
คำนำ 

  คู่มือการปฏบัติงานหลักเล่มนี้จัดทำตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง

และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นเอกสารแสดง

เส้นทางการทำงานหลักของตำแหน่งตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดของ

กระบวนการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา

และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติดังกล่าว ซึ่งต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานมาแล้ว เพื่อช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือไว้

ใช้งานในการปฏิบัติงาน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็วจากคู่มือการปฏิบัติงาน

หลักช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการเปลี่ยนหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ช่วยให้การ

บริหารงานของแต่ละหน่วยงานมีระบบ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ 

  วัตถุประสงค์การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย

ประจำปี  งบประมาณ แผ่นดิน  ของ กลุ่ มงานงบประมาณ  ติดตาม ประเมินผลและสารส น เทศ                  

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึง

รายละเอียด ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทำ

งบประมาณแผ่นดิน และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะในการ

ปฏิบัติงาน สำหรับบุคคลในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติทดแทนกันได้ เพราะการจัดทำงบประมาณแผ่นดินต้อง

ใช้ความรู้ความสามารถ ความระเอียดรอบคอบ ความถูกต้อง รวดเร็ว และทำให้บุคลากรของหน่วยงานเข้าใจ

และรับทราบในการปฏิบัติงาน และให้เป็นไปในทิศทางเดียว และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย 

  สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความรู้และคำแนะนำด้วยดีตลอดมาและ

ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนและส่งเสริมให้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

หลักเล่มนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัยและ

วิเทศสัมพันธ์ และเพ่ือนร่วมงานทุกคนที่เป็นกำลังใจให้คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 

 

นางสาวพนิดา  โสนทอง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 

สิงหาคม 2563 
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ส่วนที่ 1 

บริบทมหาวิทยาลัย 

 

ประวัติมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (สถาบันราชภัฏสุรินทร์, วิทยาลัยครูสุรินทร์) ได้รับการ สถาปนา
เมื ่อว ันที ่  29 กันยายน พ.ศ. 2516 ในส ังก ัดกรมการฝ ึกห ัดคร ู กระทรวงศึกษาธ ิการ ต ่อมา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน นาม”สถาบัน
ราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ 36 แห่ง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 และได้จัดตั้งเป็น
สถาบันราชภัฏสุรินทร์ แทนวิทยาลัยครูสุรินทร์ ตามพระราชบัญญัติสถาบัน ราชภัฏ พ.ศ. 2538 ตั้งแต่
ว ันที ่  25 มกราคม พ.ศ. 2538 และได้ร ับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏส ุร ินทร์ ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 

อัตลักษณ์ (Identity) 
 อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หมายถึง เป็นผู้ที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรม 
ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทย 4 ประการ รวมทั้งประกอบสัมมาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตอาสาและคำนึงถึงความเป็นธรรมของสังคม เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืนของประเทศชาติ  
 

 “ความรู้ดี มีคุณธรรม ประกอบสัมมาชีพ” 
 

          ความรู้ดี หมายถึง บัณฑิตมีความรู้ และนำความรู้ ความสามารถ ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศชาติให้ก้าวสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
          มีคุณธรรม หมายถึง บัณฑิตมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของคน
ไทย    4 ประการ อันได้แก่ มีทัศนคติที่ดีท่ีถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงแข็งแรง มีงานทำ มีอาชีพ และ
เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย 

ประกอบสัมมาชีพ  หมายถึง บัณฑิตประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี
จิตอาสาและคำนึงถึงความเป็นธรรมของสังคม 

สีประจำมหาวิทยาลัย 

ม่วง – เขียว 
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สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 

  

 

 

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คือ อินทนิล 

 

 

 

 

สถานที่ตั้ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 186 หมู่ 1 ถ.สุรินทร์ – ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์ 32000 

เนื้อที ่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เนื้อที่ท้ังหมด 479 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา 

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ปรัชญา 

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 
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วิสัยทัศน์   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั ้นนำด้านการผลิตบัณฑิตพัฒนาครู และ
ยกระดับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน  

คำอธิบายวิสัยทัศน์  

ในปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ โดยเน้นการนำในเรื่อง
ของการเป็นแหล่งเรียนรู้ การศึกษาการวิจัย ทางวัฒนธรรมในภูมิภาค และการบริหารจัดการที ่ดี         
มีธรรมาภิบาล พัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งพาตนเองได้ บุคลากรมี ความรู้
ความสามารถสูง มีคุณภาพชีว ิตและสิ ่งแวดล้อมที ่ด ีในการทำงาน เป็นองค์กรที ่มีส ุขภาวะที ่ดี               
มีบรรยากาศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของความผูกพันต่อองค์กร 

พันธกิจ :  
1. ผลิตบัณฑิตสายครูและสายอื่น ๆ ที่มีคุณภาพตอบสนองต้องความต่อความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
2. การวิจัยเป็นที่ยอมรับและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ 
3. การบริการวิชาการ แก่สังคมอย่างยั่งยืน 
4. อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
5. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยี และหลักธรรมาภิบาล 
6. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการ 

ในการจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์หลัก  :  
1. บัณฑิตมีคุณภาพ 
 ตัวชี้วัด   

1.1 อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ในระยะเวลา 1 ปีเพ่ิมข้ึน 

1.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พอใจของสถาน 
ประกอบการเพ่ิมขึ้น 

1.3 ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีเมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ CEFR สูงขึ้น 
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2. เป็นศูนย์กลางในการผลิตและพัฒนาครู 
 ตัวชี้วัด   

2.1 ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นต้นแบบความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ 
2.2 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย และ

ได้รับวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
2.3 ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู 
2.4 ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่สอบบรรจุครูได้ในการ

สอบครั้งแรก 
2.5 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นท่ีมีคะแนนผลสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น 
2.6 ผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน ระดับชาติและ

นานาชาติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพ่ิมขึ้น 
2.7 จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตไป

ใช้ประโยชน์ 
3. เป็นแหล่งที่พ่ึงพาของสังคม/ท้องถิ่นที่ยั่งยืน 
 ตัวชี้วัด   

3.1 จำนวนองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชน 

3.2 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นท่ีเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย 
3.3 จำนวนแผนงาน โครงการพัฒนาชุมชนที่มีมหาวิทยาลัยเป็นแกนนำมาจำนวนเพิ่มมาก

ขึ้น 
3.4 ร้อยละของการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ทำงานของ

บุคลากรทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับการศึกษา  
3.5 ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่สามารถ

อ่านออกเขียนได้เพ่ิมข้ึน 
3.6 จำนวนโครงการที่มหาวิทยาลัย ดำเนินการเพ่ือส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม และกีฬาของ

ท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือนานาชาติ 
3.7 ร้อยละของประชาชนในท้องถิ่นที่ดัชนีสุขภาพเพ่ิมขึ้น 
3.8 จำนวนโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
3.9 จำนวนวิสาหกิจชุมชน ผูป้ระกอบการใหม่ที่เพ่ิมขึ้นในท้องถิ่น 
3.10 รายได้ที่เพ่ิมขึ้นของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 
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3.11 จำนวนโครงการที่มหาวิทยาลัย ส่งเสริมความรู้ รัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัย 
เข้าใจสิทธิหน้าที่ตนเองและผู้อื่นภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
ในมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น สังคมท้องถิ่น เพ่ิมข้ึน 

 

ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ.2562 – 2564 

มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการทบทวนทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมฉัททันต์ ชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ และอีกครั้งหนึ ่งเมื ่อวันที ่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมล้านช้าง อาคารฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  โดยวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ 2561 พร้อมทั้งศึกษาจากสภาวการณ์
ปัจจุบัน ประเด็นความท้าทายในด้านต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยต้องเผชิญยุทธศาสตร์ และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์
นี้เป็นแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยไว้ 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 1 : ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือ
ประสิทธิภาพและความยั่งยืน 

เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีคุณภาพการบริหารจัดการในระดับ
มาตรฐานสากล และเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High  performance organization) มีธรรมาภิบาล 
และมีแนวทางการหารายได้เพ่ือการพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์และสอดคล้อง
กับภารกิจ   

  เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศที่ร่มรื่น เป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
ที่เก้ือหนุนให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ และการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เป็น
ปัจจัยดึงดูดให้ผู้เรียนเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลิตบัณฑิต 

เป้าประสงค์ :  บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสังคม 
มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ พร้อมทำงานหรือศึกษาต่อ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
ในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย 

เป้าประสงค์ :  ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ 

นานาชาติ และมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชนและวัฒนธรรม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 5 : พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University 
Social Engagement) เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

  เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการ 
เป็นที่พึ ่งทางด้านวิชาการของสังคม สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของสังคมและ
ภูมิภาคได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเวลา เพื่อการพัฒนาสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ :  อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่า และเผยแพร่สู่ระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนการเชื่อมโยง
องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไปสู่กระบวนการการเรียนการสอนและการวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล 

  เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักในด้านวิชาการและการ
วิจัยในระดับนานาชาติ บุคลากรและนักศึกษามีประสบการณ์ในระดับนานาชาติ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้เป็นโรงเรียน
ต้นแบบและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

  เป้าประสงค์ :  พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้เป็นโรงเรียน
ต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัด
ใกล้เคียง 
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เทียบประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์เดิม (พ.ศ.2560 – 2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ใหม่ (พ.ศ.2562 – 2564) 
1. การพัฒนาระบบบริการจัดการองค์การด้วย
เทคโนโลยี และธรรมาภิบาล 

1. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึด 

หลักธรรมาภิบาลเพื ่อประสิทธิภาพและความ
ยั่งยืน 

 2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้
สมบูรณ์และสอดคล้องกับภารกิจ 

2. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสู่มืออาชีพ 3. พัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลิตบัณฑิต 
3. การพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการ
สอนที่มีมาตรฐานทันสมัย 

4. พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบและเป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

4. วิจัยเข้มแข็งแหล่งภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่น 5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการ
วิจัย 

5. ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 6. พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
สังคม (University Social Engagement) เพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 7. พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล 
6. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 8. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

อธิการบดี 

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

สภาวิชาการ 

ผู้ช่วยอธิการบดี รองอธิการบดี 

หน่วยงานบริหาร 

สำนักงานอธิการบดี 
1. กองกลาง 
2. กองนโยบายและแผน 
3. กองพัฒนานักศึกษา 
4. กองบริหารงานบุคคล 
5. กองคลัง 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
3. สำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
4. สำนักวิทยบริการและงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. คณะครุศาสตร์ 
2. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
3. คณะวิทยาการจัดการ 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
6. คณะเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร 
 

หน่วยงานสนับสนุนและ
บริการ 

หน่วยงานวิชาการ 
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