
คํานํา 
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติทีม่ีผลบังคับใชเมื่อเดือน  สิงหาคม  2542  ไดระบวุา

สถานศึกษาทกุแหงจะตองประกันคณุภาพการศึกษาโดยการประเมินตนเองทุกปและมีการประเมินจาก
องคกรภายนอกทุก  5  ป 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน (สสท)  ซ่ึงเปนหนวยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่  123  ตอนที่  118  ก  ที่มีการ
ประกันคณุภาพและมีการประเมินตนเองเพือ่สนับสนุนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542  
จึงไดจดัทํารายงานการประเมินตนเอง  (Self   Assessment  Report  : SAR)    เพื่อนาํเสนอมหาวิทยาลัย
และไวสําหรับการตรวจสอบของสังคมหรือองคกรภายนอก 

ขอมูลที่นําเสนอในรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้เปนขอมูลระหวางชวงเวลาที่คาบเกี่ยวของ
ปการศึกษากับปงบประมาณ  คือ  ชวงระหวาง วันที่  1  มิถุนายน   2551 –  31 พฤษภาคม  2552  ดังนั้น
ขอมูลที่ใชอางอิงจะเปนขอมลูการดําเนินงานในภาคการศกึษาที่  1, ภาคการศึกษาที่  2  และภาคฤดูรอน 
ปการศึกษา  2551 

ทายนี้ขอขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ไดใหความรวมมือในการปฏิบัติงานและใหขอมูลผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อการจดัทํารายงานการประเมินตนเองใหสําเร็จลุลวง และเมือไดรับการประเมินจาก
องคกรภายในและภายนอกแลว  จักไดนําผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุง  พัฒนาการปฏิบัติงานของ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน ใหมีคุณภาพยิ่งขึน้ 

 
 
 

                    (นายรณรงค    ตั้งตระกูล) 
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 
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วิสัยทัศน     นโยบาย  
และ  

เปาหมายคุณภาพ  
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน  

     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    
  ประจาํปการศึกษา 2551  

  
  
  
  
  

 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                                                         1   มิถุนายน  2551  



  

  
  
  

วิสัยทัศน  
  

“สานสัมพันธ  รวมพลังมุงพัฒนาสูหนวยงาน 
ฐานขอมูลดานวิชาการและงานทะเบียน 

ดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย”  
  
 
 
 
 
 
 
 
              

                                                                                                                   ……………………………………  
                                (นายรณรงค  ตั้งตระกูล)  
                      สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                          ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 



 
                                                       

 
  
พันธกจิ 

1.  สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาหลักสตูรของทกุคณะใหเปนไป
ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.)และ
ตามความตองการของสถานประกอบการ 

2.  สงเสริมการพฒันาการจัดการเรยีนการสอนของทกุคณะใหมีคุณภาพ 
3.  พัฒนาระบบทะเบียนนกัศึกษาและระบบประมวลผลการศกึษาให

ทันสมัยดวยเทคโนโลยีสมยัใหม 
4.  พัฒนาระบบการใหบรกิารขอมูลดานวิชาการและงานทะเบียนให

นักศึกษา อาจารย และบุคคลท่ัวไปดวยเทคโนโลยีสมยัใหม 
5.  พัฒนาหนวยงานใหมีขีดความสามารถในการบรหิารจดัการอยางมี

คุณภาพ 
  

  
 
 
 
 
 
 
              

                                                                                                                   ……………………………………  
                                (นายรณรงค  ตั้งตระกูล)  
                      สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                          ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 
 



  
นโยบายคุณภาพ  

   
  

“มุงมั่นพัฒนาการศึกษาดานวิชาชีพ  ดวยวิทยาศาสตรและ      
 เทคโนโลยีเชิงบูรณาการ  เพื่อพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพคูคุณธรรม  

ตอบสนองความพงึพอใจของผูรับบริการสูมาตรฐานสากล”  
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                                (นายรณรงค  ตั้งตระกูล)  
                      สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                          ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 
 



  

  
  

เปาหมายคุณภาพ  
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
    

ประจําปการศึกษา  2551  
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                      สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                          ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน               
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1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน  
6  

   
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานตลอด จนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  แผนดําเนนิงาน 

      และมีการกาํหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ     
      (สกอ. 1.1) 

 
2 

 
6 ขอ    

1. 2   รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด (สกอ. 1.2) (ก.พ.ร.51 ตัวท่ี 3) 2 รอยละ85    

1. 3   มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ(ระดับ) (สมศ. 5.3) 2 4ระดับ    

2. การเรียนการสอน  
46     

2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ. 2.1) 10 6 ขอ *   

2.2   มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (สกอ. 2.2) 7 6 ขอ *   

2.3   มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนบัสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกรและ  
ชุมชนภายนอกมสีวนรวม (สกอ. 2.3) 

 

3 
 

5 ขอ *   

2.4  จํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา (รอยละของเกณฑปกติ)(สกอ. 2.4)         
(สมศ. 6.2)   

 

3 
 

รอยละ 6 * *  

2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มวีุฒิปริญญาตรี  ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทาตอ    อาจารย
ประจํา (สกอ. 2.5) (สมศ. 6.3) (กพร.50 ตัวที ่ 16 ) (ก.พ.ร.51 ตัวที ่17.1) 

- ป.เอก
รอยละ1.5 * *  

2.6   สัดสวนของอาจารยประจําที่ดาํรงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  
     และศาสตราจารย  (สกอ. 2.6) (สมศ. 6.4) (ก.พ.ร.51 ตวัที่ 17.2) 

- ศ.+รศ.+
ผศ.รอยละ 

30 
* *  

2.7   มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพีของคณาจารย 
        (Professional Ethics) (สกอ. 2.7) (สมศ. 6.5)  

 

3 
 

5 ขอ *   

2.8   มีระบบและกลไกสนบัสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนการสอน (สกอ. 2.8) - 4 ขอ * *  
2.9  รอยละของบณัฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทาํและการประกอบอาชพีอิสระภายใน  1  ป        

    (สกอ. 2.9)(สมศ. 1.1)(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 4.1.1) (ก.พ.ร.51 ตัวที ่4.1.1)  

 

- 
รอยละ

80 
* *  

2.10 รอยละของบณัฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ (สกอ. 2.10) (สมศ. 1.3) - รอยละ60 * *  
2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง  ผูประกอบการและผูใชบัณฑติ (สกอ. 2.11) (สมศ. 1.4)   
        (กพร.50 ตัวที่  4.1.3 ) (ก.พ.ร.51 ตวัที่ 3.2.1.5, 3.2.4.6, 6) 

- ระดับ3.0 
* *  

2.12  รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ  5  ปที่ผานมาที่ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปและวัฒนธรรมและ
ดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ  (สกอ. 2.12) 

 
- 

 
รอยละ
0.029 

* *  
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2.13   รอยละของบัณฑิตระดบัปรญิญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา (สมศ. 1.2)    
           (ก.พ.ร.50 ตัวที่  4.1.2) (ก.พ.ร.51 ตัวที ่4.1.2) 

 

- 
 

รอยละ55 * *  

2.15   จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือ 
           ระดบันานาชาติภายในรอบ 3 ปที่ผานมา (ชิ้นงาน) (สมศ. 1.6)      

 

- 
 

4 ชิ้นงาน * *  

2.16   รอยละของหลักสูตรที่ได มาตราฐานตอหลักสูตรทั้งหมด (สมศ. 6.1) (กพร.50, 51 ตัวที่ 22) 7 รอยละ90 *   
2.17   ประสทิธิภาพของกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรูจาก 
          การปฏบิัตแิละประสบการณจริง (ขอ) (สมศ. 6.6) (กพร.50, 51 ตัวที่  23 ) 

5 
 

5 ขอ *   

2.18   ระดบัความพึงพอใจของนักศกึษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่ง  
       สนับสนนุการเรียนรู (ระดับ) (สมศ. 6.7)      

5 
 

ระดับ3.5 *  * 

2.19   ระดบัความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพีคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.50 
ตัวที่ 8 ) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 16) 

 

3 
 

4 ขอ *  * 

7. การบริหารและการจัดการ  15     

7.1 สภาสถาบัน/กรรมการคณะใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดนัสถาบนัให
แขงขันไดในระดบัสากล(สกอ. 7.1)        

 

- 
 

5  ขอ * * * 

7.2    ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ. 7.2)    3 3ระดับ    
7.3   มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอกเพือ่    

    สนบัสนุนประเด็นยุทธศาสตร (ระดับ)  (สกอ. 7.3)   (สมศ. 5.2) (ก.พ.ร.50, 51 ตัวที่ 20)   

 

1.5 4 ระดับ    

7.4   มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา  และธํารงรักษาไวใหบคุลากรมี   
    คุณภาพและประสิทธิภาพ (สกอ. 7.4)            

 

1.0 5 ระดับ    

7.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพือ่การบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย (ระดับ) 
    (สกอ. 7.5)(สมศ. 5.5) 

 

- 
 

3 ระดับ * * * 

7.6   ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นรวม
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา    (สกอ. 7.6)(ก.พ.ร.50, 51 ตัวที่ 14) 

 

3 
 

3 ระดับ    

7.7   รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวชิาชีพในระดับชาติหรือ   
    นานาชาติ (สกอ. 7.7)    

 

- 
 

รอยละ 1 * *  

7.8   มีการนําระบบบริหารความเสีย่งมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา(สกอ. 7.8)          1.5 4ระดับ    
7.9   ระดับความสําเร็จของการถายทอดตวับงชี้และเปาหมายของระดบัองคกรสูระดบับุคคล (สกอ. 7.9) 1.5 8ระดับ    
7.10 ระดับคุณภาพของสภาสถาบนั/ กรรมการบริหารสถาบัน/ กรรมการประจาํคณะ/ กลุม  สาขา (ขอ)  

(สม ศ. 5.1)(ก.พ.ร.50, 51 ตัวที่ 13) 

 

- 7 ขอ * * * 

7.11 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุม วิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวชิาการทั้งในประเทศ
และตางประเทศ(สมศ. 5.9) 

 

- 
 

รอยละ20 * *  
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7.12 รอยละของบคุลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู หรือทักษะวิชาชีพทั้งใน  ประเทศและ
ตางประเทศ (สมศ. 5.11) 

1.5 รอยละ70 
   

7.13 ระดับคุณภาพของการพฒันาบุคลากรของสถาบันอดุมศกึษา (ก.พ.ร.50, 51 ตัวที่ 15) 1.5 รอยละ80    
7.14 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 17) - ก.พ.ร. 4 

คะแนน 
* * * 

7.15 ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงิน  และ
ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต (ก.พ.ร.50 ตัวที่ 18) (ก.พ.ร.51   ตัว  ที่ 18) 

 

- 
ก.พ.ร. 4 
คะแนน * * * 

7.16 ระดับความสําเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล (ก.พ.ร.51 ตัวที ่5) 0.5 3 ระดับ    
8. การเงินและงบประมาณ 15     
8.1    มีระบบและกลไกในการจัดสรรการวิเคราะหคาใชจายการตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอยางมี 

ประสิทธิภาพ (สกอ. 8.1) 
- 7 ระดับ * * * 

8.2   มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน (สกอ. 8.2) (สมศ. 5.4)     7.5 4ระดับ    
8.3   สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศกึษา (บาทตอคน) (สมศ. 5.6) - 65,000 บาท * *  
8.4  คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนกัศึกษา (รอยละของเกณฑปกต)ิ (สมศ. 5.7) - รอยละ± 5 * * * 
8.7  คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา  

   (บาทตอคน) (สมศ. 6.9) (ก.พ.ร.50, 51 ตวัที่ 19) 
- 4,000 

บาท 
* * * 

8.8  รอยละของอตัราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน (ก.พ.ร.50 ตวัที่ 9) (ก.พ.ร.51   ตัว  ที ่10) - รอยละ 68 * * * 
8.9  ระดบัความสาํเร็จของการดําเนนิการตามมาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลยั(ก.พ.ร.50 ตัวที่ 10) 

(ก.พ.ร.51   ตัว  ที ่9)  
- 3 ระดับ * * * 

8.10 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอน การปฎบิัติราชการ  
         (ก.พ.ร.50, 51 ตัวที่ 11) 

7.5 3 ระดับ    

8.11 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต (ก.พ.ร.50, 51 ตัวที่ 12) - 4ระดับ * * * 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 18     
9.1   มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 

    การศึกษาทีก่อใหเกิดการพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่อง (สกอ. 9.1) (สมศ. 7.1)       
9 5 ขอ    

9.2   มีระบบและกลไกการใหความรู  และทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา (สกอ. 9.2) - 5ระดับ * *  
9.3    ระดบัความสาํเร็จของการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน (สกอ. 9.3) (สมศ. 7.2) (ก.พ.ร.50 ตวัที ่7 ) 

(ก.พ.ร.51 ตัวที่ 8) 
9 4ระดับ    

*มีสวนรวม/สนับสนุน                 **ตัวบงชี้เฉพาะ                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                .............................................. 

                                                                                                                                     (นายรณรงค  ตั้งตระกูล) 
                                                                                                                                                        ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ

.............................................. 
(นางสุขาวดี  ขํามา) 

เลขานุการสํานักสงเสริมวิชาการฯ 

.............................................. 
(นายมนตรี  รัตนวิจิตร) 

รองผูอํานวยการกลุมวิชาการ 

.............................................. 
(นายพงศกร  หิรัญโรจน) 

รองผูอํานวยการกลุมทะเบียนฯ 
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คําชี้แจงเกีย่วกับการดําเนินงานตามเปาหมายคุณภาพ 
 

1. เปาหมายคุณภาพป  2551  นี้เปนเปาหมายที่ทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร  จะตองรวมกันดําเนินงานเพื่อใหบรรลุผล โดยเปาหมายดังกลาวเปนเปาหมายสําหรับการ

ดําเนินงานเริ่มต้ังแตวันที่       1  มิถุนายน 2551   ส้ินสุดวันที่  30  พฤษภาคม  2552  เพื่อใหเปาหมาย

คุณภาพป  2551  บรรลุตามวัตถุประสงคตาง ๆ ที่ไดกําหนดไวทุก ๆ หนวยงานตองดําเนินการ

ดังตอไปนี ้

 2.1 การจัดทําแผนการดําเนินงาน   ในเปาหมายที่ตนรับผิดชอบ  โดยแผนการดําเนินงานดังกลาว
เนนประสิทธิภาพและประสิทธผลที่จะทําใหเปาหมายนั้น ๆ บรรลุ KPI  ที่กําหนดไว  ทั้งนี้ใน
เปาหมายจะปรากฎเครื่องหมายหรือตัวเลขซึ่งมีคําอธิบายดังนี้ 
2.1.1 เคร่ืองหมาย ในเปาหมายคุณภาพ  หมายถึง  หนวยงานเปนผูดําเนินการตาม

เปาหมายใหบรรลุ KPI  ที่ไดกําหนดไวโดยตรง  ซ่ึงหากเรื่องดังกลาวตรงกับหนวยงาน
ใด  หนวยงานนั้นจะตองเปนผูจัดทําแผนการดําเนินงาน, ดําเนินการตามแผนการ
ดําเนินงานที่ได จัดทําไวและเปนผูรายงานผลการดําเนินงานดวย 

2.1.2 เคร่ืองหมาย * ในเปาหมายคณุภาพ  หมายถึง  หนวยงานมีสวนรวมหรือสนับสนุนให
การดําเนินงานตามเปาหมายคุณภาพนัน้ ๆ บรรลุตาม KPI  ที่ไดกําหนดไว  ไมตอง
จัดทําแผนการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานตามเปาหมายคุณภาพนั้น ๆ 

2.1.3 ตัวเลขท่ีปรากฏในเปาหมายคุณภาพ  ที่ไมใชอัตราสวนรอยละ  หรือเกณฑประเมิน  
เชน  จํานวนเรื่อง, จํานวนโครงการ เปนตน  นั้นหมายถึง  จํานวนงานที่หนวยงานตอง
รับผิดชอบในการจัดทําแผนการดําเนินงานตามเปาหมายคุณภาพซึ่งเปนเปาหมายขั้นต่ํา       
และเปนผูรายงานผลการดําเนินงาน เชน  จํานวน 1 เร่ือง หรือ 1 โครงการ  เปนตน 

 2.2 ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน   หนวยงานดําเนินงานตามแผนที่วางไว  และควรมีการ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานเปนระยะ  หากพบวาการดําเนินงานไมเปนตามแผนการดําเนินงาน
ที่ไดวางไว  ใหหาแนวทางในการแกไขและปองกัน  เพือ่ปองกันเปาหมายคุณภาพนัน้ ๆ จะไม
บรรลุตาม KPI  ที่ไดกําหนด 
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2.3 การรายงานผลการดําเนินงานตามเปาหมายคุณภาพ   หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบเปาหมาย  
คือ  พบวามีเครื่องหมาย  หรือมีการกําหนดตัวเลข  ตรงกับหนวยงานของทาน  ใหทานเปน
ผูจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามเปาหมายคุณภาพ  ซ่ึงการรายงานผลการดําเนินงาน
แบงเปน 2 ระยะดังนี้ 

 
1. การรายงานผลการดําเนินงานระหวางป  ใหหนวยงานจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน

ทุกๆ  3  เดือนตามเปาหมายคุณภาพ  รายงานตอหัวหนาหนวยงานตามลําดับ  

   ในการรายงานผลการดําเนินงานระหวางปนี้  หากหนวยงานพบวาการดําเนินงาน
ตามแผนการดําเนินงานมีแนวโนมที่จะไมบรรลุตามเปาหมายคุณภาพที่ไดกําหนดไว    ให
หนวยงานวิเคราะหหาสาเหตุและแนวทางการปองกันไวลวงหนาเพื่อเปนการเฝาระวังและ
กําหนดมาตรการแกไขปองกัน    เปาหมายคุณภาพที่จะไมบรรลุตาม  KPI   ที่ไดกําหนดไว  

2. การรายงานผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นปเปาหมายคุณภาพ  คือ ณ วันที่  31  พฤษภาคม  
2552  ใหหนวยงานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามเปาหมายคุณภาพรอบสุดทาย       
เพื่อเปนขอมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามเปาหมายคุณภาพที่ไดดําเนินงานมาตลอดป 
(มิถุนายน  2551  ถึง  31  พฤษภาคม  2552)   

 ทั้งนี้ในรอบสุดทายของการรายงานผลนี้  ทุกหนวยงานจะตองแนบหลักฐาน, 
เอกสาร, แบบสรุปหรือตัวรายงานที่เปนลายลักษณอักษรกับรายงานผลการดําเนินงานตาม
เปาหมายคุณภาพดวย  และหากผลการดําเนินงานในรอบสุดทายนี้ไมเปนไปตามเปาหมาย
คุณภาพที่ไดกําหนดไว  ใหหนวยงานดําเนินการวิเคราะหหาสาเหตุ  แนวทางการแกไขและ
ปองกัน   นําเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น   เพื่อประโยชนในการกําหนดเปาหมายปตอไป 

 

                         
 



 

 
 
 
 
 

 

สวนที่ 1  
 

ขอมูลพื้นฐาน 

 
 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
รอบปการศึกษา 2551  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     



สวนท่ี 1 

                                                         ขอมูลท่ัวไปเบื้องตนของหนวยงาน 

ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน 

 นับจากวันที่  27 กุมภาพันธ 2518  ซ่ึงเปนวันที่พระราชบัญญัติ “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศกึษา”  
ประกาศในราชกิจจานเุบกษาและมีผลบังคับใชเปนตนมา  โดยมวีัตถุประสงคเพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาระดับ
ปริญญาตรีใหการศึกษาทางดานอาชีพทั้งระดับต่ํากวาปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี  และประกาศนียบัตรชั้นสงู  ทําการ
วิจัยสงเสรมิการศึกษาทางดานวิชาชีพ  และใหบริการทางวิชาการแกสังคม  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศกึษา  
ไดพัฒนาระบบการเรียนการสอนใหไดมาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพ และศักยภาพ  มีความพรอมในหลาย ๆ   
ดาน  จนกระทั่งป 2531  พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ  พระราชนามชื่อใหมวา 
“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”     ในวันที่ 15 กันยายน 2531 
 สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศกึษาตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ   พ.ศ.   2545  ท่ีมุงมั่น
กระจายอํานาจการบริหารจดัการสูสถานศกึษาระดับอดุมศกึษา  เพื่อใหสถานศึกษาของรฐั ดําเนินการโดยอิสระ  และ
มีความคลองตวัในการบรหิารจัดการภายใตการกํากับดแูลของสภาสถานศกึษา  ดังนัน้สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคลจึง
ไดปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติฉบับเดมิและยกรางเปน พระราชบญัญัติมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ซ่ึง
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัไดทรงลงพระปรมาภไิธยเมื่อวนัที่ 8 มกราคม  2548  และไดประกาศในราชกจิจา
นุเบกษา  เมื่อวนัที่  18  มกราคม  2548  และ มีผลใชบงัคบัตั้งแตวนัที ่  19  มกราคม  2548  โดยมีการรวมวิทยาเขต  
จัดตั้งเปนมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลจาํนวน  9  แหง  ประกอบดวย   

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
4. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 โดยมีวัตถุประสงคให  9  มหาวิทยาลัยนี้เปนมหาวิทยาลัยสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่
สามารถจัดการศึกษาวิชาการ  และวิชาชีพช้ันสูงที่เนนการปฏิบัติทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก  เพื่อ
รองรับการศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาเปนหลักรวมถึงใหโอกาสแกผูเรียนจาก
วิทยาลัยชุมชน และการศกึษาขั้นพื้นฐานในการศึกษาตอวิชาชีพระดบัอุดมศึกษา  โดยอยูภายใตการกํากับ
ดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   กระทรวงศกึษาธิการ 

       1 



 
 
 

                                                                                                                                                                                           2 

 

       
 ตอมากระทรวงศึกษาธิการ  ไดออกกฎกระทรวงตาม มาตรา 6 และ 9  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคล  จัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศกึษาธิการ 
เมื่อวันที่  14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2549   และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 123  ตอนที่  118  ก.  
ออกเปน 12  สวนราชการ ดังนี้ คือ 

1. สํานักงานอธิการบดี 
2. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
3. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
4. คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
5. คณะบริหารธรุกิจ 
6. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
7. คณะวิศวกรรมศาสตร 
8. คณะศิลปศาสตร 
9. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่ 
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
11. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

12. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน เปนสวนราชการหนึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนครที่มีฐานะเทยีบเทาคณะ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  พ.ศ.  
2548  หมวด 1 บททั่วไป  มาตรา  8  มีหนาทีรับผิดชอบในดานสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีนการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอยางมีคุณภาพและเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการ  อันไดแก 
สถานศึกษาอื่น  สถานประกอบการ  ผูปกครอง  นักศึกษา และหนวยงานที่เกีย่วของ 

 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน เปนหนวยงานทีท่ําหนาที่เกีย่วกับงานทะเบียนและสถิติ
การศึกษาของนักศึกษาตั้งแตแรกเขาจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา  นอกจากนั้นยังทําหนาที่สงเสริมงาน
วิชาการตางๆ ไดแก  การประสานงานในการจัดทําหลักสตูร  การศึกษาสหกิจศึกษา  การจัดทํามาตรฐาน
การศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา  การดําเนินกิจการของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 1.  ดําเนินการรับนักศึกษาใหมทุกประเภทตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

2.  ดําเนินการจัดทําระเบยีนรายวิชา  ตารางเรียน  ตารางสอน      ตารางสอบ   และการลงทะเบียน
เรียนของนักศกึษา 
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3.  ดําเนินการเกี่ยวกับดานทะเบียนนักศกึษา  ไดแก  การจัดทําประวตั ิ การจัดเก็บผลการเรียน  การ
จัดทําบัตรประจําตัวนกัศึกษา  เปนตน 

4. ดําเนินการออกเอกสารการศกึษาและหนังสือรับรอง 
5. ดําเนินการดานประมวลผลสถิติขอมูลที่เกี่ยวของกับงานทะเบยีนและงานวิชาการที่เกี่ยวของ

รวมทั้งการพฒันาระบบโปรแกรม 
6. ประสานงานในการดําเนนิการจัดทําหลักสตูร  ติดตามประเมินผล  และจัดมาตรฐานการเรียน

การสอนและวชิาชีพ 
7. ประสานงานในการดําเนนิงานสหกิจศกึษา  การประเมินคุณภาพของสถานประกอบการและ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
8. ประสานงานในการดําเนนิการจัดทํามาตรฐานการศึกษา  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
9. วางแผน  ควบคุมและติดตาม  การประกันคุณภาพการศกึษาของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน  มีผูอํานวยการสํานักเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบและมี

รองผูอํานวยการชวยปฏิบัตภิาระกจิตางๆ การจดัแบงหนวยงาน เพื่อดาํเนินกจิการตามภาระหนาที่  ดังนี ้
วิสัยทัศน  สานสัมพันธ  รวมพลังมุงพฒันาสูหนวยงานฐานขอมูลดานวิชาการและงานทะเบยีน  

ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
พันธกิจ 

1.    สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรของทุกคณะใหเปนไปตามเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)และตามความตองการของสถานประกอบการ 

2.   สงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของทุกคณะใหมีคุณภาพ 
3.   พัฒนาระบบทะเบียนนักศกึษาและระบบประมวลผลการศึกษาใหทันสมยั  ดวยเทคโนโลยีสมัยใหม 
4.    พัฒนาระบบการใหบริการขอมูลดานวิชาการและงานทะเบียนใหนกัศึกษา อาจารย และบุคคล

ทั่วไปดวยเทคโนโลยีสมัยใหม 
5.   พัฒนาหนวยงานใหมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ 

เปาหมาย 
1.    เพื่อใหมหีลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) 
2.    เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศนูยกลางที่มีประสิทธิภาพและมคีุณภาพได

มาตรฐานดานวิชาชีพและเทคโนโลยี 
3.    เพื่อใหมรีะบบทะเบียนและการประมวลผลการศึกษาที่มปีระสิทธิภาพทันสมัย เพื่อรองรับการ

ปรับเปลี่ยนเขาสูการดําเนินงาน แบบ  e-university 
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4.   เพื่อใหมีระบบบริการขอมูลสารสนเทศดานวิชาการและงานทะเบยีนสาํหรับ นักศึกษา  อาจารย 
และบุคคลทั่วไปที่ทันสมัยดวยเทคโนโลยสีมัยใหม 

5. เพื่อสรางวัฒนธรรมองคกรใหถึงพรอมซึ่งอุดมการณและทักษะคุณภาพในการ เรียนรูและการ
ใหบริการสมัยใหมที่มีผูรับบริการเปนศูนยกลาง 

 
นโยบาย 

1. พัฒนาหนวยงานและระบบบริหารจัดการใหมีศักยภาพพรอมสําหรับการดําเนินงานตามพันธกิจให
มีคุณภาพ  ไดมาตรฐานเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการ 

2. สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอนใหไดมาตรฐานตามเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของสังคมและชุมชน 

3. พัฒนาและปรบัปรุงการบริหารและการบริการงานวิชาการและงานทะเบียนใหมีทั้งประสิทธิภาพ
และคุณภาพ 

4. นําเทคโนโลยสีมัยใหม มาใชเปนเครื่องมือการบริหารจดัการขอมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงานวิชาการและการบริการแกนกัศกึษา คณะ สํานัก มหาวิทยาลัย ฯ และหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ 

5. พัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหถึงพรอม ซ่ึงอุดมการณและทักษะคณุภาพในการใหบริการทาง
วิชาการและงานทะเบยีนดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

6. สรางบรรยากาศความรวมมือในการบริการใหเกยีรติและความเคารพซึ่งกันและกันทัง้หนวยงาน
ภายในและกับหนวยงานอืน่ 

7. สนับสนุนใหบุคลากรทุกระดบัของหนวยงาน มีวินยั มีความสามัคคี เสียสละ และความรักตอ
หนวยงาน 

8.   สงเสริมใหบุคลากรของหนวยงานทกุระดบัรวมมอืรวมใจในการทํานุบํารุงศาสนา     อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม  ส่ิงแวดลอม และรูจักสิทธหินาที่ในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศ 
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แผนภมูิโครงสรางหนวยงานสาํนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
                                              

 
 
        
 
 
 

 
 
 

      
 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

สํานักงาน 
ผูอํานวยการ 

กลุม 
วิชาการ 

กลุม 
ทะเบียนและประมวลผล 

งาน 
บริหารทั่วไป 

งาน 
หลักสูตรและมาตรฐาน 

งาน 
สงเสริมและพัฒนา

วิชาการ 

งาน 
รับเขาและ 
ทะเบียน 

งาน 
ประมวลผลและ
สารสนเทศ 

งาน 
ตรวจสอบและ 

รับรองผลการศึกษา 
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การจัดระบบงานในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ระบบงานสํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

สํานักงานผูอํานวยการ งานบริหารทั่วไป 

งานหลักสูตรและมาตรฐาน กลุมวิชาการ 

งานสงเสริมและพัฒนาวิชาการ 

งานรับเขาและทะเบียน 
งานประมวลผลและสารสนเทศ 

กลุมทะเบียนและประมวลผล 

งานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา 

INPUT PROCESS OUTPUT 

สํานักผูอํานวยการ 

งานบริหารทั่วไป 

กลุมทะเบียนและประมวลผล 

งานรับเขาและทะเบียน งานประมวลผลและสารสนเทศ 
 

งานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา 

กลุมวิชาการ 
งานหลักสูตรและมาตรฐาน งานสงเสริมและพัฒนาวิชาการ 
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                                                                 แผนภูมิโครงสรางการบริหารสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ผูอํานวยการ 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

         รองผูอํานวยการ 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 

            ดานบริหาร 

                      รองผูอํานวยการ 
    สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ดานวิชาการ 

                    รองผูอํานวยการ 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 

ดานทะเบยีนและประมวลผล 

เลขานุการ 
  สํานักงานผูอํานวยการ 

หัวหนา 
           กลุมวิชาการ 

หัวหนา 
กลุมทะเบียนและประมวลผล 

หัวหนา 
งานบริหารทั่วไป 

หัวหนา 
งานสงเสริมและ
พัฒนาวิชาการ 

หัวหนา 
งานหลักสูตรและ      

มาตรฐาน 

หัวหนา 
งานรับเขาและ

ทะเบียน 

หัวหนา 
งานประมวลผล
และสารสนเทศ 

หัวหนา 
งานตรววจสอบและ
รับรองผลการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

คณะกรรมการประจํา 
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
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                                                                  แผนภูมิแสดงโครงสรางการแบงงานภายในและอัตรากําลังของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 
 
 

 
 

  

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 

งานบริหารทั่วไป              6 กลุมวิชาการ                       8 กลุมทะเบียนและประมวลผล       13      กลุมประกันคุณภาพ            5 

สํานักงานผูอํานวยการ         32 

ศูนยการจดัการความรู 

คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและ
บริหารจัดการความรในองคกร 

งานบริหารและวางแผน งานวิชาการและวิจยั 

- สารบรรณ        -  งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา      -    งานรับเขาและทะเบียนประวัติ      -   ประมวลผลและขอมูลระบบ  FIS 
 - ธุรการ         -   งานสงเสริมและพัฒนาวิชาการ      -    งานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา -   งานพัฒนาองคกรตามยุทธศาสตรของรัฐ 
 - บุคลากร                -    งานประมวลผลและสารสนเทศ  -   งานพัฒนาระบบราชการตามนโยบาย 
 - พัสดุ - ครุภัณฑ                     ของรัฐ  (PMQA)   ระบบ ISO 
 - งบประมาณ               -   งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน       

 - จัดพิมพ               -    งานจัดทําและพัฒนาระบบคุณภาพ  RMUTP   QA 
 - การเงินและบัญชี         

 - ประชุมสภาวิชาการ  

                                            -      สารบรรณ     ดานวิชาการ 
- ประชาสัมพันธ     - คลังความรูดานการจัดการความรู 
- การเงิน      - สรางเครือขายเชื่อมโยงความรูทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
- การบัญชี     ดานสารสนเทศ 
- แผนงานละงบประมาณ    - วางแผนพัฒนารูปแบบขอมูลสารสนเทศ 

                                           -      ติดตามประเมินผล     -  บริการขอมูลสารสนเทศของงานจัดการความรู 
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แผนภูมิแสดงจํานวนอัตรากําลังและตําแหนงตามโครงสรางการแบงงานภายในของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

 
 
 
 
 

งานบริหารทั่วไป 7,8                    6  กลุมงานวิชาการ                         8 
 

กลุมงานทะเบียนและประมวลผล       13      กลุมงานประกนัคุณภาพ        5         

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เลขานุการสํานัก                                32 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

    - เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 7(1)    นักวิชาการศกึษา 7,8(1)    นักวิชาการคอมพิวเตอร 7,8 (1)          - นักวิชาการศกึษา 7,8(1)  
- เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3-6(3)  - งานหลักสูตรและมาตรฐาน (3)   - งานรับเขาและทะเบยีน(4)   - นักวิชาการศกึษา 3-6(3) 
-  ผูปฏิบัติงานบริหาร  2-4 (2) นักวิชาการศึกษา 7(1) นักวิชาการศึกษา 7(1)  

นักวิชาการศึกษา 3-6 (2) นักวิชาการศึกษา 3-6 (3) 
      - งานสงเสริมและพัฒนาวิชาการ (4)             - งานตรวจสอบและรบัรองผลการศึกษา(4) 

นักวิชาการศึกษา 7(1)           นักวิชาการศกึษา 7(1) 
นักวิชาการศึกษา 3-6(3)           นักวิชาการศึกษา 3-6(3)  

                      - งานประมวลผลและสารสนเทศ(5)   
            นักวิชาการคอมพิวเตอร 7(1) 

            นักวิชาการคอมพิวเตอร3-6(2) 
            นักวิชาการคอมพิวเตอร3-6(1) 
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ขอมูลพื้นฐานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ขอมูลพื้นฐานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

อัตรากําลัง  คณุวุฒิ  ตําแหนงบุคลากร 
ลําดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนง ตําแหนงบริหาร   เลขที่ 

ตําแหนง 
ระดับ เลขที่บัตรประชาชน ว.ด.ป. 

  เกิด 
 ว.ด.ป. 
 เริ่มรับ   
ราชการ 

เงิน 
เดือน 

เกษียณ 
อายุ 

หมาย 
เหตุ 

1. นายรณรงค   ตั้งตระกูล ค.อ.บ. 
(วิศวะอิเล็กฯ) 
ค.อ.ม.(บริหารอาชีวฯ) 

ผูอํานวยการ ผูอํานวยการสํานัก 
สงเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

10129 8 3-1002-01183-38-6 27 กค. 
2494 

1 มิย.19 
2519 

47,450 1 ตค. 2554 ชวยราชการ 

2. นายมนตรี   รัตนวิจิตร กศม       เคมี 
กศบ       เคมี 

ผูอํานวยการวิทยา 
เขต  ระดับ  8 

รองผูอํานวยการ
สํานักสงเสริมฯ 

10328 8 3-2401-00346-10-6 25พย.  
2498 

1 ธค. 23 47,4500,
50.- 

1 ตค   2559  

3. นายพงศกร   หิรัญโรจน บ.ธบ.(ระบบ
สารสนเทศ) 

อาจารย  ระดับ  7 รองผูอํานวยการ 
สํานักสงเสริมฯ 

10624 7 3-1014-02380-62-7 19 ธค. 
2506 

21 พย.34 25,690 1 ตค.  2567 ชวยราชการ 

4. นางณิชกมล   ยมนา คบ คหกรรมทั่วไป นักวิชาการศึกษา 
6 

 10334 6 3-1201-01955-87-5 23 เมย. 
2510 

22 กพ.36 19,010.- 1 ตค.  2570  

5. นางรวินันท   การะเกษ รปม.การบริหารทั่วไป นักวิชาการศึกษา 
8 

หัวหนางานสงเสริม 
และพัฒนา 

10332 8 3-1002-03062-67-5 11 กย. 
2500 

11 มค.22 36,600.- 1 ตค.  2560  

6. นางจรรยา   ยิ่งยวด บธ.การจัดการ นักวิชาการศึกษา 
8 

หัวหนางานหลัก 
สูตร 

10330 8 3-7499-00429-82-4 26 กย. 
2498 

18 กค.22 32,160.- 1 ตค.  2558  

7. 
 
 

นางสาวกมลภัทร นวานุช ศิลปศาสตร 
การจัดการทั่วไป 

นักวิชาการศึกษา 
6 

 10342 6 3-1020-00999-50-0 7 มิ.ย. 
2508 

4 ธ.ค. 29 22,680- 1 ตค.  2568  
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ขอมูลพื้นฐานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

อัตรากําลัง  คณุวุฒิ  ตําแหนงบุคลากร 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนง  ตําแหนงบริหาร   เลขที่ 
ตําแหนง 

ระดับ เลขที่บัตรประชาชน ว.ด.ป. 
เกิด 

 ว.ด.ป. 
 เริ่มรับ   
ราชการ 

เงิน 
เดือน 

เกษียณ 
อายุ 

หมาย 
เหตุ 

8. นางสาวรุงฤดี  พรสกุลเลิศชัย วศบ.วิศวกรรมเกษตร นักวิชาการศึกษา 5  10331 5 3-1304-00258-12-2 31 มค. 
2518 

1 สค.45 11,060 1 ตค. 2578  

9. นางสาวทิพาพรรณ  รัตนฐิติกุล กศบ.ภาษาอังกฤษ นักวิชาการศึกษา 6  10333 6 3-7403-00645-40-4 5 พค. 
2503 

27 สค.27 22,250 1 ตค. 2563  

10. นางสุขาวดี   ขํามา คบ.บริหารโรงเรียน เจาหนาที่บริหาร 
งานทั่วไป 7 

เลขานุการสํานัก  
10321 

7 3-1012-00006-45-7 1 พย. 
2498 

11 มีค. 
2523 

33,540.- 1 ตค. 2559 
 

 

11. นางภัครัตน   เชื้อนเคนทร คบ. จิตวิทยา-แนะแนว 
การศึกษามหาบัณฑิต 
การอุดมศึกษา 

นักวิชาการศึกษา 
6 

หัวหนางานตรวจ 
สอบและรับรอง 
ผลการศึกษา 

 10341 6 3-1021-01833-20-8 1 เมย. 
2505 

1 ธค. 
2529 

24,430.- 1 ตค. 2565  

12. นางสาวอุไรวรรณ   
อิ่มสุขวิริยะกุล 

คบ.  (บริหารโรงเรียน) นักวิชาการศึกษา  
7 

หัวหนางานรับ 
เขาและทะเบียน 

  10337 7 3-1022-00933-51-1 6 พย. 
2499 

2 มค. 
2524 

29,840.- 1 ตค. 2560  

13. นายสืบพงศ  สนามทอง ปวส. 
การตลาด 

ผูปฏิบัติงานบริหาร
 5 
 

    10323 5 3-1014-01303-77-7 16 กย. 
2503 

2 มค. 
2528 

19,980.- 1 ตค. 2563  
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ขอมูลพื้นฐานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

อัตรากําลัง  คณุวุฒิ  ตําแหนงบุคลากร 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนง  ตําแหนงบริหาร   เลขที่ 
ตําแหนง 

ระดับ เลขที่บัตรประชาชน ว.ด.ป. 
เกิด 

 ว.ด.ป. 
 เริ่มรับ   
ราชการ 

เงิน 
เดือน 

เกษียณ 
อายุ 

หมาย 
เหตุ 

14. นางฉวีวรรณ   เจตจิตศิริ บธบ. 
การตลาด 

เจาหนาที่บริหาร 
งานทั่วไป  6 

หัวหนางาน 
บริหารทั่วไป 

  10322 6 3-1016-00939-16-7 26 ตค. 
2494 

1 กย. 
2524 

25,740.- 1 ตค.2555  

15. นางสาวละมัย  บุตรลพ ศศ.บ.การจัดการ 
ทั่วไป 

นักวิชาการศึกษา 
5 

   10348 5 

 
3-1014-02242-38-1 

 
27 มค.  
2516 

20 เมย. 
2541 

12,820.-

 
1 ตค. 2576 

 
 

 
ขอมูลพื้นฐานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

อัตรากําลัง  คณุวุฒิ  ตําแหนงบุคลากร 
ลําดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนง  ตําแหนงบริหาร   เลขที่ 

ตําแหนง 
ระดับ เลขที่บัตรประชาชน ว.ด.ป. 

เกิด 
 ว.ด.ป. 
 เริ่มรับ   
ราชการ 

เงิน 
เดือน 

เกษียณ 
อายุ 

หมาย 
เหตุ 

1. นางจินตนา   มีสานุ 
 

ปวช. 
เลขานุการ 

พนักงานพิมพดีด 
ชั้น 3 

 40326  3-3601-01414-16-3 20 กพ. 
2503 

10 มีค. 
2540 

11,510.- 1 ตค.2563  

2. นางฐิตาภา   เสนีเศรษฐ ปวส. 
การตลาด 

พนักงานพิมพดีด 
ชั้น 3 

 40339  3-4199-00731-99-0 20 มีค. 
2510 

14 มิย. 
2539 

11,510.- 1 ตค.2570  
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ขอมูลพื้นฐานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
อัตรากําลัง  คณุวุฒิ  ตําแหนงบุคลากร 

ลําดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนง  ตําแหนงบริหาร   เลขที่ 
ตําแหนง 

ระดับ เลขที่บัตรประชาชน ว.ด.ป. 
เกิด 

 ว.ด.ป. 
 เริ่มรับ   
ราชการ 

เงิน 
เดือน 

เกษียณ 
อายุ 

หมาย 
เหตุ 

1. นางสาวสุรียพร  รอดทอง บธบ. 
การจัดการทั่วไป 

นักวิชาการศึกษา ค.อ.บ. 30343  3-1002-02116-10-1 24 มีค. 
2520 

1 ธค. 
2548 

11,050.-   

ขอมูลพื้นฐานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
อัตรากําลัง  คณุวุฒิ  ตําแหนงบุคลากร 

ลําดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนง  ตําแหนงบริหาร   เลขที่ 
ตําแหนง 

ระดับ เลขที่บัตรประชาชน ว.ด.ป. 
เกิด 

 ว.ด.ป. 
 เริ่มรับ   
ราชการ 

เงิน 
เดือน 

เกษียณ 
อายุ 

หมาย 
เหตุ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายคเณศ           เจะแล คอบ. 
วิศวคอมพิวเตอร 

นักวิชาการคอม 
พิวเตอร 

  20346  3-9402-00557-78-1 21 พ.ย. 
24 

16 กค. 51 9,280.-   

2 
 

นางสาวอุมาพร    เสือจําศิล 
 
 
 

บ.ธบ. 
(คอมพิวเตอร) 
 

นักวิชาการศึกษา  20338  1-1002-00018-61-0 
 

16 มี.ค 
27 

 
 

24 ก.ย 50 9,750.-   

3 นางสาวบุญวิภา  ธนะโชติ บ.ธบ. 
(การจัดการทั่วไป) 

นักวิชาการศึกษา  20340  3-1104-01182-09-0  1 เม.ย. 
2519 

1  เม.ย. 
2552 

9,280.-   

4 นางสาวอรอนงค   งามวิไล วท.บ 
(ชีววิทยา) 
 

นักวิชาการศึกษา  20335  3-3310-00124-77-2 20 มี.ค 
22 

1  เม.ย. 
2552 

9,280.-   
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ขอมูลพื้นฐานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
อัตรากําลัง  คณุวุฒิ  ตําแหนงบุคลากร 

 
ลําดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนง ตําแหนงบริหาร   เลขที่ 

ตําแหนง 
ระดับ เลขที่บัตรประชาชน ว.ด.ป. 

  เกิด 
 ว.ด.ป. 
 เริ่มรับ   
ราชการ 

เงิน 
เดือน 

เกษียณ 
อายุ 

หมาย 
เหตุ 

1. นางสาวขนิษฐา  วิชัยดิษฐ บ.ธบ. 
(การจัดการทั่วไป) 

เจาหนาที่บริหาร 
งานทั่วไป 

   3-8016-00350-14-1 14 ก.ย. 
2526 

4  ธค. 
2549 

7,940.-  เงินชวยเหลือ 
1000  บาท 

2. นางสาวจริยา   สุดกระโทก บ.ธบ. 
(การจัดการทั่วไป) 

เจาหนาที่บริหาร 
งานทั่วไป 

   3-3099-01073-99-7 19 ก.พ. 
2525 

1  ธค. 
2549 

7,940.   

3. นางสาวพรรณทิภา  มลิลาวรรณ บ.ธบ. 
(การตลาด) 

เจาหนาที่บริหาร 
งานทั่วไป 

   3-1021-01150-52-6 19 เม.ย. 
2522 

10  มค. 
2550 

7,940.   

4. นางสาววิภาพรรณ   เลาหเธียร
ประธาน 

บ.ธบ. 
(การจัดการทั่วไป) 

เจาหนาที่บริหาร 
งานทั่วไป 

   3-1008-00460-32-8 14 ต.ค. 
2523 

12  ธค. 
2549 

7,940.   

5. นางสาวลัดดา  ชาตรูปะเสวี ปวส. (บัญชี) ผูปฏิบัติงาน 
บริหาร 

   3-1004-00640-09-4 24  พค. 
2529 

1   กค. 
2550 

7,100.-   

6. นางทัศนีย   วงคแตง ปวส. (บัญชี) ผูปฏิบัติงาน 
บริหาร 

   3-1018-00853-63-1 5 เม.ย 
2520 

2  เม.ย 
2547 

7,100.-   
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ขอมูลพื้นฐานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
อัตรากําลัง  คณุวุฒิ  ตําแหนงบุคลากร 

 
ลําดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนง ตําแหนงบริหาร   เลขที่ 

ตําแหนง 
ระดับ เลขที่บัตรประชาชน ว.ด.ป. 

  เกิด 
 ว.ด.ป. 
 เริ่มรับ   
ราชการ 

เงิน 
เดือน 

เกษียณ 
อายุ 

หมาย 
เหตุ 

7. 
 
 
 
 

นายนภู  จางประเสริฐ 
 

น.บ. 
(นิติศาสตร) 

นักวิชาการศึกษา    3-1012-02463-87-1 9 พ.ค. 
2518 

8  เม.ย  
2551 

7,940.   

8. นายชรัมภ    ตนัสุวัฒน บ.ธบ. 
(สารสนเทศ) 

นักวิชาการศึกษา    3-1020-01881-53-7 19 ส.ค. 
2526 

12 พ.ค. 
2551 

 7,940.   

9. นางสาวพิศพร   แถบทอง บริหารธุรกิจ 
การจัดการทั่วไป 

จาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป 

   3-4199-00124-17-1 17 พ.ค. 
2526 

8  ก.ย.  
2551 

7,940.   

10. นายคุมพล  เอี่ยมในวงษ นิเทศศาสตร 
บัณฑิต (โฆษนา) 

นักวิชาการศึกษา    1-1002-00229-56-4 30 มี.ค. 
2529 

23 ก.พ. 
2552 

7,940.   

11. นายวิลาส  วิถีไพร บริหารธุรกิจ 
การจัดการทั่วไป 

นักวิชาการศึกษา    3-1014-01045-25-1 26 พ.ค. 
2525 

23 ก.พ. 
2552 

7,940.   

12. นางสาวพรรณี   ครามศร ี ปวช  เลขานุการ ผูปฏิบัติงาน
บริหาร 

   3-1002-03410-48-7 2  ก.พ. 
2507 

1  ธ.ค.  
2551 

5,700.-   

13.             
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ตารางแสดงการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ การแบงงานภายในและการกําหนดตําแหนง 
ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ลําดับ หนาที่ความรับผิดชอบ (โดยละเอยีด) การแบงงานภายใน การกําหนดตําแหนง 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 1. สํานักงานผูอํานวยการ 1.เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7,8(1) 

 มีภารกิจ บทบาท หนาที่ความรบัผิดชอบ กํากบั  ดูแล   
สงเสริม   และประสานกลุมงานของสํานักฯในการปฏิบัติงาน
ในดานตางๆ ดังนี ้

1.1 งานบริหารทัว่ไป 2. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7(1) 
3. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3-6 (2) 

 - การพฒันางานหลักสูตร  4. ผูปฏิบัติงานบรหิาร  2-4(2) 

 - การจัดการเรียนการสอน รวม 6 อัตรา 

 - การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวชิาชพี 2. กลุมวิชาการ 1. นกัวิชาการศึกษา  7,8(1) 

 - การสมัครและสอบคัดเลอืกในการรับนักศกึษาใหม 2.1 งานหลักสูตรและ 2. นกัวิชาการศึกษา  7(2) 

 - การจัดทําปฏิทินการศึกษา        มาตรฐาน  3. นกัวิชาการศึกษา  3-6(5) 

 - การจัดทําทะเบียนประวตัินักศึกษา 2.2 งานสงเสริมและพัฒนา  

 - การขึ้นและลงทะเบียนเรียน       วิชาการ  

 - การจัดทําทะเบียนการศึกษา รวม 8  อัตรา 

 - การตรวจสอบคณุวุฒ ิ 3. กลุมทะเบียนและ 1. นกัวิชาการคอมพิวเตอร 7,8(1) 

 - การรับรองคุณวฒุิ      ประมวลผล 2. นกัวิชาการคอมพิวเตอร 7(1) 

 - การออกหนังสือ / เอกสารทางราชการ  3.1 งานรบัเขาและทะเบียน 3. นกัวิชาการคอมพิวเตอร 3-6(2) 

 - การเสนอขออนมุัติการสําเร็จการศึกษาตอสภาวิชาการ  3.2 งานประมวลผลและ 4. นกัวิชาการศึกษา  7(2) 

    และสภามหาวทิยาลัยฯ       สารสนเทศ 5. นกัวิชาการศึกษา  3-6(7) 

 - การรางระเบียบ,ขอบังคับ,ประกาศที่เกี่ยวกบัการศกึษา  3.3  งานตรวจสอบและ  

 - การพฒันาและออกแบบโปรแกรมระบบงานทะเบยีน       รับรองผลการศึกษา  

 -การพัฒนาบุคลากรหรือเจาหนาทีร่ะเบียบของมหาวิทยาลัยฯ รวม 13  อัตรา 

 - การประกันคุณภาพภายใน  4. กลุมประกันคณุภาพ  1. เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 3-6(1) 

   การจัดการความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายในตาม ระเบียบ คตง.  2. นักวิชาการศึกษา  7,8(1) 

 - การวางแผนพัฒนาหนวยงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว   3. นักวิชาการศึกษา 3-6 (3) 

 - การวางแผนปฏบิัติงาน,โครงงานที่ไดรับจัดสรรทั้ง                
งบประมาณแผนดินและงบประมาณผลประโยชน 

รวม 5 อัตรา 

    

 - การจัดทําคูมอืบณัฑิต สูจิบตัร ปริญญาบัตร   

    เหรียญเกียรตินิยมและการจดัเรียงปริญญาบัตรในงานพิธี   

    พระราชทานปรญิญาบัตรทุกปการศึกษาของมหาวทิยาลัยฯ   
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ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบโดยละเอียดของตําแหนง (เปนรายตาํแหนง) 
สังกัด สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ท่ี ตําแหนง  /  ภาระงาน 
1 สํานักงานผูอํานวยการ 
 ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป  7,8 (1) 
                  ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการสํานักงานผูอํานวยการ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารท่ัวไปของสํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน  มีหนาท่ีกํากับ ดูแล ศึกษา ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ ประสานงานวิเคราะหและวางแผน
เกี่ยวกับงานในกลุม แกไขปญหา ติดตามและตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานภายในสํานักงานผูอํานวยการ งานธุรการ งานสาร
บรรณ งานบุคลากร งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ การจัดทํางบประมาณแผนดินและผลประโยชน งานอาคารสถานที่ งาน
อํานวยการและประสานงานฝายตางๆและงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย 

1.1 งานบริหารทั่วไป 
 ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป  7 (1) 
                    ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนางานบริหารทั่วไป ซ่ึงเปนงานหนึ่งในสํานักงานผูอํานวยการ รับผิดชอบเกี่ยวกับภาระ

งานดานธุรการ สารบรรณ บุคลากร พัสดุ-ครุภัณฑ  งบประมาณ  การเงิน-บัญชี  ประชุมสภาวิชาการโดยทําหนาที่ตรวจสอบ 
ดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหมีการปฏิบัติงานในดานตางๆ ดงักลาวขางตนใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

 ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป  3-6 (2)/ผูปฏบิัตงิานบริหาร  2-4 (2) 
                   มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังตอไปนี ้
           1. รับผิดชอบและปฏบิัติงานธุรการ สารบรรณ    
           1.1 ดําเนินการลงทะเบียนรับ-สงและออกเลขที่หนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก  
           1.2 จัดเก็บรักษาเอกสาร และบริการทั่วไป 
           1.3 ติดประกาศแจงเวยีนหนังสือราชการภายในหนวยงาน 
           1.4 รางและพิมพหนังสือราชการ 
           1.5 ทําการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับงานธุรการ 
           1.6 จัดระบบการเก็บคนเอกสารและหนังสือราชการ 
           1.7 จัดทําระเบียบ ขอบังคับ ประกาศที่เกี่ยวของ   
            1.8 บันทึกและประสานการใชหองประชุม 
             1.9  จัดดําเนนิการประชุมสภาวิชาการ 
           2. รับผิดชอบและปฏบิัติงานดานการบริหารบุคคล ไดแก ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจางประจํา- 

ลูกจางชั่วคราว  ภายในหนวยงาน เชน ประสานการขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง           
          2.1 จัดทําขอมูลเล่ือนขั้นเงินเดือน 
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ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบโดยละเอียดของตําแหนง (เปนรายตาํแหนง) 
สังกัด สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ท่ี ตําแหนง  /  ภาระงาน 
            2.2 จัดทําบัตรขาราชการ 
            2.3 ดําเนินการขอเครือ่งราชอิสริยาภรณ  และการขอรับทุนการศึกษา 
            2.4  บันทึกประวัติของขาราชการ 
            2.5  ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
            2.6  ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานบุคลากร 
             2.7  จัดพิมพคําสั่ง,ระเบียบ 
 3. รับผิดชอบและปฏิบัติงานการเงิน  บัญชี  พัสดุ และงานอาคารสถานที่ ทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณ

ผลประโยชน   
           3.1 ขออนุมัติเบิกจายเกี่ยวกับงบดําเนินการ งบลงทุน 
           3.2 ทําคําของบประมาณแผนดนิ และผลประโยชน  
           3.3  ขออนุมัติตั้งเรื่องจัดซื้อ  จัดจาง   
           3.4  ควบคุมการใชจายเงินใหถูกตองตามระเบียบขอบังคับ 
           3.5 ควบคุมการรับ-จายพัสดุ ที่เบิกจายจากกองคลัง  
           3.6  จัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจําป 
           3.7 ดําเนินการยืม  ทําลายและการโอนครุภัณฑ  
           3.8 ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชสํานักงานที่เกี่ยวของ  
           3.9 ประสานการซอมแซมครุภัณฑที่ชํารุดกับกองคลัง 
           3.10   ดูแลและอํานวยความสะดวกในเรื่องอาคารสถานที่ 
           3.11  ดูแลรักษาความปลอดภัยของอาคารและทรัพยสินของราชการ 
           3.12  ประสานงานการใชยานพาหนะ และงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย 
2 กลุมวิชาการ 
 ตําแหนง    นักวิชาการศึกษา   7,8 (1)     

   ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนากลุมวิชาการ มีหนาท่ีกํากับ ดูแล ศึกษา ใหคําปรึกษา แนะนําตอบปญหาและชี้แจงเรือ่งตางๆ 
ประสานงานวิเคราะหและวางแผนเกี่ยวกับงานตางๆแกไขปญหา ติดตามและตรวจสอบ ควบคุมปฏิบัติงานภายในกลุม 
     1.การศึกษาวิเคราะหหลักสตูรใหมท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร พิจารณาการขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรทุกหลักสูตร 
ประสานและติดตามการขอเปดและขอแกไขปรับปรุงหลักสูตรของคณะตางๆ ติดตามประเมินผลหลักสูตรตางๆ ท่ีเปดสอนใน
มหาวิทยาลัยฯรวบรวมจัดเก็บและจัดทําขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร ประสานติดตอและดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรตางๆ  กับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบโดยละเอียดของตําแหนง (เปนรายตาํแหนง) 
สังกัด สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ท่ี ตําแหนง  /  ภาระงาน 
           2. การจดัทํามาตรฐานวิชาการ จดัโครงการกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัย จัด

โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของอาจารยผูสอน จัดโครงการพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  งานมาตรฐาน
วิชาชีพ  จดัทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชพีรายวิชา  จัดทํามาตรฐานรายวิชาเพื่อพัฒนาหลักสูตร งานมาตรฐานการวดัและ
ประเมินผล  จดัโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการวัดและประเมินผลการคึกษา  จัดทําขอสอบกลาง 

         3. งานทะเบียนและแผนงาน  งานประสานงานสหกิจศึกษา และงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
 งานหลักสูตรและมาตรฐาน 
 ตําแหนง    นักวิชาการศึกษา   7 (1) 
           1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางานหลักสูตร และมาตรฐาน มีหนาที่กํากับ  ดแูล ศึกษา ใหคําปรึกษาแนะนําตอบปญหา

และชี้แจงเรื่องตางๆ   ประสานงานวเิคราะหและวางแผน  แกไข  ติดตามและตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานภายใน  ไดแก 
ศึกษาวเิคราะหหลักสูตรใหมที่จะเปดสอนในมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร 

           2. พิจารณาการขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรทุกหลักสูตร 
           3. การประสานและติดตามการขอเปดหลักสูตรและการขอแกไขปรับปรุงหลักสูตรของคณะตางๆ 
           4.การติดตามประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรตางๆที่เปดสอนในมหาวทิยาลัยฯ 
           5. รวบรวมจัดเก็บและจัดทําขอมูลเกีย่วกับหลักสูตร 
           6. ประสานติดตอและดําเนนิการเกีย่วกับหลักสูตรตางๆ กับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
           7. ดําเนนิการจัดทํามาตรฐานวิชาชีพการจัดทํามาตรฐานคุณวฒุิวชิาชีพ 
           8. มาตรฐานรายวิชาเพือ่พัฒนาหลักสตูร 
           9. จัดทําขอสอบกลาง และงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 ตําแหนง   นักวิชาการศึกษา  3-6 (3)  มีหนาท่ีรับผิดชอบ  ดังตอไปนี ้
           1. รับผิดชอบและปฏบิัติงานหลักสตูร และมาตรฐานการศึกษา  ศึกษาวเิคราะหหลักสูตรใหมที่จะเปดสอนใน

มหาวิทยาลัยทกุหลักสูตรและพิจารณาการขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรทุกหลักสูตร 
           2. ประสานและติดตามการขอเปดหลักสูตรและการขอแกไขปรับปรุงหลักสูตรของคณะตางๆ 
           3. ติดตามประเมินผลหลักสูตรตางๆ  ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย ฯ รวบรวมจัดเก็บและจัดทําขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร 

                4. ประสานติดตอและดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรตางๆ  กับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา 
           5. พัฒนามาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัย 
           6. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของอาจารยผูสอน 
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ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบโดยละเอียดของตําแหนง (เปนรายตาํแหนง) 
สังกัด สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ท่ี ตําแหนง  /  ภาระงาน 
           7. พัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนการสอน 
  8. จัดทํามาตรฐานวิชาชีพ จดัทํามาตรฐานคุณวุฒวิิชาชีพรายวิชาจดัทํามาตรฐานวิชาเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 
           9. จัดทํามาตรฐานการวัดและประเมนิผล จัดโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการวัดและประเมินผลการศึกษา 
          10.จัดทําขอสอบกลาง 
          11.งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 งานสงเสริมและพัฒนาวิชาการ 

2.2 ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา  7  (1) 
            ปฏิบัติงานในฐานะหวัหนางานสงเสริมและพัฒนาวิชาการ มีหนาที่กํากับ  ดูแล ศึกษา ใหคําปรึกษา  แนะนํา ตอบปญหา

และชี้แจงเรื่องตางๆ ประสานงาน วเิคราะหและวางแผนเกี่ยวกับงานสงเสริม ฯ แกไขปญหา  ติดตามและตรวจสอบ ควบคุมการ
ปฏิบัติงานภายใน  ที่รับผิดชอบ  สงเสริมและพัฒนางานวิชาการของคณาจารย  การจัดการเรียนการสอน การรวบรวมและ
ตรวจสอบรายวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษา  การจัดตารางสอน  ตารางสอบของแตละคณะ ตลอดจนประสานสงเสริมการ
จัดการเรียนการสอน สหกิจศึกษา และงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา  3-6 (2)  มีหนาท่ีรับผิดชอบดงัตอไปนี ้
           1. พัฒนาผลงานวิชาการของคณาจารยทุกคณะ 
           2. ตรวจสอบรายวิชา ของแตละหลักสูตรที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษา เพื่อใชเปนคูมอืการลงทะเบยีนเรียน 
           3. บันทึกรายวิชาทีเ่ปดสอน ลงในฐานขอมูลรายวชิาของสํานักฯ 
           4. ตรวจสอบรายวิชาทีค่ณะเสนอเปดสอน ในแตละภาคการศึกษา 
           5. จัดทําขอมูลลงทะเบียนเรียน ตามรายวิชาที่คณะเสนอและผานการตรวจสอบแลวเพื่อใหนกัศึกษาลงทะเบยีน  
           6. จัดทําขอมูลอาคาร หองเรียนของแตละคณะใหเปนปจจุบันตลอดเวลา 
           7. จัดตารางเรียน ตารางสอบ ของแตละคณะ 
           8. ประสานการจัดการเรียนการสอนสหกิจศกึษากับทุกคณะ         
           9. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
3 กลุมทะเบียนและประมวลผล 

ท่ีตําแหนง  นกัวิชาการคอมพิวเตอร  7,8 (1)        
           ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนากลุมทะเบียนและประมวลผล  มีหนาที่ กํากับ ดแูล ศึกษา ใหคําปรึกษา  แนะนํา ตอบปญหา

และชี้แจงเรื่องตางๆ ประสานงานวเิคราะหและวางแผนแกไขปญหา ตดิตามและตรวจสอบ ควบคุมและปฏิบัติงานภายในกลุม
ทะเบียนและประมวลผล ดังนี้  
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ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบโดยละเอียดของตําแหนง (เปนรายตาํแหนง) 
สังกัด สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ท่ี ตําแหนง  /  ภาระงาน 
           1. การสอบคัดเลือกและรับเขาศึกษา  การประสานงานการรับนักศกึษาจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การรับนักศึกษา งานโควตา  การรับสมัครและสอบคัดเลือกดวยตนเอง  การกําหนดรหัสประจําตวันักศึกษา และการออก
บัตรประจําตัวนักศึกษา การขึ้นทะเบยีนเปนนักศึกษาและลงทะเบยีนเรยีนแรกเขา   การจัดทําทะเบยีนประวัตินกัศึกษา 
การตรวจสอบคุณวุฒินกัศึกษาใหม 

           2. การลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม เปลี่ยน  ถอนรายวิชา การตรวจสอบการลงทะเบียนเรยีน  สถานะนักศกึษา ตาราง
เรียน  ตารางสอน และตารางสอบ 

 
 

 

          3. ตรวจสอบการบันทึกขอมูลและผลการเรียน การออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา  การตรวจสอบและรบัรอง
คุณวุฒกิารศึกษา การจัดทําทะเบียนผูสําเร็จการศึกษา และการดําเนนิงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ในสวนเกี่ยวของ) 

           4. การบริหารและดแูลระบบโปรแกรม  การลงทะเบียน การประมวลผล  การจัดทําสถิติขอมูล  การพัฒนาโปรแกรม 
การซอมบํารุงอุปกรณคอมพวิเตอรและงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

3.1 งานรับเขาศึกษาและทะเบียนประวัต ิ
 ตําแหนง   นักวิชาการศึกษา  7(1) 
           1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางานรับเขาศึกษาและทะเบียน  มีหนาท่ี กํากับ ดูแล ศึกษา ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหา

และชี้แจงเรื่องตางๆ ประสานงานวิเคราะหและวางแผน แกไข  ติดตามและตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานภายในสวนงาน 
ไดแก   

           1.1 การรับนักศึกษา  การสอบคัดเลือกและรับเขาศึกษา  
           1.2  การประสานงานการรับนักศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
           1.3 โควตา 
           1.4 การรับสมัครและสอบคัดเลือกดวยตนเอง  
           1.5 กําหนดรหัสประจาํตัวนักศกึษาและออกบัตรประจําตัวนักศกึษา  
           1.6 ขึ้นทะเบียนเปนนกัศึกษาและลงทะเบียนเรียนแรกเขา 
           1.8 การตรวจสอบคุณวุฒินักศกึษาใหมและงานอื่น ๆที่ไดรับมอบหมาย 
 ตําแหนง   นักวิชาการศึกษา  3-6 (3)  มีหนาท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี ้
           1. รับผิดชอบและปฏบิัติงานสอบคัดเลือกและรับเขาศึกษา 
           2. ประสานงานการรับนักศึกษาจากสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โควตา 
           3. รับสมัครและสอบคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย 
           4.  กําหนดรหัสประจาํตัวนักศกึษาและการออกบัตรประจําตัวนักศึกษา 
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ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบโดยละเอียดของตําแหนง (เปนรายตาํแหนง) 
สังกัด สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ท่ี ตําแหนง  /  ภาระงาน 
 5.  ขึ้นทะเบยีนเปนนกัศึกษาและลงทะเบยีนเรียนแรกเขา 
           6.  จัดทาํทะเบียนประวัตินักศกึษาและงานตรวจสอบวุฒินักศกึษาใหม 
           7. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

3.2 งานประมวลผลและสารสนเทศ 
 ตําแหนง   นักวิชาการคอมพวิเตอร  7(1) 
           1. ปฎิบัติงานในฐานะหัวหนางานประมวลผลและสารสนเทศมีหนาที่กํากับ ดแูล ศึกษา ใหคาํปรึกษาแนะนํา 

ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆประสานงานวิเคราะหและวางแผน แกไขปญหาติดตามและตรวจสอบ ควบคุมการ
ปฎิบัติงานประมวลผลและทะเบียนการศกึษา ไดแก การบริหารและดแูลระบบโปรแกรมงานลงทะเบียน  

           2. การประมวลผล จัดทําฐานขอมูลและรายงานตางๆของการสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา 
           3. การตรวจขอสอบและประมวลผลการสอบคัดเลือกเขาศึกษา 
           4. การจดัทําฐานขอมลูหลักสูตรและวิชาเอกที่เปดสอน 
           5. การจดัทําฐานขอมลูผูสําเร็จการศึกษา 
           6. การจดัทําสถิติขอมูล การรับนักศึกษาใหม  
           7. การพฒันาโปรแกรม 
           8. การซอมบํารุงอุปกรณคอมพิวเตอร 
            9. การลงทะเบียนเรียน 
           10.การเพิ่ม-ถอนรายวชิา  
           11.การตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน 
           12. การตรวจสอบสถานะนกัศึกษา 
           13.การถอนชื่อนักศึกษาและการคืนสภาพการเปนนักศึกษา และงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย 
  ตําแหนง  นักวิชาการคอมพวิเตอร3-6   (2) /   นักวิชาการศึกษา 3-6   (1)  
                     มีหนาท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี ้
        1.รับผิดชอบและปฏิบัติงานดูแลระบบโปรแกรมงานลงทะเบียน และประมวลผล 
        2.จัดทําฐานขอมูลและรายงานตางๆของการสมัครสอบคัดเลอืกเขาศึกษา ตรวจขอสอบและประมวลผลการสอบคัดเลือกเขา

ศึกษา 

       3.จัดทําฐานขอมูลหลักสูตรและวิชาเอกที่เปดสอนเพือ่เปนขอมูลผูสําเร็จการศึกษา 
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ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบโดยละเอียดของตําแหนง (เปนรายตาํแหนง) 
สังกัด สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ท่ี ตําแหนง  /  ภาระงาน 
       4.จัดทําสถิติขอมูล การรับนักศึกษาใหม  สถิติเกี่ยวกบัขอมูลนักศึกษาปจจุบัน   
       5. พัฒนาโปรแกรม 
       6.ซอมบํารุงอุปกรณคอมพิวเตอร 
       7. ลงทะเบียนเรียน เพิ่ม-ถอนรายวิชา 
       8.งานตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน และสถานะนักศึกษา 
       9. ตรวจสอบสถานภาพของนักศึกษาและดําเนินการถอนชื่อการเปนนักศกึษาและคืนสภาพการเปนนักศกึษา 

3.3 งานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา 
 ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา  7(1) 
           1.ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางานตรวจสอบและรบัรองผลการเรียน มีหนาที่กํากับ  ดูแล ศึกษา ใหคําปรึกษา

แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ ประสานงานวเิคราะหและวางแผน แกไขปญหา ติดตามและตรวจสอบ 
ควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษาไดแก การบนัทึกขอมูลและตรวจสอบผลการศึกษา  

           2. การตรวจสอบผลการศึกษาครบหลักสูตรของผูสําเร็จการศึกษา 
           3. การออกเอกสารทางการศึกษา 
            4. การรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา 
           5. การจดัทําทะเบยีนผูสําเร็จการศึกษา และงานอืน่ๆที่ไดรับมอบหมาย 
 ตําแหนง   นักวิชาการศึกษา 3-6   (3)  มีหนาท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี ้
           1. สํารวจนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาแตละภาคการศึกษา 
           2. จัดทําใบแสดงผลการเรียนของนักศึกษาแตละคนที่ศึกษาครบหลักสูตรใหคณะพจิารณา 
           3. สรุปจํานวนนักศกึษาที่คณะขอสาํเร็จการศึกษาเสนอ สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย อนุมัติ 
           4. จัดทําเอกสารทางการศึกษา คือ ใบรับรองคุณวุฒิ ใบแสดงผลการศึกษา 
           5. จัดทําใบปริญญาบัตรของบัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
           6. จัดทําปกปริญญาบัตร 
           7. ตรวจสอบวุฒิการศกึษา 
           8. สรุปสถิติจํานวนบณัฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 
           9. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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อาคารและพื้นที่ใชสอย       

ประเภทหอง ขนาด ขนาดความจุ (คน) หมายเหตุ 
ชื่อสํานัก ชื่ออาคาร/หองปฏบิัติการ 

หองธุรการ หองปฏิบตัิการ (กวางxยาว)   
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร1 ชั้น 4  ชั้น 5       

 ชั้น 4 ประกอบดวย     สถานที่ปฏิบัติงานปจจุบัน 
 1. กลุมงานทะเบียนและประมวลผล   120 ตรม   
    1.1  งานรับเขาและทะเบียน a a    

    1.2 งานประมวลผลและสารสนเทศ - a    
    1.3 งานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา - a    
    1.4 รองผูอํานวยการ a -    

 ชั้น 4 1/2     

  - -   

 ชั้น 5     
 1.กลุมวิชาการ     
   1.1 งานหลักสูตรและมาตรฐาน - a   
   1.2 งานสงเสริมและพัฒนาวิชาการ - a   
   1.3 หองประชุม - a   
   1.3 รองผูอํานวยการ a -   
 ชั้น 5 1/2     
 1. สํานักผูอํานวยการ 

 
    

    1.1 งานบริหารงานทั่วไป a -   

 
 
 

สถานที่ปฏิบัติงานปจจุบัน 
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   ตารางที่  1-1 แสดงการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจําแนกตามระดับการศึกษา         
                            ของคณะ ปการศึกษา 2551 

คณะ/ระดับ
การศึกษา 

ปริญญา หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนปของ
หลักสูตร 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
วิศวกรรมเครื่องกล  (ใหม 2550) 5  ป 
วิศวกรรมไฟฟา  (ใหม 2550) 5  ป 

ปริญญาตรี ครุศาสตร อุตสาหกรรม
บัณฑิต  (ค.อ.บ.) 

วิศวกรรมโยธา (ใหม 2550) 5 ป 
วิศวกรรมไฟฟา (พ.ศ.2548) 2  ป (ตอเนื่อง) 

วิศวกรรมเครื่องกล (พ.ศ.2548) 2  ป (ตอเนื่อง) 

วิศวกรรมอุตสาหการ(พ.ศ.2548) 2  ป (ตอเนื่อง) 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร(พ.ศ.2548) 2  ป (ตอเนื่อง) 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม(พ.ศ.2548) 2  ป (ตอเนื่อง) 

 ครุศาสตรอุตสาหกรรม 
บัณฑิต (ค.อ.บ.) 
 

วิศวกรรมโยธา(พ.ศ.2548) 2  ป (ตอเนื่อง) 

ประกาศนียบัตร 
บัณฑิต 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
(ป.บัณฑิต) 

สาขาวิชาชีพครู 1  ป 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
ออกแบบแฟชั่นผาและเครื่องแตงกาย (ใหม 2550) 4  ป 
อาหารและโภชนาการ (ปรับปรุง 2550) 4  ป 
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (ใหม 2550) 4  ป 

บริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร (ใหม 2550) 4  ป 
คหกรรมศาสตรทั่วไป-ธุรกิจงานประดษิฐ (พ.ศ.2548) 4  ป 

ผาและเครื่องแตงกาย  (พ.ศ.2548) 4  ป 

อาหารและโภชนาการ  (พ.ศ.2548) 4  ป 

- - 

คหกรรมศาสตรบัณฑิต 
(คศ.บ.) 

- - 

เทคโนโลยีบัณฑิต 
(ทล.บ.) 

เทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชั่น (ใหม 2550) 4  ป 

ปริญญาตรี 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 
 
 

วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ (ใหม 2550) 
 
 

4  ป 
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คณะ/ระดับ
การศึกษา 

ปริญญา หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนปของ
หลักสูตร 

คหกรรมศาสตรศึกษา (พ.ศ.2548) 2  ป (ตอเนื่อง) 

อาหารและโภชนา (พ.ศ.2548) 2  ป (ตอเนื่อง) 

คหกรรมศาสตรบัณฑิต 
(คศ.บ.)    

คหกรรมศาสตรทั่วไป-ธุรกิจงานประดิษฐ (พ.ศ.2548) 2  ป (ตอเนื่อง) 

ปริญญาโท คหกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต 
(คศ.ม) 

ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแตงกาย 
อาหารและโภชนาการ 
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร 

 
2  ป 

 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ   (พ.ศ.2548) 4  ป 

เทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสี ยง   
(พ.ศ.2548) 

4  ป 

เทคโนโลยีก ารโฆษณาและประชาสัมพันธ  
(ปรับปรุง 2550) 

4  ป 

ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต 
(ทล.บ.) 

เทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง 
(ปรับปรุง 2550) 

4  ป 

คณะบริหารธุรกิจ 
การเงิน 2  ป 
การตลาด 2  ป 

การบัญชี 2  ป 

ปวส. ประกาศนียบัตร 
วิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) 

- - 
การจัดการ (ปรับปรุง 2551) 4  ป 
การตลาด (ปรับปรุง 2551) 4  ป 
ระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร  (ปรับปรุง 2551) 4  ป 
การเงิน (ใหม 2551) 4  ป 
ภาษาองักฤษธรุกิจ (ใหม 2551) 4  ป 

การบัญชี  ( ใหม 2551) 4  ป 
การตลาด (พ.ศ.2548) 4 ป 
การจัดการ (พ.ศ.2548) 4 ป 

ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร (พ.ศ.2548) 4 ป 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(บธ.บ.) 
 

 

 

 

บัญชีบัณฑิต  (บช.บ.) 

การบัญชี (พ.ศ.2548) 4 ป 
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คณะ/ระดับ
การศึกษา 

ปริญญา หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนปของ
หลักสูตร 

- - 
การตลาด (พ.ศ.2548) 2  ป (ตอเนื่อง) 

การบัญชี   (พ.ศ.2548) 2  ป (ตอเนื่อง) 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ  (พ.ศ.2548) 2  ป (ตอเนื่อง) 

การเงิน  (พ.ศ.2548) 2  ป (ตอเนื่อง) 

การจัดการ  (พ.ศ.2548) 2  ป (ตอเนื่อง) 

ระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร  (พ.ศ.2548) 2  ป (ตอเนื่อง) 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
(บธ.ม.) 

การจัดการ 
การเงิน 
การบัญชี 
การตลาด 

 

 
 

2  ป 
 
 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร (ใหม 2550) 4  ป ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วท.บ.) วิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  
( ใหม 2551) 

 
4  ป 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
ชางกลโรงงาน-เครื่องจักรอัตโนมัติ 2  ป 

ชางกลโรงงาน-ซอมบํารุงเครื่องจักร 2  ป 

ชางผลิตเครื่องมือและแมพิมพ 2  ป 
ชางไฟฟา 2  ป 
ชางยนต 2  ป 
ชางโลหะ 2  ป 
ชางอิเล็กทรอนิกส 2  ป 
เทคนิคอุตสาหกรรม 2  ป 
ออกแบบการผลิต 2  ป 
เทคนิคคอมพิวเอตร 2  ป 

ปวส. 
  

ประกาศนียบัตร 
วิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) 

แมพิมพอัญมณี 2  ป 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง 2550) 4  ป 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(บธ.บ.)   
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คณะ/ระดับ
การศึกษา 

ปริญญา หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนปของ
หลักสูตร 

วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง 2550) 4  ป 
วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง 2550) 4  ป 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม(ปรับปรุง 2550) 4  ป 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร (ใหม 2550) 4  ป 
- - 

เทคโนโลยีแมพิมพเครื่องประดับ  (ใหม 2551) 4  ป 

เทคโนโลยีผลิตเครื่องมือและแมพิมพ  (ใหม 2551) 4  ป 

 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
(อส.บ.) 
 - - 

เทคโนโลยีแมพิมพเครื่องประดับ   (พ.ศ.2548) 2  ป (ตอเนื่อง) 
เทคโนโลยีเครื่องกล  (พ.ศ.2548) 2  ป (ตอเนื่อง) 

  

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
(อส.บ.) 

เทคโนโลยีอุตสาหการ  (พ.ศ.2548) 2  ป (ตอเนื่อง) 
คณะศิลปศาสตร 

การทองเที่ยว ( พ.ศ.2548) 4  ป 
การโรงแรม ( พ.ศ.2548) 4  ป 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (พ.ศ.2548) 4  ป 

การทองเที่ยว ( ปรับปรุง 2551) 4  ป 
การโรงแรม ( ปรับปรุง 2551) 4  ป 

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.) 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (ปรับปรุง 2551) 4  ป 
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (พ.ศ.2548) 4  ป 
ออกแบบบรรจุภัณฑ (พ.ศ.2548) 4  ป 
การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ( ปรับปรุง 2551) 4  ป 
การออกแบบบรรจุภัณฑ ( ปรับปรุง 2551) 4  ป 

ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต 
(ทล.บ.) 

- - 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
ออกแบบสิ่งทอ (พ.ศ.2548) 4  ป 
เทคโนโลยีเสื้อผา (ปรับปรุง 2551) 4  ป 
เทคโนโลยีเคมีส่ิงทอ (ปรับปรุง 2551) 4  ป 
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (ใหม 2550) 4  ป 

ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต 
(ทล.บ.) 

ออกแบบผลิตภัณฑส่ิงทอ (ใหม 2550)            4 ป 
      อางอิง : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                         ขอมูล ณ วันที่  31 พฤษภาคม 2552 
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ตารางที่ 1 - 11   ตารางเปรียบเทียบเปาหมายคุณภาพและผลการปฏิบัติงานที่ไดในปการศึกษา 2551  ตามเกณฑมาตรฐานมทร.พระนคร, สกอ. และ สมศ. 
                             

 

คะแนนการประเมินตนเองและการบรรลุเปาหมาย 
นโยบาย/ตัวบงชี้(KPI) 

คาเปาหมาย 
คุณภาพ 
ป 2551 

ผลการปฏิบัติ 
ในป 2551 

 

เพิ่มขึ้น/ลดลง 
(รอยละ) 

 เกณฑ มทร.พระนคร เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ.* 

 
หมายเหตุ 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานตลอด จนมีกระบวนการพัฒนา    

กลยุทธแผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ (สกอ. 1.1) 

6 ขอ 6 ขอ - 2 2 ไมประเมิน  

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่ 
กําหนด (สกอ. 1.2) (กพร.51 ตัวที่ 3) 

รอยละ 85 รอยละ 100 + 15 3 3 ไมประเมิน  

1.3   มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ(ระดับ)    
        (สมศ. 5.3) 

4 ระดับ 4 ระดับ - 3  ไมประเมิน  

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่  1  2.67 2.5   

2.      การจัดการเรียนการสอน 
2.1    มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ. 2.1) 6 ขอ 6 ขอ - 3 3 ไมประเมิน  
2.2   มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (สกอ. 2.2) 6 ขอ 7 ขอ + 17 3 3 ไมประเมิน  
2.3   มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการ 
           เรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร  และชุมชนภายนอกมีสวนรวม (สกอ. 2.3) 

5 ขอ 5 ขอ - 3 3 ไมประเมิน 
 

2.4   จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  

       (รอยละของเกณฑปกติ) (สกอ. 2.4) (สมศ. 6.2)   
รอยละ 80 

รอยละ  
22.22 

- 72.23 1 1 ไมประเมิน 
 

2.7   มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ       
คณาจารย (Pofessional Ethics) สกอ 2.7) (สมศ 6.5) 

5 ขอ 4  ขอ - 20 3 3 ไมประเมิน 
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คะแนนการประเมินตนเองและการบรรลุเปาหมาย 
นโยบาย/ตัวบงชี้(KPI) 

คาเปาหมาย 
คุณภาพ 
ป 2551 

ผลการปฏิบัติ 
ในป 2551 

 

เพิ่มขึ้น/ลดลง 
(รอยละ) 

 
เกณฑ มทร.พระ
นคร 

เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ.* 

 
หมายเหตุ 

2.16   รอยละของหลักสูตรที่ได มาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 

            (สมศ. 6.1) (กพร.51 ตัวที่  22) 
รอยละ 90 

รอยละ  
98.70 

+  9.7 3 - ไมประเมิน  

2.17   ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
       โดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณจริง (ขอ) 
       (สมศ. 6.6) (กพร.51 ตัวที่  23) 

5 ขอ 5 ขอ - 3 - ไมประเมิน  

2.18   ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของ   
           อาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (ระดับ) (สมศ. 6.7)      

ระดับ 3.5 ระดับ 3.5 - 3 - ไมประเมิน  

2.19   ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
           คณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา  (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 16) 

4 ขอ 3 ขอ -  25 2 - ไมประเมิน  

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่  2    2.66 2.4   
7. การบริหารและการจัดการ        

7.2   ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ. 7.2)    3 ขอ 3 ขอ - 2 2 ไมประเมิน  
7.3   มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผลการประเมินจาก       
        ภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร (ระดับ)   
        สกอ. 7.3) (สมศ. 5.2) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 20)   

4 ขอ 5 ขอ + 25 3 3 ไมประเมิน  

7.4   มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา  และ        
        ธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (สกอ. 7.4)        

5 ขอ 5 ขอ - 3 3 ไมประเมิน  

7.6    ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามี 
         สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  รวมติดตามตรวจสอบผลการ  
         ปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา (สกอ. 7.6)   
         (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 14) 

3 ขอ 3 ขอ - 2 2 ไมประเมิน  
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คะแนนการประเมินตนเองและการบรรลุเปาหมาย 
นโยบาย/ตัวบงชี้(KPI) 

คาเปาหมาย 
คุณภาพ 
ป 2551 

ผลการปฏิบัติ 
ในป 2551 

 

เพิ่มขึ้น/ลดลง 
(รอยละ) 

 
เกณฑ มทร.พระนคร เกณฑ 

สกอ. 
เกณฑ สมศ.* 

 
หมายเหตุ 

7.8    มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร 
         การศึกษา(สกอ. 7.8)          

4 ขอ 
 

5 ขอ 
 

+ 25 
 

3 
 

3 
ไมประเมิน 

 

7.9    ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของ   
         ระดับองคกรสูระดับบุคคล (สกอ. 7.9) 8  ขอ 7  ขอ - 12.5 2 2 ไมประเมิน 

 

7.12 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู      
              หรือทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือตางประเทศ (สมศ. 5.11) 

รอยละ 70 รอยละ 91 + 30 3 - ไมประเมิน 
 

7.13  ระดับคุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 

         (ก.พ.ร.51  ตัวที่ 15) 
รอยละ 80 รอยละ 91 +13.75 3 - ไมประเมิน 

 

7.16  ระดับความสําเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล                  
        (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 5) 

3  ระดับ 3  ระดับ 

- 3 - 

ไมประเมิน  

 
 
 
 
 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 7 

 
 
 
 

 

 

  2.67 2.5 
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* สมศ. :  ประเมินภายนอกทุกๆ  5 ป 

 

คะแนนการประเมินตนเองและการบรรลุเปาหมาย 
นโยบาย/ตัวบงชี้(KPI) 

คาเปาหมาย 
คุณภาพ 
ป 2551 

ผลการปฏิบัติ 
ในป 2551 

 

เพิ่มขึ้น/ลดลง 
(รอยละ) 

 
เกณฑ มทร.พระนคร เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ.* 

 
หมายเหตุ 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่  7    2.67 2.5   

8. การเงินและงบประมาณ       
8.2    มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน  
         (สกอ. 8.2) (สมศ. 5.4)     4 ขอ 3 ขอ - 25 2 2 ไมประเมิน 

 

8.10  ระดับความสําเร็จของ รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษา 
         มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 11) 3 ระดับ 5  ระดับ + 66.67 3 - ไมประเมิน  

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่  8    2.50 2   

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ        
9.1    มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่ง  
         ของกระบวนการบริหาร  การศึกษาที่กอใหเกิดการพัฒนา 
          การศึกษาอยางตอเนื่อง (สกอ. 9.1) (สมศ. 7.1)       

5 ขอ 5  ขอ - 
3 3 

ไมประเมิน 
 

9.3    ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
     (สกอ. 9.3) (สมศ. 7.2) (ก.พ.ร.51 ตัวที่ 8) 4 ขอ 4 ขอ - 3 3 ไมประเมิน  

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่  9    3 3 ไมประเมิน  

เฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ/มาตรฐาน    2.68 2.48 ไมประเมิน  
        


