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ค าน า 

คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดท าตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งและ

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 ซึ่ง ก.พ.อ.ให้ค า

นิยามของคู่มือการปฏิบัติงานหลักไว้ว่าเป็นเอกสารแสดงเส้นทางการท างานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนสุด

กระบวนการ และโดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่างๆในการปฏิบัติงาน กฎ 

ระเบียบที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

ดังกล่าว โดยคู่มือปฏิบัติงานหลักมีความส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือ

ปฏิบัติงานหลักไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว 

นอกจากนี้ยังท าให้งานของหน่วยงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึนจากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี  ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งรูปแบบ 

แบบฟอร์ม ระเบียบที่เกี่ยวข้องของการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และเป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ เพราะจัดท าค าขอ

ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นงานที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบ ถูกต้อง รวดเร็ว และยัง

ก่อให้เกิดภาพลักษณท์ี่ดีกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

อนึ่ง คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ ได้มีการตรวจสอบจากหัวหน้าหน่วยงานผู้ มีส่วนร่วมและ

เกี่ยวข้องตรวจสอบ โดยการจัดท ามาแล้ว 1 ครั้ง 

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความรู้และค าแนะน าด้วยดีตลอดมาและ

ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ เป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนและส่งเสริมให้

จัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

และเพ่ือนร่วมงานทุกคน ที่เป็นก าลังใจให้คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี  

 

นางสาวภทพร ศรีโกตะเพชร 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

กันยายน 2562 
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ส่วนที่  1 
บริบทมหาวิทยาลยั 

ประวัติความเป็นมา        
   “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์” เป็นมงคลนามที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีความหมายลึกซึ้ง  “ราชภัฏ” แปลความว่า ข้าราชการ หรือคนของ           
พระเจ้าแผ่นดินและต่อมาพระบาทมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน “พระราชลัญจกร” อันเป็นตรา
ประจ าพระองค์ ส าหรับใช้ประทับในเอกสารส าคัญส่วนพระองค์ มาให้เป็นตราของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏทุกแห่ง ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทุก
ส่วนจักสนองพระคุณ ด้วยการมุ่งมั่นอุทิศตนปฏิบัติภารกิจ เจริญรอยตามพระราชจริยวัตรและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น สร้างสรรค์มหาลัยให้เป็น 
“ประทีปธรรมของท้องถิ่น 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 และได้รับการยกฐานะ
เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตั้งแต่วันที่ 15 
มิถุนายน พ.ศ. 2547 

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

 
 
 
 
 
ความหมายตราสัญลักษณ์ 
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  พระราชสัญจกร จัดเป็นหมวดหมู่ได้ 3 ประเภท ดังนี้    
 1. พระราชลัญจกรประจ าพระองค์  หมายถึง ตราประจ าชาติ ดวงที่ใช้ประทับก ากับ                      
พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ในตัวเอกสารส่วนพระองค์ซึ่งไม่เกี่ยวด้วยราชการแผ่นดิน  
 2. พระราชลัญจกรประจ าแผ่นดิน หมายถึง ตราแผ่นดินส าหรับประทับก ากับพระ
ปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ หรือก ากับนามผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 

3. พระราชลัญจกรส าหรับแผ่นดิน หมายถึง ตราประจ าชาติต่างๆ ซึ่งใช้ประทับก ากับ
เอกสารส าคัญในพระปรมาภิไธยพระมหากษัติย์ตราประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นตราพระ
ราชลัญจกรประจ าพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ลายกลางเป็นรูป
พระมหาอุณาอยู่ภายในวงจักร รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบเหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้น 
ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ การที่ผู้ก าหนดรูปแบบพระราชลัญจกร ดังนี้  หมายถึง ทรงเป็น
พระมหากษัตริย์ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน โดยที่ผู้แทนทั้งแปดน้อมน าแผ่นดินและความเป็นใหญ่มาถวาย 
เป็นสัญลักษณ์แห่งวันบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีที่เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ 
และสมาชิกรัฐสภาถวายน้ าอภิเษก โดยทิศทั้งแปดและเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ในระบอบ
ประชาธิปไตย ทรงรับน้ าอภิเษกจากสมาชิกรัฐสภาแทนท่ีจะทรงรับจากบัณฑิตดั่งในรัชกาลก่อน 
 

 สีของสัญลักษณ์ตราประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

  1.  สีน้ าเงิน แทนค่า  สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิด และพระราชทานนาม  
       “มหาวิทยาลัยราชภัฎ” 

  2.  สีเขียว  แทนค่า  แหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ 36 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติ 
       และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม 

     3.  สีทอง    แทนค่า  แหล่งความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา 

   4.  สีส้ม    แทนค่า   ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นก้าวไกลใน 36 
       สถาบัน 

   5.  สีขาว    แทนค่า  ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จ 
         พระเจ้าอยู่หัว 

  สีประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 

 

                             ภาพที่ 3 สีประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
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อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ของมหาวิทยาลัย 
     
อัตลักษณ์ (Identity)  
 อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หมายถึง เป็นผู้ที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรม 
ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทย 4 ประการ รวมทั้งประกอบสัมมาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตอาสาและค านึงถึงความเป็นธรรมของสังคม เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืนของประเทศชาติ  
 "ความรู้ดี มีคุณธรรม ประกอบสัมมาอาชีพ" 
 ความรู้ดี หมายถึง บัณฑิตมีความรู้ และน าความรู้ ความสามารถไปใช้ ในการพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศชาติให้ก้าวสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
 มีคุณธรรม หมายถึง บัณฑิตมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติจรตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของ
คนไทย 4 ประการ อันได้แก่ มีทัศนคติที่ดีที่ถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงแข็งแรง มีงานท า มีอาชีพ 
และเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวิจัย 
 ประกอบสัมมาอาชีพ หมายถึง บัณฑิตประกอบสัมมาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีจิตอาสา และค านึงถึงความเป็นธรรมของสังคม 
 
วิสัยทัศน์             
 "มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า ด้านการผลิตบัณฑิต  
 พัฒนาครู และเป็นสถาบันที่บูรณาการองค์ความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่นสร้างความมั่นคงให้กับ
 ประเทศ" 
 
 ค าอธิบายวิสัยทัศน์ :  ในปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้น
น าโดยเน้นการน าในเรื่องของการเป็นแหล่งเรียนรู้ การศึกษาการวิจัย ทางวัฒนธรรมในภูมิภาค และ
การบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล เป็นสถาบันการศึกษาท่ีเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้บรรลุเป้าหมายมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
  
พันธกิจ 
 1. ผลิตบัณฑิตสายครูและสายอ่ืนๆ ที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 
 2. การวิจัยเป็นที่ยอมรับและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ 
 3. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของท้องถิ่น โดยการ
ถ่ายทอด องค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ     



4 
 

 4. อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 5. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยี และหลักธรรมาภิบาล 
 6. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการใน
การจัดการศึกษา 
          
เป้าประสงค์หลัก 
 1. บัณฑิตมีคุณภาพ 
 ตัวช้ีวัด  
  1.1 อัตราการได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ในระยะเวลา 1 ปีเพิ่มขึ้น 
  1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พอใจของสถาน
ประกอบการเพ่ิมข้ึน  
  1.3 ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเมื่อทดสอบมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ CEER สูงขึ้น 
 
 2. เป็นศูนย์กลางในการผลิตและพัฒนาครู 
 ตัวช้ีวัด 
  2.1 ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นต้นแบบความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ 
  2.2 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย
และได้รับวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
  2.3 ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพ 
  2.4 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่มีคะแนนผลการทดลองทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น  
  2.6 ผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพิ่มขึ้น 
  2.7 จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน
สาธิตไปใช้ประโยชน์ 
 
 3. เป็นแหล่งที่พึ่งพาของสังคม/ท้องถิ่นที่ย่ังยืน 
 ตัวช้ีวัด 
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  3.1 จ านวนองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชน 
  3.2 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นท่ีเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย 
  3.3 จ านวนแผนงาน โครงการพัฒนาชุมชนที่มีมหาวิทยาลัยเป็นแกนน ามีจ านวนเพ่ิม
มากขึ้น 
  3.4 ร้อยละของการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์การ
ท างานของบุคลากรทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือยกระดับการศึกษา 
  3.5 ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่
สามารถอ่านออกเขียนได้เพ่ิมขึ้น 
  3.6 จ านวนโครงการที่มหาวิทยาลัย ด าเนินการเพ่ือส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม และ
กีฬา ของท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือนานาชาติ 
  3.7 ร้อยละของประชาชนในท้องถิ่นท่ีดัชนีสุขภาพเพ่ิมข้ึน 
  3.8 จ านวนโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
  3.9 จ านวนวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนในท้องถิ่น 
  3.10 รายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 
  3.11 จ านวนโครงการที่มหาวิทยาลัย ส่งเสริมความรู้ รัก สามัคคี ความมีระเบียบ
วินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ตนเองและผู้อ่ืนภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขในมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น สังคมท้องถิ่น เพ่ิมข้ึน  
ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คือ อินทนิล 
 

 

 

 

 

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

เนื้อที ่  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์  มีเนื้อท่ีทั้งหมด 479 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา 
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ร่างประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. 2562 - 2564 
(ซ่อมแซม สร้างเสริม เติมเต็ม เพื่อการพัฒนาที่เข้มแข็งและย่ังยืน) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือประสิทธิภาพ
และความยั่งยืน         
 เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  มีคุณภาพการบริหารจัดการในระดับ
มาตรฐานสากล และเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High performance organization) มี ธรรมาภิ
บาล และมีแนวทางการหารายได้เพ่ือการพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร จัดโครงสร้างการบริหารให้มี ประสิทธิภาพ มี
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ลดการท างานที่ไม่ใช่ภารกิจโดยตรง เน้นความส าเร็จของงาน 

มาตรการ 
1.1 เสริมสร้างระบบคุณธรรมและจริยธรรม ปลูกฝัง ค่านิยมและจิตส านึกในการักษา

ศักดิ์ศรีของความเป็นคนของพระราชา (ราชภัฏ) และความชื่อสัตย์ สุจริต  
     1.2 ปรับปรุงกระบวนการท างานของทุกภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้รวดเร็ว มี  

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

1.3 เพ่ิมช่องทางในการรับฟังความ คิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในองค์กร 
บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนภายนอกมหาวิทยาลัย 

    1.4 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมภารกิจหลักและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อคณะ/มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการจัดการความส ี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม 

     1.5 ยกระดับขีดความสามารถและประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ระบบการควบคุมภาย ใน  (Internal control) และระบบตรวจสอบประสิทธิภาพ 
(Performance Audit) 

     1.6 ทบทวนระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสม โปร่งใส  
เป็นธรรมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 
 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้านชุมชนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 
มาตรการ 

2.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารไปยังชุมชนทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย พร้อม 
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สร้างวัฒนธรรมการสื่อสารสองทางข้าม หน่วยงาน ข้ามองค์กรให้มากข้ึน 
      2.2 เสริมสร้างการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้ง 

ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา 
     2.3 ด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์อย่าง เป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของสังคม 
 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
มาตรการ 
      3.1 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่ มีประสิทธิภาพ พัฒนาเว็บไซต์ที่สามารถ 

สื่อสาร กับศิษย์เก่าได้แบบสองทาง 
      3.2 สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายศิษย์เก่าชองมหาวิทยาลัย/คณะในการด าเนิน 

กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน และจัดกิจกรรมระหว่างศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันเพ่ือการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ ใกล้ชิด พัฒนาศักยภาพและวิชาชีพของนักศึกษา ปัจจุบัน 
              3.3 จัดหารายได้จากการระดมทุนจาศิษย์เก่าประชาชนทั่วไป องค์กรภาครัฐและ
เอกชนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่ส าคัญต่างๆ  
 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารงาน บุคคลและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร 
มาตรการ 
     4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้ เพ่ิมวุฒิการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนให้ 

คณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการตาม ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

     4.2 พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรทั้งด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ด้าน
บริการ วิชาการ ตลอดจนการปลูกฝังการเป็นพลเมือง จิตอาสาอย่างต่อเนื่อง 

 4.3 พัฒนาบุคลการสายสนับสนุนให้มีศักยภาพในการงาน เพ่ิมขีดความสามารถ 
ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจ า (R to R) และการวิจัยสถาบัน 

4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาตัวเองเข้าสู่ต าแหน่ง 
วิชาชีพ เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

     4.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่ สามารถจูงใจบุคลากรให้มีก าลังใจที่จะท างาน
ด้วย ความทุ่มเทให้กับมหาวิทยาลัย 

     4.6 พัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะ ของบุคลากรที่สอดคล้องกับบทบาทใน
หน้าที่ของแต่ละต าแหน่งและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ พัฒนามหาวิทยาลัย 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการประกัน คุณภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
มาตรการ 

5.1 พัฒนาระบบบริหารและระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพ และมีข้อมูลที่เพียงพอในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      5.2 บูรณาการระบบการประกัน คุณภาพและการประเมินผลการปฏิบัติงานไปสู่งาน

ประจ า ด าเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการของหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในเกณฑ์
ต า่ 

      5.3 น าเอากระบวนการ PDCA มาใช้ในการท างานเพ่ือเป็นกลไกเชื่อมโยงการ
ประกัน คุณภาพการประเมินผล และการน ากลับไปปรับปรุงงานประจ าอย่างเป็นระบบ 

      5.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
ส่งเสริมการวิจัยและถอดบทเรียนด้านการประกันคุณภาพ เพ่ือพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

      5.5  จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน การประกันคุณภาพ การคัดเลือก Best 
Practice และเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากร/หน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานด้านการ 
ประกันคุณภาพ 

 
กลยุทธ์ที่ 6 จัดระบบแผนและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
มาตรการ 
     6.1 ควบคุมและจัดสรรงบประมาณให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัย ภายใต้กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณที่ดี 
6.2 จัดระบบและแนวทางการบริหาร งบประมาณเงินรายได้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยและสภาวการณ์ปัจจุบัน 
6.3 จัดท าแผนความต้องการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างระยะ 5 ปี เพื่อให้การจัดท าค า 

ขอ งบประมาณประจ าปีมีประสิทธิภาพและ สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
 

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา 
มาตรการ 

7.1 ออกระเบียบมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และ 
ทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ ของมหาวทิยาลัยให้เป็นระบบเดียวกัน 
 

7.2 จัดหารายได้จากการน่าผลงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาไป 
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พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ 
      7.3 จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน และคุณค่าของมหาวิทยาลัย เช่น สถานฝึก 

ประกอบการวิชาชีพ “ล้านช้าง” สินค้าท่ีระลึก ของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา เป็นต้น 
      7.4 จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ร่วมกันทั้ งมหาวิทยาลัย เ พ่ือลดรายจ่ายและเ พ่ิม

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
           

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับ
ภารกิจ  

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศที่ร่มรื่นเป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เกื้อหนุน
ให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ และการท างานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เป็นปัจจัย
ดึงดูดให้ผู้เรียนเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัย 

  
 กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่นและสะอาด    
 มาตรการ         
  1.1 จัดท าแผนแม่บทการใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้มีการพัฒนาพ้ืนที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
  1.2 เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยให้เป็นสถานที่
พักผ่อน หย่อนใจของนักศึกษา บุคลากร และประชาชน ทั่วไป  
  1.3 จัดท าแผนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้ยั่งยืน อาทิ แผนการ
จัดการขยะและน้ าเสีย แผนการอนุรักษ์พลังงาน แผนการอนุรักษ์น ้า แผนการปกป้องรักษาระบบ
นิเวศน์และธรรมชาติภายในมหาวิทยาลัย แผนด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับอาคารต่าง ๆ 
   1.4 รณรงค์สร้างจิตส านึกให้บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่วมในการประหยัด การ
อนุรักษ์ และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์ 
   มาตรการ 

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

2.2 จัดท าแผนการของบประมาณ แผ่นดินเพ่ือก่อสร้างอาคารสถานที่ที่จ าเป็นต่อ 
การด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย อาทิ ศูนย์กีฬามาตรฐาน หอประชุม อาคารเรียนรวม หอพัก
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นักศึกษา โรงอาหาร เป็นต้น 
2.3 ปรับปรุงสภาพถนนสายหลัก/สายรอง จัดระบบการจราจร ติดตั้งไฟส่องสว่างใน 

ถนนอย่างทั่วถึง จัดท าลานจอดรถให้พอเพียงใน จุดที่เหมาะสมตลอดพ้ืนที่หลักของมหาวิทยาลัย 
จัดท าทางเดินเท้าเชื่อมระหว่างอาคารที่มีความ เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ 
ปลอดภัยต่อผู้พิการ 

2.4 ปรับปรุงหอพักนักศึกษาให้อยู่สุขสบาย มีความปลอดภัย และมีบรรยากาศของ 
การระบบประปา ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับความต้องการใช้
งานในอนาคต 
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง และ
ปลอดภัย 

มาตรการ 

      3.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพในการบริการทั้งด้าน 
Security, Cloud Platform  และประสิทธิภาพของโครงข่าย ICT โดยเฉพาะระบบ WIFI ให้บริการ
ครอบคลุมพ้ืนทีท่ั้งมหาวิทยาลัย 

3.2 พัฒนาเครือข่าย/ระบบเพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  
ระบบ สารสนเทศเพ่ือการบริหาร ระบบเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริหารงานบุคคล ระบบบริหาร
งานวิจัย ระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

3.3 พัฒนาระบบ ICT เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และนวัตกรรมการเรียนรู้ใน 
ทุก รูปแบบ 
 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบรักษาความ ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 
มาตรการ 
       4.1 จัดท าแผนแม่บทการรักษาความ ปลอดภัยของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สามารถ

ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการและบุคลากรในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยตลอด 24 ชั่วโมง 
   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลิตบัณฑิต                     

เป้าประสงค์ : บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสังคม มีคุณธรรม 
มีจริยธรรม มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ พร้อมท างานหรือศึกษาต่อ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
ในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 
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กลยุทธ์ที ่1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและตามความต้องการของประเทศ 
 มาตรการ  

             1.1 พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่หรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ของสังคมมีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
ตลาดแรงงาน         

1.2 พิจารณาปรับลดหรือควบรวมหลักสูตรที่มีผู้สนใจเรียนน้อยหรือไม่ ตรงตาม 
ความต้องการของตลาดแรงงาน         

1.3 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการศึกษาที่เน้น 
ผลลัพธ์การเรียนรู้  (Outcome-Based Education)            
  1.4 ปรับปรุงรายวิชาในหมวด ศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ เพ่ือ
เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และมีทักษะของคนยุคดิจิตอล 

   1.5 พัฒนาหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษาโดยเน้นหลักสูตรแบบบูรณาการและ
หลักสูตรนานาชาติ 

  

  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  มาตรการ         

   2.1 สนับสนุนการปรับเปลี่ยน ระบบการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการ สอนไปสู่การ
เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้เสมือนที่ผสมผสานกับการเรียนรู้ 
ออนไลน์และเทคโนโลยีการสื่อสาร   

2.2 เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนใน การเปลี่ยนรูปแบบ 
ของห้องเรียน เพ่ือใช้ห้องเรียนเป็นแบบเรียนรู้จริง การจัดการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ผ่านเครื่องมือแห่งการเรียนรู้ของโลกยุคใหม่ เซ่น Google Apps for Education 
และอาจารย์มี ความเข้าใจในกระบวนการ Smart  เรียนรู้เสมือนที่ผสมผสานกับการเรียนรู้ ออนไลน์
และเทคโนโลยีการสื่อสาร         
  2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับสถานศึกษา สถานประกอบการ 
และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

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

   2.5 ปรับปรุงห้องเรียนห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับกระบวนทัศน์เกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรู้ใหม่ (New Learning Paradigms) 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ (Learning Space) ในมหาวิทยาลัย 
มาตรการ 

   3.1 ปรับปรุงระบบกายภาพของหอสมุดให้มีบรรยากาศและสิ่งอ านวยความสะดวกที่
สนับสนุนการเรียนรู้ มีพ้ืนที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ (Creative Education) สร้างแรง
บันดาลใจ      

 3.2 พัฒนาเทคโนโลยีที่รองรับ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่เข้าถึงได้สะดวก
ตามมาตรฐานสากล จัดหา หรือพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่ ทันสมัย รวดเร็ว ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์     
 3.3 ปรับปรุงหอสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ส าคัญของนักศึกษา 
บุคลากร และชุมชน รวมถึง นักศึกษา/นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย   
 3.4 จัดตั้งหน่วยผลิตสื่อดิจิตอล เพ่ือการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ (Production House)   

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการสรรหานักศึกษาเชิงรุก 
มาตรการ 
    4.1 สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนที่เรียนดีเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และ

สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อผู้ปกครองเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกเรียน   
 4.2 สนับสนุนทุนการศึกษาในรูปของการจ้างงานให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนให้
เข้าศึกษาจนส าเร็จการศึกษา        
 4.3 ด าเนินการประซาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือหานักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
โดยเฉพาะประเทศกัมพูชาและลาว มาศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนานักศึกษาอย่าง สร้างสรรค์ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม 
  มาตรการ 

      5.1 พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่สามารถให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้
นักศึกษาประสบความส าเร็จในการศึกษา โดยการให้ค าแนะน าด้านการเรียนและการท ากิจกรรม การ
ปรับตัวเข้ากับสังคม มหาวิทยาลัย และการพัฒนาบุคลิกภาพที่จะสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีและ
คนเก่งของสังคม 

      5.2 ปรับปรุงรูปแบบของกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่ พึง
ประสงค์ ให้เป็นนักกิจกรรมเพ่ือสังคม มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม และ
จริยธรรม มีสุขภาวะที่ดี 

      5.3 สร้างเสริมประสบการณ์ท างานในวิชาชีพของนักศึกษาในต่างประเทศผ่าน
โครงการกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศ  
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา 
มาตรการ 
      6.1 สร้างจิตวิญญาณและปลูกฝั่งการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษาให้มีพ้ืนฐาน

แนวคิดความเป็น ผู้น าการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพ  
  6.2 สนับสนุนนักศึกษา/ศิษย์เก่าที่มีศักยภาพและผลงานเข้าสู่โครงการการบ่มเพาะ
ธุรกิจ (Business  Incubation) หรือการเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการใหม่ สนับสนุน 
โอกาสให้เข้าถึงแหล่งทุนจากภายนอก 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย 

เป้าประสงค์ : ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และ
มีศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชนและวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ 1  สร้างความเข้มแข็งในงานวิจัยปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยและสร้าง
บรรยากาศการวิจัยที่เอ้ือต่อการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 

 
 มาตรการ 

 1.1 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสร้างกลไกเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

 1.2 จัดท าแหนที่งานวิจัย (Research Mapping) และแผนที่ความรู้ (Knowledge 
Mapping) ของมหาวิทยาลัยเพื่อน าไปก าหนดเป็นนโยบายและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป  

           1.3 รักษาคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักของจรรยาบรรณของการ
วิจัยที่ดี และมีโครงสร้างพ้ืนฐานของการวิจัยที่ได้มาตรฐาน     

        1.4 สนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์ที่เน้นการวิจัยแบบ Area Based  
ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการแก้ปัญหาที่ส าคัญของจังหวัดสุรินทร์และพ้ืนที่ตามแนวชายแดน
ไทย-กัมพูชา 

1.5 จัดกิจกรรมประชุมวิชาการเพ่ือสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสถาบัน 
ทั้ง ในและต่างประเทศ 

       1.6 เสริมสร้างลังคมนวัตกรรมและสร้างบรรยากาศชองการวิจัยที่เข้มแข็งโดยการ 
เชื่อมโยงผลการวิจัยเข้าสู่ห้องเรียนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนร้นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ 

 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 
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มาตรการ         
 2.1 สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนผ่าน
กลไก  ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่จัดไว้ เช่น กองทุน สนับสนุนการวิจัย การพัฒนานักวิจัยใหม่ การมี
ระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัย (mentor) คลินิกการวิจัย เป็นต้น     
 2.2 จัดตั้งเครือข่ายนักวิจัยโดยเน้นการ ใช้ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือให้เกิดความสะดวก
และ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร      
 2.3 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานวิจัยเป็นฐาน
ปรับปรุงการท างานประจ า (R TO R) และการวิจัยสถาบัน     
 2.4 สนับสนุนให้คณาจารย์ไปท าวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก  
 2.5 ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดงานวิจัย เชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม และการน าไปใช้
ประโยชน์เพิ่มขึ้น  

           
กลยุทธ์ที่ 3 น าผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์เพ่ือสังคม
มาตรการ          
 3.1 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ือการ 

เติบโต อย่างยั่งยืนของประเทศ อาทิ การยกระดับผลิตภัณฑ์ ยกระดับกระบวนการผลิต หรือการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น        
 3.2 สนับสนุนการวิจัยเซิงบูรณาการ ระหว่างศาสตร์ที่เน้นการวิจัยแบบ Area Based 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการแก้ปัญหาที่ส าคัญของจังหวัดสุรินทร์และพ้ืนที่ตามแนวชายแดน
ไทย-กัมพูชา           3.3 
สนับสนุนงานวิจัยที่รองรับการ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู และบุคลากร
ทางการศึกษา           3.4 
สนับสนุนการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ในเขตจังหวัดสุรินทร์และพ้ืนที่ ตามแนว
ชายแดนไทย-กัมพูชา เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ความเป็นเลิศในองค์ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดสุรินทร์
และพ้ืนที่ตามแนวชายแดน ไทย-กัมพูชา        
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University  

Social Engagement) เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน                      
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการ เป็นที่พ่ึง 

ทางด้านวิชาการของสังคม สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของสังคมและภูมิภาคได้
อย่างเหมาะสมทันต่อเวลา เพ่ือการพัฒนาสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ และเป็น
เอกภาพ  

มาตรการ         
 1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการให้มีความคล่องตัว เน้นการ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานหลัก   
 1.2 ส่งเสริมให้คณะ/ส านัก/สถาบัน ด าเนินกิจกรรมให้บริการวิชาการอย่างเข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ  

1.3 จัดท าแผนบริการวิชาการ พัฒนาฐานข้อมูล พ้ืนฐานปัญหาและความต้องการ 
ของชุมชนและท้องถิ่น ส ารวจความต้องการของหน่วยงาน/ชุมชน จัดท าแผนที่ ความเชี่ยวชาญของ
พ้ืนที่ บุคลากร เครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      
  

กลยุทธ์ที่ 2 ด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของจังหวัด ภาค 
และประเทศ   

มาตรการ         
  2.1  บูรณาการงานวิจัยและงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเข้ากับกิจกรรม
ต่างๆ ตามโครงการ อพ.สธ.                
           
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม                      

เป้าประสงค์ : อนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือ
รักษาคุณค่าและเพ่ิมมูลค่า และเผยแพร่สู่ระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจน การเชื่อมโยงองค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมไปล่กระบวนการการเรียนการสอนและการวิจัย    
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไก การบริหารจัดการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 มาตรการ 

           
 1.1 จัดท าฐานข้อมูลรวบรวมองค์ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มชาติ
พันธุของจังหวัดสุรินทร์         
 1.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
            

กลยุทธ์ที่ 2 อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและ ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมและ       
ภูมิปญัญาท้องถิ่น เพ่ือรักษาคุณค่าและเพ่ิมมูลค่า     
 มาตรการ         
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  2.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม         
 2.2 พัฒนาความรู้สู่สังคม สนับสนุนให้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ และร่วมสร้างสรรค์   ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต       
 2.3 สนับสนุนการศึกษา วิจัย บูรณาการองค์ ความรู้เพ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม พัฒนา 
และเพ่ิม คุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น     
 2.4 สร้างค่านิยมให้เกิดความภาคภูมิใจใน วัฒนธรรมไทย/วัฒนธรรมพ้ืนถิ่น สร้างเสริม
เอกลักษณ์ความ เป็นไทย/พ้ืนถิ่นในด้านต่าง ๆ เช่น การแต่งกาย อาหาร การ แสดงศิลปวัฒนธรรม 
เป็นต้น           2 . 5 
สนับสนุนให้มีการบูรณาการด้าน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับการจัดการเรียน การ
สอน การวิจัย การบริการวิซาการ และกิจกรรม นักศึกษา 

 
 2.6 จัดการประชุม/สัมมนาทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับชาติและ

นานาชาติ    
 2.7 จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้าน ศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับชาติและนานาชาติ

ประเด็น 
 

ยุทธศาสตร์ที ่7 : พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล                      
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักในด้านวิชาการและการวิจัยใน

ระดับนานาชาติ บุคลากรและนักศึกษามีประสบการณในระดับนานาชาติ 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดสภาพแวดล้อม และโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นสากล   

 มาตรการ         
  1.1 พัฒนาสิ่งแวดล้อมความเป็นนานาชาติในทุกมิติ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา ระบบ อ านวยความสะดวก เอกสารและป้ายต่าง ๆ ให้เป็นอย่างน้อยสองภาษา
  1.2 พัฒนาหอพักส าหรับนักศึกษานานาชาติ โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความ
สะดวกและสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นนานาชาติ รวมถึงการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนนอกหลักสูตรที่เป็นนานาชาติ       
  1.3 พัฒนางานด้านวิเทศสัมพันธ์ให้เป็นองค์ประกอบหลักในการประสานกับองค์กร/
หน่วยงาน/ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพ่ือด าเนินภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งด้าน
วิชาการ การวิจัย การพัฒนา นักศึกษา การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ 2 เตรียมความพร้อมของนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ เพ่ือเข้าสู่อาเซียนและ
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สากล          
 มาตรการ         
  2.1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางด้าน ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทั้งการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนและ นอกห้องเรียน พร้อมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าทดสอบ สมรรถนะศักยภาพการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม เกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ เซ่น TOEIC, TOEFL เป็นต้น  
  2.2 จ านวนโครงการที่ต่อการพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรให้มีความรู้
ความเข้าใจถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษาและวิถีชีวิต เพ่ือการอยู่ร่วมกับประชาคมโลก
อย่างสันติ ย่างน้อยปีละ 2 โครงการ/กิจกรรม 

2.3 ส่งเสริมใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อควบคู่กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษา 
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
  2.4 สนับสนุนให้คณะวิชาจัดกิจกรรมระดับ นานาชาติ ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วม
ของสมาคมวิชาชีพนานาชาติ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวิชาชีพ การศึกษาดูงานใน
ต่างประเทศ    

2.5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ และเทคนิคการเรียนการสอนที่ใช้ 
ภาษาอังกฤษ 
          

กลยุทธ์ที่ 3 เตรียมความพร้อมของ มหาวิทยาลัยเพ่ือเข้าสู่อาเซียนและสากล   
มาตรการ         
 3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ สถาบันอุดมศึกษาในอาเซียนและ 

ต่างประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ จะก้าวไปสู่ความ
เป็นสากลผ่านโครงการพัฒนาผู้บริหาร โครงการสหกิจศึกษา โครงการอบรมระยะสั้น เป็นต้น 
 3.2 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศในรูปของ
หลักสูตร Double Degree/Joint Degree 
 3.3 พัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นและระยะยาว โดยการประชาสัมพันธ์เชิงรุกใน
กลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะกัมพูชา เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนนักศึกษานานาชาติ ทั้งในระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา  
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ให้เป็นโรงเรียน
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ต้นแบบและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา    
 เป้าประสงค์ : พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบและ
เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์  และจังหวัดใกล้เคียง 
 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมาตรการ     
 มาตรการ         
   1.1 จัดท าผังแม่บทอาคารสิ่งก่อสร้างและก าหนดพ้ืนที่การใช้สอยต่าง ๆ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในทุก ๆ ด้าน ตามภารกิจของโรงเรียนสาธิต โดยเน้นความปลอดภัย และสุขภาวะที่ดี
   1.2 ปรับปรุงพัฒนาพ้ืนที่ทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนสาธิตให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ การท างาน และคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรและนักเรียน   
  1.3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศให้ทันสมัยเพ่ือเอ้ือต่อ
การบริหารและด าเนิน ภารกิจของโรงเรียนสาธิต 
 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร    
 มาตรการ         
  2.1 ปรับโครงสร้างและระบบบริหารจัดการ โรงเรียนสาธิตที่สร้างความเชื่อมโยงใน 
ระบบงานต่าง ๆ ทั้ง ในส่วนของโรงเรียนสาธิตและในส่วนของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน เพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัว รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการท างาน เพ่ือการพ่ึงตนเองทางงบประมาณได้อย่างยั่งยืน 
  2.2 ปรับปรุงพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตเชิงรุกอย่างทั่วถึงและ 
หลากหลายรูปแบบโดย เพ่ิมช่องทางสื่อสาร ผ่านสื่อภายนอกและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของ โรงเรียนสาธิตอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่องทั้งภายในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัด 
ใกล้เคียง           
  2.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของโรงเรียนสาธิตที่ตอบสนอง
ทิศทาง ตามท่ีมหาวิทยาลัย ก าหนด และองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
     
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    
 มาตรการ         
  3.1 พัฒนาแนวทางการใช้ทรัพยากรของ มหาวิทยาลัย เช่น คณาจารย์ บุคลากร 
ห้องปฏิบัติการหอสมุด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการด าเนินงานของโรงเรียนสาธิต เพ่ือ
เสริมสร้างให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษา และเทคโนโลยี
สารสนเทศ     
  3.2 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีความเป็นสากล และตอบสนอง
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ต่อความต้องการของท้องถิ่น         
  3.2 ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องควบคู่กับการ เรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษา
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
 
โครงสร้างการบริหารและแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย 
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ส่วนที่  2  

บริบทของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประวัติคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ เดิมคือ "วิทยาลัยครูสุรินทร์" ได้รับสถาปนาเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2516 สังกัดกรมการฝึกหัด
ครู กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อได้รับการจัดตั้งขึ้นให้เป็นหน่วยงานของวิทยาลัยครูสุรินทร์  ตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2527 โดยให้เรียกชื่อว่า คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท าหน้าที่ผลิตนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตร (ปก.ศ.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปก.ศ.สูง) และระดับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม 
"สถาบันราชภัฏ" แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ 36 แห่ง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 วิทยาลัยครูสุรินทร์ 
จึงเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏสุรินทร์ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 และได้รับการเปลี่ยน
สถานภาพเป็นสถาบันราชภัฏ ในวันที่ 25 มกราคม 2538 คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้
ปรับชื่อคณะใหม่ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538  

ในปี พ.ศ.2547 ได้จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม121 ตอนพิเศษ 23 ก หน้า1 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
2547 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี
หน้าที่ในการผลิตบัณฑิตและบุคลากรที่มีคุณธรรม คุณภาพชีวิต และคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพให้
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและนโยบาย ของมหาวิทยาลัยส่งเสริมการสอน   สนับสนุน
งานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมให้การสนับสนุนและพัฒนาบริการ
วิชาการแก่ท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนและธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งอยู่ที่อาคาร 38 เลขที่ 186 
หมู่ที่ 1 ถนนสุรินทร์ - ปราสาท ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์/โทรสาร 
044-513369 เบอร์มือถือ 082-7553460 เบอร์โทรภายใน ห้องธุรการ 1 โทร.0305 เบอร์ภายใน ห้อง
ธุรการ 2 โทร. 0302         

  

โครงสร้างการบริหารจัดการ 
คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับชื่อคณะใหม่ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เป็นคณะ
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มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตและบุคลากรที่มีคุณธรรม  คุณภาพ
ชีวิต  และคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและนโยบาย ของ
มหาวิทยาลัยส่งเสริมการสอน   สนับสนุนงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์   สังคมศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมให้การสนับสนุนและพัฒนาบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนและธ ารงไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รับผิดชอบในการผลิตนักศึกษาตั้ งแต่ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ซึ่งมีการพัฒนาตามล าดับดังนี้  
 พ.ศ. 2519  เปิดสอนหลักสูตร  ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา  (ป.กศ.)  
 พ.ศ. 2521  เปิดสอนหลักสูตร  ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (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
เพ่ือการพัฒนา          
 พ.ศ. 2544  เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม) สาขาวิจัยและการพัฒนา
ท้องถิ่น 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
การบริหารองค์กรท้องถิ่น         
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 พ.ศ. 2555  เปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาสังคมศึกษา   
 พ.ศ. 2555 เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ พ.ศ.2557  เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม)  สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ พ.ศ. 2557 เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
 พ.ศ. 2559 ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนที่เปิดใน
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) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชาดนตรีศึกษา    
 6.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชานาฏศิลป์     
 7.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.4 ปี) สาขาวิชาการพัฒนาสังคม    
 8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.4 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 9. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.4 ปี) สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ  
 10.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.4 ปี) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 11.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.4 ปี) สาขาวิชานิติศาสตร์    
 12.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค 
 13.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาสังคมศึกษา    
 14.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
 15.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค  
 
รายช่ือผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เริ่มจัดตั้ง พ.ศ.2520-2562 ตามล าดับดังนี้ 
 

ล าดับ รายช่ือ วันเดือนปี 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 อาจารย์สนัน่  นนัทธโีร 5 ส.ค. 2523 - 26 ส.ค. 2525 หัวหน้าคณะวิชา 
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4 อาจารย์วีรพัฒน์  สุรวัฒนพงษ ์ 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 รองศาสตราจารยบ์ุญยัง หมั่นด ี 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                    
รักษาการแทนคณบด ี

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

รักษาการแทนคณบดี
คณบด ี

10 รองศาสตราจารย์ ดร.สารภี  วรรณตรง  13 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
คณบด ี

11 อาจารย์นพฤทธิ์  จติรสายธาร 15 ก.ค. 2556 - 10 ม.ค. 2557 รักษาราชการแทนคณบด ี
 

12 อาจารย์ ดร.จงกิจ  วงษ์พนิิจ 11 ม.ค. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 รักษาราชการแทนคณบด ี
 

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฏา  พิณศรี                              29 มิ.ย. 2557 - 23 ส.ค. 2559             คณบดี    
 

14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฏา  พิณศรี 24 ส.ค.2559 - 19 ก.พ. 2560              รักษาราชการแทนคณบด ี
 

15 อาจารย์อลงกต เพชรศรีสุก                                20 ก.พ.2560 – 7 เม.ย.2560      รักษาราชการแทนคณบดี  
                             

16 อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง 8 เม.ย.2560 - ปัจจุบัน คณบด ี
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ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
 ปรัชญา มาตรฐานวิชาการ  สร้างสรรค์ภูมิปัญญา ร่วมพัฒนาสังคมและศิลปวัฒนธรรม 
 
 วิสัยทัศน์           
 ภายในปี พ.ศ.2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นองค์กรชั้นน าของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานควบคู่กับองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร คณาจารย์ บัณฑิต ให้มีทักษะการเรียนรู้ คู่คุณธรรมเพ่ือยกระดับ
การพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
 

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

 
ค่านิยมองค์กร 

 คณะมีค่านิยมองค์กร เพ่ือพัฒนาสู่เป้าหมาย คือ HUMAN for D 
 H  =  Happiness  องค์กรแห่งความสุข 
 U  =  Unity   องค์กรที่เป็นเอกภาพ 
 M  =  Management  องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
 A  =  Activeness  องค์กรที่ขยัน ตั้งใจ ท างานเชิงรุก 
 N  =  New Creation   องค์กรแห่งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่  
 FOR  = เพ่ือ 
 D  =  Development   องค์กรเพือ่พัฒนาองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น 
 
 วัตถุประสงค์ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์ ด าเนินงาน
ตามพันธกิจ ปรัชญา และวิสัยทัศน์ ดังนี้       
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
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วิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประชาคมอาเซียน    
 2. ส่งเสริมการสอน สนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์    
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น    
 4. ส่งเสริมสนับสนุนและธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม     
 5. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรและพัฒนาองค์กรให้มีเอกภาพและมีการบริหารจัดการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 

มาตรการของการประกันคุณภาพ 
 1. จัดให้มีหลักสูตรที่มีมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
ปัจจุบัน  โดยการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5  ปี       
  
 2. ผู้สอนต้องมีความรู้ความสามารถท่ีทันสมัย มีทักษะด้านการถ่ายทอด มีสื่อในการถ่ายทอด
ความรู้  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ         

3. มีสื่อตีพิมพ์และสื่ออิเลคทรอนิกส์ต่อเนื่อง โดยใช้สื่ออุปกรณ์และวิธีการที่ทันสมัยช่วยสอน
 4. จัดแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้เรียนได้รับความรู้คู่คุณธรรม เช่นศูนย์พัฒนา
จิต   วัด  และส านักปฏิบัติธรรม  เป็นต้น        
 5. ประสานงานกับแหล่งเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ในท้องถิ่น  เพื่อให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ          
 6. สร้างความเข้าใจให้บุคลากรเห็นความส าคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

คุณลักษณะบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 บัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
 1. มีองค์ความรู้ ความสามารถ และความศรัทธาในวิชาชีพของตน 
 2. มีทักษะในการแก้ปัญหา การวิเคราะห์เชิงเหตุผล การเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเอง 
 3. มีทักษะในการจัดการ ปฏิบัติงานด้วยตนเอง และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 4. มีความสามารถในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
 5. มีทักษะในการคิดสร้างสรรค์และร่วมพัฒนาท้องถิ่น 
 6. มีวินัยในตนเอง ยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 7. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 8. มีภาวะผู้น าและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 แผนยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ก าหนดทิศทางการพัฒนา ตามปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยท่ี 1 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสู่มืออาชีพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาอาจารย์และบุคลากร 
 เป้าประสงค์ :  พัฒนาคณาจารย์สายสอนด้านคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ
สูงขึน้และบุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาตนเองตามสายงาน 
 กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคณาจารย์สายสอนเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 มาตรการ 

1. จัดหาและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการระดับอุดมศึกษา 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นและมี

ความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและการตรวจสอบจากองค์กร
ภายนอก 
 กลยุทธ์ที่  2 สนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
 มาตรการ 

1. ปรับปรุงโครงสร้างให้มีประสิทธิภาพเหมาะกับงาน 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถที่ทันสมัยเพื่อการท างานอย่างมีระบบ 

 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานทันสมัย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์
 เป้าประสงค์ :  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานตรงกับความต้องการของท้องถิ่น
และตลาดแรงงานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่น
และในภูมิภาค 

มาตรการ 
1. เร่งพัฒนาศักยภาพ ความเข้มแข็งทางวิชาการทุก ๆ ด้าน 

 กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพให้มีคุณภาพ
สามารถแข่งขันได้ในระดับในระดับภูมิภาค 

มาตรการ 
1. ปฏิรูปกระบวนการผลิตบัณฑิต ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
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 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทักษะด้านภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

มาตรการ 
1. จัดกระบวนการเสริมสร้าง ทักษะ ให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษา และ

คอมพิวเตอร์ 
 กลยุทธ์ที่ 4 ปลูกฝังและเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมควบคู่กับความรู้ในแต่ 
ละศาสตร์ 

มาตรการ 
1. ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตร

บัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต ครุศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ให้มีประสิทธิภาพ
มีคุณธรรมและจริยธรรม 

2. มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนสนองความต้องการของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 
 กลยุทธ์ที่ 5 ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อย่างมีคุณภาพ 

มาตรการ 
1. เร่งพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานกับการเรียนการสอน 
2. มุ่งปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนของคณะให้เป็นกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 กลยุทธ์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กับภาครัฐ เอกชนทั้งในและต่างประเทศ 

มาตรการ 
1. สร้างความร่วมมือกับท้องถิ่นและประเทศสมาชิกอาเซียนในการจัดการศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การด้วยเทคโนโลยี และธรรมาภิ
บาล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์ : มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของการบริการ 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษ 

มาตรการ 
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1. ตั้งคณะกรรมการปรับแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ 
2. น าผลการประเมินการด าเนินงานของโครงการไปปรับปรุงในครั้งต่อไป 
3. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินการ  
4. เตรียมเอกสารเพ่ือรองรับการประเมินท้ังภายในและภายนอก 

 กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
การเรียนการสอน และจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือเอ้ือต่อองค์กรและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรการ 
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอน การ

วิจัย การให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 
2. ถ่ายทอด พัฒนาเผยแพร่นวัตกรรมและระบบสารสนเทศให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างภาพลักษณ์เพ่ือความเข้มแข็งขององค์กร การเงิน งบประมาณและการ
จัดสรร สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

มาตรการ 
1. ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมรอบอาคารทั้ง

ภายในและนอกอาคารของคณะให้สวยงาม และเอ้ือต่อกิจกรรมของหน่วยงาน เพ่ือส่งเสริมการเรียน
การสอนทางด้านสิ่งแวดล้อม 

2. บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและการบัญชีจากเงินรายได้
อุดหนุนจากรัฐบาลและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ เกณฑ์พึงรับ -พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ เพ่ือ
สนับสนุนพันธกิจและแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการวาง
แผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในองค์กรอย่างคุ้มค่า 

 
3. ส่งเสริมด้านการบริหารความรู้ ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการปฏิบัติงาน  

ด้านกลยุทธ์ และด้านการเงิน 
 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 4 วิจัยเข้มแข็งแหล่งภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการและรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 เป้าประสงค์ : พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่นสามารถน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกบริหารงานและสนับสนุนการผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 
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มาตรการ 
1. ก าหนดเป้าหมายทิศทางการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมจัดหาทุนสนับสนุน 
2. ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและพัฒนาเค้าโครงวิจัย 

 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาทางด้านวิชาการ ด้านงานวิจัย ด้านงาน
สร้างสรรค์ และด้านนวัตกรรม 

มาตรการ 
1. ส่งเสริมให้บุคลากร พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยและใช้ผลการวิจัยเป็น

เครื่องมือในการพัฒนาองค์กรพัฒนาการเรียนการสอน และสังคมท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมการบูรณาการในศาสตร์ต่าง ๆ กับพันธกิจคณะ 

 กลยุทธ์ที่ 3 วิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ตามศาสตร์ของการวิจัย และยกระดับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

มาตรการ 
1. ส่งเสริมให้มีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี และการวิจัยเชิงพัฒนา และการติดตาม

ประเมินผล 
2. ส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์และบุคลากรหลาย

รูปแบบ 
 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 5 ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การให้บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ : ให้บริการวิชาการท่ีมีคุณภาพร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับองค์ความรู้ทางวิชาการบน
พ้ืนฐานหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

มาตรการ 
1. พัฒนารูปแบบการให้บริการทางวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
2. สร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นส าหรับบุคลากรภายนอก 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบกลไกการให้บริการข้อมูลและแหล่งเรียนรู้วิชาการอย่างต่อเนื่องเป็น
ที่พ่ึงพิงให้ท้องถิ่น 

มาตรการ 
1. พัฒนาด้านรูปแบบการให้บริการ การจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
2. เปิดโอกาสให้บุคลากรท้องถิ่นได้เข้ามาใช้ข้อมูลอย่างทั่วถึง 
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 กลยุทธ์ที่ 3 จัดท าหลักสูตร และฝึกอบรมที่เป็นความต้องการของท้องถิ่นร่วมกับเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

มาตรการ 
1. เป็นศูนย์บริการข้อมูลและแหล่งวิชาการเพ่ือท้องถิ่น ภาครัฐและเอกชน 

  

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 6 ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม สร้างสรรค์ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยเชื่อมโยง
สากล 
 เป้าประสงค์ : เชิดชูภูมิปัญญาพ้ืนบ้านและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล 
 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 

มาตรการ 
1. รวบรวมข้อมูลและจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม 
2. จัดโครงการยกย่องเชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุน ส่งเสริม สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและ      
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน 

มาตรการ 
1. พัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ท้องถิ่น ประเทศสมาชิก

อาเซียนและนานาชาติ 
 กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างวัฒนธรรมไทยในองค์กร 

มาตรการ 
1. สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2. จัดโครงการในวันส าคัญของไทย เช่น โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถี 

พุทธ  
 

อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์        
 อัตลักษณ์นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 ประการ คือ คิดเป็นท าเป็น รู้กาลเทศะ 
จิตสาธารณะ  มีทักษะการสื่อสาร งามด้วยกิริยาวาจา หนักเอาเบาสู้ พร้อมท างานเรียนรู้ชุมชนเป็นฐาน 
และมีคุณธรรม 
 เอกลักษณ์  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล      
 อัตลักษณ์  คุณธรรมน าความรู้ สู่สัมมาชีพ  
 สีประจ าคณะ  สีน้ าเงิน 
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คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 1. อาจารย์ ดร.อัชราพร  สุขทอง  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 2. อาจารย์ ดร.อภิชาติ  แสงอัมพร  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ  ทรัพย์สิน    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 4. อาจารย์พรรณราย  ค าโสภา                 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 5. อาจารย์ ดร.พีรวัส  อินทวี                     รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและงานพัฒนาครู 
 6. อาจารย์รังสรรค์  จันทร์ไทย                   รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนงึนิตย์ ไสยโสภณ ผู้แทนคณาจารย์ 
 8. อาจารย์ตรีชฎา  สุขเกษม   ผู้แทนคณาจารย์ 
 9. อาจารย์ภาคภูมิ  ไตรศิริวาณิชย์  ผู้แทนคณาจารย์ 
 10. อาจารย์ ดร.วิโรจน์  ทองปลิว  ผู้แทนคณาจารย์ 
 11. อาจารย์วนมพร  พาหะนิชย์  ผู้แทนคณาจารย์ 
 12. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  มีกุศล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 13. รองศาสตราจารย์ ดร.สารภี  วรรณตรง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนนท์  รัตนรวมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 15. นายเทียม  ศิวะสุข   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 16. นายรังสฤษฎ์  จารุจิตร   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 17. นายสมนึก  ศูนย์กลาง   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 18. นางนุตสรา  มิ่งมงคล   รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานคณบดี 
 
 

คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
1. อาจารย์ ดร.อัชราพร  สุขทอง         คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ  ทรัพย์สิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ               
3. อาจารย์ ดร.อภิชาติ  แสงอัมพร      รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
4. อาจารย์พรรณราย  ค าโสภา          รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
5. อาจารย์ ดร.พีรวัส  อินทวี             รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและงานพัฒนาครู 
6. อาจารย์รังสรรค์  จันทร์ไทย           รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์     ประธานหลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป  แขรัมย์    ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย 
9. อาจารย์เกษราภรณ์  สุพรรณฝ่าย            ประธานหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ฯ 
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คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (ต่อ)                                 
10. อาจารย์ภาณุวัฒน์  พันธโคตร์         ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ 

สื่อสาร         
11. อาจารย์กาญจนา  เถาว์ชาลี          ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
12. อาจารย์ ดร.ศศิธร  ศูนย์กลาง         ประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
13. ร้อยตรีเกียงศักดิ์  เตียเจริญวรรธน์  ประธานหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์  
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกิจ วงษ์พินิจ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
15. อาจารย์วนมพร  พาหะนิชย์         ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา 
16. อาจารย์ชัชวาล  สนิทสันเทียะ       ประธานหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีศึกษา 
17. อาจารย์ ดร.จ านงค์  จันทร์เขียว    ประธานหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์ 
18. อาจารย์ ดร.ทองอินทร์  ไหวดี       ประธานหลักสูตรสาขาวิชายุทธศาสตร์การ 

พัฒนาภูมิภาค 
19. อาจารย์ ดร.สุรีย์ฉาย  สุคันธรัต    ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนา 

ท้องถิ่นและภูมิภาค 
20. อาจารย์ ดร.ด าเกิง  โถทอง        ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา 

มหาบัณฑิต 
21. นางนุตสรา  มิ่งมงคล               รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานคณบดี 
 

โครงสร้างองค์กร           
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้มีการบริหารงานโดยจัดโครงสร้างหน่วยงานให้
สอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ โดยประกอบด้วย      
 โครงสร้างองค์กรที่มีการจัดแบ่งการบริหารองค์กร ออกเป็น งานบริหารทั่วไป งานบริการ
การศึกษา  และงานพัฒนาบัณฑิต ซึ่งเป็นไปตามประกาศการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ โครงสร้างการบริหารจัดการและโครงสร้างต าแหน่งงาน โดยมีการแบ่งโครงสร้างการ
บริหารที่ประกอบด้วย คณบดี เป็นผู้บริหารสูงสุด โดยมีรองคณบดี 5 ต าแหน่ง ประกอบด้วย รอง
คณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการและงานพัฒนาครู และรองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับงานที่
ปรากฏในโครงสร้างองค์กร นอกจากนั้นยังมีผู้ช่วยคณบดีอีก 1 ต าแหน่ง ส าหรับฝ่ายบริหารงาน
ประจ า มีหัวหน้าส านักงานคณบดีเป็นหัวหน้า และมีกลุ่มงานที่ขึ้นกับหัวหน้าส านักงานคณบดี 
ประกอบด้วย 
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 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  ซึ่งดูแลงานดังต่อไปนี้ การเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบุคคล งาน
แผนงานและงบประมาณ  งานธุรการและเลขานุการ งานประกันคุณภาพการศึกษา  
 กลุ่มงานบริการวิชาการ ซึ่งดูแลงานดังต่อไปนี้ งานหลักสูตร และบัณฑิตศึกษางานการเรียน
การสอนและประเมินผล งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ งานบริการวิชาการ   
 กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา ซึ่งดูแลงานดังต่อไปนี้ งานพัฒนานักศึกษา งานศิลปวัฒนธรรม และ
งานกิจการพิเศษ งานประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ งานอาคารสถานที่  
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โครงสร้างขององค์กรคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานคณบดี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

งานบริหารท่ัวไป งานบริการการศึกษา งานพัฒนาบัณฑิต 
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โครงสร้างการบริหารจัดการและโครงสร้างต าแหน่งงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

คณบดี 
 

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
และงานพัฒนาคร ู

รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา  

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร  

รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
และกิจการพิเศษ 

หัวหน้าส านักงานคณบดี 
 

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

งานพัฒนานักศึกษา 

-การพฒันานักศึกษา 

-งานแนะนวการศึกษาและอาชีพ 

-งานกิจกรรมนักศึกษา 

-งานระดมทุนเพื่อการศึกษา 

-งานสโมสรนักศึกษา 

-สมาคมศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

-งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

-การจัดการความเสี่ยง 

งานบริหารงานทั่วไป 
-งานธุรการและสารบรรณ 
-การเงินและบญัชี 
-พัสดุและการจดัซื้อจัดจ้าง 
-แผนงาน แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ   
 การ และแผนงานงบประมาณ 
-การบริหารงานบุคคล 
-การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
-การประกันคณุภาพการศึกษา 

 

งานบริการวิชาการ 

-การบริการวิชาการตาม               

ราโชบายและพันธกิจของ

มหาวิทยาลยัราชภฏั 

-การบริการวิชาการอื่น ๆ  

-การพัฒนารายได ้

-งานห้องสมุด 

-ศูนย์ข้อมูลการเรียนรู ้

-การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู

งานศิลปวัฒนธรรมและ

กิจการพิเศษ 

-งานศิลปวัฒนธรรม 

-สวัสดิการบุคลากร 

-วันส าคัญต่างๆ/วันนักขัตฤกษ ์

-งานประชาสัมพันธ์  

และงานโสตทัศนศึกษา 

-งานอาคารสถานที่ 

-ระบบความปลอดภัย 

ผู้ช่วยคณบดี 
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โครงสร้างการปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

งานบริการการศึกษา 
-แผนการเรียนการสอน 
-ผลการเรียน 
-งานหลักสูตร 
-การวิจัย 
-การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
- บทความ/วารสาร 
-บัณฑิตศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

-การพัฒนานักศึกษา 

-งานแนะนวการศึกษาและอาชีพ 

-งานกิจกรรมนักศึกษา 

-งานระดมทุนเพื่อการศึกษา 

-งานสโมสรนักศึกษา 

-สมาคมศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

-งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

-การจัดการความเสี่ยง 

 

งานบริหารงานทั่วไป 
-งานธุรการและสารบรรณ 
-การเงินและบญัชี 
-พัสดุและการจดัซื้อจัดจ้าง 
-แผนงาน แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
การ และแผนงานงบประมาณ 
-การบริหารงานบุคคล 
-การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

งานบริการวิชาการ 

-การบริการวิชาการตาม               

ราโชบายและพันธกิจของ

มหาวิทยาลยัราชภฏั 

-การบริการวิชาการอื่น ๆ  

-การพัฒนารายได ้

-งานห้องสมุด 

-ศูนย์ข้อมูลการเรียนรู ้

-การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู

งานศิลปวัฒนธรรมและกิจการ

พิเศษ 

-งานศิลปวัฒนธรรม 

-สวัสดิการบุคลากร 

-วันส าคัญต่างๆ/วันนักขัตฤกษ ์

-งานประชาสัมพันธ์  

และงานโสตทัศนศกึษา 

-งานอาคารสถานที่ 

-ระบบความปลอดภัย - นางนุตสรา  มิ่งมงคล 
- นางสาวณฐิภาวลั ท่าทอง 
- นายเกียรติศักดิ์  ยี่เข่ง 
- นายวัฒนชัย  ภาคพรหม 
- นางสาวภทพร  ศรีโกตะเพชร 
- นางสาววารุณี  วาลีประโคน 
- นางสาวรุจิราพร  ศาลางาม 
- นางสาวอุษนีย์  จะมัวด ี

- นายศักดิ์ชัย ท่าทอง 
- นายเอกพงศ์  โภคทรัพย์  
- นายธนาพล  แจ้งสว่างศร ี
- นางปิยนุช  ผมพันธ์  
-นางจุฑากนก  เพชรศรีสุก 
-นายอร่าม  มุลาลินน ์
-นายอดิศักดิ์  ชมด ี
-นายชนาวัฒน์  จอนจอหอ  

- นายพัทธ์  สุทธิประภา 
- นายอุทัย  ก าจร   
  นายปรพล  ปานเย็น 

 

- นางสาวภีรมติร  สุจินพรัหม 
- นางสาวทองพันธ์  แพใหญ่  
- นายอนันต์  แสวงมี  
   

- นางจิตประสงค์  จันทคล้าย 
- นางสาวศศิธร  ศูนย์กลาง 
- นายณัฐนันท์  แสงสว่าง 

 

นางนุตสรา  มิ่งมงคล               
หัวหน้าส านักงานคณบดี                  
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ภาระหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของงาน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต
และบุคลากรที่มีคุณธรรม คุณภาพชีวิตและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของท้องถิ่นและนโยบาย ของมหาวิทยาลัยส่งเสริมการสอน  สนับสนุนงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมให้การสนับสนุนและพัฒนาบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ส่งเสริม
สนับสนุนและธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์        
ตามค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 0013/2562 เรื่องมอบหมายภาระงานบุคลากรภายใน
ส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

เพ่ือให้การด าเนินงานและการบริหารจัดการของคณะมีประสิทธิภาพ จึงแบ่งส่วนราชการ
ภายในออกเป็นกลุ่มงานซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงานและมีภาระหน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. ด าเนินการเก่ียวกับงานบริหารทั่วไป     
  2. ด าเนินการเก่ียวกับงานบริการการศึกษา     
  3. ด าเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาบัณฑิต 

  

1. งานบริหารทั่วไป รับผิดชอบเกี่ยวกับ      
1.1 ศึกษาวิเคราะห์กฎระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการและข้อบังคับที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่

ความรับผิดชอบทั้งที่ส่วนราชการส่วนกลางและมหาวิทยาลัยก าหนด  เพ่ือปฏิบัติและแนะน าให้
ค าปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง  

1.2 ด าเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณของคณะฯ 
1.3 ท าหน้าที่เลขานุการและด าเนินงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ การ

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ และการประชุมบุคลากรของคณะฯ  
1.4 ด าเนินการเกี่ยวกับงานบุคคลของคณะฯ 
1.5 ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมปัญหาเกี่ยวกับระบบงานของคณะฯ เพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานของคณะฯ 
1.6 ด าเนินการจัดการเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานและปฏิทินการปฏิบัติงานของคณะฯ 
1.7 ด าเนินการเกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศของคณะฯ 
1.8 ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของคณะฯ 
1.9 ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพของงานบริหารทั่วไป 
1.10 จัดท ารายงานประจ าปีของงานในหน้าที่ 
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1.11 ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบกับหน่วยงานและบุคคล
ที่เก่ียวข้อง 

1.12 ด าเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ การเงิน บัญชี และอาคารสถานที่ของคณะฯ 
1.13 ด าเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติ เบิก-จ่าย งบประมาณ ของคณะฯ 
1.14 ด าเนินการเกี่ยวกับการ เบิก-จ่าย งบประมาณ ของคณะฯ  
1.15 ด าเนินการเกี่ยวกับเงินเดือน เงินสมทบประกันสังคม ของคณะฯ   
1.16 ด าเนินการประสานกับกองกลางเกี่ยวกับการดูแลอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และ

สิ่งแวดล้อมของคณะฯ  
1.17 ประสานงาน ติดตาม และรายงานเรื่องเร่งด่วนต่อผู้บังคับบัญชา 
1.18 ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพของงานพัสดุ การเงิน บัญชี และอาคาร

สถานที ่
1.19 จัดท ารายงานประจ าปี ของงานพัสดุ การเงิน บัญชี และอาคารสถานที่ 
1.20 ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบกับหน่วยงานและบุคคลที่

เกี่ยวข้อง 
1.21 ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ 
1.22 ด าเนินการเกี่ยวกับงานนโยบาย แผนงาน และการประกันคุณภาพของคณะฯ 
1.23 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ 

และของคณะฯ           
1.24 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการของคณะฯ    
1.25 วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร  
1.26 ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีของคณะฯ     
1.27 ด าเนินการจัดท าประมาณการรายจ่ายและค าขอตั้งงบประมาณของคณะฯ  
1.28 ด าเนินการรายงานแผน-ผล การปฏิบัติงานรายไตรมาส    
1.29 ด าเนินการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างคณะฯ กับ มหาวิทยาลัยฯ 

และรายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองฯ      
1.30 ด าเนินการจัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ   
1.31 ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของคณะฯ    
1.32 ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของคณะฯ   
1.33 ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน      
1.34 ด าเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะฯ เพ่ือปรับปรุงและ

พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น         
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1.35 ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่กับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
1.36 ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานใน

หน้าที่ 
  

2. งานบริการการศึกษา รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
 2.1 ศึกษาวิเคราะห์กฎระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข และข้อบังคับที่เกี่ยวกับงาน

ในหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งส่วนราชการส่วนกลางและมหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือปฏิบัติและแนะน าให้
ค าปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง    

2.2 ด าเนินการเกี่ยวกับการบริการการศึกษา แนะแนวและพัฒนานักศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        

2.3 ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดแผนการเรียน ตารางเรียน การเพ่ิม-ถอนรายวิชา 
2.4 ด าเนินการเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา    
2.5 ด าเนินการจัดท าโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ   
2.6 ด า เนินการจัดท าโครงการอบรมการจัดท ารายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ         
2.7 ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท า พัฒนา ปรับปรุง หลักสูตร    
2.8 ด าเนินการเกี่ยวกับการส ารวจ วิเคราะห์ วิจัย ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ความ

พึงพอใจของบัณฑิต การประเมินหลักสูตร ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส านักงานคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์           

2.9 ด าเนินการด้านการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต    
2.10 ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบกับหน่วยงานและบุคคลที่

เกี่ยวข้อง          
2.11 จัดท าสถิติข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพ่ือบริการ ประกอบการ

ตัดสินใจของผู้บริหารและเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน     
2.12 ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ งานบริการการศึกษา แนะแนว 

และพัฒนานักศึกษา          
2.13 ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพด้านงานบริการการศึกษา แนะแนว และ

พัฒนานักศึกษา 
2.14 ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานใน

หน้าที่ 
2.15 ด าเนินจัดท าแผนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
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2.16 ด าเนินการจัดท าแผนบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
2.17 ด าเนินจัดท าแผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2.18 ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดโครงการอบรมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
2.19 จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ

บริหารงานวิจัยสร้างสรรค์          
2.20 ด าเนินการเกี่ยวกับระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์         
2.21 ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหา ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค ์          
2.22 ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพของงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       
2.23 จัดท าคู่มือและให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับหน่วยงานวิจัย การบริการวิชาการ และท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม            
2.24 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านงานวิจัย งานบริการวิชาการ เช่น ทุนวิจัยทั้ง

ภายในและภายนอก การสัมมนา/อบรม/ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และการตีพิมพ์
เผยแพร่ของอาจารย์            

2.25 ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าวารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
2.26 ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้อยู่ใน

สภาพที่เหมาะสมในการใช้พร้อมด้วยระบบการใช้ห้องสมุดที่สามารถเชื่อโยงกับส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์         

2.27 ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบกับหน่วยงานและบุคลที่ 
เกี่ยวข้อง 

2.28 ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานใน
หน้าที่ 
 3. งานพัฒนาบัณฑิต  รับผิดชอบเกี่ยวกับ 

3.1 ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและข้อบังคับที่เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบทั้งที่ส่วนราชการส่วนกลางและมหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือปฏิบัติและแนะน าให้
ค าปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

3.2 จัดท าแผนโครงการหรือกิจกรรมประจ าปีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
3.3 ด าเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ 
3.4 ควบคุมดูแล ประสานงานและให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานของสโมสรนักศึกษา              
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3.5 ควบคุมดูแล ประสานงานและให้ค าปรึกษาด้านการจัดตั้งและการด าเนินงานของชมรม
ต่างๆ       

3.6 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาและชมรมต่าง ๆ  
3.7 ส่งเสริม สนับสนุนและน านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก 
3.8 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3.9 สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นและ

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

สาธารณชน 
3.14 ร่วมกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในหน่วยงาน 
3.15 ประสานงานกับแหล่งทุนและเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษาให้แก่นิสิต 
3.16 ประสานงานและติดตามผลการจัดสรรทุนการศึกษาทุกประเภท กับกองกิจการ

นิสิต 
3.17 รายงานผลการจัดสรรทุนการศึกษา และ/หรือผลการศึกษาของนิสิตที่ได้รับทุน

ตามเงื่อนไขทุนใหแ้ก่เจ้าของทุนการศึกษาทราบ 
3.18 รวบรวมแบบค าขอกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาและเอกสารประกอบการขอกู้ยืม ตรวจ

เอกสารหลักฐานเพื่อพิจารณาผู้มีสิทธิขอกู้ยืมให้กับมหาวิทยาลัย 
3.19 รวบรวมสัญญาการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาและตรวจเอกสารหลักฐานประกอบการ

กู้ยืมส่งกองกิจการนิสิต 
3.20 ประสานงานและแนะน านิสิตในการขอความอนุเคราะห์ต่างๆ เช่น พาหนะ อาคาร

สถานที ่
3.21 ประสาน และดาเนินงานเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพให้กับนิสิตในด้านต่างๆที่

เกี่ยวกับกิจกรรมหรือโครงการ 
3.22 ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ พัฒนาและ

ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ วิธีการ และเทคนิคต่างๆ เพ่ือพัฒนา
งานวิชาการพัฒนาระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

3.23 จัดท าวิจัยต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และด้านที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามา
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ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้านการแนะ
แนวการศึกษาและอาชีพ เพ่ือให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 

3.24 ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ทางด้านการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการเข้าร่วม
ประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ทั้งในและต่างประเทศ 
เพ่ือให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

3.25 ก าหนดนโยบาย และแผนงาน หรือโครงการของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือ
ร่วมวางแผนการท างาน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ ในระดับกลยุทธ์ของ
สถาบันอุดมศึกษา มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล เพ่ือให้บรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3.26 ประสานการท างานโครงการต่างๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น 
3.27 ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก่หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้ง

ในและต่างประเทศ เพ่ือเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน   
3.28 ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ชี้แจง และตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยากซับซ้อน

มาก เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ให้บุคคลหรือหน่วยงาน
สามารถด าเนินงานได้ลุล่วงเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้    

3.29 เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพ่ือให้บุคคล
ทั่วไปได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์     

3.30  ประสานงานกับสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์  
3.31 จัดท าแผนโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา  
3.32 ด าเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้   
3.33 ให้ความรู้ ความเข้าใจในด้านระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา 
3.34 ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครองเก่ียวกับการพัฒนาวินัยนักศึกษา 
3.35 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ประพฤติและปฏิบัติตนตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรมอันดี       
3.36 ด าเนินการเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการกระท าความดีของนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง

และเกียรติภูมิให้แก่มหาวิทยาลัย           
3.37 ก าหนดมาตรการป้องกันปัญหาการก่อความไม่สงบทั้ งภายในและภายนอก

วิทยาลัย           
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3.38 ด าเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนการกระท าผิดระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย             

3.39 เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเสริมสร้างระเบียบวินัย
นักศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพและสถานการณ์ปัจจุบัน      

3.40 สรุปและประเมินผลกิจกรรมโครงการ     
3.41 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
3.42 ประสานงานสาขาวิชา ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาภูมิภาค 
 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ นางสาวภทพร ศรีโกตะเพชร  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ  มีหน้าที่ที่รับผิดชอบและได้รับมอบหมาย มีดังนี้ 
  1. ศึกษาวิเคราะห์กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าที่งาน
นโยบายและแผน   
  2. จัดเตรียมเก่ียวกับประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
  3. ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕  ปี 
  4. ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  5. รวบรวมและจัดท าข้อมูลประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณข้ันต่ าเพ่ือ
ประกอบการ 
  6. จัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 

  7. จัดท ากรอบวงเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ 
  8. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือกลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณใน 

การจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  9. สร้างรหัสโครงการในระบบ ๓  มิติ เพื่อใช้ในการก าหนดรหัสโครงการ  ดังนี้  

งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณรายได้เงินนอกงบประมาณ  และงบประมาณบัณฑิตศึกษา 
  10. ด าเนินการจัดท าปฏิทินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
 11. จัดท าแผนด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
 12. จัดท าแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 

  13. จัดท าตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
  14. จัดท าโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
  15. จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและรวบรวม

รายการครุภัณฑ์ 
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  16. จัดประชุมเพ่ือพิจารณาการจัดล าดับรายการครุภัณฑ์ 
  17. จัดท าทะเบียนคุมงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  18. ลงทะเบียนคุมรายจ่ายเรื่องเบิก -จ่าย เรื่องจัดซื้อ จัดจ้าง  และตัดยอด

งบประมาณรายจ่ายงบประมาณพัสดุ การเงินและบัญชี กองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-จ่ายลักษณะ ๓ มิติ  
โดยแยกเป็นงบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณรายได้เงินนอกงบประมาณ  และงบประมาณ
บัณฑิตศึกษา 

  19. ด าเนินการโอนเปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ 
  20. ด าเนินการ ประสาน และตรวจสอบโครงการ ลงรหัส และงบประมาณตาม

แผนงานปฏิบัติงานประจ าปีของคณะ/สาขาวิชา เพื่อเสนอขออนุมัติโครงการต่อหัวหน้าหน่วยงาน 
  21. ตรวจสอบลงข้อมูลงบประมาณ รหัสงบประมาณท่ีเบิกจ่ายในใบยืมเงินทดรองจ่าย 
  22. ตรวจสอบโครงการที่หน่วยงานขออนุมัติให้เป็นไปตามแผนปฎิบัติงานประจ าปี 
  23. จัดท ารายงานการใช้เงินตามโครงการ  เงินนอกงบประมาณ เงินงบประมาณ

บัณฑิต และเงินนอกงบประมาณ 
  24. จัดท ารายงานผลการปฎิบัติงานประจ าปี 
  25. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้และ

งบประมาณแผ่นดินตามไตรมาส ( 4 ไตรมาส ) 
  26. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ส่วนที่  ๓  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
เรื่อง การจดัท าค าขอตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 

  การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจัดการงบประมาณถือได้ว่าเป็น
หนึ่งในหัวใจส าคัญของการบริหารงานขององค์กรที่มีผลต่อความส าเร็จในการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน ปัจจุบันสถานการณ์ต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก    ไม่
ว่าด้านการเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ส่งผลให้งานนโยบายและแผนต้องปรับแผนและ
ทบทวนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ทั้งนี้ เนื่องจาก
งบประมาณเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ดังนั้น การวางแผนที่ดี การก าหนดแนวทางวิธีการ
ปฏิบัติงานล่วงหน้า การวิเคราะห์ ประเมินผลอย่างรอบคอบและเป็นระบบ การจัดล าดับความส าคัญ
ของงาน จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  อันจะก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ต่อส่วนรวมและองค์กรอย่างสูงสุด ประกอบกับตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือ
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์นั้น ได้มีการเชื่อมโยงงานและการใช้จ่ายเงินเข้าด้วยกัน โดยก าหนดไว้เป็นตัวชี้วัด
หนึ่งขององค์กร ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือจัดท า
ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  สนับสนุนการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์  เพ่ือใช้ในการขอรับ
จัดสรรงบประมาณ  
  การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป
ที่ใช้ประกอบการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ได้แก่ ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ระดับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หน่วยงานจักต้องด าเนินการ ได้แก่ การจัดท าค าขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงาน ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมตัวอย่างการจัดท า
ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมถึงข้อมูลประกอบการจัดท าโครงการ อาทิ แบบ PL101 
PL102 PL103 PL104 PL201 PL202 PL203 PL301 PL302 ค าอธิบายประเภทงบรายจ่าย หลักเกณฑ์
การก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณและในการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ได้รวบรวมชื่อโครงการจ าแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและเป้าประสงค์ใน
แต่ละยุทธศาสตร์ ที่ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยและทุกหน่วยงาน โดยความอนุเคราะห์จาก
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีคณะ/ประธานหลักสูตร/หัวหน้ากลุ่มงาน ที่รับผิดชอบงานวางแผน
และพัฒนา และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ได้ร่วมกันสังเคราะห์และจัดท าจากการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดในการจัดท าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็น
เครื่องมือของฝ่ายบริหารท าให้มีประสิทธิภาพในการวางแผนทาง การเงิน เนื่องจากเป็นแผนงานที่
แสดงออกในลักษณะเชิงปริมาณที่จะเกิดขึ้นในเวลาที่ก าหนด เช่น รายสัปดาห์รายเดือนรายไตรมาส 
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เห็นชอบ 

หรือ รายปี  ช่วยในการวางแผน  ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
และควบคุมแผนงาน ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานได้อย่างดี ซึ่งการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณมีข้ันตอนการด าเนินงาน  8 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ 

 

   เร่ิมต้น 

2.จัดประชุมคณะ/สาขาวิชา ช้ีแจงแบบฟอร์มขั้นตอนการจดัท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

1.กองนโยบายและแผนแจ้งรายละเอียด

แบบฟอร์มค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย

ประจ าป ี

3. คณะ/สาขา จัดท ารายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

5. เจ้าหน้าท่ีแผนรวบรวมรายละเอียดค าขอค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ของคณะ/สาขา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง 

7. สรุปค าขอตั้งงบประมาณรายจา่ยประจ าป ี

8. เสนอคณบดีลงนามค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีและส่งค าขอ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีฉบับสมบูรณไ์ปยังกองนโยบายและแผน เพื่อเสนอ

ขออนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 

สิ้นสุด 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองค าขอค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 

แก้ไข 

แผนภูมิ (Flow Chart) แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

แก้ไข 

6. เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองคณะ 
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ขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลรายละเอียดแบบฟอร์มค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 แบบฟอร์มค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ก าหนดมาเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน เพ่ีอก าหนดกิจกรรม/โครงการ ให้บรรลุตามแผนพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่วางไว้ โดยให้
หน่วยงานจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
มีข้ันตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 

1.1  รับทราบแบบฟอร์มการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ จากกอง
นโยบายและแผน ซึ่งหน่วยงานจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีขึ้น เพ่ือเสนอขอรับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจากมหาวิทยาลัย โดยผ่านกระบวนการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายหน่วยงานต้องระบุข้อมูลพ้ืนฐานของ
หน่วยงาน โครงการที่หน่วยงานจะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น ซึ่งจะต้องสอดคล้องและอยู่ ภายใต้
โครงการที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย  

1.1.1 แบบค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน ข้อมูลหน่วยงาน ได้แก่  

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหน่วยงาน (ถ้ามี) และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  
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1.1.2 หน่วยงานวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การจัดสรร 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย กับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  
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1.1.3 หน่วยงานจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยใช้แบบขออนุมัติ
โครงการและแผนปฏิบัติการ (PL.201) และหากโครงการดังกล่าวมีการขอรับการจัดสรรค่าครุภัณฑ์หรือ
ค่าสิ่งก่อสร้าง ให้หน่วยงานจัดทารายละเอียดครุภัณฑ์ ตามแบบ PL.202 และจัดทารายละเอียดการขอ
ตั้งสิ่งก่อสร้าง ตามแบบ PL.203 สาหรับการขอตั้งสิ่งก่อสร้างหน่วยงานจะต้องระบุรายละเอียดให้
ชัดเจนและต้องแนบแบบรูปรายการ และใบประมาณราคา (BOQ) ซึ่งก าหนดแบบฟอร์มโครงการที่
ขอรับจัดสรรประจ าปีงบประมาณ จ านวน 9 ฟอร์ม มีรายละเอียดดังนี้   

   1.1.3.1  แบบฟอร์ม PL101 สรุปค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย จ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและแหล่งงบประมาณ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.3.2 แบบฟอร์มPL102 สรุปค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายและประเภทงบรายจ่าย 
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1.1.3.3 แบบฟอร์ม PL103 แบบฟอร์มสรุปค าขอตั้งค่าครุภัณฑ์ 

 
1.1.3.4 แบบฟอร์ม PL104 สรุปค าขอตั้งสิ่งก่อสร้าง 
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1.1.3.5 แบบฟอร์ม PL201 แบบขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการ 
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 1.1.3.6 แบบฟอร์ม PL202 รายละเอียดการขอตั้งค่าครุภัณฑ์ 
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 1.1.3.7 แบบฟอร์ม PL203 สรุปค าขอตั้งครุภัณฑ์ 
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 1.1.3.8 แบบฟอร์ม PL301 แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต
โครงการ งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่าย
งบประมาณและประเภทงบรายจ่าย 

 
1.1.3.9 แบบฟอร์ม PL302 แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย

งบประมาณ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิตและโครงการ 
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1.1.3.9 แบบฟอร์ม PL302 แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิตและโครงการ (ต่อ) 

 
 
 ปัญหา : ขาดรายละเอียดการอธิบายข้อมูล และวิธีด าเนินการในแบบฟอร์ม 

แนวทางแก้ไขปัญหา : ขอค าปรึกษาจากกองนโยบายและแผน เพื่อน าข้อมูลมาอธิบายการ
กรอกข้อมูลในแต่ละแบบฟอร์มให้ชัดเจน ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและเข้าใจง่าย 

ข้อเสนอแนะ : ในการน าเสนอแบบฟอร์ม ควรมีการจัดประชุมส าหรับเจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน เพ่ือสร้างความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติในการจัดท าแบบฟอร์ม PL201-PL302 เพ่ือที่จะ
ได้เผยแพร่อธิบายให้แก่หลักสูตร/สาขาวิชา ที่จะต้องด าเนินการต่อไป 
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ขัน้ตอนที่ 2 จัดประชุมคณะ/สาขาวิชา ชี้แจงแบบฟอร์มขั้นตอนการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และวางแผนการด าเนินงาน 
 หลังจากที่ เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนคณะ รับทราบแบบฟอร์มค าขอ ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และได้รับหนังสือจากกองนโยบายและแผน ขอน าส่งแบบฟอร์ม ค าขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ เพ่ือใช้ในการขอรับจัดสรรงบประมาณ โดยมีหนังสือสั่งการ
จากผู้บริหาร ให้ด าเนินการในเรื่องดังกล่าว และจัดประชุมชี้แจ้งข้อมูลและวางแผนการด าเนินงานให้กับ
ผู้รับผิดชอบ และประธานหลักสูตร ดังนี้ 

2.1 จัดท าหนังสือเชิญประชุม โดยมีคณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตร เพ่ือเข้าร่วมรับฟังการ
ชี้แจงแบบฟอร์มขั้นตอนการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ให้กับผู้รับผิดชอบกิจกรรม/
โครงการ และประธานหลักสูตร 

 

 
ภาพที่    ตัวอย่างบันทึกข้อความเชิญประชุม 
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2.2 ติดต่อประสานงานจองห้องประชุม โดยขอแบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบ ซึ่งจะต้องเขียนใบขออนุญาตใช้ห้อง
ประชุมระบุ วัน เวลา สถานที่ ในการขอใช้ห้องประชุม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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2.3 จัดประชุมคณะผู้รับผิดชอบ ประธานหลักสูตร หรือตัวแทนหลักสูตร เพื่อรับฟังการชี้แจง
แบบฟอร์มขั้นตอนการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อใช้ในการขอรับจัดสรร
งบประมาณภาพรวมระดับคณะ หากมีข้อสงสัยให้ประสานรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแล 

 

ตัวอย่างวาระการประชุม 
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2.4 จัดท าบันทึกขอเสนอลงนามจากผู้บริหาร ก าหนดวันเวลาให้ส่งข้อมูลในการส่งค าขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

 
 

ตัวอย่างหนังสือลงนามให้จัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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ขั้นตอนที่ 3 คณะ/สาขา จัดท ารายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ผู้รับผิดชอบ หรือ ประธานหลักสูตรจะต้อง
จัดท าค าขอตั้งงบประมาณ ซึ่งในแบบฟอร์มจะก าหนดกิจกรรมโครงการในแต่ละปีงบประมาณที่
ผู้รับผิดชอบจะต้องด าเนินการตามภารกิจงานของกลุ่มงานและของหลักสูตร ส่งมายังคณะเพ่ือจะได้
รวบรวมข้อมูลทั้งหมด ส่งไปยังกองนโยบายและแผน โดยใช้แบบฟอร์ม PL201 แบบขออนุมัติโครงการ
และแผนปฏิบัติการ มีข้ันตอนดังนี้ 
 3.1 ดาวโหลดแบบฟอร์ม PL201 แบบขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการ 
       -  เข้ า ไปที่ เ ว็บ ไซต์กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลั ยราชภัฏสุ ริ นทร์  หรื อ 
https://plans.srru.ac.th 
 
 

 

 
 
 

https://plans.srru.ac.th/
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คลิกท่ี      เอกสารดาวน์โหลด    

 
คลิกท่ี     เลือกงบประมาณ 

ค
ลิ
ก
ที่     
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ล
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- คลิกเลือกแบบฟอร์มค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

 
 
- คลิกดาวน์โหลดไฟล์ แบบฟอร์มเอกสารตั้งงบประมาณ 
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3.2 การจัดท าแบบขออนุมติโครงการและแผนปฏิบัติการ ตามแบบฟอร์ม PL201 ดังนี้ 
 3.2.1 ความเชื่อมโยงในระดับแผนต่างๆ ได้แก่ ความสอดคล้องเป้าหมายยุทธศาสตร์

ชาติ ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ความสอดคล้องกับแผนความมั่นคงของชาติ ความ
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ความสอดคล้องกับ
แผนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แผนพัฒนาของหน่วยงาน และการประกันคุณภาพการศึกษา 

 3.2.2 หลักการและเหตุผล ให้ระบุ สาเหตุ ปัญหา และความจ าเป็นที่ต้องการจัด
โครงการ ตลอดจนความต้องการในการพัฒนา เพ่ือให้เห็นถึงความส าคัญ ความจ าเป็นในการจัดโครง 

 3.3.3 วัตถุประสงค์ ให้ระบุ สิ่งที่ต้องการหลังจากจัดโครงการ ว่าต้องการให้เกิดสิ่งที่
คาดว่าจะได้รับ และก าหนดวัตถุประสงค์ในสิ่งที่เป็นไปได้ และสามารถวัดผลได้ 

3.3.4 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ เข้าร่วมโครงการ ใส่กลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้บริหาร อาจารย์ 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการหรือสายสนับสนุน พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งบรายได้ นักศึกษา ระบุจ านวนของกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ 

  3.3.5 ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ   
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ก าหนดจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  ร้อยละของวัตถุประสงค์ของโครงการที่บรรลุผล 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มีความรู้ความ
เข้าใจ  
   - ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน ค่าใช่จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัต ิ
   - ค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ จ านวน .............คน  
   - ค่าเป้าหมายเชิงคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ..........หรือ ร้อยละ....... 
   - ค่าเป้าหมายเชิงต้นทุน จ านวน...............บาท 
  3.3.6 สถานที่ด าเนินการ ให้ระบุสถานที่ท่ีจะด าเนินกิจกรรม/โครงการ 

 3.3.7 กิจกรรมและแผนการด าเนินกิจกรรม แสดงขั้นตอนภารกิจที่จะต้องท าให้การ
ด าเนินงานตามโครงการและระยะเวลาในการปฏิบัติ  แต่ละขั้นตอน เพ่ือให้ผู้ท าโครงการสามารถลงมือ
ปฏิบัติงานได้ มีระยะเวลากิจกรรมว่าจะท าเมื่อใด เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมโครงการและเป็น
แนวทางในการพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการโดยอาจเขียนในรูปแบบของแต่ละขั้นตอนในการ
ด าเนินงาน หรือรูปแบบ PDCA 
  3.3.8 งบประมาณ ระบุจ านวนงบประมาณแยกเป็นงบประมาณแผ่นดิน และรายได้ 
จาก ในการด าเนินกิจกรรมโครงการ 
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  3.3.9 กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ เป็นการก าหนดแหล่งที่ มาของ
งบประมาณ ระบุประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบด าเนินงาน ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย งบรายจ่ายอ่ืน ค่าจ้าง
ลูกจ้าง เป็นต้น รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเบิกเป็นประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของโครงการ ซึ่งควร
จ าแนกรายการค่าใช้จ่ายให้อย่างชัดเจน เช่น ยอดรายจ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ค่าตอบแทน
วิทยากร บุคลากร เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าสถานที่ ค่าพาหนะ  ฯลฯ งบประมาณค่าใช้จ่ายโดยรวม  
  3.3.10 ผลการด าเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการระบุประโยชน์ที่คิดว่าจะได้จาก
ความส าเร็จเมื่อสิ้นสุดโครงการ เป็นการระบุว่าใครจะได้รับผลประโยชน์และผลกระทบหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณและต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  มิใช่คัดลอก
วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายมาใส่ 
  ผลผลิต ผลที่เกิดขึ้นทันที ผลโดยตรงจากการด าเนินโครงการกิจกรรมเสร็จสิ้น เช่น 
คุณภาพของนักเรียน สมรรถภาพของบัณฑิต หรือผู้ผ่านการฝึกอบรม   

ผลลัพธ์ ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจาก 
ผลกระทบ 
  ผลกระทบ ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต 
  3.3.11 วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงการติดตาม การควบคุม การ
ประเมินผล โครงการเพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ควรระบุวิธีการ
ที่ใช้ในการประเมินผลโครงการไว้ให้ชัดเจน   อาจต้องระบุบุคคล หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบประเมิน
โครงการพร้อมทั้งบอกรูปแบบการประเมินผลโครงการ ใช้เครื่องมืออะไรในการประเมินผล ระยะเวลา
ในการประเมินผล ใครเป็นผู้ประเมิน ผลของการประเมินสามารถน ามาพิจารณาประกอบการด าเนินการ 
เตรียมโครงการที่คล้ายคลึง หรือเก่ียวข้องในเวลาต่อไป 
 
  ปัญหา : ระยะเวลาในการส่งกระชั้นชิด และทางผู้จัดท าจะต้องจัดประชุมหารือกันใน
กลุ่มงาน และหลักสูตร ในการเขียนขออนุมติโครงการและแผนปฏิบัติการ ท าให้ส่งเอกสารล่าช้ากว่า
ก าหนด 
  แนวทางแก้ไขปัญหา : เจ้าหน้าที่ควรวางแผน และด าเนินการให้ท าทันทีหลังจากสรุป
งบประมาณเรียบร้อย 
  ข้อเสนอแนะ : - 
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ตัวอย่างการเขียน PL201 แบบขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการ 
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ขั้นตอนที่ 4 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน เพ่ือกลั่นกรองค าขอค าขอตั้งงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี ดังนี้ 
4.1 ยกร่าง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
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4.2 ท าบันทึกข้อความขอเสนอลงนามในค าสั่ง  และด าเนินการจัดส่งค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการให้คณะกรรมการทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหา : คณะกรรมการไม่เข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง 
  แนวทางแก้ไขปัญหา : จัดประชุมเป็นระยะเพ่ือติดตามผล 
  ข้อเสนอแนะ : - 
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ขั้นตอนที่ 5 เจ้าหน้าที่แผนรวบรวมรายละเอียดค าขอค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีของคณะ/สาขา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง 
 เจ้าหน้าที่แผนคณะฯ รวบรวมข้อมูลในแต่ละส่วนงาน และของหลักสูตร มาสรุป วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูล มาจัดล าดับความส าคัญและจ าเป็น โดยใช้แบบฟอร์ม PL101 สรุปค าขอตั้ง
งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและแหล่งงบประมาณ เพ่ือ 
น าข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณา  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 ตัวอย่างรายละเอียด PL101 ที่สรุปน าเข้าท่ีประชุม 
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ขั้นตอนที่ 6 จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 หลังจากที่เจ้าหน้าที่แผน รวบรวมรายละเอียดข้อมูลค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 6.1 จัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองค าขอค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีตามค าสั่งได้แจ้งไปเบื้องต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม 
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 6.2 ติดต่อประสานงานจองห้องประชุม โดยขอแบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบ ซึ่งจะต้องเขียนใบขออนุญาตใช้ห้อง
ประชุมระบุ วัน เวลา สถานที่ ในการขอใช้ห้องประชุม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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6.3 จัดท าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 
 

 
ตัวอย่างวาระการประชุม 
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6.4  จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือร่วมกัน
พิจารณาค าขอตั้งงบประมาณ  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ปัญหา : ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมประชุมไม่ตรงเวลา  
  แนวทางแก้ไขปัญหา : ประสานงานก่อนเข้าประชุม 1 ชั่วโมง 
  ข้อเสนอแนะ : ควรหารือในที่ประชุม ก าหนดช่วงเวลาการจัดประชุมให้ตรงตามเวลา  
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ขั้นตอนที่ 7 สรุปค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 หลังจากท่ีผ่านการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี และเห็นชอบงบประมาณตามที่เสนอ และจัดท ารายงานการประชุม เจ้าหน้าที่แผนจึงจัดท า

รูปเล่มค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีฉบับสมบูรณ์ ตามแบบฟอร์ม ดังนี้ 

 7.1 ข้อมูลประกอบด้วย หน้าปก สารบัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์/เป้าหมายของคณะ

มนุษยศาสตร์ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องและอยู่ภายใต้โครงการที่มหาวิทยาลัยก าหนดใน

แต่ละยุทธศาสตร์ 
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7.2 ความเชื่อโยง/ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย กับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  ซึ่งคณะฯ ได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ านวน 8 ยุทธศาสตร์ กับคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 5 ยุทธศาสตร์  ให้สอดคล้อง 
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7.3 โครงการที่ขอรับจัดสรรประจ าปีงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่ง
ประกอบด้วย 

  7.3.1 สรุปค าขอตั้ งงบประมาณรายจ่ าย PL101 ซึ่ งคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ได้จ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ 5 ยุทธศาสตร์ และสรุปโครงการที่ขอรับจัดสรรทั้งหมดโดย
แยกเป็นงบประมาณ  งบแผ่นดิน งบรายได้   
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7.3.2 สรุปค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย PL102 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบ 

บุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น 
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  7.3.3 สรุปค าขอตั้งค่าครุภัณฑ์ PL103 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย รายการครุภัณฑ์ จ านวนที่ขอตั้ง ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน และ 
อยู่ภายใต้โครงการ 
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  7.3.4 แบบขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการ PL201 ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์จ าแนกตามยุทธศาสตร์ เป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการใช้
จ่ายงบประมาณ เช่น งานที่เกี่ยวข้องกับ คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ฝ่ายบริการวิชาการและงานพัฒนาครู ฝ่ายท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ หัวหน้า
ส านักงาน และภาระงานหลักสูตร 15 หลักสูตร ตลอดทั้งปี ซึ่งจะมีรายละเอียดกินกรรมและแผนการ
ด าเนินกิจกรรม พร้อมรายละเอียดงบประมาณ 
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102 
 

 
 

 

 

 



103 
 

7.3.5 รายละเอียดการขอตั้งค าขอครุภัณฑ์ PL202 ของคณะมนุษยศาสตร์และ 

สังคมศาสตร์ ใช้ส าหรับระบุรายการครุภัณฑ์ จ านวนที่ขอตั้ง ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน จ านวนที่
ต้องการ จ านวนที่มีอยู่แล้วสามารถใช้ได้/ไม่ได้ พร้อมทั้งระบุคุณลักษณะครุภัณฑ์ พร้อมทั้งอธิบาย
เหตุผลในการขอครุภัณฑ์ 
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  7.3.6  แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณ
รายจ่าย แบบฟอร์ม PL301  ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ าแนกตามยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับ
โครงการ Pl102  เพ่ือระบุแผนงบประมาณลงตามประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร งบด าเนินงาน 
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น 
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7.3.7 แบบฟอร์ม PL302 แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย 

งบประมาณ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิตและโครงการ ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จ าแนกตามยุทธศาสตร์รวมไปถึงการก าหนดแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
4 ไตรมาส 
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ปัญหา : เนื่องจากรายละเอียดของการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณมีหลายแบบฟอร์ม  
และเจ้าหน้าที่ที่จัดท าจะต้องรวบรวมรายละเอียดงบประมาณระดับคณะและระดับหลักสูตร อาจเกิด
ความผิดพลาดในเรื่องของตัวเลขงบประมาณ ข้อมูลไม่ตรงกันแต่ละแบบฟอร์ม อีกทั้งระยะเวลาในการ
ส่งข้อมูลกระชั้นชิด ท าให้ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง 
  แนวทางแก้ไขปัญหา : หลังจากท่ีประชุมผ่านคณะกรรมการพิจารณากลั่นกกรองค าขอ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว หากมีการแก้ไขให้รีบด าเนินการทันที และส่งกลับภายใน 1 วัน 
เพ่ือเจ้าหน้าที่แผนฯ จะต้องรวบรวมข้อมูลอย่างน้อย 2 วัน และตรวจสอบตัวเลขแต่ละแบบฟอร์มให้
ตรงกัน เพ่ือจัดส่งข้อมูลได้ทันระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 

 ข้อเสนอแนะ : - 



111 
 

ขั้นตอนที่ 8 เสนอคณบดีลงนามค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีและส่งค าของบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีฉบับสมบูรณ์ไปยังกองนโยบายและแผน เพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณจาก

มหาวิทยาลัย 

 เจ้าหน้าที่แผนจัดท าบันทึกข้อความ น าส่งรูปเล่มค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เสนอ
ต่อคณบดีลงนาม  และส่งค าขอไปยังกองนโยบายและแผน เพ่ือเสนอขออนุมัติงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหา : -  
  แนวทางแก้ไขปัญหา : - 
  ข้อเสนอแนะ : - 
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6.  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ

สถานภาพในการท างานวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัย

ในแต่ละข้อเสนอการวิจัย 

 งานวิจัยท่ีผ่านมา 

 หัวหน้าโครงการวิจัย 

  1. การศึกษาสมรรถนะของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะมนุษยศาสตร์ 

  และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ปี 2560 
 

ผู้ร่วมวิจัย 

1. การสังเคราะห์ปัจจัย ผลการประเมิน และความพึงพอใจ การประกันคุณภาพ

การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

  2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 


