
แนะน า สว่นสง่เสรมิวชิาการ  
(สสว.) 

วนัที ่6 มกราคม 2557  
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 มหาวทิยาลยัไดม้ปีระกาศฯ เร ือ่ง การแบง่สว่นงาน  

ลงวนัที ่24 ก.ค. 2535 โดยแบง่สว่นงานเป็น 1) ส านกังาน

อธกิารบด ี 2) ส านกัวชิา  3) สถาบนั  และ 4) ศนูย ์ 

และไดม้กีารก าหนดให ้“งานสง่เสรมิประสทิธภิาพการสอน” 

สงักดัสว่นอ านวยการ ซึง่เป็นหนว่ยงานหนึง่ในสงักดั

ส านกังานอธกิารบด ีท าหนา้ทีร่บัผดิชอบดา้นวชิาการของ

มหาวทิยาลยั  
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ความเป็นมา 
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 ตอ่มา มหาวทิยาลยัเล็งเห็นวา่ควรมุง่เนน้ความเป็นเลศิ
ทางวชิาการเพิม่ข ึน้ จงึสมควรใหจ้ดัต ัง้หนว่ยงานเพือ่ท าหนา้ที่
รบัผดิชอบดา้นการสง่เสรมิวชิาการขึน้  

 สภามหาวทิยาลยั ในการประชุมคร ัง้ที ่3/2541 เมือ่วนัที ่
26 ม.ิย. 2541 จงึมมีตใิหย้บุสว่นอ านวยการและจดัต ัง้สว่นงาน

ขึน้ใหม ่ชือ่ “สว่นสง่เสรมิวชิาการ”  
สงักดัส านกังานอธกิารบด ีท าหนา้ทีร่บัผดิชอบดา้นการสง่เสรมิ
วชิาการและรองรบังานของฝ่ายวชิาการและนวตักรรม  
ตามประกาศ มทส. เร ือ่ง การแบง่สว่นงาน (ฉบบัที ่8)  
พ.ศ. 2541 ลงวนัที ่26 ม.ิย. 2541  

ความเป็นมา (ตอ่) 
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“เป็นองคก์รสง่เสรมิ  สนบัสนนุทางวชิาการ  เพือ่มุง่ให้

มหาวทิยาลยั สูค่วามเป็นเลศิ ทางดา้นวชิาการ” 

พนัธกจิ 

วสิยัทศัน ์

1.ด าเนนิงานดา้นงานธุรการและจดัการประชุม  
ไดแ้ก ่งานธรุการทั่วไป การประชมุสภาวชิาการ  
และงานประชมุของฝ่ายวชิาการและนวัตกรรม 

2.สนบัสนนุวชิาการ ท าหนา้ทีเ่ก ีย่วกบัเอกสารทาง
วชิาการ หลกัสตูร สถาบนัสมทบ และบณัฑติศกึษา 

3.ด าเนนิงานโครงการและกจิกรรมทางวชิาการ 

4.ด าเนนิงานประกนัคณุภาพการศกึษา และตรวจสอบ
คณุภาพการศกึษา  
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โครงสรา้งการบรหิารสว่นสง่เสรมิวชิาการ 
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หวัหนา้สว่นสง่เสรมิวชิาการ 

งานธุรการและ
การประชุม 

งานโครงการและ 
กจิกรรมทางวชิาการ 

งานสนบัสนุน
วชิาการ 

งานประกนัคณุภาพ
การศกึษา 

อธกิารบด ี

ผูช้ว่ยอธกิารบด ี
ฝ่ายวชิาการและนวตักรรม 

รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ 
และนวตักรรม 



แบง่เป็น 4 งาน ดงันี ้  

โครงสรา้งงานภายใน สว่นสง่เสรมิวขิาการ 

 1) งานธุรการและการประชุม 

 2) งานสนบัสนนุวชิาการ 

 3) งานโครงการและกจิกรรมทางวชิาการ 

 4) งานประกนัคณุภาพการศกึษา 
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ต าแหนง่ 

วฒุกิารศกึษา 

รวม ต า่กวา่  
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท 

- หวัหนา้สว่น 1 1 

- เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานท ัว่ไป -   4* 3 7 

- พนกังานธุรการ 1 1 - 2 

รวม 1 5 4 10 

* หมายถงึ : ปจัจบุนัส าเร็จการศกึษาในระดบัปรญิญาโทแลว้ จ านวน 2 คน 

จ านวนบุคลากร 
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หวัหนา้สว่นสง่เสรมิวชิาการ 
(นางสาวจนัทนา  พรหมศริ)ิ 

งานธุรการและ 
การประชุม 

งานสนบัสนนุ
วชิาการ 

งานโครงการและ 
กจิกรรมทางวชิาการ 

งานประกนัคณุภาพการศกึษา 

นางสนทนา  สอิง้ทอง  
เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทัว่ไป 

น.ส.ทพิยส์ดุา  ไชยพฤกษ์ 
เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทัว่ไป 

น.ส.กิง่ทอง  ยงยทุธมชียั 
เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทัว่ไป 

น.ส.ฐติกิา  จันทรห์ลา้ 
เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทัว่ไป 

นางดจุเดอืน  ปานเถือ่น 
พนักงานธรุการ 

นางณัฐกานต ์ จันทรศ์ริ ิ
เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทัว่ไป 

น.ส.รจุรัิตน ์ ชมุใหม ่
เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทัว่ไป 

น.ส.มยรุ ี เชือ้จันทกึ 
พนักงานธรุการ 
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นางวาสนา  ภัสสรโยธนิ 
เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทัว่ไป 



งานพมิพเ์อกสาร และงานถา่ยเอกสาร 

รบั-สง่หนงัสอื 

งานวสัด ุ– ครภุณัฑ ์

การจดัท างบประมาณประจ าปี 

การประชุมคณะท างานกล ัน่กรองวาระการประชุม
สภาวชิาการ 

การประชุมสภาวชิาการ 

การประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานตา่ง ๆ ของ
ฝ่ายวชิาการและนวตักรรม 

งานอืน่ ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

1. งานธุรการและการประชุม 

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบในแตล่ะงาน 
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ประสานกบั สกอ. และส านกัวชิา ในการด าเนนิการตา่ง ๆ 
เกีย่วกบัการจดัท าหลกัสตูร 

จดัสง่หลกัสตูรทีส่ภามหาวทิยาลยัอนมุตัแิลว้ให ้สกอ. 
รบัทราบ 

แจง้ผลการรบัทราบหลกัสตูรจาก สกอ. ใหผู้เ้ก ีย่วขอ้งภายใน
มหาวทิยาลยัทราบ 

แจง้ผลการรบัรองคณุวฒุขิอง ก.พ. ใหส้ านกัวชิา และ
ผูเ้ก ีย่วขอ้งภายในมหาวทิยาลยัทราบ 

รายงานผลงานหลกัสตูร ประจ าภาคการศกึษา ให ้สกอ.ทราบ 

ฯลฯ 
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2. งานสนบัสนนุวชิาการ 

 งานหลกัสตูร 
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ดแูลการจดัท าคูม่อืการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

ตรวจสอบคณุสมบตัแิละจดัท าค าส ัง่แตง่ต ัง้อาจารยพ์เิศษและ
ผูส้อนปฏบิตักิาร ระดบัปรญิญาตร ี

ตรวจสอบคณุสมบตัแิละจดัท าประกาศการใหร้างวลัส าหรบั
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรผีูม้ผีลการเรยีนเป็นอนัดบัหนึง่ของ
หลกัสตูร  และจดัมอบเกยีรตบิตัรและรางวลัในพธิไีหวค้รู 

กล ัน่กรองการขออนมุตันิ านกัศกึษาไปศกึษาดงูานนอกสถานที่
ของสาขาวชิาตา่ง ๆ ระดบัปรญิญาตร ี

 งานระดบัปรญิญาตร ี

2. งานสนบัสนนุวชิาการ (ตอ่) 
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2. งานสนบัสนนุวชิาการ (ตอ่) 

 งานระดบับณัฑติศกึษา 

จดัท าค าส ัง่แตง่ต ัง้คณาจารยบ์ณัฑติศกึษา 

กล ัน่กรองการขออนมุตัคิา่ธรรมเนยีมผลติดษุฎบีณัฑติ 

ตรวจสอบคณุสมบตัแิละจดัท าค าส ัง่แตง่ต ัง้อาจารยพ์เิศษ 
ระดบับณัฑติศกึษา 

กล ัน่กรองการขออนมุตันิ านกัศกึษาไปศกึษาดงูานนอก
สถานทีข่องสาขาวชิาตา่ง ๆ ระดบับณัฑติศกึษา 

แจง้ สกอ. รบัทราบการแตง่ต ัง้ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะ 
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2. งานสนบัสนนุวชิาการ (ตอ่) 

 งานสถาบนัการบนิพลเรอืน (สบพ.) สถาบนัสมทบ  

ประสานงานกบัสถาบนัการบนิพลเรอืน สถาบนัสมทบของ มทส. 
ในเรือ่งตา่ง ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัหลกัสตูรทีจ่ดัการจดัการเรยีน 
การสอน  ไดแ้ก ่หลกัสตูร เกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนนตวัอกัษร  
ผลการด าเนนิงานของ สบพ. การขออนมุตัผิูส้ าเร็จการศกึษา 
ฯลฯ 

 งานสนบัสนนุวชิาการอืน่ ๆ 

กล ัน่กรองการขออนมุตัไิปเสนอผลงานตา่งประเทศของ
คณาจารย ์

งานอืน่ ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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การด าเนนิงานโครงการพฒันาการจดัการศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษา 

การด าเนนิงานโครงการพฒันาการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

การด าเนนิงานโครงการเครอืขา่ยเชงิกลยทุธเ์พือ่การผลติและ
พฒันาอาจารยใ์นสถาบนัอดุมศกึษา 

การด าเนนิงานโครงการพฒันาอาจารยแ์ละบคุลากร ส าหรบั
สถาบนัอดุมศกึษาในเขตพฒันาเฉพาะกจิ จงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้

การด าเนนิงานโครงการ 1 อาจารย ์1 ผลงาน 

การด าเนนิงานเกีย่วกบัการสรรหาบคุคลเพือ่มอบปรญิญาดษุฎี
บณัฑติกติตมิศกัดิ ์

การด าเนนิงานฝ่ายพธิกีาร งานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร 

งานอืน่ ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 

3. งานโครงการและกจิกรรมทางวชิาการ 
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ประสานการด าเนนิงานประกนัคณุภาพการศกึษาของ
มหาวทิยาลยั 

ทบทวน/ ปรบัปรงุตวับง่ชีก้ารประกนัคณุภาพการศกึษาของ
มหาวทิยาลยั 

จดัท าคูม่อืการประกนัคณุภาพการศกึษา 

ประสานหนว่ยงานตา่ง ๆ ในการด าเนนิงานประกนัคณุภาพ
การศกึษาของหนว่ยงาน 

จดัประชุมชีแ้จงเพือ่ท าความเขา้ใจการเก็บขอ้มลูตามตวับง่ชี ้
เกณฑก์ารประเมนิ และปญัหา-อปุสรรคในการท า QA  

รวบรวมขอ้มลูตามตวับง่ชีก้ารประกนัคณุภาพการศกึษา 

จดัท ารายงานประเมนิตนเอง (SAR) ระดบัสถาบนั 

จดัการประเมนิคณุภาพภายในระดบัหนว่ยงานและระดบัสถาบนั 

 

 

4. งานประกนัคณุภาพการศกึษา 
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บนัทกึขอ้มลูรายงานการประเมนิตนเอง และรายงานผลการ
ประเมนิคณุภาพภายในผา่นระบบฐานขอ้มลู QA ของ สกอ.  
(CHE QA Online System) 

จดัท ารายงานผลการประเมนิคณุภาพภายในระดบัสถาบนั 
พรอ้มน าเสนอ SAR ตอ่ 
- คณะกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษา  
- สภาวชิาการ 
- สภามหาวทิยาลยั 
- เผยแพรต่อ่หน่วยงานภายในและภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง 

ประสานงานการตรวจประเมนิคณุภาพการศกึษาภายนอก  
โดย สมศ. (อยา่งนอ้ย 1 ครัง้ ในทกุ 5 ปี) 

จดัท าเอกสารบทสรปุผูบ้รหิารรายงานการประเมนิตนเอง
ฉบบัภาษาองักฤษ เพือ่เผยแพรต่อ่หนว่ยงานภายในและ
ภายนอก 

4. งานประกนัคณุภาพการศกึษา (ตอ่) 
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จดัท าขา่ว QA เพือ่ลงรายวนั เดอืนละ 2 คร ัง้  
(สปัดาหท์ี ่1 และ 3 ของทกุเดอืน) 

จดั FORUM QA เพือ่ใหห้นว่ยงานตา่ง ๆ น าเสนอผลการ
ประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน กรอบระยะเวลาการแกไ้ข  
สรปุประเด็นปญัหา อปุสรรค และแนวทางแกไ้ข   
แจง้หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งรบัไปปรบัปรงุแกไ้ขตอ่ไป 

ตดิตามผลการด าเนนิงานตามผลการประเมนิคณุภาพ
การศกึษาภายในและภายนอก 

การด าเนนิงานจดัประชุมเพือ่ประเมนิภารกจิการจดัการเรยีน
การสอน ทกุภาคการศกึษา 

งานอืน่ ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 

4. งานประกนัคณุภาพการศกึษา (ตอ่) 
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1. สภาวชิาการ 

2. คณะกรรมการปรญิญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัด ิ ์

3. คณะกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษา 

4. คณะกรรมการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน  
ระดบัสถาบนั และระดบัหนว่ยงาน 

5. คณะกรรมการควบคมุมาตรฐานการศกึษาของ 
สถาบนัการบนิพลเรอืน (สบพ.) 

6. คณะอนกุรรมการฝ่ายพธิกีาร   
งานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร 
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ปฏบิตัหินา้ทีฝ่่ายเลขานุการของ 

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานชุดตา่ง ๆ 

จ านวน 13 ชุด 
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ปฏบิตัหินา้ทีฝ่่ายเลขานกุารของ 

คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ และคณะท างานชุดตา่ง ๆ (ตอ่) 

7. คณะท างานเพือ่กล ัน่กรองวาระการประชุมสภาวชิาการ 

8. คณะท างานประกนัคณุภาพการศกึษา 

9. คณะท างานจดัท าคูม่อืหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีมทส. 

10. คณะท างานบรหิารจดัการหลกัสตูรพเิศษ 

11. คณะท างานพฒันาทกัษะทางวชิาการ และการใชช้วีติ
ของนกัศกึษา  (ผูช้ว่ยเลขานกุาร) 



1. คณะอนกุรรมการด าเนนิกจิกรรม 5 ส สสว.  (5 ส) 

2. คณะท างานประกนัคณุภาพการศกึษา สสว. (QA) 

3. คณะท างานการบรหิารจดัการความรู ้สสว. (KM) 

4. คณะท างานบรหิารความเสีย่ง สสว. (RM) 
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การด าเนนิการตามนโยบายของมหาวทิยาลยั
ดา้น 5 ส, QA, KM และ RM 

http://web.sut.ac.th/das


จดัท าแผนการด าเนนิงาน 

จดัการประชุมตามแผนการด าเนนิงาน 

ด าเนนิการตา่ง ๆ ตามแผนการด าเนนิงาน 

5 ส => จัดกจิกรรม 5 ส ปีละ 3 ครัง้ (สสว. 2 ครัง้, Big Cleaning Day 1 ครัง้) 

QA => ทบทวนตวับง่ชี,้ จัดท าคูม่อื QA สสว., จัดท า SAR สสว.,  
  น าเสนอผลการด าเนนิงานตอ่ทีป่ระชมุเวท ีQA และรายงาน 
  ขอ้มลูผลการตดิตามผลการประเมนิคณุภาพภายในแกง่าน QA 

KM => จัดท าคูม่อืงานพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร 
  และจัดท าแผน KM ดา้นการมอีงคค์วามรูใ้นการพัฒนาการ 
  ใหบ้รกิารแบบเบ็ดเสร็จ เพือ่น าไปสูก่ารบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ 

RM => ทบทวนและจัดท ารายงานและแผนบรหิารความเสีย่ง 
 

รายงานผลการด าเนนิงานตอ่คณะกรรมการระดบัมหาวทิยาลยั 
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การด าเนนิงาน 
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ขอบคุณคะ่ 

http://www.whynotgif.com/download-image/thank-you-280
http://web.sut.ac.th/das

