
ประวัติความเป็นมาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
ความเป็นมา 

คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นส่วนราชการหนึ่งของวิทยาลัยครูนครราชสีมาท่ี
จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2518 ตามพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครูดังกล่าวท าให้วิทยาลัยครูนครราชสีมาเปล่ียนสถานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีผลิตบัณฑิต
ในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาชีพอื่นท่ีไม่ใช่วิชาชีพครู 

วิทยาลัยครูนครราชสีมา ได้เปล่ียนช่ือเป็น สถาบันราชภัฏนครราชสีมา ตามพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ท าให้สามารถผลิตบัณฑิตในระดับท่ีสูงกว่าระดับปริญญาตรี ขณะเดียวกัน 
คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก็ได้ปรับเปล่ียนเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้
สอดคล้องกับ การปฏิบัติภารกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีการบริหารงานแบบ
ภาควิชา ประกอบด้วย  ภาควิชา 11 ภาควิชา คือ 

1. ภาควิชาภาษาไทย 
2. ภาควิชาดนตรี 
3. ภาควิชาภาษาต่างประเทศ 
4. ภาควิชานาฏศิลป์ 
5. ภาควิชาภูมิศาสตร์ 
6. ภาควิชาสังคมวิทยา 
7. ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
8. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 
9. ภาควิชาศิลปะ 
10. ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 
11. ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ในช่วงเวลาท่ีมีการบริหารงานโดยภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีภารกิจท่ี

ส าคัญในการผลิตบัณฑิตของสถาบัน ดังนี้ 
1. สอนวิชาพื้นฐานในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อสร้างความเป็น

มนุษย์ เสริมสร้างการเรียนรู้ในการปรับตนให้ทันต่อสภาพการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมมี
วิธีการศึกษาหาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

2. ผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร์ ได้แกสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ออกแบบนิเทศศิลป์ 
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน และนาฏศิลป์ 

3. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาร่วมกับคณะครุศาสตร์ ได้แก่สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทย สังคมศึกษา ศิลปศึกษา นาฏศิลป์ ดนตรีศึกษา ศิลปกรรม 

4. ผลิตบัณฑิตสาขานิติศาสตร์ 
 ในเดือนสิงหาคม 2541 สถาบันมีนโยบายเปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริหารทางด้านวิชาการ
ภายในคณะ จากการบริหารแบบภาควิชาไปเป็นรูแบบโปรแกรมวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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จึงได้จัดให้มีการประชุม และศึกษาดูงานในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ของรัฐและสถาบันราชภัฏท่ีมีการริเริ่มการบริหารงานแบบโปรแกรมวิชาในหลายสถาบัน หลังจากนั้นได้
แต่งต้ังกรรมการบริหารคณะ และกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ตามค าส่ังสถาบันราชภัฏนครราชสีมา ท่ี 478/2542 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2542 จึงมีผลท าให้              
การบริหารคณะเปล่ียนแปลงไปสู่การบริหารคณะแบบโปรแกรมวิชา อาจารย์ผู้สอนทุกคนสังกัดคณะ  
ท าหน้าท่ีสอนในรายวิชาต่างๆ ตามความถนัด ความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล ในโปรแกรมวิชาจะ
มีกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาประกอบด้วยประธาน โปรแกรมวิชาและกรรมการ จ านวน 5-7 คน      
ท าหน้าท่ีบริหารจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาท่ีสังกัดโปรแกรมวิชานั้นๆ  และในวันท่ี 15 มิถุนายน 
พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏนครราชสีมาได้เปล่ียนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อมาในปีการศึกษา 2548 ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
ส่งผลให้โปรแกรมวิชาในสังกัดของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีท้ังส้ิน 15 โปรแกรมวิชา คือ 

1. โปรแกรมวิชาภาษาไทย   
2. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  
3. โปรแกรมวิชาภาษาจีน  
4. โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น 
5. โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
6. โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน 
7.  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์  
8. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
9. โปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
10. โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์   
11. โปรแกรมวิชาดนตรี  
12. โปรแกรมวิชานาฏศิลป์  
13. โปรแกรมวิชาปรัชญา  
14. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  
15. โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา 

 

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์  แผนกลยุทธ์  และแผนด าเนินงาน 
 

ปรัชญา 
 สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม 
 Create  the  worthy  human – being  for  the  utmost  social  civilization  
 

 วิสัยทัศน์ 
เป็นผู้น าทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ีบูรณาการความรู้กับภูมิปัญญา

ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
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พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้มีความรอบรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ    

มีคุณธรรมน าวิชาไปพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหนา้ 
2. ท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนพัฒนาคณะ สถาบัน ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ 
3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
4. ท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อจัดการศึกษาสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของท้องถิ่น 
2.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีคุณธรรมและน าวิชาไปพัฒนา

ท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า 
3.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถทางด้านการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและหรือ

ภาษาต่างประเทศอื่นในการติดต่อส่ือสารและการประกอบอาชีพ รวมท้ังความสามารถด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ 

4.  เพื่อท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาคณะ สถาบัน ท้องถิ่น สังคมและ
ประเทศชาติ 

5.  เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
6.  เพื่อท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

บัณฑิตเป็นผู้มีความรอบรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีคุณธรรมและน าวิชาไปพัฒนาท้องถิ่นให้
ก้าวหน้า มีความสามารถทางด้านการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และหรือภาษาต่างประเทศอื่น ใน
การติดต่อส่ือสาร และการประกอบอาชีพ มีความสามารถในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และมีความซาบซึ้ง เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ไทย และเข้าใจสังคมโลก 

 

ภาพอนาคตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 3.1  เป็นหน่วยงานท่ีผลิตบุคลากรสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามความต้องการของ
สังคมและตลาดแรงงาน 
 3.2  เป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการแก่สังคมท่ีได้รับการยอมรับจากสังคม 
 3.3  เป็นสถาบันวิ จัยและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์                
(ปรัชญาศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และศิลปกรรม สาขาต่าง ๆ ) 
 3.4  เป็นต้นแบบในการพัฒนาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
 

สภาพทางกายภาพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
ในปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาคารท่ีรับผิดชอบโดยตรง 2  หลัง ได้แก่ 

อาคาร 5 และอาคาร 26 
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อาคาร 5 เป็นท่ีท าการส านักงานคณะฯ ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน การพัฒนาสังคม และปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา สโมสรนักศึกษา ห้อง
ประชุม ห้องปฏิบัติการด้านภาษา รวมถึงห้องสมุดของโปรแกรมวิชาภาษาไทย 

อาคาร 26 (ศิลปะ)  เป็นห้องเรียนและห้องพักอาจารย์ศิลปะ 
อาคาร 9 บางส่วน เป็นห้องปฏิบัติการของโปรแกรมวิชานาฏศิลป์  โปรแกรมวิชาออกแบบ

นิเทศศิลป์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์และเป็นห้องพักอาจารย์ 
อาคาร 27 บางส่วน เป็นห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่นและภาษาฝรั่งเศส 
อาคาร 30 (อาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์อาหาร) บางส่วน (ช้ัน1) เป็น ห้องพักอาจารย์

โปรแกรมวิชาดนตรี และห้องเรียนดนตรีไทย และดนตรีสากล 
 

ห้องต่าง ๆ ในแต่ละอาคาร 
อาคาร  5 

 1.  ห้องส านักงานคณะมนุษย์ฯ  จ านวน  3 ห้อง 
 2.  ห้องพักอาจารย์   จ านวน  11 ห้อง 
 3.  ห้องปฏิบัติการภาษา   จ านวน  1 ห้อง 
 4.  ห้องสมุดโปรแกรมวิชาภาษาไทย จ านวน  1 ห้อง 
 5.  ห้องสโมสรนักศึกษา   จ านวน  1 ห้อง 
 6.  ห้องประชุม    จ านวน  2 ห้อง 
 7.  ห้องน้ าชายหญิง   จ านวน  6 ห้อง 

อาคาร 26 
 1.  ห้องเรียน    จ านวน  9 ห้อง 
 2.  ห้องพักอาจารย์   จ านวน  4 ห้อง 
 3.  ห้องปฏิบัติการฝึกปฏิบัติ  จ านวน  3 ห้อง 
 4.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ านวน  2 ห้อง 
 
6.   การบริหารจัดการหลักสูตร  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก ากับดูแลและบริหารจัดการหลักสูตรจ านวน 4 
หลักสูตร คือ 1)หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มี 7 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์   สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 2) หลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 3) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์  4) หลักศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มี 2 สาขาวิชาได้แก่  สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์  และ
สาขาวิชาทัศนศิลป์ นอกจากนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังก ากับดูแลและบริหารจัดการ
หลักสูตรร่วมกับคณะครุศาสตร์ คือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตอีกจ านวน 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา
ภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาดนตรี สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
สาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาวิชาศิลปศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก ากับดูแลและ
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บริหารจัดการหลักสูตรรวมท้ังส้ิน 18  สาขาวิชา การบริหารจัดการสาขาวิชาของหลักสูตรอยู่ใน
รูปการบริหารงานวิชาการแบบโปรแกรมวิชา ดังนี้ 

1. โปรแกรมวิชาภาษาไทย บริหารจัดการสาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ) และสาขาวิชา
ภาษาไทย (ค.บ) 

2. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ บริหารจัดการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ)  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ) 

3. โปรแกรมวิชาภาษาจีน บริหารจัดการสาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ) 
4. โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น  บริหารจัดการสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ) 
5. โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  บริหารจัดการสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ (ศศ.บ) 
6. โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม บริหารจัดการสาขาวิชาการพัฒนาสังคม (ศศ.บ) 
7. โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ บริหารจัดการสาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) 
8. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บริหารจัดการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ)  
9. โปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ บริหารจัดการสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
10. โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ บริหารจัดการสาขาวิชาทัศนศิลป์ (ศป.บ) 
11. โปรแกรมวิชาดนตรี บริหารจัดการสาขาวิชาดนตรี (ค.บ.) 
12. โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ บริหารจัดการสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (ค.บ.) 
13. โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา บริหารจัดการสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 

(ค.บ.) 
14. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา บริหารจัดการสาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 
15. โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา บริหารจัดการสาขาวิชาศิลปศึกษา (ค.บ.) 

 
กลุ่มวิชา 1 กลุ่มวิชา 
1. กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส 

 
โครงสร้างองค์การและการบริหาร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการพัฒนาทุกด้านอย่างต่อเนื่อง การบริหารงานโดย 
คณะกรรมการบริหารของคณะซึ่งประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีทุกฝ่าย ผู้ช่วยคณบดีทุกฝ่าย 
ประธานโปรแกรมวิชาวิชา คณะกรรมการด าเนินงาน และหัวหน้าส านักงาน ท าหน้าท่ีเลขานุการ มี
การบริหารรูปแบบโปรแกรมวิชา มีประธานและกรรมการสาขาวิชาทาหน้าท่ีวางแผนรับนักศึกษา 
จัดการเรียนการสอนพัฒนางานสอนและบุคลากรผู้สอนร่วมกับฝ่ายวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์จัดการมีโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

คณะกรรมการบริหารคณะ 

รองคณบดี 
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

รองคณบดี 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

หัวหน้าส านักงานคณบดี 

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร 
ส านักงานคณบดี 

โปรแกรมวิชาภาษาไทย 

โปรแกรมวิชาภาษาญ่ีปุ่น 

โปรแกรมวิชาภาษาจีน 

โปรแกรมวิชาสงัคมศึกษา 

โปรแกรมวิชาปรชัญา ศาสนา ฯ 

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม 

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ 

โปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป ์

โปรแกรมวิชาดนตรี 

โปรแกรมวิชานาฏศิลป ์

โปรแกรมวิชาศลิปศึกษา 

โปรแกรมวิชาทัศนศลิป ์

โปรแกรมวิชานิติศาสตร ์

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

กลุ่มวิชาภาษาฝรัง่เศส 

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
และสวัสดิการ 

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
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โครงสร้างการบริหารงาน 
ส านักงานคณบดีมีภารกิจหลัก ภารกิจรองและภารกิจอื่นในการสนับสนุนการบริหารและ

จัดการตามภาระหน้าท่ีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดังนั้น ส านักงานคณบดีจึงมี
ภาระหน้าท่ีในการด าเนินงานด้านบริหารท่ัวไป ด้านการเงินและพัสดุ ด้านการบริการศึกษา โดยมี
รายละเอียดอัตราก าลังสายสนับสนุน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณบดี 

กรรมการบริหารวิชาการ กรรมการประจ าคณะ 

 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

 

-  กรรมการโปรแกรมวิชา/กลุ่มวิชา 
-  กรรมการ/คณะท างาน 

 

หัวหน้าส านักงานคณบดี 
-  งานธุรการ 
-  งานพัสดุและการเงิน 
-  งานบริการการศึกษา 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดี 
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

รองคณบดี 
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ 
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ภาระงานความรับผิดชอบของรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าส านักงานคณบดี 
 1.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

1) ก ากับ ดูแล การจัดท าแผนการเรียนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาต่าง ๆ 
2) ประสานงานกับโปรแกรมวิชา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในการจัดการ

เรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการศึกษา และก าหนดการส่งผลการศึกษา 
3) ตรวจสอบภาระงานสอนของคณาจารย์ในคณะ ในแต่ละภาคเรียน 
4) ติดตาม  ตรวจสอบ ประสานงานเกี่ยวกับการเสนอหลักสูตร ศักยภาพของคณาจารย์

ประจ าหลักสูตร และการขอเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ตลอดจนเสนอปิดหลักสูตร 
5) ดูแลการด าเนินงานสหกิจศึกษา 
6) ประสานงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการวัดผล รายวิชาศึกษาท่ัวไปใน

ความรับผิดชอบของคณะ 
7) ก ากับดูแลงานวิเทศสัมพันธ์ 
8) จัดท าแผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
9) ประสานงานกับคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์และมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ  

งานการประกันคุณภาพการศึกษา 
10) งานท่ีได้รับมอบหมายจากคณะหรือมหาวิทยาลัย 

 
 2.  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 1) จัดท าแผนและพัฒนาบุคลากร 
 2) ก ากับดูแลการปฏิบัติงานและการประเมินบุคลากร 
 3) ก ากับดูแลประสานงานการประชุมของคณะ 
 4) ก ากับดูแลงานอาคารสถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ์ของคณะ 
 5) ก ากับดูแลงานประชาสัมพันธ์ของคณะ  
 6) ตรวจและลงนามเบิกจ่ายค่าสอนภาค กศ.ปช. และภาคปกติ (อาจารย์พิเศษ) 
 7) ก ากับดูแลงานด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
 8) ประสานงานกับคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ และมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 9) งานท่ีได้รับมอบหมายจากคณะหรือมหาวิทยาลัย 
 
 3.  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 1) จัดท าแผนงานของคณะตามยุทธศาสตร์กระทรวง จังหวัด และมหาวิทยาลัย 
 2) จัดท าแผนงบประมาณ  
 3) จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 4) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 5) จัดท าแผนบริหารความเส่ียง        
 6) ก ากับดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
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 7) วางแผนการจัดอัตราก าลังของคณะ ท้ังระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว 
 8) ประสานงานกับมหาวิทยาลัยและโปรแกรมวิชาในการจัดท างบประมาณประจ าปี 
 9) จัดท าระบบฐานข้อมูลของคณะตามพันธกิจหลักและอื่น ๆ 
 10) จัดท ารายงานประจ าปีของคณะ 
 11) ก ากับดูแล  กิจกรรมโครงการวันวิชาการของคณะ 
 12) ประสานงานกับคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์และมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 13) การบริหารความเส่ียงและตรวจสอบภายใน 
 14) งานท่ีได้รับมอบหมายจากคณะหรือมหาวิทยาลัย 

 
 4.  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
 1) จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า   
 2) ควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในสังกัดคณะ 
 3) จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า 
 4) ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินด้านกิจการนักศึกษา 
 5) ควบคุมดูแลความประพฤติและการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาในคณะ 
 6) ควบคุมดูแลการด าเนินงานของสโมสรนักศึกษาคณะ 
 7) สนับสนุน ดูแลการจัดหางานพิเศษ จัดหาทุน หรือรายได้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่
นักศึกษาในคณะ 
 8) ประสานงานกับกองพัฒนานักศึกษา เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา และสวัสดิการ
นักศึกษา 
 9) จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า  
 10) จัดต้ังและก ากับดูแลศูนย์ฝึกอบรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การแข่งขันทางด้านวิชาการ 
 11) ประสานงานกับคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์และมหาวิทยาลัยเกี่ยว
กัฐงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 12) ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ 
 13) งานท่ีได้รับมอบหมายจากคณะหรือมหาวิทยาลัย 
 
 5.  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 1) จัดท าแผนวิจัย 
 2) จัดท าแผนบริการวิชาการ 
 3) ติดต่อประสานงาน และให้ความร่วมมือกับบุคคลและองค์กรภายนอก ในการวิจัย
ด้านมนุษยศาสตร์และสงคมศาสตร์ 
 4) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 5) ติดต่อประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาทุนวิจัยแก่คณาจารย์และนักศึกษา
ในคณะ 
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 6) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย 
 7) จัดท าระบบและกลไกการบริหารทางวิชาการแก่สังคมของคณะและโปรแกรมวิชา 
 8) จัดท าระบบและกลไกการพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 9) ก ากับดูแล ส่งเสริมการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน 
 10) โครงการจัดต้ังศูนย์บริการวิชาการและศูนย์เรียนรู้ระดับชุมชน 
 11) ประสานงานกับคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์และมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 12) งานท่ีได้รับมอบหมายจากคณะหรือมหาวิทยาลัย 
 
 6.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 1) ประสานงานกับโปรแกรมวิชา  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ในการจัดการ
เรียนการสอน  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา  และก าหนดการส่งผลการศึกษา 
 2) ก ากับ ดูแล งานกรอบมาตรฐานการศึกษา (TQF) มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5  มคอ.6 และ 
มคอ.7 

 3) ก ากับ ดูแล ประสานงานการจัดสอบกลางภาคและปลายภาคของคณะ 
 4) งานแนะน าหลักสูตร และแนะแนวการศึกษา  

 5) ประสานงานกับคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์และมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 6) งานท่ีได้รับมอบหมายจากคณะหรือมหาวิทยาลัย 
 
 7.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
 1) จัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 2) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 3) ส่งเสริมการเรียนการสอน  การบริการวิชาการเกี่ยวกับการเสริมสร้างฟื้นฟู  วิถีชุมชน
โคราชและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4) ส่งเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการ  ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม
วัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 
 5) สนับสนุนอาจารย์และนักศึกษา  ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการเผยแพร่ผลงานและ
แลกเปล่ียนวัฒนธรรม ท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยให้ศิลปวัฒนธรรมเป็นส่ือสร้าง
ความสัมพันธ์และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
 6) สร้างเครือข่ายสารสนเทศทางด้านการบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  เพื่อเป็นศูนย์กลางการ
อนุรักษ์ส่งเสริม  ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ 

 7) ดูแล ประสานงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
 8) ประสานงานกับคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์และมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 9) งานท่ีได้รับมอบหมายจากคณะหรือมหาวิทยาลัย 
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8.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ 

 1) จัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM ) 
 2) จัดหาและก ากับดูแลสวัสดิการบุคลากรของคณะ เช่น สร้างขวัญก าลังใจ ผลงานดีเด่น 
เป็นต้น 
 3) ส่งเสริมการพัฒนาคณะสู่สถาบันการเรียนรู้ (KM) 
 4) จัดท าวารสารวิชาการของคณะ 
 5) ก ากับดูแลเว็บไซต์คณะ 
 6) ประสานงานกับคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์และมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 7) งานท่ีได้รับมอบหมายจากคณะหรือมหาวิทยาลัย 
 
รายละเอียดภาระงานของสานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ส านักงานเลขานุการคณะ  รับผิดชอบงานดังนี้ 

1) งานธุรการ  งานสารบรรณ  
2) งานประชุม  ต้อนรับ  ประชาสัมพันธ์ 
3) งานการจัดซื้อจัดจ้าง  วัสดุ  ครุภัณฑ์ 

ประสานงานกับโปรแกรมวิชา 
 
1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 1.1 ฝ่ายธุรการและสารบรรณ 

     1)  งานลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ 
     2)  งานร่างและโต้ตอบหนังสือ 
     3)  งานเลขานุการ      
     5)  งานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
1.2 งานประชาสัมพันธ์ 
      1) งานประชาสัมพันธ์หนังสือจากภายใน – ภายนอกหน่วยงาน การ์ด บอร์ด ส่ือต่าง ๆ 
      2) งาน Update ข้อมูล Facebook ให้ทันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น ตรวจสอบ 

Website Update ข้อมูลและแจ้งข่าวต่าง ๆ ท่ีส าคัญเพื่อแจ้งให้ผู้เข้าชม Website ได้ทราบ                    
                 3) งานระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์ของคณะ ให้มีความเคล่ือนไหวทางข้อมูลข่าวสารท่ี        
ทันต่อกาลเวลาและสถานการณ์ (Living System)      

      4)  งานประชุม 
      5)  งานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
1.3 ฝ่ายบุคลากรและสวัสดิการ 
     1)  งานจัดท าหนังสือท่ีเกี่ยวข้อง 
     2)  งานบริหารงานบุคคล 
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     3)  จรรยาบรรณวิชาชีพ   
     4)  งานสวัสดิการบุคลากร 
     5)  อื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
1.4 ฝ่ายการเงินและพัสดุ  
     1)  งานจัดท าหนังสือท่ีเกี่ยวข้อง 
     2)  งานบริหารการเงิน 
     3)  งานบริหารงานพัสดุและครุภัณฑ์     
     4)  งานแผนและนโยบาย 
     5)  งานจัดท ารายงานการปฏิบัติงานประจ า 
     6)  งานควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
     7)  งานอาคารสถานท่ี 
     8)  งานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

2. กลุ่มงานวิชาการ 
2.1 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 1)  งานจัดท าหนังสือท่ีเกี่ยวข้อง 

 2)  งานจัดการเรียนการสอน 
 3)  งานวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน 

 4)  งานเทียบโอนผลกการเรียน  
 5)  งานพัฒนาหลักสูตร 
 6)  งานประเมินหลักสูตร 
 7)  งานมาตรฐานหลักสูตร (มคอ.) 
   8)  งานแนะแนวหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 9)  งานนิเทศการสอนและสหกิจศึกษา 
 10)  งานวิเทศสัมพันธ์    
 11)  งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา 
 12)  งานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

        2.2 ฝ่ายส่งเสริมการเรียนการสอน          
      1)  งานจัดท าหนังสือท่ีเกี่ยวข้อง  
      2)  งานพัฒนาและบริการส่ือนวัตกรรม 

                3)  งานโสตทัศนูปกรณ์  
      4)  งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

       5)  งานติดตามและส่งเสริมวิชาการบัณฑิต 
       6)  งานพัฒนาวิชาชีพบุคลากรสายสอน 

      7)  งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา 
       8)  งานประเมินการสอนอาจารย์ 
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                9)  งานส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
     10)  งานศิษย์เก่า 
     11)  งานอ านวยการและปฏิคม 
     12)  งานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
3. กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการสังคม       

   1)  งานวิจัย  
    2)  งานบริการวิชาการสังคม 
      3)  งานการจัดการความรู้ (การเรียนการสอนและวิจัย) 
              4)  งานวารสารวิชาการ 
    5)  งานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 ก าหนดภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกลุ่มงานในแต่ละบุคคล ดังนี้ 
หัวหน้าส านักงานคณบดี   

นางจุติมา  เติมสิริทิพรัตน์  ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
รับผิดชอบงานในหน้าท่ี ดังนี้ 

 
หน้าที่หลัก 

1. ควบคุม  ตรวจสอบและประเมินการด าเนินการทุกส่วนงาน 
 หรือหน่วยงานในส านักงานคณบดี 
2. ก ากับดูแลสอนงานหรือนิเทศการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีและ 
 ร่วมประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
3. พัฒนาคู่มือปฏิบัติงานและก ากับดูแลให้เป็นไปตามนั้น 
4. ประสานงานการจัดท ารายงานประจ าปี 
5. พัฒนาและด าเนินกิจกรรม 5 ส 
6. ก ากับดูแลและกล่ันกรองหนังสือราชการ เอกสารและเรื่องต่าง ๆ ก่อนเสนอผู้บริหาร 
7. จัดการเกี่ยวกับงานประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ท่ีประชุมผู้บริหารคณะ หรือ

คณะกรรมการบริหารคณะ และงานประชุมคณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าท่ี 
8. ก ากับดูแลการจัดท าเอกสารประกอบการของบประมาณ 
9. พัฒนาและด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในส านักงานคณบดี 
10.  งานแผนงานของคณะ จัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาคณะ และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี ตามนโยบายและภารกิจของคณะ ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติแผนการศึกษาแห่งชาติ  
 11. ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
ท่ีก าหนดและด าเนินการ เรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของคณะ 
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 12. รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 
 13. จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดในแผนงานและโครงการการใช้เงิน
งบประมาณและเงินงบประมาณ เสนอต่อ มหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 
หน้าที่รอง 

1. ช่วยด าเนินงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
2. ช่วยอ านวยการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ 
3. ช่วยก ากับดูแลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า น้ าประปา ภายในคณะ 
4. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องท่ีเกี่ยวกับงานใน

ส านักงานหรืองานบริการ 
5. งานท่ีได้รับมอบหมายเป็นกรณี ๆ ไป 

 

 
1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

1.1 งานธุรการและสารบรรณ 
นางอัญชลี แต่งเมือง ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร  
รับผิดชอบงานในหน้าท่ี ดังนี้ 

 1)  งานธุรการตามสายงาน 
- ลงทะเบียนรับและส่งหนังสือราชการ 

(หนังสือภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย) 
แยกเรื่องลงทะเบียนส่งกลุ่มงาน 

- เกษียนหนังสือราชการ ผ่านเรื่องเสนอตามข้ันตอน 
- ออกเลขหนังสือ (ค าส่ัง ประกาศ หนังสือ ลงทะเบียน 

หนังสือเกษียณแล้ว ด าเนินการตามการเกษียณ) 
- ส าเนาหนังสือ (ค าส่ัง ประกาศ หนังสือภายนอก หนังสือท่ีเกษียณแล้ว ฯลฯ ) 

มอบผู้เกี่ยวข้อง 
- รับ- ส่งหนังสือ จดหมาย พัสดุ จากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ท่ีธุรการกลางของมหาวิทยาลัย 
 2)  ด้านการเบิกจ่ายค่าสอนของอาจารย์ภายในคณะ 

- ประชาสัมพันธ์เรื่องก าหนดการเบิกจ่ายค่าสอนของทุกเดือน 
- ตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกค่าสอน 
- น าเรื่องเสนอคณบดีลงนาม 
- น าส่งเรื่องการเบิกค่าสอนท่ีกองคลังเพื่อตรวจสอบและจัดท าเรื่องเบิกจ่ายค่า

สอน      
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 3)  ด้านการเบิกจ่ายค่าด าเนินการอาจารย์ที่ปรึกษา 
- ติดต่อประสานงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อขอรายช่ือนักศึกษาท่ี

ลงทะเบียนเรียนของแต่ละภาคการศึกษา  
- จัดท าใบเบิกค่าท่ีปรึกษาพร้อมแนบรายช่ือนักศึกษา   
- ส่งใบเบิกให้อาจารย์ท่ีปรึกษาลงลายมือช่ือและเสนอผ่านประธานโปรแกรมวิชา

ของแต่ละท่าน 
- เสนอเรื่องให้คณบดีลงนามในเอกสารใบเบิก    
- เสนอเรื่องผ่านรองอธิการบดีลงนามผู้อนุมัติเบิกจ่ายค่าด าเนินการอาจารย์ท่ี

ปรึกษา  
- ส่งเอกสารใบเบิกท่ีอนุมัติแล้วให้กองคลังด าเนินการเบิกจ่าย 

 4)  งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- จัดท าบันทึกข้อความเพื่อขอเสนอรายช่ือผู้รับผิดชอบงานประกันระดับหลักสูตร 
- จัดท าค าส่ังแต่งคณะกรรมการคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา 
- จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 
- จัดท าหนังสือเชิญประชุมเพื่อช้ีแจงแนวทางปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตร 
- จัดประชุมคณะกรรมการท างานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
- จัดท าค าส่ังแต่งคณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 
- รวบรวมข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร (มคอ. 7) 
- ประสานงานการจัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับ

คณะ และระดับสายสนับสนุน 
- จัดท ารูปเล่มประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 

 5)  งานที่มอบหมาย อื่น ๆ 
 
นางธริดา ก าไรเงิน  ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  
รับผิดชอบงานในหน้าท่ี ดังนี้ 
1)  งานธุรการและสารบรรณ      

- ลงทะเบียนรับและส่งหนังสือราชการ 
(หนังสือภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย) 
แยกเรื่องลงทะเบียนส่งกลุ่มงาน 

- ร่าง –โต้ตอบจัดพิมพ์หนังสือราชการ  
(หนังสือภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย) 

- จัดพิมพ์ซองจดหมาย 
- ออกเลขหนังสือ (ค าส่ัง ประกาศ หนังสือ ลงทะเบียนหนังสือเกษียณแล้ว 

ด าเนินการตามการเกษียณ) 
- ออกหนังสือราชการ 
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- ส าเนาหนังสือ (ค าส่ัง ประกาศ หนังสือภายนอก หนังสือท่ีเกษียณแล้ว ฯลฯ) 
มอบผู้เกี่ยวข้อง 

- รับ- ส่งหนังสือ จดหมาย พัสดุ จากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ท่ีธุรการกลางของมหาวิทยาลัย 

- จัดเก็บหนังสือราชการ และ upload ค าส่ังขึ้นเว็บไซต์ของคณะ 
- ด าเนินการตรวจสอบหนังสือหมดอายุ ขออนุญาต และท าลายหนังสือหลังส้ินปี

ปฏิทิน 
- ประสานงานท่ัวไป 

  2) งานบริการวิชาการความรู้ด้านงานธุรการสารบรรณ 
  3) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

1.2  งานประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ 
นางสาวนิดา เจริญทนัง   ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  
รับผิดชอบงานในหน้าท่ี ดังนี้ 
1) งานประชาสัมพันธ์  

- ประชาสัมพันธ์หนังสือจากภายใน - ภายนอกหน่วยงาน 
- ออกแบบโปสเตอร์ การ์ดเชิญ ส่ือประชาสัมพันธ์  
- จดหมายข่าว จุลสาร แผ่นพับ  
- ประชาสัมพันธ์ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
- ประสานงานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่าง ๆ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยการประชุม 

2) งานดูแลระบบสารสนเทศ   
- ควบคุมดูแล Update ข้อมูล Facebook ให้ทันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น 
- ตรวจสอบ Website Update ข้อมูลและแจ้งข่าวต่าง ๆ ท่ีส าคัญเพื่อแจ้งให้      

ผู้เข้าชม  Website ได้ทราบ 
- พัฒนาดูแลระบบเว็บไซต์ของคณะ ให้มีความเคล่ือนไหวทางข้อมูลข่าวสารท่ีทัน

ต่อกาลเวลาและสถานการณ์ (Living System) 
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่าน LINE E-MAIL FACEBOOK WEBSITE และจดหมายข่าว 

3) งานประชุม  
- เตรียมการประชุม  
- ประสานผู้เข้าประชุม  
- เตรียมเอกสารการประชุม   
- เตรียมอาหารว่าง   
- เตรียมใบลงช่ือ และให้ผู้ประชุมลงช่ือเข้าประชุม 
- เตรียมสถานท่ีและห้องประชุม 
- เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการประชุม 

5) งานที่มอบหมาย อื่น ๆ 
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1.3 งานบริหารงานบุคคลและงานประกันคุณภาพการศึกษา  
นางสาวทิพสุธา ชันษา ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
รับผิดชอบงานในหน้าท่ี ต่อไปนี้ 
1)  งานตรวจสอบการลา 

- ตรวจสอบข้อมูลการลาและประเภทการลา 
- บันทึกข้อมูลการลาลงฐานข้อมูล Excel และระบบ MIS 
- รายงานสรุปสถิติการลาประจ าเดือนส่งมหาวิทยาลัย 

2)  งานตรวจสอบการไปราชการ 
- ตรวจสอบข้อมูลการไปราชการ 
- บันทึกข้อมูลการไปราชการลงฐานข้อมูล Excel  และระบบ  MIS 
- รายงานสรุปสถิติการไปราชการประจ าเดือนส่งมหาวิทยาลัย 
- ติดตามผลสัมฤทธิ์การไปราชการ 

3)  งานตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงาน 
- สรุปสถิติการมาปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน 
- ประทับตราวันลา – ไปราชการ 

 4)  งานประเมินทดลองปฏิบัติงานและงานประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง 
- จัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมิน 
- พิมพ์ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 
- รวบรวมผลการประเมิน 
- รายงานสรุปผลการประเมินเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

 5)  งานติดตามแผนพัฒนาบุคลากร 
- ส ารวจข้อมูลแผนพัฒนาบุคลากร 
- งานอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของบุคลากร 
- รวบรวมและสรุปการแผนพัฒนาบุคลากร  
- งานจรรยาบรรณวิชาชีพ  

6) งานสวัสดิการ 
- จัดท าระเบียบว่าด้วยการบริหารกองทุนสวัสดิการของคณะ 
- จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายกองทุนสวัสดิการ 
- เบิก-จ่าย สวัสดิการ 
- กิจกรรมเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจของบุคลากร 
- สรุปรายงานการบริหารกองทุนประจ าปี    

 7)  งานที่มอบหมาย อื่น ๆ 
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1.4 งานการเงินและพัสดุ 
นางสาวนันทภัค บุระยัง   ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
โดยรับผิดชอบการเบิกจ่ายของหลักสูตรดังนี้ 
1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2) สาขาวิชาภาษาจีน 
3) สาขาวิชานิติศาสตร์ 
4) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
5) สาขาวิชาภาษาไทย 
6) สาขาวิชาศิลปศึกษา 
7) สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
8) สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
9) กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส 
และรับผิดชอบงานในหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
1)  งานการเงิน ด้านการเบิก-จ่าย 

- งานการเบิกจ่ายในการไปราชการและการเบิกจ่ายตามโครงการ 
- งานรับเรื่องและตรวจสอบเอกสารการไปราชการ 
- งานด าเนินการจัดท าเอกสารขออนุญาตเบิกจ่าย 
- งานเสนอเอกสารขออนุญาตตามข้ันตอน 
- งานน าเรื่องท่ีรับการอนุมัติส่งเบิกเพื่อตรวจสอบความถูกต้องท่ีกองคลัง 

(รอบท่ี 1) 
- น าเอกสารที่กองคลังอนุญาตให้เบิกจ่ายเสนอคณบดีลงนามอนุมัติเบิกจ่าย 
- น าเอกสารที่อนุมัติแล้วไปท่ีกองคลังเพื่อรอการเบิกจ่าย (รอบท่ี 2) 

2)  งานด้านจัดซ้ือจัดจ้าง 
- ด าเนินการจัดท ารายงานจัดซื้อจัดจ้าง 3 ระบบ ผ่านระบบ MIS ผ่านระบบ e-

gp และระบบ GFMIS 
- ตรวจสอบรายงานจัดซื้อจ้าง ประสานกับร้านค้า เพื่อให้ลงลายมือช่ือในใบส่ังซื้อ 

ใบส่ังจ้าง (กรณีราคาต้ังแต่ 10,001 บาท) 
- ประสานกับฝ่ายพัสดุ เพื่อส่งข้อมูลผู้ขายรายใหม่ 
- ประสานกับกองคลัง เพื่อส่งรายงานจัดซื้อจัดจ้าง 
- ให้ค าปรึกษา แนะน า การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงานพัสดุ 
- ให้ค าปรึกษาแนะน าขั้นตอนการส่งเบิกจ่าย โดยรับผิดชอบโปรแกรมวิชา ดังนี้ 

3)  งานติดตามประเมินโครงการ 
ตรวจสอบรายงานผลการประเมินโครงการตรงกับวัตถุประสงค์ เชิงปริมาณ และ      

เชิงคุณภาพ บรรลุเป้าหมายหรือไม่ เอกสาร ค าส่ัง โครงการ ภาพกิจกรรม ผลการประเมินโครงการ 
ครบถ้วนหรือไม่ 
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 4)  งานที่มอบหมาย อื่น ๆ 
- งานควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
- งานจัดท ารายงานการปฏิบัติงาน 

 
1.5 งานพัสดุและครุภัณฑ์ 

นางสาวฐานิญา ทักษิณ   ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
โดยรับผิดชอบการเบิกจ่ายของหลักสูตรดังนี้ 
1) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
2) สาขาวิชาสังคมศึกษา 
3) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
4) สาขาวิชาดนตรี 
5) สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
6) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
7) สาขาวิชานาฏศิลป์ 
8) สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
และรับผิดชอบงานในหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
1)  งานการเงิน ด้านการเบิก-จ่าย 

- งานการเบิกจ่ายในการไปราชการและการเบิกจ่ายตามโครงการ 
- งานรับเรื่องและตรวจสอบเอกสารการไปราชการ 
- งานด าเนินการจัดท าเอกสารขออนุญาตเบิกจ่าย 
- งานเสนอเอกสารขออนุญาตตามข้ันตอน 
- งานน าเรื่องท่ีรับการอนุมัติส่งเบิกเพื่อตรวจสอบความถูกต้องท่ีกองคลัง 

(รอบท่ี 1) 
- น าเอกสารที่กองคลังอนุญาตให้เบิกจ่ายเสนอคณบดีลงนามอนุมัติเบิกจ่าย 
- น าเอกสารที่อนุมัติแล้วไปท่ีกองคลังเพื่อรอการเบิกจ่าย (รอบท่ี 2) 

2)  งานด้านจัดซ้ือจัดจ้าง 
- ด าเนินการจัดท ารายงานจัดซื้อจัดจ้าง  3 ระบบ ผ่านระบบ MIS ผ่านระบบ             

e-gp และระบบ GFMIS 
- ตรวจสอบรายงานจัดซื้อจ้าง 
- ประสานกับร้านค้า เพื่อให้ลงลายมือช่ือในใบส่ังซื้อ ใบส่ังจ้าง (กรณีราคาต้ังแต่    

10,001 บาท) 
- ประสานกับฝ่ายพัสดุ เพื่อส่งข้อมูลผู้ขายรายใหม่ 

              3)  งานควบคุมทะเบียน 
- ตรวจสอบรายละเอียดครุภัณฑ์ประจ าปีตามงบประมาณ 
- จัดท ารายงานวัสดุคงเหลือประจ า และรายงานค่าเส่ือมสะสมประจ าปี 
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4)  งานซ่อมครุภัณฑ์ 
- ได้รับบันทึกจากโปรแกรม ว่ามีครุภัณฑ์ช ารุด 
- ตรวจสอบความถูกต้องของครุภัณฑ์ในทะเบียนคุมสินทรัพย์ 
- แจ้งฝ่ายอาคารซ่อมแซม หากซ่อมแซมไม่ได้ ประสานกับร้านค้าให้มาซ่อมแซม 

 5)  งานด้านให้ค าปรึกษา 
- ให้ค าปรึกษา แนะน า การปฏิบัติงานแก่อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์

เกี่ยวกับงานพัสดุและขั้นตอนการส่งเบิกจ่าย 
 6)  งานติดตามประเมินโครงการ 

- ตรวจสอบรายงานผลการประเมินโครงการตรงกับวัตถุประสงค์ เชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ บรรลุเป้าหมายหรือไม่ เอกสาร ค าส่ัง โครงการ ภาพกิจกรรม 
ผลการประเมินโครงการ ครบถ้วนหรือไม่ให้มาซ่อมแซม 

 7)  งานจ าหน่ายและมอบโอนครุภัณฑ์ 
- ด าเนินการจ าหน่ายครุภัณฑ์เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีมีอายุการใช้งานเกินตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนด หรือช ารุดเสียหาย หากจะซ่อมแซมก็ไม่คุ้มกับงบประมาณท่ีใช้
ในการซ่อมแซม และด าเนินการมอบโอนครุภัณฑ์บางรายการให้แก่หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย  

- แก้ไขทะเบียนคุมทรัพย์สินในกรณีท่ีมอบโอนครุภัณฑ์ให้หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

- ตัดรายการครุภัณฑ์ออกจากระบบทะเบียนคุมทรัพย์สินในกรณีท่ีมีการจ าหน่าย
ครุภัณฑ์ 

 8)  งานอาคารสถานที่  
- ก ากับดูแลความเรียบร้อยของอาคารและสถานท่ี 
- บันทึกแจ้งซ่อม หรือน าเสนอเพื่อซ่อมปรับปรุง 
- บริการยืม / อนุญาตให้ใช้อาคารสถานท่ีของคณะ 

 9)  ภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
       -    งานอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 
2. กลุ่มงานวิชาการ  

2.1 งานบริหารงานวิชาการ 
 นายพรภพ  เสาวภาคย์กุล  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
 รับผิดชอบในหน้าท่ี ดังนี้ 

 1)  งานจัดการเรียนการสอน 
- ติดต่อประสานกับโปรแกรมวิชาในการจัดการสอน 

และรวบรวบส่งส านักส่งเสริมวิชาการมหาวิทยาลัยฯ 
- ดูแลตารางเรียนของนักศึกษา และตารางสอนอาจารย์  
- ประสานงานกับโปรแกรมวิชาเรื่องอาจารย์สอนพิเศษ  
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น าเสนอมหาวิทยาลัย 
- ภารกิจอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องด้วยงานจัดการเรียนการสอน 

 2)  งานวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน 
- ตรวจเช็คความถูกต้องของรายวิชาจัดสอบ 
- จัดท าใบตรวจเช็ค รายวิชาสอบนอก-สอบใน ตาราง ให้ผู้สอนรายบุคคล 
- จัดท าสรุปรายวิชาท่ีสอบนอกตาราง และสอบในตาราง                             
- จัดท ารายช่ือกรรมการก ากับการสอบประจ าภาคเรียน 
- จัดท าใบก ากับการสอบให้ผู้สอนรายบุคคล 
- จัดท าตารางการรับ-ส่ง ข้อสอบประจ าภาคเรียน 
- รวบรวมผลการเรียนทุกหลักสูตรของโปรแกรมวิชา ท่ีสังกัดคณะฯ 
- ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายวิชา 
- จัดเก็บด้วยการสแกน เป็นไฟล์ PDF 
- จัดพิมพ์ใบสรุปและน าส่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- จัดท าบันทึกหรือติดตามการส่งผลการเรียน กรณีเร่งด่วน 
- จัดท าฐานข้อมูล Online การส่งผลการเรียนประจ าภาคเรียน 

 3)  งานเทียบโอนผลการเรียน  
- งานประสานเอกสารเทียบโอนรายวิชา 
- รับเอกสารเทียบโอนผลการเรียนนักศึกษาจากส านักส่งเสริมวิชาการและงาน 

ทะเบียน 
- ติดต่อประสานอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเพื่อเสนอเซ็นอนุมัติ 
- ตรวจสอบความถูกต้องและน าส่งเอกสารเทียบโอนผลการเรียนนักศึกษาคืน 

ให้แก่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 4)  งานพัฒนาหลักสูตร 

- ก ากับดูและอ านายการโปรแกรมวิชาในกิจกรรมการเปิดหลักสูตรใหม่  
- ดูแลด าเนินการ ประสานงาน จัดท าเอกสาร 
- อ านวยการด้านการจัดกิจกรรมอันเนื่องด้วยการพัฒนาหลักสูตร 

 5)  งานแนะแนวหลักสูตรและการเรียนการสอน 
- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางส่ือต่าง ๆ แนะแนวในสถานศึกษา และตลาดนัด

วิชาการ 
- จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรในโอกาสต่าง ๆ 

 6)  งานประเมินหลักสูตร 
- อ านวยการจัดเอกสารเพื่อการประเมินหลักสูตร 
- จัดเก็บเอกสาร น าส่ง ตามการมอบหมายของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 7)  งานมาตรฐานหลักสูตร (มคอ.) 
- งานประสานและเก็บรวบรวมเอกสารมคอ.3 มคอ.5 และมคอ.7 
- จัดท าเอกสารแจ้งก าหนดการส่งมคอ.3 และมคอ.5 



คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานคณบดี 

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 22 

- จัดท าตารางเช็ครายวิชาท่ีเปิดสอน และเพิ่มเมนูรายวิชาลงในฐานระบบเว็บ
คณะเพื่อเตรียมการอัพโหลดข้อมูล   

- รับเอกสาร มคอ. และตรวจเช็คเทียบกับตารางเช็ครายวิชาท่ีเปิดสอน 
- Scan มคอ. และท าการอัพโหลดลงเว็บคณะ 
- ส่งเอกสาร มคอ. ต้นฉบับคืนให้แก่หลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรท าการจัดเก็บเข้าแฟ้ม 
- ติดตามแจ้งประธานหลักสูตรถึงรายวิชาท่ียังขาดส่งมคอ.  
- แจ้งขอข้อมูล File มคอ.7 และรูปเล่ม มคอ.7 เพื่อทางคณะจะได้จัดเก็บและ 

น าส่งให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 8)  ภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.2 ฝ่ายส่งเสริมการเรียนการสอน 
 นายคเณศพงศ์ อิทธิชินบัญชร  ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 รับผิดชอบงานในหน้าท่ี  ดังต่อไปนี้        
 1)  งานดูแล ซ่อมบ ารุงสื่อ และอุปกรณ์การเรียนการสอน 

- ตรวจเช็คและแยกครุภัณฑ์เป็นหมวดหมู่ ประเภท และ 
จ านวนของครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่ 

- ตรวจเช็คความพร้อมของครุภัณฑ์แต่ละประเภท 
มีสภาพสมบูรณ์หรือไม่ อย่างไร 

- จัดท าเอกสารที่ใช้ในการขอยืมครุภัณฑ์ไปใช้งาน 
โดยมีการก าหนดวัน เวลายืมและคืนครุภัณฑ์อย่างชัดเจน  

- แก้ไขหรือท าการส่งซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีไม่พร้อมใช้งานให้กลับมาพร้อมใช้งานได้ 
 2)  บริการสื่อ โสตทัศนูปกรณ์  

- จัดหาโสต และอุปกรณ์ ในการเรียนการสอน 
- บริการให้ยืมโสต และอุปกรณ์ ในการเรียนการสอน 
- จัดเตรียมสถานท่ีให้พร้อมส าหรับการใช้งาน 
- ติดต้ังอุปกรณ์ครุภัณฑ์เพื่อความสะดวกต่อผู้ใช้ 
- เก็บภาพกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงถ่าย VDO 
- ช่วยผลิตส่ือและนวัตกรรมในการเรียนการสอน  
- ช่วยเหลืออาจารย์พัฒนาสร้างสรรค์ส่ือและนวัตกรรมใหม่  

 3)  งานผลิตเอกสาร 
- ส าเนาเอกสาร  (Copy Print) 
- ตรวจเช็ค รายงาน รายการขอจัดท าเอกสารประกอบการสอน ฯลฯ 
- ตรวจ- รับ เก็บเอกสาร และแจ้งผู้สอน 

 4)  งานประชุม 
- จัดเตรียมสถานท่ี ส่ือ โสต อุปกรณ์ ในการประชุม 
- อ านวยการ บริการ ช่วยเหลือ ดูแล แก้ไขปัญหาส่ือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ขณะประชุม 
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- ดูแลห้องประชุม จองห้องประชุมของคณะ 
 5)  งานที่มอบหมาย อื่น ๆ 

 
2.3 งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

นายวรฉัตร แก้วกูร  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
รับผิดชอบงานในหน้าท่ี ดังนี้ 

 1)  งานนิเทศนักศึกษา และสหกิจศึกษา 
- ดูแลเอกสารงาน ประสานงานการนิเทศนักศึกษา 

และโครงการสหกิจศึกษา 
- งานหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมาย       

 2)  งานศิษย์เก่า  
- ติดตามการมีงานท าของบัณฑิต 
- ดูแลกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาวิชาการศิษย์เก่า 
- ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
- ดูแลงานทะเบียนศิษย์เก่า 
- จัดท าและดูแลฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
- ประสานงาน และอ านวยการเกี่ยวกับงานศิษย์เก่า 
- ท าหน้าท่ีตามกิจกรรมเกี่ยวกับศิษย์เก่าตามรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษามอบหมาย 

 3)  งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา 
- จัดท าเอกสารขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์  
- จัดส่งเอกสารขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- จัดท าหนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
- ประสานงานอาจารย์ผู้ดูแลงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาส่งข้อมูล  

สถานท่ีฝึกงานให้แก่เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปเพื่อเสนอแก่ผู้บริหาร 
- รับเอกสารข้อมูลสถานท่ีฝึกงานจากเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปและจัดท าเอกสาร

ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ 
- จัดส่งเอกสารขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่            

อาจารย์ผู้ดูแลรายวิชาฝึกประสบการณ์ของแต่ละโปรแกรมวิชา 
- รับเอกสารตอบรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาจากเจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 

ท่ัวไปและจัดท าหนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสนอคณบดีเซ็นอนุมัติ 
- จัดส่งหนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่อาจารย์ผู้ดูแลรายวิชา 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของแต่ละโปรแกรมวิชา 
- อ านวยการเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาตามท่ีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามอบหมาย 
- ปฏิบัติหน้าท่ีงานธุรการงานกิจการนักศึกษา     
- จัดท าค าส่ัง/ประกาศเลือกตั้งและแต่งต้ังนายกสโมสรนักศึกษา    

 4) งานที่มอบหมาย อื่น ๆ 
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กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการสังคม 

    นางสาวชนิดา พรมจันทึก  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
 รับผิดชอบงานในหน้าท่ี ดังนี้ 
 1)  งานบริการวิชาการ 

- จัดท าแผนบริการวิชาการ 
- จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ การบริการวิชาการ 
- ประสานงานกับผู้จัดท าโครงการบริการวิชาการ 
- ติดตามการด าเนินโครงการของผู้รับผิดชอบโครงการ 

 2)  งานวิจัย 
- ประสานงานวิจัยของคณะ ท้ังในส่วนของงานวิจัยอาจารย์  และงานวิจัยของ

นักศึกษา 
- ประสานอาจารย์และนักศึกษาท่ีได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเรื่องการจัดท าสัญญา 
- ประสานเรื่องการส่งงานวิจัยให้แก่คณะกรรมการพิจารณางานวิจัย และติดตาม   

ความคืบหน้าการจัดท างานวิจัยของนักวิจัย       
- จัดเก็บรูปเล่มงานวิจัยท่ีสมบูรณ์และจัดส่งให้แก่ส านักวิทยบริการฯและ 

สถาบันวิจัย 
 3)  งานการจัดการความรู้สายวิชาการและสายสนับสนุน  

- ท าหน้าท่ีธุรการงานจัดการความรู้ 
- งานอื่นตามท่ีประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะมอบหมาย 
- ท าหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะตามค าส่ัง 

 4)  งานที่มอบหมาย อื่นๆ 
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ภาคผนวก 
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ข้ันตอนการลากิจ  ลาป่วย  ลาพักผ่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรส่งแบบฟอร์มใบลา 

ตรวจสอบข้อมูลสถิติการลา 

บันทึกข้อมูลการลาลงสมุด
และโปรแกรม Excel 

หัวหน้าส านักงาน 

กรณีลาไม่เกิน  3  วันท าการ กรณีลาเกิน  3  วันท าการ 

เริ่มต้น 

คณบดี 

รับใบลาคืน 

ไม่อนุมัติ 

หัวหน้าส านักงาน 

คณบดีลงนาม 

อธิการบดีอนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

ส าเนาใบลา หรือ 
แจ้งบุคลากร 

เก็บใบลาลงแฟ้ม 

จบการท างาน 

5 นาที 

2 นาที 

30 นาท ี 30 นาท ี
 

1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง 

อนุมตัิ 1 ชั่วโมง 
 

1 ชั่วโมง 
 

อนุมตัิ  2-3 วัน 

1  นาที 

2 นาที 

1 นาที 

หมายเหตุ  
1.   ใบลาป่วย  จัดส่งใบลาวันแรกเมื่อมา

ปฏิบัติงาน 
2.   ใบลากิจและใบลาพักผอ่น  จัดส่งใบลา

ล่วงอย่างน้อย 3 วันกอ่นลา  
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การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งซ่อมบ ารุงพัสดุ 
 
 
 
 

รับเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย 
พัสดุครุภัณฑ์ 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุรายงาน 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

 

เสนอผู้บริหารอนุมัติ 

กองคลงั(การเงิน) 

ไม่ผ่าน 

กองคลงั(การเงิน) 
 

คณบดีอนุมัติ 
ไม่อนุมัติ 

พัสดุกลางตรวจสอบ 
ไม่ผ่าน 

1 วัน 

5 วัน 
 

1 วัน 
 

1 วัน 
 

3 วัน 
 

1 วัน 
 

3 วัน 
 

3 วัน 
 

3 วัน 
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รายงานขอซื้อ/ขอจ้างพัสดุ 
 

อาจารยแ์จง้พสัดุช ารุด 

กองคลงั(การเงิน) 

กองคลงั(การเงิน) 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริง 

คณบดีอนุมตั ิ
 

เจา้หนา้ท่ีแจง้หน่วยซ่อมบ ารุงหรือร้านคา้ 
 

ไม่ถูกตอ้ง 

ไม่อนุมติั 

หน่วยซ่อมบ ารุงหรือร้านคา้ด าเนินการซ่อมบ ารุง 
 

เจา้หนา้ท่ีส่งบิลการเบิกค่าซ่อมบ ารุง 
 

พสัดกุลางตรวจสอบ 

ความถกูต้อง 

 

ไม่จริง 

1 วนั 

1 วนั 

1 วนั 

3 วนั 

1 วนั 

1 วนั 
3 วนั 

5 วนั 
3 วนั 

1 วนั 

1 วนั 
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อาจารย์แจ้งความประสงค์ท่ีจะใช้พสัด ุ
 

คณบดีอนุมติั 
 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุด าเนินการจดัซ้ือ/จดัจา้ง 

เสนอผูบ้ริหารอนุมติั 
 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุเสนอรายละเอียดของพสัดุท่ีจะขอซ้ือ/ขอจา้ง 
 

 

ไม่อนุมติั 

รูปภาพและคุณลกัษณะของพสัดุ 
 

 

กองคลงัตรวจสอบ 

ความถกูต้อง 

ไม่ถูกตอ้ง 

1 วนั 

1 วนั 

3 วนั 3 วนั 

1 วนั 

5 วนั 

1 วนั 

3 วนั 
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รายงานพัสดุคงเหลือประจ าปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ีพสัดแุจ้งรายการพสัด ุ

ท่ีมีอยู่ในคณะ 
 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุรายงานผลต่อพสัดุกลาง 
 

คณะกรรมการรายงานผลกลบัคืนให้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

กองคลงั(การเงิน) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบความ

ถกูต้อง 
 

พสัดุกลาง
ตรวจสอบความ

ถูกตอ้ง 
 

ผูบ้ริหาร 
 

ไม่ถูกตอ้ง 

ไม่ถูกตอ้ง 

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

1 วนั 

3 วนั 

1 วนั 

3 

วนั 

3 วนั 

1 วนั 

1 วนั 

5 วนั 

3 

วนั 
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แผนผังแสดงข้ันตอน การพิจารณาค าร้องขอเทียบโอนรายวิชา (คร.20) 

                                                   (  .20) 
        

        

                      

                   .20 
        

                   .20            

      .20                        

              

      .20                           

       

1    

1    

2    

3    

1    

          

          

1    
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งานลงทะเบียนรับ – ส่ง  หนังสือราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การส่งบันทึกข้อความหรือหนังสือทั่วไป 

 

ส่งที่  นางอัญชลี  แต่งเมือง  (พี่อัญ) 

 

ลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือ เสนอผู้บริหาร 

 

หนังสือที่เกษียณออกมาแล้ว 

 

ลงทะเบียนหนังสือออก 
ต้นฉบับส่งคืนต้นเร่ือง 
ส าเนาส่งผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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การส่งใบลาต่าง ๆ  

 

ใบลาที่กรอกข้อมูล  และเสนอประธานโปรแกรมวิชา  กรณีลาไม่เกิน 3 วัน 
หากลาเกิน 3 วันไม่ต้องเสนอประธานโปรแกรมวิชา 

 

ส่งที่  นางสาวทิพสุธา  ชันษา  (คุณต๊ิก) 

 

เช็คสถิติวันลา  เสนอผู้บริหาร 

 

ใบลาอนุมัติแล้ว 

 

ต้นฉบับเก็บที่คณะ 
ส าเนาส่งคืนต้นเร่ือง 

 

ประทับการลาต่าง ๆ เม่ือถึงวันลา 
ในบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ 
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ปธ.หลกัสตูร สง่บนัทึกขอจดัจ้าง อ.พเิศษ พร้อมแนบหลักฐาน 

คณะกรรมการวชิาการประจ าคณะฯ ประชมุเพ่ือพจิารณาความเหมาะสม 

ผา่น 

 

ไม่ผา่น 

 

ท าบนัทึกรายงานผลการประชมุพจิารณาน าเสนอตอ่
มหาวทิยาลยั เพ่ือพจิารณา ด าเนินการตอ่ไป 

ส านกัสง่เสริม. รวบรวมเอกสารเพ่ือน าเสนอในท่ีประชมุ 

คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั เพ่ือพจิารณา 

สง่รายช่ือให้ กองบริหารงานบคุคล เพ่ือท า
ค าสัง่ ม. ในการจดัจ้าง อ.พเิศษ 

 

กองบริหารงานบคุคล แจ้งค าสัง่มายงัคณะฯ  

คณะฯ เพ่ือประสานแจ้ง
หลกัสตูร 

แจ้งรายช่ือมายงัคณะฯ เพ่ือประสาน 

หลกัสตูรพจิารณาด าเนินการตอ่ไป 

ด าเนินการต่อ 

 

ไม่ด าเนินการ
ต่อ 

 

ผา่น 

 

คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั 

 ประชมุเพ่ือพจิารณาความเหมาะสม 
ไม่ผา่น 

 
ยนืยนั(คนเดิม) 

ไม่ยนืยนั(ขอคน
ใหม่) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เร่ือง การจัดจ้างอาจารย์พิเศษ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมตน้ 
หลกัฐาน 

1. ภาระการสอนของ 
    อ. ในหลกัสูตร
ทั้งหมด 

2. แบบประวติั อ.พิเศษ 

3. เอกสารประกอบการ
พิจารณา เช่น วุฒิบตัร ใบ
ประกาศเกียรติคุณ  
ผลงานต่างๆ ฯลฯ 

 

จบ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เร่ือง การจัดจ้างอาจารย์พิเศษ 

 
1. แจง้ประธานหลกัสูตรท่ีมีความตอ้งการจดัจา้ง อ.พิเศษ 

2. ปธ.หลกัสูตร ส่งบนัทึกขอจดัจา้ง อ.พิเศษ พร้อมแนบหลกัฐาน       
1. ภาระการสอนของ อ. ในหลกัสูตรทั้งหมด 

  2. แบบประวติั อ.พิเศษ 

  3. เอกสารประกอบการพิจารณา เช่น วุฒิบตัร ใบประกาศเกียรติคุณ  ผลงานต่างๆ ฯลฯ 

3. คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะฯ ประชุมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 

 ผา่น  =  ท  าบนัทึกรายงานผลการประชุมพิจารณาน าเสนอต่อมหาวิทยาลยั เพ่ือพิจารณา ด าเนินการ
ต่อไป 

  -  สสว. รวบรวมเอกสารเพ่ือน าเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั เพ่ือ
พิจารณา 
 ไม่ผา่น =  ท  าบนัทึกรายงานผลการประชุม แจง้ต่อ ปธ. หลกัสูตร เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

    ยนืยนั (คนเดิม) =  ปธ.ท าบนัทึกยนืยนัการจดัจา้ง อ.พิเศษ (คนเดิม) เพ่ือให้ ม. พิจารณา 
    ไม่ยนืยนั  =  (0) จบ – (1) ท  าบนัทึกเสนอ อ.พิเศษ รายใหม่ข้ึนมา  
4. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ประชุมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 

(1) ผา่น =  1.  ส่งรายช่ือให ้กองบริหารงานบุคคล เพ่ือท าค าสั่ง ม. ในการจดัจา้ง อ.พิเศษ 

      2.  แจง้ค าสั่งมายงัคณะฯ เพ่ือประสานแจง้หลกัสูตรต่อไป – (0) จบ  
  (0) ไม่ผา่น =  1. แจง้รายช่ือมายงัคณะฯ เพ่ือประสานหลกัสูตรพิจารณาด าเนินการต่อไป  
   ไม่ด าเนินการต่อ(0) =  จบ  , ไม่ด าเนินการต่อ (1) = ท าบนัทึกเสนอ อ.พิเศษ ราย
ใหม่ข้ึนมา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานคณบดี 

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 36 

 

1. ข้ันตอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ขั้นตอนในการด าเนินการส่งผลการเรียนตามรอบ
ปฏิทินคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

 

น าผลการเรียนส่งท่ีนางสาวชนิดา  พรมจันทึก (เจ้าหน้าท่ี) 
 

รวบรวมใบส่ งผลการเรียนและ
ตรวจสอบรายละเอียด ความถูกต้อง
ก่อนเข้าทวนผลการเรียน 

 

จัดเรียงรายวิชาตามใบทวนผลการ
เรี ยน เ ข้า ท่ีประ ชุมคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการ 

 

ส่งผลการเรียนท่ีส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบยีน 

 

หลั งการทวนผลการ เรี ยน
เจ้าหน้าท่ีสรุปรายวิชาท่ียังไม่
ด าเนินการส่งผลการเรียน 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานคณบดี 

 

                          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** หมายเหตุ : กรณีใบส่งผลการเรียนมีการแก้ไขเจ้าหน้าท่ีจะโทรประสานอาจารย์
ผู้สอน 

ขั้นตอนในการด าเนินการส่งผลการเรียน 
แก้ “M” “I” “F” และตกค้าง 

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

น าผลการเรียนส่งที่นางสาวชนิดา  พรมจันทึก (เจ้าหน้าที่) 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องในใบส่งผลการเรียน 
 

รวบรวมใบส่งผลการเรียนเสนอต่อรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ไม่เกิน 2 วัน) 
 

เขียนรายละเอียดของรายวิชาที่แก้ไขผล
การเรียนในเล่มส่งส านักส่งเสริมฯ 

 

 

ส าเนาใบแก้ไขผลการเรียนเก็บไว้ที่คณะ 

ส่งผลการเรียนที่ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

 


