาม และรายงานเรือ่งเร่งด่วนต่อผู้บงัคับบัญชา   
 1.18 ด าเนินการเกี่ยวกบังานประกันคุณภาพของงานพสัดุ การเงิน บญัชี และอาคารสถานที่
 1.19 จัดท ารายงานประจ าปี ของงานพัสดุ การเงิน บัญชี และอาคารสถานที่  
 1.20 ติดต่อประสานงานเกี่ยวกบังานในหน้าที่ความรับผิดชอบกับหน่วยงานและบุคคลที่
เกี่ยวข้อง          
 1.21 ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาตอบปญัหาและช้ีแจงเรื่องตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบังานในหน้าที่
 1.22 ด าเนินการเกี่ยวกบังานนโยบาย แผนงาน และการประกันคุณภาพของคณะฯ 
 1.23 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนกลยทุธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ 
และของคณะฯ         
 1.24 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนปฏิบัตริาชการของคณะฯ   
 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 และ
รายงานผลการปฏิบัตงิานตามค ารบัรองฯ       
 1.30 ด าเนินการจัดท าคู่มอืประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ   
 1.31 ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของคณะฯ    
 1.32 ศึกษาวิเคราะห์และพฒันาระบบการตรวจสอบภายในของคณะฯ   
 1.33 ด าเนนิการจัดท าแผนปฏิบัตงิานการตรวจสอบภายใน      
 1.34 ด าเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะฯ เพื่อปรบัปรุงและพฒันา
ระบบบริหารจัดการใหม้ีประสทิธิภาพย่ิงข้ึน        
 1.35 ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่กบัหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 1.36 ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาตอบปญัหาและช้ีแจงเรื่องตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบังานในหน้าที่
  
      2. งานบริการการศึกษา รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
 2.1 ศึกษาวิเคราะห์กฎระเบียบหลักเกณฑ์ 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   
 2.6 ด าเนินการจัดท าโครงการอบรมการจัดท ารายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ           
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            2.7 ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท า พัฒนา ปรับปรุง หลักสูตร 
            2.8 ด าเนินการเกี่ยวกับการส ารวจ วิเคราะห์ วิจัย ภาวะการณ์มีงานท าของบัณฑิต ความพึง
พอใจของบัณฑิต การประเมินหลักสูตร ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส านักงานคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์          
   2.9 ด าเนินการด้านการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต    
   2.10 ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบกับหน่วยงานและบุคคลที่
เกี่ยวข้อง          
   2.11 จัดท าสถิติข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อบริการ ประกอบการตัดสินใจ
ของผู้บริหารและเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน      
   2.12 ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานบริการการศึกษา แนะแนว 
และพัฒนานักศึกษา         
   2.13 ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพด้านงานบริการการศึกษา แนะแนว และ
พัฒนานักศึกษา           
   2.14 ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานใน
หน้าที่   2.15 ด าเนินจัดท าแผนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
   2.16 ด าเนินการจัดท าแผนบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   2.17 ด าเนินจัดท าแผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   2.18 ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดโครงการอบรมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
   2.19 จัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัยสร้างสรรค์         
   2.20 ด าเนินการเกี่ยวกับระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์        
    2.21 ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหา ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์          
    2.22 ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพของงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       
    2.23 จัดท าคู่มือและให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับหน่วยงานวิจัย การบริการวิชาการ และท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม           
    2.24 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านงานวิจัย งานบริการวิชาการ เช่น ทุนวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอก การสัมมนา/อบรม/ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และการตีพิมพ์เผย
แพรของอาจารย์            
    2.25 ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าวารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
    2.26 ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้อยู่ใน
สภาพที่เหมาะสมในการใช้พร้อมด้วยระบบการใช้ห้องสมุดที่สามารถเช่ือโยงกับส่ วนกลางของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
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     2.27 ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบกับหน่วยงานและบุคลที่ 
เกี่ยวข้อง            
    2.28 ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาตอบปญัหาและช้ีแจงเรือ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานใน
หน้าที ่
   

3. งานพัฒนาบัณฑิต รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
     3.1 ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและข้อบังคับที่เกี่ยวกบังานในหน้าที่
ความรับผิดชอบทั้งที่ส่วนราชการส่วนกลางและมหาวิทยาลยัก าหนด เพื่อปฏิบัติและแนะน าให้
ค าปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง 

3.2 จัดท ำแผนโครงกำรหรือกจิกรรมประจ ำปีร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง         
3.3 ด ำเนินกำรจัดโครงกำรหรือกิจกรรมตำมแผนกำรปฏิบตัิงำนที่ก ำหนดไว้               
3.4 ควบคุมดูแล ประสำนงำนและให้ค ำปรึกษำในกำรด ำเนนิงำนของสโมสรนักศึกษำ              
3.5 ควบคุมดูแล ประสำนงำน และให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรจัดตั้งและกำรด ำเนินงำนของ
ชมรม 

ต่ำง ๆ                   
     3.6 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของสโมสรนักศึกษำและชมรมต่ำง ๆ     
     3.7 ส่งเสริม สนับสนุนและน ำนกัศึกษำเข้ำร่วมกจิกรรมกับหน่วยงำนภำยนอก  
     3.8 ประสำนงำนกับหน่วยงำนทีเ่กี่ยวข้อง      
     3.9 สนับสนุนและส่งเสริมการอนรุักษ์วัฒนธรรมสืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถ่ินและ
วัฒนธรรมไทย             
     3.10 ส่งเสรมิสนบัสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีวันส าคัญทางศาสนา  
     3.11 ด าเนินโครงการเพื่อสง่เสรมิความรูจ้ริยธรรมคุณธรรมส าหรบันักศึกษา     
     3.12 ด าเนินงานตามปฏิทินประจ าวันส าคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม     
     3.13  เผยแพร่กจิกรรม การบริการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  
     3.14 ร่วมกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในหน่วยงาน    
     3.15 ประสานงานกบัแหล่งทุนและเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษาให้แก่นสิิต 
     3.16 ประสานงานและติดตามผลการจัดสรรทุนการศึกษาทุกประเภท กบักองกิจการนสิิต
     3.17 รายงานผลการจัดสรรทุนการศึกษา และ/หรือผลการศึกษาของนิสิตที่ได้รับทุนตาม
เงื่อนไขทุนให้แก่เจ้าของทุนการศึกษาทราบ       
     3.18 รวบรวมแบบค าขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาและเอกสารประกอบการขอกู้ยืม ตรวจ
เอกสารหลักฐานเพื่อพิจารณาผู้มสีิทธิขอกู้ยมืให้กบัมหาวิทยาลัย    
     3.19 รวบรวมสญัญำกำรกู้ยืมเงินเพื่อกำรศึกษำและตรวจเอกสำรหลักฐำนประกอบกำร
กู้ยืมสง่กองกิจกำรนสิิต 
              3.20 ประสำนงำนและแนะน ำนสิิตในกำรขอควำมอนุเครำะห์ต่ำงๆ เช่น พำหนะ อำคำร
สถำนที ่             



38 

 

 

 3.21 ประสำน และดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรสร้ำงเสริมสุขภำพให้กับนสิิตในด้ำนต่ำงๆที่
เกี่ยวกับกจิกรรมหรือโครงกำร  
 3.22 ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะผูเ้ช่ียวชำญด้ำนกำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ พัฒนำและ
ประยุกต์ใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเช่ียวชำญ ประสบกำรณ์ วิธีกำร และเทคนิคต่ำงๆ เพื่อพฒันำ
งำนวิชำกำรพัฒนำระบบและมำตรฐำนในกำรปฏิบัตงิำน     
 3.23 จัดท ำวิจัยต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องำนกำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ ติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรด้ำนกำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ และด้ำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ำมำ
ประยุกต์ใช้ใหเ้หมำะสมกบัลักษณะงำนของหน่วยงำน เป็นทีป่รึกษำในโครงกำรวิจัยทำงด้ำนกำรแนะ
แนวกำรศึกษำและอำชีพ เพื่อให้ค ำแนะน ำและข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินกำร   
 3.24 ให้บรกิำรวิชำกำรด้ำนต่ำงๆ เช่น ฝึกอบรม เผยแพร่ควำมรู้ทำงด้ำนกำรแนะแนว
กำรศึกษำและอำชีพ ตอบปัญหำและช้ีแจงเรื่องต่ำงๆ เกี่ยวกบังำนในหน้ำที่ เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรต่ำงๆ ตำมที่ได้รบัแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของสถำบันอุดมศึกษำหรือของรัฐบำลในกำรเข้ำ
ร่วมประชุมหรือเจรจำปัญหำต่ำงๆ เกี่ยวกบังำนกำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ เพือ่ให้ข้อมลูทำงวิชำกำรประกอบกำรพิจำรณำและตัดสินใจและปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง    

3.25 ก ำหนดนโยบำย และแผนงำน หรือโครงกำรของหน่วยงำนที่สงักัด วำงแผนหรือร่วม
วำงแผนกำรท ำงำน โดยเช่ือมโยงหรือบูรณำกำรแผนงำน โครงกำร ในระดับกลยทุธ์ของ
สถำบันอุดมศึกษำ มอบหมำยงำน แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัตงิำน ติดตำมและประเมินผล เพื่อให้บรรลุ
ตำมเป้ำหมำยและผลสมัฤทธ์ิที่ก ำหนด       
 3.26 ประสำนกำรท ำงำนโครงกำรต่ำง ๆ กับบุคคล หน่วยงำน หรือองค์กรอื่น  
 3.27 ให้ข้อคิดเห็นและค ำแนะน ำแก่หน่วยงำนในสถำบันอดุมศึกษำ รวมทั้งทีป่ระชุมทั้งใน
และต่ำงประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดควำมร่วมมอืในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน  
 3.28 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ วินิจฉัย ช้ีแจง และตอบปัญหำที่ส ำคัญหรือยุง่ยำกซบัซ้อนมำก 
เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ ให้บุคคลหรอืหน่วยงำน
สำมำรถด ำเนินงำนได้ลลุ่วงเป็นไปตำมนโยบำยและแผนงำนที่ก ำหนดไว้    
 3.29 เผยแพร่ ถ่ำยทอดควำมรู้ ด้ำนกำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ เพื่อให้บุคคลทั่วไป
ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน ์      
 3.30  ประสานงานกบัสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์  
 3.31 จัดท ำแผนโครงกำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษำ  
 3.32 ด ำเนินกำรจัดโครงกำรหรอืกิจกรรมตำมแผนที่ก ำหนดไว้   
 3.33 ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในด้ำนระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษำ 
 3.34 ประสำนงำนกบัอำจำรย์ทีป่รกึษำและผู้ปกครองเกี่ยวกับกำรพัฒนำวินัยนักศึกษำ 
 3.35 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้นักศึกษำมรีะเบียบวินัย ประพฤติและปฏิบัติตนตำม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรมอันดี  
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3.36 ด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรกระท ำควำมดีของนักศึกษำทีส่ร้ำงช่ือเสียงและ
เกียรติภูมิให้แก่มหำวิทยำลัย            
 3.37 ก ำหนดมำตรกำรป้องกันปัญหำกำรก่อควำมไมส่งบทัง้ภำยในและภำยนอกวิทยำลัย  

3.38 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสืบสวนสอบสวนกำรกระท ำผดิระเบียบ ข้อบงัคับของ
มหำวิทยำลัย              
 3.39 เสนอแนะกำรปรบัปรุงแก้ไขระเบียบข้อบงัคับเกี่ยวกบักำรเสริมสร้ำงระเบียบวินัย
นักศึกษำให้เหมำะสมกบัสภำพและสถำนกำรณ์ปจัจบุัน     
 3.40 สรปุและประเมินผลกิจกรรมโครงกำร     
 3.41 ประสำนงำนกบัหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง        
 ๓.๔๒ ประสานงานสาขาวิชา ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาภูมภิาค 
 
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งท่ีได้รับมอบหมาย 
นางสาววิไลวรรณ  งามฉลาด  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ 
กลุ่มงานบริบริหารท่ัวไป  มีบทบาทหน้าที่ความรบัผิดชอบกับต าแหน่ง งานประกันคุณภาพ

การศึกษา ดังนี ้
           1. ศึกษา  วิเคราะห์  กฎระเบียบ  หลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบทั้งส่วนราชการส่วนกลางและมหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อปฏิบัติและแนะน าให้
ค าปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ  มหาวิทยาลัยฯ และ
ของคณะฯ 
 3. ส ารวจความต้องการของหลักสูตร และของหน่วยงานเพื่อก าหนดเป้าหมายเพื่อจัดท า
โครงการพัฒนาศักยภาพงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 4. รวบรวม  สรุปวิเคราะห์  ก าหนดนโยบายและแผนงาน ด าเนินการเกี่ยวกับงานนโยบาย 
แผนงาน และการประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
 5. ด าเนินการจัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ  วางแผน  จัดท าค าสั่ง 
เตรียมประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ 
 6. ด าเนินการจัดการประชุมงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
 7. จัดท ารายงานการประเมินตนเองของคณะฯ (การจัดท ารายงานข้อมูลตามตัวช้ีวัดการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) คณะ)  วางแผน  ด าเนินการ  ติดตามผลการเนินงาน รายงานผล
การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 
 8. การจัดท ารายงานข้อมูลตามตัวช้ีวัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA)ระดับหลกัสตูร 
(มคอ.๗) หรือรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
 9. วางแผน  ด าเนินการติดตาม  รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร (มคอ.๗) หรือรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
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 10. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพระดับคณะและหลักสูตร  ประสานงานผู้รับผิดชอบประชุมเพื่อ
วางแผนพัฒนาคุณภาพระดับคณะและหลักสูตร  ด าเนินการ   และรายงานผลการท าแผนพัฒนา
คุณภาพระดับคณะและหลักสูตร 
 11. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  จัดท าค าสั่ งคณะกรรมการด าเนินงาน
คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน  ประสานคณะกรรมการตรวจประเมินระดับคณะและระดับ
หลักสูตรด าเนินการการควบคุมคุณภาพประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและหลักสูตร   
ด าเนินการการตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและ
หลักสูตร  และรายงานผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน   
 12. ด าเนินงาน ติดตาม ส่งเสริมงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรและคณะ 
 13. ด าเนินการเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ CHE QA online ของคณะและ
หลักสูตร 

14. วางแผนก ากับดูและระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ CHE QA online ของคณะและ
หลักสูตร 

15. ด าเนินการก ากับดูและระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ CHE QA online ของคณะและ
หลักสูตร 

16. ตรวจสอบตรวจผลประเมินในระบบ CHE QA online ของคณะและหลักสูตร 
17. รายงานการด าเนินการก ากับดูและระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ CHE QA online 

ของคณะ และหลักสูตร 
 18. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ส่วนท่ี  3  
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

เร่ือง รายงานประเมินตนเองระดับคณะในระบบ CHE QA Online 
 

การปฏิบัติงานรายงานประเมินตนเองระดับคณะ ในระบบ CHE QA Online  เป็นเครื่องมือ
หนึ่งส าหรับการรายงานประเมินตนเองจ าเป็นต้องใช้เทคนิคการปฏิบัติงานที่ส าคัญ เพื่อท าให้
หน่วยงานสามารถด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ซึ่งจะท าให้หน่วยงานเกิดคุณภาพ เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้
หน่วยงานประสบผลส าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

ทั้งนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับหน่วยงานสถาบันอุดมศึกษาในการจัดท ารายงานประจ าปี 
ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน หรือเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ 
เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลกลางด้านประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย แผนงาน และการส่งเสริมการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานหลักเรื่องรายงานประเมินตนเองระดับคณะในระบบ CHE QA Online คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครอบคลุมขึ้นนตอนการด าเนินนงานต้ังแต่ ข้ันตอนที่ 1 
รับนโยบาย/แนวทางการด าเนินการจากมหาวิทยาลัย  ข้ันตอนที่ 2 ศึกษาวิเคราะห์ ท าความเข้าใจ
กฎระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลรายงานประเมินตนเอง ใน
ระบบ CHE  QA  Online    ข้ันตอนที่ 3 เตรียมความพร้อมกับบุคลากรผู้รับผิดชอบประชุมช้ีแจ้ง 
ด้วยการจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบ CHE  QA    ข้ันตอนที่ 4 การบันทึกรายงาน
ประเมินตนเองระดับคณะในระบบ CHE  QA  Online  ข้ันตอนที่ 5 บันทึกข้อมูลส่วนน า  ข้ันตอนที่ 
6 บันทึกข้อมูลพื้นฐาน  Common Data Set ข้ันตอนที่ 7 ประเมินตนเอง ข้ันตอนที่ 8  บันทึกข้อมูล
รายงานประเมินตนเอง ในระบบ CHE  QA  Online ข้ันตอนที่ 9 ตรวจสอบและรายงานผลการ
ประเมินที่บันทึกในระบบ CHE  QA  Online ต่อผู้บริหารของผู้ปฏิบัติคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เป็นประจ าทุกปี   มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามภาพ ดังนี้ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายงานประเมินตนเองระดับคณะในระบบ CHE QA Online  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 ภาพที่ 8 (Flow Chart) แสดงข้ันตอนการปฏิบัตงิานรายงานประเมินตนเองระดับคณะ 
 ในระบบ CHE  QA  Online    
 
 
 
 
 
 
 

 

บันทึกข้อมูลเชิงปริมาณ 
บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ  

ขัน้ตอนท่ี 2 ศึกษาวิเคราะห์ ท าความเขา้ใจกฎระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อบังคับที่

เก่ียวกับการบันทึกข้อมูลรายงานประเมินตนเอง ในระบบ CHE  QA  Online           

ขั้นตอนที่ 3 เตรียมความพร้อมกับบุคลากรผู้รับผิดชอบประชุมชี้แจ้ง 
ด้วยการจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบ CHE  QA  Online 

ขั้นตอนที่ 4  การบันทึกรายงานประเมินตนเองระดับคณะในระบบ CHE  QA  Online  
 

ขั้นตอนที่ 8  บันทึกข้อมูลรายงานประเมินตนเอง              
ในระบบ CHE  QA  Online 

ขั้นตอนที่ 5 บันทึกข้อมูลส่วนน า  

ขั้นตอนที่ 9 ตรวจสอบและรายงานผลการประเมิน 
ที่บันทึกในระบบ CHE  QA  Online ต่อผู้บริหาร 

ขั้นตอนที่ 1 รับนโยบาย/แนวทางการด าเนินการจากมหาวิทยาลัย 

 

ขั้นตอนที่ 6 บันทึกข้อมูลพ้ืนฐาน  Common Data Set 

ขั้นตอนที่ 7 ประเมินตนเอง  

รายงาน ส.1,ส 2 
รายงานผลการประเมินตนเอง 
ราย 
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ขั้นตอนท่ี 1 รับนโยบาย/แนวทางการด าเนินการจากมหาวิทยาลัย 

รับนโยบายและแนวทางการด าเนินการจากมหาวิทยาลัย จากส่วนราชการส่วนกลางและ
มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยบันทึกขอ้ความแจ้งงานมาตรฐาน ส านักงานสง่เสรมิวิชาการและงาน
ทะเบียน แจ้งคณบดี มอบหมายให้นางสาววิไลวรรณ งามฉลาด ด าเนินการ และแจ้งรองคณบดีฝ่าย
บรหิาร 

 

ภาพที่ 9 แนวทางปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/หน่วยงานสนับสนุน 
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ภาพที่ 10 แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
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ภาพที่ 11 แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  (ต่อ) 
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ภาพที่ 12 แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  (ต่อ) 
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ภาพที่ 13 แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  (ต่อ) 
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ภาพที่ 14 ปฏิทินการด าเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   
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ขั้นตอนท่ี 2  ศึกษาวิเคราะห์ ท าความเข้าใจกฎระเบียบหลกัเกณฑ์ วิธีการ และข้อบังคับที่เกี่ยวกบั
การบันทึกข้อมลูรายงานประเมินตนเอง ในระบบ CHE  QA  Online   คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร์เพื่อการปฏิบัติและแนะน าให้ค าปรกึษาแก่หน่วยงานและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกบั การบันทึกข้อมลูรายงานประเมินตนเองในระบบ CHE  QA  Online        

การศึกษาวิเคราะห์ ท าความเข้าใจ กฎระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อบงัคับทีเ่กี่ยวกับ
การบันทึกข้อมลูรายงานประเมินตนเอง ในระบบ CHE  QA  Online คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทรเ์พื่อการปฏิบัติและแนะน าให้ค าปรกึษาแก่หน่วยงานและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกบัการบันทึกข้อมูลรายงานประเมินตนเอง ในระบบ CHE  QA  Online มีขึ้นตอน
การปฏิบัตงิานดังนี้  

2. ศึกษาวิเคราะห์ ท าความเข้าใจกฎระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อบังคับที่เกี่ยวกบั
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    

   2.1 รับนโยบายและ แนวทางปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/
หน่วยงานสนับสนุนเกณฑ์วิธีการและข้อบังคับเกี่ยวกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ซึ่ง  ใน
แต่ละปีการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในต้องศึกษารวบรวมข้อมูลตัวช้ีวัดทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับบันทึกข้อมูลรายงานประเมินตนเองในระบบ CHE  QA  Online จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ (สมศ.)ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ผลประเมินการ
ประกันคุณภาพภายในที่ผ่านการประเมินและข้อเสนอแนะและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อ
รับทราบการเปลี่ยนแปลงของรายการและเกณฑ์ประเมินตัวช้ีวัดทั้งหมด เพื่อน าไปสู่การวางแผน
ปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะต่อไป    

   2.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2.2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 วันที่ 26 เมษายน 

พ.ศ. 2562 ก าหนดสถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก รวมทั้ง
ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการ
ประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2.2.2 ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ประกาศ
วันที่ 9 ธันวาคม 2557เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชากร ความมีอิสระในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
และเพื่อความพร้อมในการรองรับการประเมินจากภายนอก ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) เพื่อให้สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาบันทึกผลการด าเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ตามระบบ
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ประกันคุณภาพที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท าข้ึนทั้งระดับหลักสูตร 
คณะ และสถาบัน ทั้งนี้เพื่ออ านวยความสะดวกแก่สะถานศึกษาโดยเป็นระบบฐานข้อมูลทีเ่ช่ือมโยงกบั
การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน)และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

2.2.3 กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2561 

2.2.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

2.2.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางการบรหิารเกณฑม์าตรฐาน
หลักสูตรระดบัอุดมศึกษาพ.ศ. 2558 

2.2.6 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 

2.2.7 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2558  

2.2.8 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 พิมพ์
ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2560 

2.2.9 คู่มือระบบฐานข้อมลูการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) 
ส าหรับ Admain คณะ หลักสูตร และ ผู้รบัผิดชอบประกันคุณภาพศึกษา 
 2.3  กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
   2.3.1 กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
   เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพประกอบด้วย 4 ข้ันตอนคือการวางแผน (Plan) 
การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check /Study) และการเสนอแนวทาง 
การปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  2560  :  26) 
   P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษาโดยน าผลการ
ประเมินปีก่อนหน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายนกรณีใช้
ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาแบบเดิมหรือตั้งแต่เดือนสิงหาคมกรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษา
ตามอาเซียน 
            D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษาคือ
เดือนที่ 1 – เดือนที่ 12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน –พฤษภาคมปีถัดไปหรือเดือนสิงหาคม–
กรกฎาคมปีถัดไป) 
    C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตรคณะและสถาบันระหว่าง
เดือนมิถุนายน – สิงหาคมหรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคมของปีการศึกษาถัดไป 
              A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินโดยคณะ
กรรมการบริหารระดับหลักสูตรระดับคณะและระดับสถาบันโดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภา
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มหาวิทยาลัย) มาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไปหรือจัดท าโครงการ
พัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 
    2.3.2  วิธีการประกันคุณภาพภายในได้ก าหนดไว้ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา.  2560  :  26-27) 
   1) สถาบนัวางแผนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษาใหม ่
    2) สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งช้ีที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE 
QA Online และให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีทั้งระดับหลักสูตร 
คณะวิชาและสถาบัน 
   3)  หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลกัสูตรและจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองระดับหลกัสูตรผ่านระบบ CHE QA Online 
    4)  คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท า
รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ 
      5)  คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online 
และยืนยันผลการประเมินหลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว 
    6)  สถาบันน าผลการประเมินระดับหลักสูตรผลการประเมินระดับคณะวิชามา
จัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน 
    7) สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตรคณะวิชาพร้อมน าผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผน 
พัฒนาสถาบันในปีการศึกษาถัดไป 
     8) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่สถาบันแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มา
วางแผนปรับปรุงการด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนกลยุทธ์ 
     9)  ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านระบบ 
CHE QA Online ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน
ทุกปีการศึกษาทั้งระดับหลักสูตรระดับคณะและระดับสถาบันตามล าดับโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและส่งผลการประเมินให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร 1 ชุดอาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชา
เดียวกันเช่นหลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 กล่าวโดยสรุป กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2557-2561 ประกอบด้วย 
4 ข้ันตอนคือการวางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check 
/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุ ง (Act) โดยมีวิธีการประกันคุณภาพภายในตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนด 
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ขั้นตอนท่ี 3  เตรียมความพร้อมกบับุคลากรผูร้ับผิดชอบประชุมช้ีแจ้งด้วยการจัดอบรมสร้างความรู้
ความเข้าใจในระบบ CHE  QA  Online 

การเตรียมความพร้อมกบับุคลากร ผู้รบัผิดชอบ โดยปรกึษาผู้บริหารทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพภายใน เพื่อวางแผนก าหนดวัน เวลาการประชุม ให้สอดคลอ้งกบัแผนการด าเนินงาน 
จัดท าหนงัสอืเชิญประชุมโดยคณบดีเป็นประธานการประชุม จัดท าวาระการประชุมประสาน
ผู้เกี่ยวข้องกับการประชุม เตรียมเอกสารประชุม  จองห้องประชุม แจ้งประชาสัมพันธ์ เมื่อถึงก าหนด
วันประชุม จัดท าการประชุม จดรายการประชุม และสรปุรายงานประชุม และจัดการอบรมอบ สร้าง
ความรู้ความเข้าใจรบัทราบแนวปฏิบัติ ดังนี ้
        3.1 โดยการออกหนังสือเชิญประชุมหารือท าความเข้าใจร่วมการในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะ โดยการเชิญรองคณบดีทุกฝ่าย ผู้ช่วยคณบดี และพนักงานเจ้าที่ที่
รับผิดชอบตัวช้ีระดับคณะ เพื่อการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ แผนการ
ด าเนินงาน  

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        ภาพที่ 15 ตัวอย่างหนังสอืเชิญประชุม 
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ภาพที่ 16 ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม 
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3.2 การด าเนินงานประชุมผู้ปฏิบัตงิานมหีน้าที่เป็นเลขานุการ และเมื่อประชุมมมีติเห็นชอบ 
ผู้ปฏิบัตงิานท าหน้าที่บันทกึการประชุม พร้อมทั้งด าเนินงานตามข้อเสนอแนะในที่ประชุมและสรุป
เป็นรายงานการประชุม เพื่อน าผลการประชุมประสานผู้ทีเ่กีย่วข้องต่อไป 

 

  
 
              ภาพที่  17 การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดบัคณะ 
 
         3.3 เผยแพร่ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อสรา้งความเข้าใจ  โดยการท าหนังสือแจง้ไป
ยังผู้เกี่ยวข้องภายในคณะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 ภาพที่ 18 ตัวอย่างหนังสอืแจ้งปฏิทินและค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานภายในระดบัคณะ 
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ภาพที่ 19 ตัวอย่างปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับคณะ  
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ภาพที่ 20 ตัวอย่างปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับคณะ  
 
3.4 การเผยแพรร่ะบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อสร้างความเข้าใจ  โดยการท าหนงัสอืแจง้ไปยัง
ผู้เกี่ยวข้องภายในระดับหลักสูตร และคณะ แจกหนงัสอืใหป้ระธานหลกัสูตรรบัทราบแ ละน านวัฒน
กรรมเฟชบุ้คสร้างกลุ่มไว้ส าหรับการประสานการประชาสมัพันธ์ สามารถค้นย้อนหลังได้ 
 

 
 
ภาพที่ 21 ภาพตัวอย่างกลุ่มประธานหลกัสูตรคณะมนุษยศาสตร์ฯและผู้เกี่ยวข้องการติดตามงาน 
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  3.5  การเผยแพร่ระบบการประกันคุณภาพเพื่อสร้างความเข้าใจ  
        เมื่อรับทราบนโยบายแล้วและได้รับคู่มือประกันคุณภาพภายในจากมหาวิทยาลัย 

ท าการศึกษาคู่มือประกันคุณภาพภายใน เผยแพร่ผ่านทางหนังสือ และสื่อออนไลน์  อีกตั้งได้จัดท า
คู่มือเพิ่มเติมเพื่อแจกจ่ายให้คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้รับทราบ 
สื่อสารท าความเข้าใจ แจกจ่าย จัดประชุม จัดอบรม เป็นต้น 

 

 
 
ภาพที่ 22 ตัวอย่างคู่มือประกันคุณภาพภายใน 
 

    3.6 จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบ CHE  QA  Online โครงการเตรียมความพร้อม
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะบนระบบ google form 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 23 หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ 
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ภาพที่ 24  ตัวอย่างก าหนดการโครงการ 
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ภาพที่ 25 บุคลากรทีเ่ข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะ 
 
ขั้นตอนท่ี 4 การบันทึกรายงานประเมินตนเองระดบัคณะในระบบ CHE  QA  Online  
4.1 การเข้าใช้งานระบบ CHE QA Online   
   การเข้าใช้งานระบบ CHE  QA  Online  ให้เข้าถึงใช้งานผ่านเว็บเราว์เซอร์ Google 
Chrome ที่  http://202.44.139.56/cheqa3d2561/ (ส าหรบัการประเมินปีการศึกษา 2561) หรือ 
เข้าใช้งานผ่านหน้าเว็ปของผ่านหน้าเว็ปของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ ที่ https://human.srru.ac.th/quality/ ซึ่งภายในระบบ CHE  QA  Online   
   1. การเข้าใช้งานระบบ CHE  QA  Online  ที่ http://202.44.139.56/cheqa3d2561/ 
 

 
 

                             ภาพที่ 26  การเข้าใช้งานระบบ CHE  QA  Online   
 

1 

http://202.44.139.56/cheqa3d2561/
https://human.srru.ac.th/quality/
http://202.44.139.56/cheqa3d2561/
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    2. การเข้าใช้ผ่านหน้าเว็ปของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ ที่ https://human.srru.ac.th/quality/ 
   3. เลือกเข้าใช้งานข้อมูลฐานข้อมลู Chea2559 และเลือกเข้าท างานระบบ CHE QA 
Online ในปีที่ต้องการท างาน เข้าสูห่น้า Login ของระบบ  
 

 
 

 

 ภาพที่ 27  การเข้าใช้ผ่านหน้าเว็ปของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเลือกเข้าใช้
งานข้อมูลฐานข้อมูล Chea2559 
 

   4. เลือกเข้าท างานระบบ CHE QA Online ในปีที่ตอ้งการท างาน เข้าสู่หน้า Login ของ
ระบบ 

 

 
 

ภาพที่ 28 ปีที่ต้องการท างาน เข้าสูห่น้า Login ของระบบ 
  
 

2 

3 

4 

https://human.srru.ac.th/quality/
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4.2 การ Login เข้าใช้งานระบบด าเนินการ ดังนี ้
 1. เลือกกลุ่มสถาบัน(ในกรณีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์) ใหเ้ลอืก มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2. เลือกกลุ่มสถาบัน  ให้เลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์
3. ป้อนช่ือผู้ใช้งาน ( Username) 
4. ป้อนรหสัผ่าน 
5. ในกรณีต้องการให้ระบบจ าช่ือมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในครั้งต่อไป (ส าหรับคอมพิวเตอร์แต่ละ

เครื่อง) ให้คลิกจ ามหาวิทยาลัย ให้ตกิเครือ่งหมายถูก  
6. คลิกปุ่มเข้าระบบ  

 

ภาพที่ 29 การ Login เข้าใช้งานระบบด าเนินการ 

7. แสดงหน้าจอการเข้าระบบของadminประกันประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัคณะ   

 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7. แสดงหน้าจอการเข้า
ระบบของadminประกัน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ   

 

ภาพที่ 30 แสดงหน้าจอการเข้าระบบของadmin 
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4.3 การก าหนดกลุ่มสถาบันระดับอุดมศึกษา ระดับคณะสาขา  

 1. คลิกการก าหนดกลุ่มสถาบันระดับอุดมศึกษา ระดับคณะสาขา 

 

 

 

                 ภาพที่ 31 คลิกการก าหนดกลุม่สถาบนัระดบัอุดมศึกษา ระดับคณะสาขา 

 

2. คลิกเลอืกกลุ่ม ข สถาบันทีเ่น้นระดับปริญญาตรี    

 

 

        ภาพที่ 32 คลิกเลือกกลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปรญิญาตรี    

 

1. คลิกการก าหนดกลุ่ม
สถาบันระดับอุดมศึกษา 
ระดับคณะสาขา 

2. คลิกเลือก 
กลุ่ม ข สถาบัน 
ที่เน้นระดับปริญญาตรี 
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 3. คลิกบันทึก 

 

                      ภาพที่ 33 คลิกบันทึก 

 

         4.ระบบแสดงกล่องข้อความ 

 

 

ภาพที่ 34 ระบบแสดงกลอ่งข้อความ 

 

 

 

 

 

 

3.คลิกบันทึก 
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ขั้นตอนท่ี 5 บันทึกข้อมูลส่วนน า  
การบันทึกข้อมลูส่วนน า ของรายงานประเมินตนเองระดับคณะของคณะมนุษยศสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร์  โดยการน าข้อมูลส่วนน าที่ผ่านการตรวจสอบจากผูบ้รหิาร 
หัวหน้าส านักงานคณบดี ซึ่งผู้รบัผิดชอบได้ประสานข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องแล้ว พิมพเ์รียบเรียงข้อมลู
ตามการรายงานข้อมลูส่วนน าตามระบบ CHE  QA  Online จะประกอบไปด้วยข้อมูลดงันี้  

1.0 บทสรปุผู้บริหาร การประเมินตนเอง 
 1.1 ช่ือหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 1.2 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
 1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
 1.4 รายช่ือผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปัจจบุัน 
 1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 1.6 จ านวนนักศึกษา 
 1.7 จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
 1.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
 1.9 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน 
 1.10 ผลการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปทีี่ผ่านมา 
ตัวอย่างการบันทึกส่วนน า 
 1. คลิกเลอืกเมนูหลัก เลือก ส่วนน า SAR 
 2. เลือกเมนูที่ตอ้งการ เช่น เลือก ช่ือหน่วยงาน ที่ตั้งและประวัติความเป็นมาโดยโดยย่อ 
 3. คลิกแก้ไข 
 4. กรอกข้อมลู 
 5. คลิกบันทึก  

         
ภาพที่ 35  ตัวอย่างการบันทกึส่วนน า 

1 

3.คลิกแก้ไข 

2. เลือกเมนูที่ต้องการเพิ่ม 
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ภาพที่ 36 ตัวอย่างการบันทึกส่วนน า เลือก ช่ือหน่วยงาน ที่ตั้งและประวัติความเป็นมาโดยโดยย่อ 
 

 
ขั้นตอนท่ี 6 บันทึกข้อมูลพื้นฐาน  Common Data Set 

บันทึกข้อมลูพื้นฐาน  Common Data Set ของรายงานประเมินตนเองระดับคณะของคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  โดยการน าข้อมูลส่วนน าทีผ่่านการ
ตรวจสอบจากผูบ้รหิาร หัวหน้าส านักงานคณบดี ซึ่งผู้รบัผิดชอบได้ประสานข้อมลูจากผูเ้กี่ยวข้องแล้ว 
พิมพ์เรียบเรียงข้อมลูตามการรายงานพื้นฐาน Common  Data Set ตามระบบ CHE  QA  Online 
จะประกอบไปด้วยข้อมลูดังนี ้ 

1.จ านวนหลกัสูตร 
2.จ านวนหลกัสูตรนอกที่ตั้ง 
3.จ านวนนักศึกษา 
4.จ านวนอาจารยจ์ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา 
5.คุณวุฒิอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
6.ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
7.การมงีานท าของบัณฑิต 
8.ผลงานทางวิชาการของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
9.ผลงานทางวิชาการของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอก 
10.นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
11.จ านวนเงินสนับสนุน 
12.ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
 

4. กรอกข้อมูล 

5. คลิกบันทึก 
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ตัวอย่างการการบันทกึข้อมลูพื้นฐาน Common  Data Set 
 1. คลิกเลอืกเมนูหลัก เลือก บันทึกข้อมลูพื้นฐาน Common Data Set 
 2. เลือกเมนูที่ตอ้งการ เช่น เลือกจ านวนหลักสูตร 
 3. คลิกแก้ไข 
 4. กรอกข้อมลู 
 5. คลิกบันทึก  

 

 

              ภาพที่ 37 ตัวอย่างการบันทกึข้อมลูพื้นฐาน Common  Data Set 
 

  

  ภาพที่ 38  ตัวอย่างการบันทึกข้อมลูพื้นฐาน Common  Data Set เลือกจ านวนหลกัสูตร 
 
 

2. เลือกเมนูที่ต้องการเพิ่ม 

1 

3.คลิกแก้ไข 

4. กรอกข้อมูล 
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ขั้นตอนท่ี 7 ประเมินตนเอง  
  การประเมินตนเอง (Self- Assessment) เป็นการทบทวนการปฏิบัติงาน ระดับคณะ         
5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี ดังนี ้องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 1.1 (สกอ.)ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม1.2 (สกอ.)อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก1.3 (สกอ.)อาจารย์ประจ า
คณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1.4 (สกอ.)จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 1.5 (สกอ.)การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1.6 (สกอ.)กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 2.1 (สกอ.)ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 2.2 (สกอ.)เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 2.3 (สกอ.)ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย   องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  3.1 (สกอ.)การบริการวิชาการแก่
สังคม องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.1 (สกอ.)ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 5.1(สกอ.)การบริหารของคณะเพื่อ
การก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ  5.2(สกอ.)ระบบก ากับ
การประกันคุณภาพหลักสูตร  และบทบาทหน้าที่ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  มีการติดตามรายงานและรายงานประเมินตนเองต่อผู้บริหารว่าใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด อย่างไร และอยู่ในระดับ
ใด และรวบรวมเรียบเรียงข้อมูลการรายงานการประเมินตนเอง(Self-Assessment Report : SAR) 
รายงานผลการประเมินการด าเนินงานของคณะ ที่ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและให้สาธารณชนรับทราบ เพื่อน ามาพัฒนาประสทิธิภาพและประสทิธิผลตามมาตรฐาน ตัว
บ่งช้ีและเกณฑ์ที่ก าหนด และรองรับการตรวจประเมินภายนอกต่อไป 
 

ปัญหา/ความเสี่ยง: การรายงานข้อมูลของผูร้ับผิดชอบตัวช้ีตามองค์ประกอบไม่ตรงเกณฑ์
ประเมินตนเอง  
 แนวทางแก้ไขปัญหา: ให้ความรู้ความเข้าใจการรายงานข้อมูลและเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้ความ
เข้าใจ หากไมเ่ข้าใจใหส้อบถามกับเจ้าหน้าที่ประกันโดยตรง 

ข้อเสนอแนะ : ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีควรท าความเข้าใจกับตัวบ่งช้ีที่รบัผิดชอบเพราะว่าเป็น
งานที่ต้องรับผิดชอบตามโครงสร้างงานหน่วยงานหรือภาระงานที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่ง 
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ขั้นตอนท่ี 8  บันทึกข้อมูลรายงานประเมินตนเองระดบัคณะในระบบ CHE  QA  Online 

การบันทึกข้อมลูการประเมินตนเอง ของรายงานประเมินตนเองระดับคณะของคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  โดยการน าข้อมูลรายงานประเมินตนเอง 
ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้บริหาร หัวหน้าส านักงานคณบดี ซึ่งผูร้ับผิดชอบได้ประสานข้อมลูจาก
ผู้เกี่ยวข้องแล้ว พิมพ์เรียบเรียงข้อมลูตามการประเมินตนเอง ตามระบบ CHE  QA  Online  
ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี  ดังนี ้ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต    

1.1 (สกอ.)ผลการบรหิารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
1.2 (สกอ.)อาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก  
1.3 (สกอ.)อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
1.4 (สกอ.)จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  
1.5 (สกอ.)การบรกิารนักศึกษาระดับปรญิญาตรี  
1.6 (สกอ.)กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย   
2.1 (สกอ.)ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
2.2 (สกอ.)เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
2.3 (สกอ.)ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจยั  

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
3.1 (สกอ.)การบรกิารวิชาการแกส่ังคม  

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 (สกอ.)ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
5.1(สกอ.)การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลพัธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบัน และ

เอกลักษณ์ของคณะ 
5.2(สกอ.)ระบบก ากบัการประกันคุณภาพหลกัสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 

 

 

ตัวอย่างการการบันทึกข้อมูลการประเมินตนเอง 
 1. คลิกเลอืกเมนูหลัก เลือก รายงานประเมินตนเอง 
 2. เลือกเมนูที่ตอ้งการ เช่นคลิกเลือกการบันทึกข้อมูลเชิงปรมิาณการผลิตบัณฑิตตัวบ่งช้ี 1.1  
 

 

ภาพที่ 39  คลิกเลือกเมนูหลัก เลือก รายงานประเมินตนเอง 

 3. ตัวอย่างการบันทกึข้อมลู “เป้าหมาย” ระบเุป้าหมายของหน่วยงานลงไป พร้อมทั้งเลอืก
ตัวบ่งช้ีบรรลเุป้าหมาย หรือไม่ หากบรรลเุป้าหมาย ให้คลิกช่องบรรลเุป้าหมาย หาก ไมบ่รรลุ
เป้าหมายให้ต้องคลิก  จากนั้น  กดบันทึก 
 

 
 

ภาพที่ 40  ตัวอย่างการบันทกึข้อมลู “เป้าหมาย” 
 
 
 
 
 

1 
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4. ตัวอย่างการบันทกึข้อมลู บันทึกผลการด าเนินงาน/รายการหลักฐาน บันทกึข้อมลูให้ครบถ้วนแล้ว
คลิก บันทึกข้อมูล 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
   ภาพที่ 41 ตัวอย่างการบันทึกข้อมลู บันทกึผลการด าเนินงาน/รายการหลักฐาน ตัวบ่งช้ี 1.1 
 
 5. วิธีการลิงค์เอกสารหลกัฐาน คลุมแถบด าทีร่ายการเอกสารที่ต้องการลิงค์ 
 

 

                   ภาพที่ 42 ตัวอย่างวิธีการลิงค์เอกสารหลักฐาน 

 

รายการหลกัฐาน 

ผลการด าเนินงาน 

ลิงค ์
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6. เมื่อลงิค์เอกสารหลักฐานเสร็จ จะปรากฏเส้นใตเ้อกสารหลักฐานทีล่ิงค์ 

 

                    ภาพที่ 43  ตัวอย่างลิงค์เอกสารหลักฐานเสร็จ 

7.การบันทึกรปูภาพ วิธีการคลุมด ารายการหลกัฐานเอกสารภาพถ่าย และเปิดหน้าต่างจัดการไฟล์
ภาพ 

 

ภาพที่ 44 การบันทึกรปูภาพ วิธีการคลุมด า รายการหลักฐานเอกสารภาพถ่าย และเปิดหน้าต่าง
จัดการไฟล์ภาพ 

 

 

ตัวอย่างลิงค์เอกสารหลักฐหลักฐานเสร็จ 
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ภาพที่ 45 เลือกไฟล์ตัวอย่างภาพกล่องแสดงความคิดเห็นและการอัฟโหลดไฟล ์
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8. แสดงผลการบันทึกข้อมูลรายงานประเมินตนเอง  

 

           ภาพที่ 46  แสดงผลการบันทึกข้อมูลรายงานประเมินตนเองจะปรากกฏสีเขียว 

9. แสดงสถานะการบันทึกข้อมลู  

 

            ภาพที่ 47  แสดงสถานะบันทึกข้อมูลส าเร็จ 100% 

ขั้นตอนท่ี 9 ตรวจสอบและรายงานผลการประเมินตนเองทีบ่ันทึกในระบบ CHE  QA  Online ต่อ
ผู้บริหาร 

 ผู้รบัผิดชอบท าการตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้องการรายงานผลการประเมินตนเอง          
ในระบบ CHE  QA  Online และประสานกรรมการตรวจสอบประเมินระดบัคณะยืนยันการส่ง
รายงานประเมินตนเอง พร้อมทั้งรายงานการยืนยันการบันทกึข้อมูลเสนอต่อผูบ้รหิาร 
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ปัญหา/ความเสี่ยง: การรายงานข้อมูลของผูร้ับผิดชอบตัวช้ีตามองค์ประกอบไม่ตรงเกณฑ์

ประเมินตนเอง  
 

 แนวทางแก้ไขปัญหา: ให้ความรู้ความเข้าใจการรายงานข้อมูลและเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้ความ
เข้าใจ หากไมเ่ข้าใจใหส้อบถามกับเจ้าหน้าที่ประกันโดยตรง 
 

ข้อเสนอแนะ : ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีควรท าความเข้าใจกับตัวบ่งช้ีที่รบัผิดชอบเพราะว่าเป็น
งานที่ต้องรับผิดชอบตามโครงสร้างงานหน่วยงานหรือภาระงานที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่ง และตอ้ง
มีการรายงานความก้าวหน้าของการจัดเกบ็ข้อมลูจากผูจ้ัดเกบ็ข้อมูลเพื่อจะได้ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลและสามารถแก้ไขข้อมลูได้ทันท่วงที และเพื่อใหส้ง่รายงานประเมินตนเองให้ทันก าหนด 
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จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย 
(วิทยาเขตสรุินทร์) 

พ.ศ. 2548 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรสีาขาบรหิารธุรกิจบัณฑิต 
   (การจัดการทั่วไป) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์
พ.ศ. 2554 จบการศึกษาระดบัปริญญาโท  

สาขาบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต  
จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง  

   พ.ศ. 2562  จบการศึกษาระดบัปริญญาเอกปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
(ปรด).ภาวะผู้น าและการบรหิาร 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์

ต าแหน่ง   พนักงานมหาวิทยาลัย  นักวิชาการศึกษา ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  
สถานที่ท างาน   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร ์
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