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กรอบภาระงานสํานักสงเสริมวิช าการและงานทะเบียน
โครงสรางบริหารสํานัก
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนหนวยงานกํากับมาตรฐานสนับสนุนและอํานวยความ
สะดวกในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และใหบริการขอมูลขาวสารทางดานวิชาการ โดยประสานงานกับ
คณะ สาขาวิชา และหนวยงานที่เกี่ยวของ แบงภารกิจที่รับผิดชอบเปน 3 สวนงาน ซึ่งจําแนกไดเปน 6 กลุม
งาน ดังนี้
สวนที่ 1 สํานักงานอํานวยการมี 1 กลุมงาน ซึ่งประกอบดวย 3 ฝาย
สวนที่ 2 สงเสริมวิชาการ มี 3 กลุมงาน ซึ่งประกอบดวย 7 ฝาย
สวนที่ 3 งานทะเบียน มี 2 กลุมงานซึ่งประกอบดวย 3 ฝาย
สว นงานที่ 1 สํานักอํานวยการ
สว นงานสํานักงานอํานวยการประกอบดว ย 1 กลุมงาน ดังนี้
กลุมงานที่ 1 งานบริหารทั่ว ไป ซึ่งแบงเปน 3 ฝาย ไดแก
1. ฝายบริหารและธุรการ ประกอบดว ยงาน ดังนี้
1.1 งานธุรการและงานสารบรรณ
1.1.1 หนังสือเขา - ออก
1) รับเอกสารและคัดแยกเอกสาร
2) การนําเสนอหัวหนาสํานักงานและผูอํานวยการสํานักงาน
3) บันทึกขอมูลการดําเนินการ นําขอมูลการมอบหมายงานเขาสูระบบ e-document
4) ประสานงานผูรับเรื่องตามที่ไดรับมอบหมาย และติดตามผลการดําเนินงานเบื้องตน
5) จัดเก็บเอกสาร
1.1.2 จัดพิมพหนังสือราชการตาง ๆ และจัดทําประกาศ คําสั่ง ที่เกี่ยวของกับสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน
1.1.3 งานทําลายเอกสารที่หมดอายุรักษา
1.2 งานนโยบายและแผน
1.2.1 จัดทําแผนยุทธศาสตรและกลยุทธของสํานักฯ ระยะ 5 ป
1.2.2 จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
1.2.3 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
1.2.4 จัดทําแผนครุภัณฑสํานักฯ
1.2.5 จัดประชุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ประชุมจัดทําแผนฯ ประชุมมอบหมายงาน ประชุม
ติดตามการปฏิบัติงานตาง ๆ
1.2.6 งานติดตาม ควบคุม และบริหารกลยุทธการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป
1.2.7 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรอบระยะ 6 เดือนและสิ้นสุด
ปงบประมาณ
1.2.8 รวบรวมผลการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมาย
1.3 งานงบประมาณบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
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1.3.1 จัดทําขอมูลและวิเคราะหงบประมาณเพื่อจัดทําแผนงบประมาณประจําป
1.3.2 สังเคราะหงบประมาณของแตละฝายงานเพื่อจัดทําแผนงบประมาณประจําป
1.3.3 ปรับปรุง/แกไขงบประมาณใหสอดคลองกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและสภา
มหาวิทยาลัยกําหนด
1.3.4 ควบคุม ติดตาม และบริหารการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนงบประมาณ
ประจําปและเปนไปตามระเบียบพัสดุ
1.3.5 ดําเนินการยืมเงิน เบิกจายงบประมาณ การตัดยอดงบประมาณในระบบ MIS
1.3.6 งานจัดซื้อ จัดจาง(จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ ตามระเบียบ)
1.3.7 ควบคุม ติดตามการใชจายงบประมาณ รอบ 2 สัปดาห รอบเดือน และรอบไตรมาส
1.3.8 รายงานผลการใชจายงบประมาณรายเดือนและรายไตรมาส
1.3.9 รายงานผลการใชจายงบประมาณเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ
1.3.10 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนงบประมาณประจําป
1.3.11 งานเบิกจายวัสดุ-ครุภัณฑ
1.3.12 งานตรวจสอบความพรอมใชของวัสดุ-ครุภัณฑ การบํารุงครุภัณฑ และการจัดซอม
ครุภัณฑ
1.3.13 งานทะเบียนครุภัณฑ
1.3.14 งานตรวจสอบและรายงานผลวัสดุ ครุภัณฑประจําป
1.3.15 การแทงจําหนายครุภัณฑประจําป
1.4 งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
1.4.1 วิเคราะหและวางแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักฯ
1.4.2 ดําเนินการควบคุมการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
1.4.3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
1.5 งานประชุม
1.5.1 ดําเนินการประชุมภายในสํานัก และการประชุมที่เกี่ยวของกับงานวิชาการ
1.5.2 การจัดเชิญประชุม วาระการประชุมการจองหองประชุม การบริหารการเดินทางของ
ผูเขารวมประชุม
1.5.3 การประสานงานผูเขารวมประชุมทั้งภายในและภายนอก
1.5.4 ประสานงานการรับรองผูเขารวมประชุมจากภายนอก
1.5.5 จัดทําเอกสารประกอบการประชุม
1.5.6 บันทึกรายงานการประชุม
1.6 งานคูมือตางๆ ที่เกี่ยวกับงานของสํานัก
1.6.1 จัดทําคูมือนักศึกษาใหมแตละป
1.6.2 จัดทําคูมือ/เอกสารแนะนําหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
1.6.3 จัดทําคูมือเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหแกอาจารย
1.7 งานบริหารงานบุคคล
1.7.1 งานประวัติบุคลากร
1.7.2 งานพัฒนาบุคลากร
1) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
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2) จัดอบรมภายในใหกับบุคลากร
3) การจัดศึกษาดูงานเพื่อเสริมสรางศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน
4) สนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากรประจําป
1.8 งานจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี (หัวหนาสํานักงาน + ดร.พรทิพย)
1.8.1 จัดทําแผนการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีประจําป ปละ 1 เรื่อง
1.8.2 กํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินการแนวปฏิบัติที่ดี
2. ฝายประกันคุณ ภาพการศึกษา ประกอบดว ยงาน ดังนี้
2.1 งานกํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
2.1.1 จัดทําแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา
2.1.2 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักและจัดทํารายงานการประชุม
2.1.3 จัดประชุมบุคลากรของสํานักเพื่อการดําเนินงานประกันคุณภาพและจัดทํารายงานการ
ประชุม
2.1.4 ติดตาม ควบคุม กํากับการดําเนินงานตามแผนและตัวชี้วัดของประกันคุณภาพที่
รับผิดชอบ
2.1.5 รวบรวมผลการดําเนินงาน หลักฐานการปฏิบัติงานและจัดทํา SAR ของสํานักฯ
2.1.6 จัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําป
2.1.7 จัดประชุมรับตรวจประกันคุณภาพภายในประจําป
2.2 งานกํากับดูแลระบบและกลไกการทํางานของทุกฝาย ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดย
เนนวงจร PDCA
2.3 การจัดทําขอมูลผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักฯในระบบ CHE QA
ใหบ ริการขอมูลเกี่ย วกับการประกัน คุณภาพการศึกษาของการประเมินอธิการบดี และประเมิน
มหาวิทยาลัยในสวนที่เกีย่ วของ/ไดรับมอบหมาย
3. ฝายวิจัยและพัฒนา ประกอบดว ยงาน ดังนี้
3.1 งานสถิติ
3.1.1 จัดทําสถิติตาง ๆ เชน สถิตินักศึกษาปจจุบัน สถิติการลงทะเบียนเรียน สถิติการรับสมัคร
สถิติผูสําเร็จการศึกษา ฯลฯ
3.1.2 งานใหบริการขอมูลสถิติตอหนวยงานภายนอก
3.2 งานวิจัยเพื่อพัฒนาองคกร(สลับกันปละอยางนอย 1 เรื่อง)
3.2.1 งานติดตามภาวะการมีงานทําและประเมินคุณภาพบัณฑิต
3.2.2 งานการประเมินผลการปฏิบัติงานตาง ๆ(ประเมินความพึงพอใจกระบวนการรับ
นักศึกษา การประเมินความพึงพอใจปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ฯลฯ)
3.2.3 การจัดทําวิจัยตาง ๆ เพื่อการพัฒนางานแตละฝายงาน
3.3 งานวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพของบุคลากร(ตามความพรอมของบุคลากร)
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สว นงานที่ 2 สงเสริมวิช าการ
สว นงานสงเสริมวิช าการประกอบดว ย 3 กลุมงาน ดังนี้
กลุมงานที่ 1 งานหลักสูตรและแผนการเรียน ซึ่งแบงเปน 3 ฝาย ดังนี้
1. ฝายหลักสูตรและแผนการเรียน ประกอบดว ยงาน ดังนี้
1.1 งานโครงสรางหลักสูตรและแผนการเรียน
1.1.1 บันทึกและตรวจสอบขอมูลโครงสรางหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุงตามแผนการ
เรียนตลอดหลักสูตร
1.1.2 งานบันทึกและตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาของแตละหลักสูตร
1.1.3 บันทึกวิชาที่ตองเรียนตามลําดับกอน-หลัง (prerequisite) ของแตละหลักสูตร
1.1.4 จัดทําฐานขอมูลการขออนุญาตลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีลําดับกอน-หลัง ในภาค
การศึกษาเดียวกัน (แก E วิชาแรก และขอลงเรียนพรอมวิชาที่ 2)
1.1.5 จัดทําฐานขอมูลโครงสรางหลักสูตรและแผนการเรียน
1.1.6 ประสานงานกับคณะและสาขาวิชาเพื่อยืนยันแผนการเรียนในทุกภาคการศึกษา
1.1.7 ดําเนินการบันทึกแผนการเรียนในระบบและตรวจสอบใหถูกตองตามโครงสรางหลักสูตร
1.1.8 ตรวจสอบแผนการเรียนตอโครงสรางหลักสูตรในการเปดรายวิชาสอนในแตละภาค
การศึกษา
1.1.9 จัดทําฐานขอมูลการปรับเปลี่ยนแผนการเรียนของแตละหลักสูตรในทุกภาคการศึกษา
1.1.10 จัดทําฐานขอมูลแผนการเรียนรายวิชาเลือกเสรีของแตละหลักสูตร ในทุกภาค
การศึกษาจัดทําฐานขอมูลแผนการเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของแตละ
หลักสูตรในทุกภาคการศึกษา
1.2 งานจัดตารางเรียน ตารางสอน
1.2.1 ประสานงานขอมูลการเปดรายวิชาเรียนในแตละภาคเรียนกับงานโครงสรางหลักสูตร
และแผนการเรียน
1.2.2 จัดตารางเรียน ตารางสอน ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตองตามแผนการเรียน
ของแตละหลักสูตร
1.2.3 ประสานงานกับฝายอาคารสถานที่ดานความพรอมของหองเรียนแตละอาคาร
1.2.4 สรุปการใชงานหองเรียนและสภาพหองเรียน ในทุกภาคการศึกษา
1.2.5 สรุปขอมูลการเปลี่ยนแปลงผูสอน หองเรียนและเวลาเรียนในแตละภาคการศึกษา
1.2.6 งานสรุปชั่วโมงสอนและสรุปภาระงานสอนเกิน
1.2.7 ใหคําปรึกษาแกอาจารย เจาหนาที่เกี่ยวกับงานตารางเรียน ตารางสอน
1.3 งานเทียบโอนและยกเวนรายวิชา
1.3.1 จัดทําคูมือการเทียบโอนรายวิชา
1.3.2 จัดประชุมคณะกรรมการเทียบโอนความรู ทักษะ และประสบการณ และการให
จํานวนหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
1.3.3 ประสานงานกับคณะกรรมการเทียบโอนรายวิชาระดับหลักสูตร
1.3.4 งานรับบริการการขอเทียบโอนหรือยกเวนรายวิชา
1.3.5 งานจัดทําฐานขอมูลรายวิชาที่สามารถเทียบโอนหรือยกเวนได
1.3.6 งานตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาและประสานงานกับคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อออก
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หนังสือรับรองรายวิชาเฉพาะดาน กรณีบัณฑิตที่จะนําไปสอบบรรจุเขาทํางานใน
ตําแหนงตางๆ
1.3.7 ใหคําปรึกษาดานการเทียบโอน ยกเวนรายวิชาแกอาจารย และนักศึกษา
1.3.8 ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการยกเวน เทียบโอนใหเปนไปตามหลักเกณฑปฏิบัติที่ถูกตอง
1.4 จัดตารางสอบ
1.4.1 จัดตารางสอบ-หองสอบ
1.4.2 สํารวจรายวิชาสอบนอกตาราง
1.4.3 บันทึกกรรมการกํากับการสอบ
1.4.4 งานคําสั่งกรรมการกํากับการสอบ
1.4.5 งานสถิติที่เกี่ยวของกับการจัดสอบ
1.5 งานเปดกลุมเรียนพิเศษ
1.5.1 จัดทําขั้นตอนการเปดกลุมพิเศษ
1.5.2 ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาและการลงทะเบียนเรียนตามโครงสรางหลักสูตรที่ขอเปด
กลุมพิเศษใหเปนไปตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
1.5.3 ดําเนินการเปดกลุมพิเศษตามวัน เวลา ที่เหมาะสม
1.5.4 ใหคําปรึกษาแกอาจารย นักศึกษาเกี่ยวกับการเปดรายวิชาพิเศษ
1.5.5 งานสถิติเกี่ยวกับการเปดกลุมเรียนพิเศษ
2. ฝายพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ประกอบดว ยงาน ดังนี้
2.1 งานสงเสริมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
2.1.1 รวบรวมหลักสูตรและเอกสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร และจัดทําคูมือแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตร
2.2.2 ประสานงานกับคณะและสาขาวิชาดานการพัฒนาหลักสูตร
2.2.3 ตรวจสอบความถูกตองของหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
2.2.4 ประสานงานระหวางสาขาวิชาและคณะเพื่อประชุมขอเสนอเปด/ปรับปรุงหลักสูตร
ผานคณะกรรมการบริหารวิชาการ สภาวิชาการ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
หลักสูตรตามลําดับ
2.2.5 ประสานงานระหวางสาขาวิชาและคณะเพื่อประชุมแกไขหลักสูตร เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติหลักสูตร
2.2.6 บันทึกขอมูลหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเขาสูระบบรับทราบ
หลักสูตร (CHECO)
2.2.7 ประสานงานกับคณะ/สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ/หรือสภา
วิชาชีพ ที่เกี่ยวของกับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
2.2.8 เก็บรวบรวมผลการรับรองหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
และ/หรือสภาพวิชาชีพ ผานระบบฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน
2.2.9 ใหบริการขอมูล คําปรึกษาตาง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตร
2.2 งานจัดทําคูมือการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและคูมือการดําเนินงานบริหารหลักสูตร
2.3 งานประสานงานและอํานวยความสะดวกในทุกขั้นตอนของการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
2.4 งานแกไขปรับหลักสูตร และการปดหลักสูตร

6
2.5 งานกํากับดูแลงานหลักสูตร รวบรวมและเผยแพรหลักสูตร และรายละเอียดของหลักสูตร
2.6 งานสนับสนุนการใชระบบบริการการศึกษาของหลักสูตร (ระบบ TQF)
2.7 งานจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อใหความรูแกคณาจารยในการดําเนินงานบริหาร
หลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรใหมตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําป
2.8 งานกํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานบริหารหลักสูตรใหมีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
2.9 งานบันทึกขอมูลหลักสูตรในระบบสารสนเทศเพื่อผูบริหารระดับสูง (EIS)
3. ฝายสงเสริมและพัฒนาคุณ ภาพการจัดการเรียนการสอน ประกอบดว ยงาน ดังนี้
3.1 งานแผนงานและโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
3.2 งานจัดประชุม อบรม หรือสัมมนาเพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
คณาจารย
3.2.1 พัฒนาคุณภาพกระบวน การจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนการเรียนการสอนแบบ
หลากหลายวิธี
3.2.2 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.2.3 สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
3.3 งานจัดทํารายงานประชุมติดตามการสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของ
คณาจารย
3.4 งานสรุปและประเมินผลโครงการอบรม หรือสัมมนาเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอน
3.5 งานกํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
กลุมงานที่ 2 งานจัดการศึกษาหมวดการศึกษาทั่ว ไป ซึ่งแบงเปน 3 ฝาย ดังนี้
1. ฝายสงเสริมและพัฒนาคุณ ภาพการจัดการเรียนการสอนหมวดวิช าศึกษาทั่ว ไป ประกอบดว ย
งาน ดังนี้
1.1 งานจัดประชุม อบรม หรือสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของผูสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
1.2 พัฒนาคุณภาพ กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่มุงเนนการสอนแบบหลากหลายวิธี
1.3 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยรายวิชาศึกษาทั่วไป
1.5 งานสงเสริมการจัดทําเอกสารประกอบการสอนและสื่อนวัตกรรมรายวิชาศึกษาทั่วไป
1.6 งานจัดทําขอสอบ ดําเนินการสอบ ตรวจขอสอบและประมวลผลการสอบหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
1.7 งานดูแลและจัดนักศึกษาชวยงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
1.8 งานสถิติขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับรายวิชาศึกษาทั่วไป
1.9 งานพัฒนาระบบฐานขอมูลและประชาสัมพันธ
1.10 งานวิจัยเพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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2. ฝายกํากับมาตรฐานการจัดการศึกษาหมวดวิช าศึกษาทั่ว ไป ประกอบดว ยงาน ดังนี้
2.1 งานสงเสริมการพัฒนา/ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และจัดทําคูมือ
แนวทางการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.2 ประสานงาน/จัดประชุมกับคณะกรรมการที่เกี่ยวของดานการพัฒนาหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
2.1.3 ตรวจสอบความถูกตองของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
และกรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่สอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558
2.1.4 จัดทําขอมูลเพื่อประชุมขอเสนอปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผานคณะกรรมการ
บริหารวิชาการ สภาวิชาการ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตามลําดับ
2.1.5 ประสานงานเพื่อประชุมแกไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
2.1.6 ประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ผานระบบฐานขอมูลให
เปนปจจุบัน
2.2 งานจัดทําคูมือการปรับปรุงและคูมือการดําเนินงานบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.3 งานประสานงานและอํานวยความสะดวกในทุกขั้นตอนของการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.4 งานแกไขปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.5 งานกํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหมี
คุณภาพตามกรอบ TQF
2.6 งานจัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.7 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (มคอ.7)
2.8 งานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อใหความรูแกคณาจารยในการบริหารรายวิชาศึกษาทั่วไปให
เปนไปตามกรอบ TQF
2.9 งานวิจัยเพื่อพัฒนางานบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.10 ใหบริการขอมูล คําปรึกษาตางๆ เกี่ยวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมงานที่ 3 งานสหกิจศึกษา ซึ่งมี 1 ฝาย ดังนี้
ฝายบริหารจัดการสหกิจศึกษา ประกอบดว ยงาน ดังนี้
1. งานพัฒนาระบบการจัดการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. งานกํากับมาตรฐาน ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานสหกิจศึกษา
3. งานประสานความรวมมือกับคณะ/สาขาวิชาในการบริหารจัดการสหกิจศึกษา
4. งานสรางเครือขายความรวมมือกับกับสถานประกอบการและจัดหาแหลงงานฝกปฏิบัติสหกิจศึกษา
ใหครอบคลุมหลักสูตรที่จัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
5. งานคัดเลือกและขึ้นทะเบียนสถานประกอบการที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
6. งานรับสมัครนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
7. งานเตรียมความพรอมนักศึกษาและอาจารยนิเทศ
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8. งานจัดทําคูมือสหกิจศึกษาและแบบฟอรมการดําเนินงานสหกิจศึกษา
9. งานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจกอนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
10. งานพัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลากรที่เกี่ยวของกับงานสหกิจศึกษา
11. งานบริหารจัดการสหกิจศึกษานานาชาติ
12. งานโครงการนําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา
13. งานใหคําปรึกษาเกี่ยวกับสหกิจศึกษาแกอาจารย เจาหนาที่และนักศึกษาสหกิจศึกษา
14. งานประสานงานความรวมมือและจัดสงขอมูลการดําเนินงานสหกิจศึกษาใหกับเครือขาย
สหกิจศึกษาภาคใตตอนบน
15. งานจัดทําฐานขอมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศ
16. งานเผยแพรขอมูลและประชาสัมพันธ
สว นงานที่ 3 งานทะเบียน
สว นงานสงเสริมวิช าการประกอบดว ย 2 กลุมงาน ดังนี้
กลุมงานที่ 1 งานทะเบียนและประมวลผล ซึ่งแบงเปน 2 ฝาย ดังนี้
1. ฝายทะเบียนและประมวลผล ประกอบดว ยงาน ดังนี้
1.1 งานทะเบียนประวัตินักศึกษาและสถานภาพนักศึกษา
1.1.1 งานตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี
1.1.2 ประวัตินักศึกษาระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตร
1.1.3 สถานภาพปจจุบันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.1.4 การครบระยะเวลาศึกษาระดับปริญญาตรี
1.1.5 งานบริการตรวจสอบคุณวุฒิบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาใหแกหนวยงานผูใชบัณฑิต
1.2 งานปฏิทนิ วิชาการ
1.3 งานลงทะเบียนวิชาเรียน
1.3.1 การลงทะเบียนเรียนสมทบ
1.3.2 การตรวจสอบความถูกตองการลงทะเบียน
1.3.3 การตรวจสอบการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
1.4 การจัดทําบัตรนักศึกษา กรณีบัตรนักศึกษาใหม บัตรชํารุด/สูญหาย
1.5 งานขึ้นทะเบียนผูขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตร
1.6 งานบันทึกผลการเรียน
1.6.1 งานบันทึกผลการเรียนผลการเรียน I ยกเลิกรายวิชา
1.6.2 งานบันทึกผลการเรียน (ประกาศนียบัตร)
1.6.3 งานติดตามผลการเรียนจากอาจารย
1.7 งานตรวจสอบและประมวลผลการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร
1.7.1 งานตรวจสอบและงานประมวลผลการเรียนเมื่อจบหลักสูตร
1.7.2 งานตรวจสอบและตรวจทานความถูกตองของการศึกษาครบตามโครงสรางหลักสูตร
ประกาศนียบัตร
1.7.3 งานยืนยันขอมูลผูสําเร็จการศึกษา
1.7.3 สรุปบัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเสนอตอฝายงานอนุมัติผลการศึกษา
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1.8 งานตรวจสอบ และประมวลผลการเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
1.8.1 งานตรวจสอบและงานประมวลผลการเรียนประจําภาคเรียน
1.8.2 งานตรวจสอบและตรวจทานความถูกตองของการศึกษาครบตามโครงสรางหลักสูตรของ
ผูขอสําเร็จการศึกษา
1.8.3 งานประมวลผลผูขอสําเร็จการศึกษา
1.9 งานอนุมัติผลการสําเร็จการศึกษาออกหลักฐานการศึกษาและออกเอกสารตามคํารอง
1.9.1 งานยืนยันขอมูลผูสําเร็จการศึกษา
1.9.2 งานสรุปบัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา
1.9.3 งานออกใบอนุมัติผลการสําเร็จการศึกษา
1.9.4 งานออกใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการเรียน
1.9.5 งานออกใบปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร
1.9.6 งานตรวจสอบความถูกตองและตรวจทานใบปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร
1.9.7 งานออกเอกสารหลักฐานการศึกษาและเอกสารคํารองทั่วไป
1.10 งานจัดทําเอกสารทางการศึกษา
1.10.1 ใบรายงานผลการเรียน ใบรับรองสภาพการเปนนักศึกษา ใบแทนใบปริญญาบัตร
ภาษาไทย
1.10.2 ใบรายงานผลการเรียน ใบรับรองสภาพการเปนนักศึกษา ใบแทนใบปริญญาบัตร
ภาษาอังกฤษ และใบรับรองอื่น นอกเหนือจาก 1.10.1
1.11 งานบริการการศึกษา
1.11.1 งานบริการรับคํารองตาง ๆทั้งนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา
1.11.2 งานบริการใหคําปรึกษานักศึกษาในงานทะเบียนและประมวลผล
1.11.3 งานบริการบุคคลภายนอกดานการจัดการศึกษาและหลักสูตร
1.11.4 งานบริการจัดทําขอมูลนักศึกษาใหหนวยงานภายในและภายนอก
1.12 งานจัดสอบปลายภาค
1.13 งานพระราชทานปริญญาบัตร (งานกลางของสํานักฯ)
1.14 งานบริการอื่นๆ ตามนโยบายมหาวิทยาลัย ไดแก การจัดสอบครูผูชวย สอบ ก.พ.สอบ
องคการปกครองสวนทองถิ่น เปนตน
กลุมงานที่ 2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งแบงเปน 3 ฝาย ดังนี้
1. ฝายงานรับนักศึกษา ประกอบดว ยงาน ดังนี้
1.1 งานแผนรับนักศึกษา
1.1.1 งานคูมือรับสมัครนักศึกษา
1.1.2 งานรับสมัครนักศึกษา
1.1.3 งานจัดทําขอสอบคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาภาค กศ.บท.
1.1.4 งานจัดสอบเขาศึกษาของนักศึกษาใหม
1.1.5 งานประกาศผลการสอบของนักศึกษาใหม
1.1.6 งานรายงานตัวนักศึกษา
1.2 งานพัฒนาระบบสารสนเทศรับสมัครนักศึกษา
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1.2.1 งานวิเคราะห ออกแบบ และปรับปรุงระบบรับนักศึกษา
1.2.2 งานดูแลและพัฒนาระบบรับนักศึกษาใหทันสมัยและสอดคลองกับระบบการรับสมัคร
นักศึกษาของประเทศ
1.2.3 จัดทําขอมูลและสถิติตาง ๆ ของการรับนักศึกษา
1.2.4 งานประสานงานและแลกเปลีย่ นขอมูลกับทางทปอ. ในระบบรับนักศึกษา TCAS
1.2.5 งานประมวลผลการสอบคัดเลือกเปนนักศึกษา
1.3. งานประชาสัมพันธการรับนักศึกษา
1.3.1 ประชาสัมพันธขาวสารการรับสมัครผานเว็บไซต และชองทางอื่น ๆ
1.3.2 ประสานงานและรวมจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ
1.3.3 ประสานงานกับฝายสื่อสารองคกรในการประชาสัมพันธการรับสมัครและ/หรือ รวม
การใหบริการนอกพื้นที่ในการประชาสัมพันธรับสมัคร
2. ฝายงานพัฒนาและดูแลระบบบริการการศึกษา
2.1 งานประมวลผลขอมูลทางการศึกษาแตละภาคเรียน
2.2 งานวิเคราะห ออกแบบ และปรับปรุงระบบบริการการศึกษา
2.3 งานตรวจสอบ ดูแลและจัดทําฐานขอมูลระบบบริการการศึกษา
2.4 งานวิเคราะหระบบและพัฒนาระบบบริการการศึกษา
2.5 งานบันทึกขอมูลดานนักศึกษาในระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสําหรับผูบริหารระดับสูง
(EIS)
2.6 งานประสานความรวมมือการใชงานระบบบริการการศึกษากับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองพัฒนานักศึกษา คณะ วิทยาลัย ศูนยสํานัก/
สถาบัน
2.7 งานประสานงานฐานขอมูลดานการจัดการศึกษากับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.8 งานจัดทําขอมูลในระบบบริการการศึกษาตามที่หนวยงานตางๆ ขอความอนุเคราะห
3. ฝายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ
3.1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1.1 งานพัฒนาระบบอื่น ๆ สนับสนุนการดําเนินงานของสํานัก
1) จัดทําระบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ
2) จัดทําระบบการประเมินผลความพึงพอใจการรับนักศึกษา
3) จัดทําระบบพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบงานสหกิจศึกษาและหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
4) จัดทํา ดูแลระบบติดตามภาวะการมีงานทําและระบบประเมินคุณภาพบัณฑิต
5) งานสรุปประเมินผูสอนโดยนักศึกษา
6) พัฒนาระบบหรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ(ระบบการจัดเก็บขอมูลการปฏิบัติงาน,
ระบบการจัดเก็บขอมูลการอบรม/ประชุม/สัมมนาของบุคลากรในสํานักฯ, ระบบการ
คนหารายชื่อผูสอบผานนักศึกษาใหม ฯลฯ)
7) งานพัฒนาระบบบริการในรูปแบบ application
3.1.2 งานวิเคราะห ดูแล ตรวจสอบ และปรับปรุงระบบสารสนเทศตาง ๆ
3.1.3 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูป ระบบเครือขาย
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คอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของเพื่ออํานวยใหงานเทคโนโลยีสารสนเทศในความ
รับผิดชอบดําเนินไปอยางราบรื่นและสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน
3.1.4 งานซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เพื่ออํานวยใหงานเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบดําเนินไปอยางราบรื่นและ
สอดคลองกับความตองการของหนวยงาน
3.1.5 งานตรวจขอสอบและประมวลผลคะแนนนักศึกษาสอบเขาทุกประเภท ของสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี และหนวยงาน
ราชการตางๆ ที่มาขอใชบริการใหดําเนินการตรวจขอสอบและประมวลคะแนน
3.2 งานเว็บไซตของสํานัก
3.2.1 งานดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต ของเว็บไซตสํานักสงเสริมฯ เว็บไซต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เว็บไซตฝายงานสหกิจศึกษา
3.2.2 ประชาสัมพันธขาวสาร
1) ถายภาพและจัดทําขาวสารเพื่อการประชาสัมพันธ
2) ใหขาวสารประชาสัมพันธตาง ๆ ตามระยะเวลา
3) ปรับปรุงขอมูลขาวสารตาง ๆ และการนําเสนอสารสนเทศตาง ๆ

