สวนที่ 1
บริบทของหนวยงาน/สถานภาพปจจุบัน

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปการศึกษา 2553
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สวนที่ 1
ขอมูลทั่วไปเบื้องตนของหนวยงาน
1. ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน
นับจากวันที่ 27 กุมภาพันธ 2518 ซึ่งเปนวันที่พระราชบัญญัติ “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา”
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใชเปนตนมาโดยมีวตั ถุประสงคเพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
ใหการศึกษาทางดานอาชีพทั้งระดับต่ํากวาปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรชั้นสูง ทําการวิจยั สงเสริม
การศึกษาทางดานวิชาชีพ และใหบริการทางวิชาการแกสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ไดพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนใหไดมาตรฐานการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ และศักยภาพ มีความพรอมในหลาย ๆ ดาน
จนกระทั่งป 2531 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชนามชื่อใหมวา “สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล” ในวันที่ 15 กันยายน 2531
สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 ที่มุงมั่นกระจาย
อํานาจการบริหารจัดการสูสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพือ่ ใหสถานศึกษาของรัฐดําเนินการโดยอิสระ และมี
ความคลองตัวในการบริหารจัดการภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา ดังนัน้ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
จึงไดปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติฉบับเดิมและยกรางเปน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ไดทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548 และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 และ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 19 มกราคม 2548 โดยมีการรวมวิทยาเขต จัดตั้งเปน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจํานวน 9 แหง ประกอบดวย
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โดยมีวัตถุประสงคให 9 มหาวิทยาลัยนี้เปนมหาวิทยาลัยสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สามารถ
จัดการศึกษาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงที่เนนการปฏิบัตทิ ั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก เพื่อรองรับ
การศึกษาตอ ของผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาเปนหลักรวมถึงใหโอกาสแกผูเรียนจากวิทยาลัย
ชุมชน และการศึกษาขั้นพืน้ ฐานในการศึกษาตอวิชาชีพระดับอุดมศึกษา โดยอยูภ ายใตการกํากับดูแลของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
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สวนที่ 1
ขอมูลทั่วไปเบือ้ งตนของหนวยงาน
1. ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน
นับจากวันที่ 27 กุมภาพันธ 2518 ซึ่งเปนวันทีพ่ ระราชบัญญัติ “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา”
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใชเปนตนมาโดยมีวตั ถุประสงคเพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
ใหการศึกษาทางดานอาชีพทั้งระดับต่ํากวาปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรชั้นสูง ทําการวิจัยสงเสริม
การศึกษาทางดานวิชาชีพ และใหบริการทางวิชาการแกสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ไดพฒ
ั นา
ระบบการเรียนการสอนใหไดมาตรฐานการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ และศักยภาพมีความพรอมในหลายๆ ดานจนกระทัง่
ป 2531 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชนามชื่อใหมวา “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”
ในวันที่ 15 กันยายน 2531
สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545ที่มุงมั่นกระจาย
อํานาจการบริหารจัดการสูสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อใหสถานศึกษาของรัฐดําเนินการโดยอิสระ และมีความ
คลองตัวในการบริหารจัดการภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา ดังนั้นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงได
ปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติฉบับเดิมและยกรางเปน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ไดทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548 และไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 และ มีผลใชบังคับตั้งแตวนั ที่ 19 มกราคม 2548 โดยมีการรวมวิทยาเขต
จัดตั้งเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจํานวน 9 แหง ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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โดยมีวัตถุประสงคให 9 มหาวิทยาลัยนี้เปนมหาวิทยาลัยสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สามารถจัดการศึกษา
วิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงที่เนนการปฏิบัติทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก เพื่อรองรับการศึกษาตอ ของผูส ําเร็จการศึกษา
จากสถาบันอาชีวศึกษาเปนหลักรวมถึงใหโอกาสแกผูเรียนจากวิทยาลัยชุมชน และการศึกษาขัน้ พื้นฐานในการศึกษาตอวิชาชีพ
ระดับอุดมศึกษาโดยอยูภ ายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ตอมากระทรวงศึกษาธิการ ไดออกกฎกระทรวงตามมาตรา6และ9 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล จัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 123 ตอนที่ 118 ก. ออกเปน 12
สวนราชการ ดังนี้ คือ
1. สํานักงานอธิการบดี
2. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
4. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
5. คณะบริหารธุรกิจ
6. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7. คณะวิศวกรรมศาสตร
8. คณะศิลปศาสตร
9. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา
11. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

12. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนสวนราชการหนึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครพ.ศ. 2548 หมวด
1 บททั่วไป มาตรา 8 มีหนาที่รับผิดชอบในดานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครอยางมีคุณภาพและเปนทีพ่ ึงพอใจของผูร ับบริการ อันไดแก สถานศึกษาอื่น สถาน
ประกอบการ ผูปกครอง นักศึกษา และหนวยงานที่เกีย่ วของ
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สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนหนวยงานทีท่ ําหนาที่เกีย่ วกับงานทะเบียนและสถิติ
การศึกษาของนักศึกษาตั้งแตแรกเขาจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา นอกจากนั้นยังทําหนาที่สงเสริมงานวิชาการ
ตางๆ ไดแก การประสานงานในการจัดทําหลักสูตร การศึกษาสหกิจศึกษา การจัดทํามาตรฐานการศึกษา การ
จัดการความรูใ หกับมหาวิทยาลัย การดําเนินกิจการของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. ดําเนินการรับนักศึกษาใหมทุกประเภทตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
2. ดําเนินการจัดทําระเบียนรายวิชา ตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ และการลงทะเบียนเรียน
ของนักศึกษา
3. ดําเนินการเกี่ยวกับดานทะเบียนนักศึกษา ไดแก การจัดทําประวัติ การจัดเก็บผลการเรียน
การจัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษา เปนตน
4. ดําเนินการออกเอกสารการศึกษาและหนังสือรับรอง
5. ดําเนินการดานประมวลผลสถิติขอมูลที่เกี่ยวของกับงานทะเบียนและงานวิชาการที่เกี่ยวของรวมทัง้
การพัฒนาระบบโปรแกรม
6. ประสานงานในการดําเนินการจัดทําหลักสูตร ติดตามประเมินผล และจัดมาตรฐานการเรียนการ
สอนและวิชาชีพ
7. ประสานงานในการดําเนินงานสหกิจศึกษา การประเมินคุณภาพของสถานประกอบการและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
8. ประสานงานในการดําเนินการจัดทํามาตรฐานการศึกษา สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
9. วางแผน ควบคุมและติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีผูอํานวยการสํานักเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบและมี
รองผูอํานวยการชวยปฏิบัติภาระกิจตางๆ การจัดแบงหนวยงาน เพื่อดําเนินกิจการตามภาระหนาที่
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2. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนงานภายในและอัตรากําลัง
สํา นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น มี ผู อํา นวยการสํา นั ก เป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชา และมี
รองผู อํา นวยการ หั ว หน า สํา นั ก ผู อํา นวยการ เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ภ าระกิ จ ต า งๆ โดยมี
โครงสร า งการแบ ง งานและอั ต รากํา ลั ง ดั ง ต อ ไปนี้
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แผนภูมิที่ 1-1

แผนภูมิแสดงโครงสรางการแบงงานภายในและอัตรากําลังของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
าสํานัก
สํานักงานผูอํานวยการ คณะกรรมการประจํ
32

งานบริหารทั่วไป

6

กลุมวิชาการ

กลุมทะเบียนและประมวลผล

8

13

ศูนยการจัดการความรู 5

สารบรรณ
-- สารบรรณ
- งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
- งานรับเขาและทะเบียนประวัติ
- คลังความรูดานการจัดการความรู
- งานจัดการความรูดานการจัดการความรู
ธุรการ
-- ธุรการ
- งานสงเสริมและพัฒนาวิชาการ
- งานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา - งานพัฒนาองคกรตามยุทธศาสตรของรัฐ
-สรางเครือขายเชื่อมโยงความรูทั้งภายใน
บุคลากร
-- บุคลากร
งานประมวลผลและสารสนเทศ
งานพัฒนาระบบราชการตามนโยบาย
ศูนยการจัดการความรู
และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
-- พัสดุพัส- ดุครุ-ภครุ
ัณภฑัณฑ
ของรัฐ (PMQA) ระบบ ISO
- บริการขอมูลสารสนเทศของงานจัดการ
งบประมาณ
-- งบประมาณ
ดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและ- งานติ
ความรู
-- จัดพิจัมดพพิมพ
- งานจัดทําและพัฒนาระบบคุณภาพ RMUTP QA
บริหารจัดการความรในองคกร
การเงิ
นและบั
-- การเงิ
นและบั
ญชีญชี
ประชุ
มสภาวิ
ชาการ
-- ประชุ
มสภาวิ
ชาการ
- ประชาสัมพันธ งานบริหารและวางแผน
งานวิชาการและวิจยั
- แผนงานละงบประมาณ
- ติดตามประเมินผล
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แผนภูมิแสดงจํานวนอัตรากําลังและตําแหนง โครงสราง
การแบงงานภายในของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แผนภูมิที่ 1-2

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 32
เลขานุการสํานัก
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป 7,8

6

- เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป 7(1)
- เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3-6(3)
- ผูปฏิบัติงานบริหาร 2-4 (2)

กลุมงานวิชาการ

กลุมงานทะเบียนและประมวลผล

8

นักวิชาการศึกษา 7,8(1)
- งานหลักสูตรและมาตรฐาน (3)
นักวิชาการศึกษา 7(1)
นักวิชาการศึกษา 3-6 (2)
- งานสงเสริมและพัฒนาวิชาการ (4)
นักวิชาการศึกษา 7(1)
นักวิชาการศึกษา 3-6(3)
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6

13

ศูนยการจัดการความรู

5

นักวิชาการคอมพิวเตอร 7,8 (1)
-เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7,8(1)
- งานรับเขาและทะเบียน(4)
- เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3-6(3)
นักวิชาการศึกษา 7(1)
นักวิชาการศึกษา 3-6 (3)
- งานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา(4)
นักวิชาการศึกษา 7(1)
นักวิชาการศึกษา 3-6(3)
- งานประมวลผลและสารสนเทศ(5)
นักวิชาการคอมพิวเตอร 7(1)
นักวิชาการคอมพิวเตอร3-6(2)
นักวิชาการคอมพิวเตอร3-6(1)

3. สถานที่ตั้ง
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งอยูชั้นที่ 4 และชั้นที่ 5 อาคาร 1 ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
4. วิสัยทัศน/ภารกิจ/เปาหมาย/กลยุทธของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วิสัยทัศน สานสัมพันธ รวมพลังมุงพัฒนาสูหนวยงานฐานขอมูลดานวิชาการและงานทะเบียน ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
พันธกิจ
1. สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรของทุกคณะใหเปนไปตามเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)และตามความตองการของสถานประกอบการ
2. สงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของทุกคณะใหมีคุณภาพ
3. พัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษาและระบบประมวลผลการศึกษาใหทันสมัย ดวยเทคโนโลยีสมัยใหม
4. พัฒนาระบบการใหบริการขอมูลดานวิชาการและงานทะเบียนใหนกั ศึกษา อาจารย และบุคคลทั่วไป
ดวยเทคโนโลยีสมัยใหม
5. พัฒนาหนวยงานใหมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ
เปาหมาย
1. เพื่อใหมหี ลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2. เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพได
มาตรฐานดานวิชาชีพและเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีระบบทะเบียนและการประมวลผลการศึกษาที่มีประสิทธิภาพทันสมัย เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยน
เขาสูการดําเนินงาน แบบ e-university
4. เพื่อใหมีระบบบริการขอมูลสารสนเทศดานวิชาการและงานทะเบียนสําหรับ นักศึกษา อาจารย
และบุคคลทั่วไปที่ทันสมัยดวยเทคโนโลยีสมัยใหม
5. เพื่อสรางวัฒนธรรมองคกรใหถึงพรอมซึ่งอุดมการณและทักษะคุณภาพในการ เรียนรูและการใหบริการสมัยใหม
ที่มีผูรับบริการเปนศูนยกลาง
นโยบาย
1. พัฒนาหนวยงานและระบบบริหารจัดการใหมีศักยภาพพรอมสําหรับการดําเนินงานตามพันธกิจใหมี
คุณภาพ ไดมาตรฐานเปนทีพ่ ึงพอใจของผูร ับบริการ
2. สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหไดมาตรฐานตามเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของสังคมและชุมชน
3. พัฒนาและปรับปรุงการบริหารและการบริการงานวิชาการและงานทะเบียนใหมีทงั้ ประสิทธิภาพและคุณภาพ
4. นําเทคโนโลยีสมัยใหม มาใชเปนเครื่องมือการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงานวิชาการและการบริการแกนกั ศึกษา คณะ สํานัก มหาวิทยาลัย ฯ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
5. พัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหถึงพรอม ซึ่งอุดมการณและทักษะคุณภาพในการใหบริการทาง
วิชาการและงานทะเบียนดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
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6.
7.
8.

สรางบรรยากาศความรวมมือในการบริการใหเกยี รติและความเคารพซึ่งกันและกันทั้งหนวยงานภายในและกับหนวยงานอืน่
สนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับของหนวยงาน มีวินัย มีความสามัคคี เสียสละ และความรักตอหนวยงาน
สงเสริมใหบุคลากรของหนวยงานทุกระดับรวมมือรวมใจในการทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และรูจักสิทธิหนาที่ในฐานะพลเมืองที่ดขี องประเทศ
5. การวิเคราะหปจ จัยภายในและภายนอกของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เปน การวิ เ คราะห สภาวะแวดล อมภายใตส ถานการณ ป จ จุบั น ที่เ ปน เหตุ ที่ ส ง ผลกระทบตอ การ
ดําเนินงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งสามารถแยกการวิเคราะหออกเปนตามสภาวะของ
ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ไดดังนี้
1 การวิเคราะหสถานการณจากปจจัยภายใน
เปนการวิเคราะหสถานการณปจจุบันจากจุดแข็ง (Strength) และจุดออน (Weakness) ตาม
สภาวะแวดลอมภายในของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จุดแข็ง (Strength)
จุดออน (Weakness)
1. คณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมวิชาการและงา 1. คณะกรรมการประจําสํานัก สงเสริ มวิชาการ
ทะเบียนมีความมุงมั่นในการพัฒนางาน
และงานทะเบียนมีภาระงานอื่นๆ คอนขางมาก
2. สํานั ก ส งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนมีระบบ
จึงทําใหขาดความตอเนื่องในการพัฒนางาน
บริหารงานเปนขั้นตอนทําใหประสานงานภายใน
2. ขากความชัดเจนในทิศทางและแนวทางในการ
หนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ปฏิ บั ติ เ นื่ องจ า ก อ ยู ใ น ช ว ง ปรั บ เ ป ลี่ ย น
3. การบริหารงานเปนการกระจายอํานาจสูหนวยงาน
โครงสรางการบริหารงานของหนวยงาน
ระดั บ ล า งมี ค วามคล อ งตั ว ในการตั ด สิ น ใจและ
3. ความร ว มมื อระหวา งคณะกั บสํา นัก สง เสริ ม
สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุไดอยางรวดเร็ว
วิชาการและงานทะเบียนยังไมดีเทาที่ควร ทํา
4. บุคลากรในระดับบริหารมีศักยภาพในการปฏิบัติ
ใหงานที่จะตองดําเนินการมีความลาชา
หนาที่ในตําแหนงไดเปนอยางดี
4. บุ ค ลากรในส ว นงานด า นทะเบี ย นและ
5. บุคลากรในระดับปฏิบัติการอุทิศตน อุทิศเวลาใน
ประมวลผลยั ง ขาดความรอบครอบในการ
การทํางานอยางเขมแข็ง
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะขอมูลที่เปนตัวเลข
6. สํ า นั ก มี ร ะบบเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ในการ
5. บุค ลากรยั ง ไมเ ข า ใจในระบบทะเบีย นแตล ะ
ปฏิ บั ติ ง านด า นการเรี ย นการสอน เช น การรั บ
Menu อยางทองแท
สมั ค รต อ , การลงทะเบี ย นเรีย น,การแจ ง ผลการ
6. บุ ค ลากรขาดทั ก ษะในการจั ด ทํ า แผนและ
เรียน,การวัดและประเมินผลการเรียน ฯลฯ
โครงการ
7. มี ร ะบบการพั ฒ นาและบริ ห ารหลั ก สู ต รที่
7. สํ า นั ก ฯ ยั ง มี บุ ค ลากรไม เ ป น ไปตามกรอบ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
อัตรากําลังที่ไดรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
หลักสูตรใหกับทุกคณะ
8. บุ ค ลากรของสํ า นั ก ฯ ยั ง ขาดการที่ จ ะสร า ง
8. หนวยงานทุกหนวยงานของสํานักฯมีโอกาสเทา
ความสัมพันธกับหนวยงานอื่น เชน คณะ กอง
เทียบในการวางแผนและเสนองบประมาณสําหรับ
ตางๆ เปนตน
งาน/โครงการที่รับผิดชอบ
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2. การวิเคราะหสถานการณจากปจจัยภายนอก
เปนการวิเคราะหสถานการณปจจุบันจากโอกาส (Opportunity) และขอจํากัด (Threat) ตาม
สภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน คือ
โอกาส (Opportunity)
ตามเปาประสงคของมหาวิทยาลัยฯ
1. เปนแหลงการศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิง
บูรณาการที่เขมแข็งและไดมาตรฐานสากล
1.1 บูรณาการหลักสูตรแบบองครวม
- พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความตองการ
ของสังคมทุกระดับการศึกษา
- พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
- พัฒนาหลักสูตรตอยอดใหผูที่มีงานทํา
- พัฒนาหลักสูตร 2 ปริญญาและหลักสูตร
ทางเลือก
- พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
- พัฒนาหลักสูตรรวมกับองคกรภาครัฐและเอกชน
- พัฒนาการเรียนการสอนดวยตนเอง (E-Learning)
- พัฒนาระบบเทียบโอนประสบการณ
- การประเมินผลหลักสูตรอยางตอเนื่อง
1.2 สรางความเขมแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง
- จัดทํามาตรฐานวิชาชีพ
- ส ง เ ส ริ ม ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ตางประเทศ
1.3 บริหารจัดการเชิงรุก
- สรางเครือขายฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อ
การบริการดานวิชาการและทะเบียนนักศึกษา
- ปรังปรุงพัฒนาระบบงานสูการเปลี่ยนแปลง
- พัฒนาระบบสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
องคกร
2. สรางคนคุณภาพสูโลกอาชีพ(สรางคนมีคนเกงที่มี
ทักษะวิชาชีพ)
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ขอจํากัด (Threat)
1.
ป จ จุ บั น มี ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเกิ ด ขึ้ น ใหม ของ
สถาบันอุดมศึกษาหลายแหงจัดตั้งวิทยาเขตหรือศูนยใน
ทองถิ่นเพิ่มขึ้น รวมทั้งวิทยาลัยในสังกัดคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาเริ่มเปดหลักสูตรปริญญาตรีมากขึ้น ทําให
เกิด การแขงขันในการเปดรับนัก ศึกษา เขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษา เพิ่มขึ้น
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอยูในชวงของ
การพัฒนาจึงตองเตรียมความพรอมในหลายๆ ดาน ทําให
บุ คลากรในมหาวิ ทยาลั ยเกิ ดความสั บสนและขาดความ
มั่นใจ เนื่องจากไมทราบแนวทางบริหารและปฏิบัติที่ชัดเจน
3. จํานวนนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพลดนอยลง เนื่องจาอัตราการ
เพิ่มของประชากรที่ลดลง สงผลใหจํานวนนักเรียนที่จะ
เขาศึกษาตอลดลงดวย
4. นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ที่ มี ต อ สํ า นั ก ส ง เสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน ไมชัดเจนและใหความสนใจ
เทาที่ควรที่จะกําหนดกรอบของการดําเนินงานของสํานัก
ฯวาจะไปในทิศทางใด
5. นโยบายการชะลออั ต รากํ า ลั ง ของภาครั ฐ มี ผ ลต อ
อั ต รากํ า ลั ง บุ ค ลากรในการปฏิ บั ติ ง าน ขณะเดี ย วกั น
ปริมาณงานที่เปนภาระของสํานักฯเพิ่มขึ้น ทําใหบุคลากร
ที่มีอยูมีภาระงานที่ปฏิบัติมากเกินไป
6. ขาดการสนั บ สนุ น และการเห็ น ความสํ า คั ญ จาก
ผูบริหารระดับสูงที่มีตอสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนทั้งๆที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบีย น
เปนดานแรกที่ตองรับทรัพยากร(นักศึกษา) ที่สําคัญที่สุด
หากขาดทรัพยากรนี้แลวใช มหาวิทยาลัยฯจะอยูไมไดเลย

2.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ
- สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณวุฒิทาง
การศึกษาใหสูงขึ้น
- ฝกอบรมคณาจารยสูการเปนอาจารยแหงอนาคต
- พัฒนาประสิทธิภาพการทํางานสายสนับสนุน
- พัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ
2.2 จั ด หาทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาให เ พี ย งพอ
ภายใตระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล
- พัฒนาระบบบริหารและระบบปฏิบัติงานให
รวดเร็วโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปรับปรุงกฎระเบียบและขอบังคับในดาน
วิชาการใหมีประสิทธิภาพ
- สงเสริมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
- พัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรทางดาน
งานทะเบียนและวิชาการโดยเฉพาะ
- ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการกํากับติดตาม
ประเมินผลดานงานทะเบียนการศึกษาและวิชาการ
2.3 ใหบริการวิชาการเพื่อการแขงขัน และสรางรายได
- เปนศูนยกลางในการประสานงานดานวิชาการ
ระหวางคณะ ศูนย สํานัก สถาบัน
-เปนศูนยกลางในการใหบริการขอมูลสารสนเทศ
ทางวิชาการ แก อาจารย,นักศึกษา,ผูปกครอง
และหนวยงานอื่นๆ
6. ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน
6.1 การดําเนินงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การปฏิรูประบบบริหารของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน คือ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ระบบบริหารงานเพื่อใหมีสมรรถนะสูงขึ้น และมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจที่
สงเสริมและสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการบรรลุวิสัยทัศนไดอยางมีคุณภาพ จึงจําเปนตองเริ่มที่การ
ปรับปรุงบทบาทภารกิจของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนใหชัดเจน และการจัดระบบบริหารงานให
มีกลไกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) โดยมีหลักการในการดําเนินงาน 4
ประการ คือ
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6.1.2

จัดโครงสรางการบริหารงานใหมีความคลองตัวมีเอกภาพในการตัดสินใจ รับผิดชอบและ
แกปญหาโดยมีบทบาทภารกิจที่ชัดเจนวัดผลสําเร็จได และมีสายสัมพันธในการดําเนินงาน
บทบาทภารกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน มีผูรับผิดชอบการบริหารงานและผลงานตามบทบาทภารกิจ
ที่ไดรับมอบหมายที่ชัดเจนทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ
6.1.2 สรางระบบการทํางานที่สั้น รวดเร็ว มีผูรับผิดชอบ วัดผลงานไดโดยใหคาตอบแทนตาม
ผลงาน ตั้งแตการเลื่อนขั้น การใหคาตอบแทนที่เนนผลงานที่เปนระบบเปดมากขึ้น
เปนระบบที่โปรงใส และเปนธรรม เพื่อใหเกิดการแขงขันทั้งระดับบริหาร
และระดับปฏิบัติการ
6.1.3 พัฒนากลไกในการดําเนินงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใหมีประสิทธิภาพและ
สามารถแขงขันกับหนวยงานประเภทเดียวกันไดทั้งดานตนทุน การดําเนินงาน
คุณภาพในการใหบริการและความพึงพอใจของผูรับบริการ
6.1.4 พัฒนาและปรับทัศนคติและกรอบความคิดของบุคลากรในหนวยงานใหมีอุดมการณในการ
ปฏิบัติงาน คือ ตั้งมั่นในความเปนธรรมมุงมั่นในความเปนเลิศ เชื่อมั่นในคุณคาของตน และ
ถือมั่นในความรับผิดชอบตอผูรับบริการ ในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใหเปน
ผูทํางานที่มีมาตรฐานในวิชาชีพ มีจรรยาบรรณในการทํางาน มีการใหบริการที่เปนมาตรฐาน
เดียวกัน
แตท้งั นี้ความสําเร็จของการดําเนินงาน มิไดขึ้นอยูก ับหลักการดังกลาวขางตนแตเพียงลําพัง ซึ่งปจจัย
สูความสําเร็จของการบริหารจัดการของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะรวมถึง
•
การมีวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) เปาหมาย (Goal) และกลยุทธ (Strategy)
• เปาหมายและแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน (Clear Objectives and Business Plan)
• การจัดสรรทรัพยากร (บุคลากร และงบประมาณ) ทีเ่ พียงพอ
• ระบบคาตอบแทนและแรงจูงใจที่มปี ระสิทธิภาพ
• ความคลองตัวในการบริหารจัดการ
• เครื่องมือ/ เทคโนโลยีในการบริหาร
• ระบบสารสนเทศในการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

7. บุคลากร ตามเอกสารที่แนบ ตารางที่ 1-1 ถึง 1-5 แสดงอัตรากําลังประเภทขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชากร ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําป
งบประมาณ 2554
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ตารางที่ 1-1 แสดงอัตรากําลังประเภทขาราชการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปงบประมาณ 2554
ลําดับ

1.

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

4.

กศม เคมี
กศบ เคมี
นายพงศกร หิรัญโรจน บ.ธบ.(ระบบ
สารสนเทศ)
ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ วศบ. (วิศวกรรมสิ่งทอ)
Master in Managenent
นางณิชกมล ยมนา
คบ คหกรรมทั่วไป

5.

นางรวินันท การะเกษ

รปม.การบริหารทั่วไป นักวิชาการศึกษา

6.

นางจรรยา ยิ่งยวด

บธ.การจัดการ

นักวิชาการศึกษา

7.

นางสาวกมลภัทร นวานุช

ศิลปศาสตร
การจัดการทั่วไป

นักวิชาการศึกษา

2.
3.

นายมนตรี รัตนวิจิตร

ตําแหนง
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ตําแหนงบริหาร

นักวิชาการศึกษา

ผูอํานวยการสํานัก
สงเสริมฯ
อาจารย
รองผูอํานวยการ
สํานักสงเสริมฯ
ผูชวยศาสตราจารย รองผูอํานวยการ
สํานักสงเสริมฯ
นักวิชาการศึกษา

เลขที ระดับ
ตําแหนง

เลขที่บัตรประชาชน

10328 ชํานาญกา 3-2401-00346-10-6
พิเศษ
10624
3-1014-02380-62-7
10354
10334

ชํานาญการ

3-1201-01955-87-5

หัวหนางานสงเสริม 10332 ชํานาญกา 3-1002-03062-67-5
และพัฒนาวิชาการ
พิเศษ
หัวหนางานหลักสูตร 10330 ชํานาญกา 3-7499-00429-82-4
และมาตรฐาน
พิเศษ
10342 ชํานาญกา 3-1020-00999-50-0
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ว.ด.ป.
เกิด

ว.ด.ป.
เงิน
เริ่มรับ
เดือน
ราชการ
25พย. 1 ธค. 23 50,550
2498
19 ธค. 21 พย.34 28,690
2506
24 สค. 30 กย.34 27,950
2511
23 เมย. 22 กพ.36 21,600.2510
11 กย. 11 มค.22 41,800.2500
26 กย. 18 กค.22 36,250.2498
7 มิ.ย. 4 ธ.ค. 29 25,5202508

เกษียณ
อายุ
1 ตค 2559
1 ตค. 2567
30 กย. 2571
1 ตค. 2570
1 ตค. 2560
1 ตค. 2558
1 ตค. 2568

หมาย
เหตุ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปงบประมาณ 2554
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

8.

นางสาวรุงฤดี พรสกุลเลิศชัย

9.

นางสุขาวดี ขํามา

10.

นางภัครัตน เชื้อนเคนทร

11.

นางสาวอุไรวรรณ
อิ่มสุขวิริยะกุล

12.

นายสืบพงศ สนามทอง

13.

นางฉวีวรรณ เจตจิตศิริ

วุฒิการศึกษา

ตําแหนง

ตําแหนงบริหาร

เลขที่ ระดับ
ตําแหนง

วศบ.วิศวกรรมเกษตร นักวิชาการศึกษา
10331
วศม.
คบ.บริหารโรงเรียน ผูบริหาร
หัวหนาสํานักงาน
10321
ผูอํานวยการสํานัก
คบ. จิตวิทยา-แนะแนว นักวิชาการศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต
การอุดมศึกษา
คบ. (บริหารโรงเรียน) นักวิชาการศึกษา

ปวส.
การตลาด
บธบ.
การตลาด
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หัวหนางานตรวจ
สอบและรับรอง
ผลการศึกษา
หัวหนางานรับ
เขาและทะเบียน
ประวัติ

ผูปฏิบัติงานบริหาร
เจาหนาที่บริหาร
งานทั่วไป

เลขที่บัตรประชาชน

ปฏิบัติการ 3-1304-00258-12-2
ผูอํานวยกา
กองหรือ

3-1012-00006-45-7

เทียบเทา
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เงิน เกษียณ
เดือน อายุ
13,360 1 ตค. 2578
41,260.- 1 ตค. 2559

10341

ชํานาญการ 3-1021-01833-20-8

1 เมย. 1 ธค.
2505 2529

29,140.- 1 ตค. 2565

10337

ชํานาญการ 3-1022-00933-51-1

6 พย.
2499

2 มค.
2524

32,840.- 1 ตค. 2560

16 กย.
2503
26 ตค.
2494

2 มค.
2528
1 กย.
2524

21,980.- 1 ตค. 2563

10323 ชํานาญ 3-1014-01303-77-7
งาน
10322 ชํานาญกา 3-1016-00939-16-7

หัวหนางาน
บริหารทั่วไป

ว.ด.ป. ว.ด.ป.
เกิด เริ่มรับ
ราชการ
31 มค. 1 สค.45
2518
1 พย. 11 มีค.
2498 2523

31,230.- 1 ตค.2555

หมาย
เหตุ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปงบประมาณ 2554
ลําดับ

14.

ชื่อ-สกุล

นางสาวละมัย บุตรลพ

วุฒิการศึกษา

ศศ.บ.การจัดการ
ทั่วไป
บ.ธม. (การจัดการ
ทั่วไป)

ตําแหนง

นักวิชาการศึกษา

ตําแหนงบริหาร

หัวหนางานประ
มวลผลและสาร
สนเทศ

เลขที่ ระดับ
ตําแหนง
10348

เลขที่บัตรประชาชน

ชํานาญการ 3-1014-02242-38-1

ว.ด.ป. ว.ด.ป.
เกิด เริ่มรับ
ราชการ
27 มค. 20 เมย.
2516 2541

เงิน เกษียณ
เดือน อายุ

หมาย
เหตุ

15,290.- 1 ตค. 2576

ตารางที่ 1-2 แสดงอัตรากําลังประเภทลูกจางประจํา
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปงบประมาณ 2554
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

1.

นางจินตนา มีสานุ

2.

นางฐิตาภา เสนีเศรษฐ

วุฒิการศึกษา

ปวช.
เลขานุการ
ปวส.
การตลาด
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ตําแหนง

ตําแหนงบริหาร เลขที่ ระดับ
ตําแหนง

เลขที่บัตรประชาชน

พนักงานธุรการ 4

40326

3-3601-01414-16-3

พนักงานธุรการ 4

40339

3-4199-00731-99-0
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ว.ด.ป. ว.ด.ป.
เกิด เริ่มรับ
ราชการ
20 กพ. 10 มีค.
2503 2540
20 มีค. 14 มิย.
2510 2539

เงิน เกษียณ
เดือน อายุ
14,300.- 1 ตค.2563
14,300.- 1 ตค.2570

หมาย
เหตุ

ตารางที่ 1-3 แสดงอัตรากําลังประเภทพนักงานราชการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปงบประมาณ 2554
ลําดับ

1.

ชื่อ-สกุล

นางสาวสุรียพร รอดทอง

วุฒิการศึกษา

บธบ.
การจัดการทั่วไป

ตําแหนง

ตําแหนงบริหาร

นักวิชาการศึกษา

เลขที่ ระดับ
ตําแหนง

เลขที่บัตรประชาชน

30343

3-1002-02116-10-1

ว.ด.ป. ว.ด.ป.
เกิด เริ่มรับ
ราชการ
24 มีค. 1 ธค.
2520 2548

เงิน เกษียณ
เดือน อายุ

หมาย
เหตุ

12,200.-

ตารางที่ 1-4 แสดงอัตรากําลังประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยฯ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปงบประมาณ 2554
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

1

นายคเณศ

เจะแล

2

นางสาวอุมาพร เสือจําศิล

3

นางสาวบุญวิภา ธนะโชติ

4

นางสาวอรอนงค งามวิไล

วุฒิการศึกษา

เลขที่ ระดับ
ตําแหนง

เลขที่บัตรประชาชน

นักวิชาการคอม
พิวเตอร
นักวิชาการศึกษา

20346

3-9402-00557-78-1

20338

1-1002-00018-61-0

บ.ธบ.
นักวิชาการศึกษา
(การจัดการทั่วไป)
นักวิชาการศึกษา
วท.บ
(ชีววิทยา)

20340

3-1104-01182-09-0

20335

3-3310-00124-77-2

คอบ.
วิศวคอมพิวเตอร
บ.ธบ.
(คอมพิวเตอร)
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ตําแหนง

ตําแหนงบริหาร
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ว.ด.ป. ว.ด.ป.
เงิน เกษียณ
เกิด เริ่มรับ
เดือน อายุ
ราชการ
21 พ.ย. 16 กค. 51 9,850.24
16 มี.ค 24 ก.ย 50 10,360.27
18 เม.ย.
2519
20 มี.ค
22

1 เม.ย.
2552
1 เม.ย.
2552

9,560.9,560.-

หมาย
เหตุ

ตารางที่ 1-5 แสดงอัตรากําลังประเภทลูกจางชั่วคราว
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปงบประมาณ 2554
ลําดับ

1.

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

ตําแหนงบริหาร เลขที่
ตําแหนง

ระดับ เลขที่บัตรประชาชน

4.

บ.ธบ.
(การจัดการทั่วไป)
นางสาวพรรณทิภา มลิลาวรรณ บ.ธบ.
(การตลาด)
นางสาววิภาพรรณ
บ.ธบ.
เลาหเธียรประธาน
(การจัดการทั่วไป)
นางสาวลัดดา ชาตรูปะเสวี
บ.ธบ.(การบัญชี)

เจาหนาที่บริหาร บ.ธ.ม. (การตลาด)
งานทั่วไป
เจาหนาที่บริหาร
งานทั่วไป
เจาหนาที่บริหาร บ.ธม. (การจัดการ
งานทั่วไป
ทั่วไป)
นักวิชาการศึกษา

5.

นางทัศนีย วงคแตง

บ.ธบ.(การบัญชี)

นักวิชาการศึกษา

3-1018-00853-63-1

6.

นายนภู จางประเสริฐ

น.บ.(นิติศาสตร)

เจาหนาที่บริหาร
งานทั่วไป

3-1012-02463-87-1

2.
3.

นางสาวจริยา สุดกระโทก

ตําแหนง
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3-3099-01073-99-7
3-1021-01150-52-6
3-1008-00460-32-8
3-1004-00640-09-4

ว.ด.ป.
เกิด
19 ก.พ.
2525
19 เม.ย.
2522
14 ต.ค.
2523
24 พค.
2523
5 เม.ย
2520
9 พ.ค.
2518

ว.ด.ป.
เริ่มรับ
ราชการ
1 ธค.
2549
10 มค.
2550
12 ธค.
2549
1 กค.
2550
2 เม.ย
2547
8 เม.ย
2551

เงิน เกษียณ
เดือน อายุ
8,700
8,700
8,700
8,7008,7008,700-

หมาย
เหตุ
เงินชวยเหลือ
1000 บาท

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปงบประมาณ 2554
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

ตําแหนง

7.

นางสาวปยาณี จินาพันธ

8.

นายชรัมภ ตันสุวัฒน

9.
10.

นางสาวเทียมแข
ณรงคเตชกุล
นายคุมพล เอี่ยมในวงษ

11.

นายวิลาส วิถีไพร

12.

นางสาวพรรณี ครามศรี

บ.ธบ.
เจาหนาที่บริหาร
การตลาด
งานทั่วไป
บ.ธบ.
นักวิชาการศึกษา
(สารสนเทศ)
ศิลปศาสตรบัณฑิต เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป
นิเทศศาสตร
นักวิชาการศึกษา
บัณฑิต (โฆษณา)
บริหารธุรกิจ
นักวิชาการศึกษา
การจัดการทั่วไป
ปวช เลขานุการ ผูปฏิบัติงานบริหาร

13.

นางสาวอรอนงค ยิ้มเรือง

ปวช. การบัญชี
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ตําแหนงบริหาร เลขที่ ระดับ
ตําแหนง

ผูปฏิบัติงานบริหาร
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เลขที่บัตรประชาชน ว.ด.ป. ว.ด.ป.
เงิน
เกษียณ
เกิด เริ่มรับ เดือน
อายุ
ราชการ
3-1020-02462-80-5 4 พ.ค. 28 ม.ค. 8,700.2517 2554
3-1020-01881-53-7 19 ส.ค. 12 พ.ค. 8,7002526 2551
1-102000292-60-4 20 ก.ค. 1 ก.ย.
8,700.2528 2553
1-1002-00229-56-4 30 มี.ค. 23 ก.พ.
8,700.2529 2552
3-1014-01045-25-1 26 พ.ย. 23 ก.พ.
8,700.2525 2552
3-1002-03410-48-7 2 ก.พ. 1 ธ.ค.
6,100.2507 2551
3-1201-00095-61-9 19 มี.ค. 1 ก.ย.
6,100..2522 2553

หมาย
เหตุ

8. อาคาร สถานที่
5.1 มีอาคารสถานที่ ตามพืน้ ที่ดําเนินงาน 4 เขตพื้นที่ คือ
1. เขตพื้นที่ ชัน้ 1 อาคาร 1 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (เทเวศร) สํานักงาน
บริการนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ดวยระบบ One Stop Service
2. เขตพื้นที่ ชัน้ 4 อาคาร 1 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (เทเวศร) เปนที่ทําการ
หองผูอํานวยการ หองกลุมงานทะเบียนและประมวลผล และหองกลุมวิชาการ
3. เขตพื้นที่ ชัน้ 4 ครึ่ง อาคาร 1 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (เทเวศร) เปนหองเก็บ
เอกสาร และหองน้ํา
4. เขตพื้นที่ ชั้น 5 อาคาร 1 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (เทเวศร) เปนที่ทําการ
สํานักผูอํานวยการ
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9. ครุภัณฑ

รายละเอียดครุภณ
ั ฑ
หนวยงาน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
รายการ

ครุภัณฑสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. ระบบงานทะเบียนนักศึกษา
2. เครื่องพิมพแมขายแบบเลเซอรเจ็ท HP 2420
3. เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไป HP
4. เครื่องพิมพเลเซอรเจ็ทยี่หอ Lexmark รุน E 342 n
5. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการ DELL
6. เครื่อง Kiosk รุน TL3
7. เครื่องบัตรคิว
8. เครื่องพิมพเลเซอร HP P1006
9. เครื่องสแกนเนอร HP G4050
10. เครื่องพิมพ Photosmart HP C 5280
11. เครื่องประมวลผลแมขาย
12. เครื่องตรวจกระดาษคําตอบชนิดตาอาน
13. ระบบประกาศขาวสําหรับรับสมัครนักศึกษา
14. เครื่องโทรสารยี่หอบราเทอร 2820
15. แผงกั้น (Partitions)
16. เครื่องถายเอกสารดิจิตอลโคนิกา มินอลตา 7145
17. เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอลริโซ
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ราคาตอหนวย

จํานวน

หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ

1,676.736.00 1 ระบบ
_
33,705.00 1 เครื่อง กทป.1-7440-011-0001/1-49
33,170.00 5 เครื่อง กทป.1-7440-001-0002/1-5-49
24,292.30 2 เครื่อง กทป.1-7490-019-0001/1-2-49
37,562.35 15 เครื่อง
13-1-7440-001-0002/1-51
169,573.60 10 เครื่อง 13-1-7440-001-0003/1-10-51
133,442.91 1 เสครื่อง 13-1-7440-012-0001/1-51
8,453.00 5 เครื่อง
13-1-7490-019-0001-5-51
10,807.00 1 เครื่อง
13-1-7490-020-0001/1-51
9,993.80 1 เครื่อง
13-1-7490-019-0002/1-51
556,400.00 1 เครื่อง
13-1-7440-001-0001/1-52
417,300.00 1 เครื่อง
13-1-7490-016-0001/1-52
160,500.00 1 ระบบ
13-1-7440-013-0001/1-52
12,305.00 1 เครื่อง กทป.1-7490-018-0001/1-49
12,326.40 10 ชุด กทป.1-7230-003-0002/1-10-49
171,999.99 1 เครื่อง กทป.1-7430-003-0001/1-49
96,000.00 1 เครื่อง กทป.1-7430-005-0001/1-49
19

จํานวนเงินสุทธิ

คาเสื่อมราคาสะสม

คงเหลือ

1,676,736.00
33,705.00
165,850.00
48,984.60
563,435.25
1,695,736.00
133,442.91
42,265.00
10,807.00
9,993.80
556,400.00
417,300.00
160,500.00
12,305.00
123,264.00
171,999.99
96,000.00

1,676,735.00
33,704.00
165,849.00
48,983.60
328,670.70
989,179.30
77,841.70
23,774.05
5,853.79
5,205.10
173,875.00
139,100.00
53,500.00
5,434.71
51,360.00
70,233.33
39,200.00

1.00
1.00
1.00
1.00
234,764.55
706,556.70
55,601.21
18,490.95
4,953.21
4,788.70
382,525.00
278,200.00
107,000.00
6,870.29
71,904.00
101,766.66
56,800.00

รายการ
18. เครื่องทําน้ํารอน-เย็น สแตนดารท
19. โทรทัศนสีจอแบน ซัมซุง 50 นิ้ว
20. ปายประชาสัมพันธ 3 มิติ
21. โตะวางคอมพิวเตอร
22. เกาอี้นั่ง
23. เครื่องพิมพไลนปริ้นเตอร P 7200
24. เครื่องพิมพหัวเข็ม LQ 300
25. เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา (โนตบุก)
26. เครื่องควบคุมการแสดงผลทางเครือขาย
27. เครื่องประมวลผลขอมูลสื่อมัลติมีเดีย
28. เครื่องถายทอดสัญญาณภาพ
29.เครื่องฉายภาพวัตถุ 3 มิติ
30. จอรับภาพชนิดขาตั้ง

รายละเอียดครุภัณฑ
หนวยงาน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
ราคาตอหนวย
จํานวน
หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ
7,864.50
1 เครื่อง
สสท.1-4110-003-0001/1-50
119,371.74
1 เครื่อง
13-1-5820-005-0001/1-51
112,350.00
1 ปาย
13-1-9905-051-0001/1-51
4,072.42
15 ตัว
13-1-7110-007-0001/1-15-51
1,052.88
15 ตัว
13-1-7110-006-0001/1-15-51
300,000.00
1 เครื่อง
สสท.2-7490-019-0001/1-50
10,678.60
6 เครื่อง
สสท.2-7490-018-0002/1-6-50
49,000.00
3 เครื่อง
13-2-7440-001-0001/1-3-51
137,445.00
1 เครื่อง
13-2-7440-001-0004/1-51
27,151.67
1 เครื่อง
13-2-7440-001-0005/1-51
43,388.50
1 เครื่อง
13-2-6730-001-0001/1-52
24,610.00
1 เครื่อง
13-2-6730-001-0002/1-52
5,136.00
1 จอ
13-3-6730-002-0001/1-52

31. โตะทํางานชั้นเอก

32. โตะปฏิบัติการขนาด 100 ซม.
33. เกาอี้ปฏิบัติการ
34. เครื่องปรับอากาศ 38,000 บีทียู (รับโอน)
35. เครื่องปรับอากาศ 38,000 บีทียู (รับโอน)
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-

6,000.00
3,000.00
120,000
114,900

1 ตัว

-

8 ตัว
2 ตัว
3 ตัว
3 ตัว

06.1.7110-007-001/8,10,11,19,20,22,23,25

06.1.7110-006-001/2,4-40
49-2.4120-001-0001/1-3-40
49-2.4120-001-0001/1-3-40
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จํานวนเงินสุทธิ คาเสื่อมราคาสะสม
7,864.50
4,844.78
119,371.74
34,816.65
112,350.00
32,768.75
61,086.30
14,253.47
15,793.20
4,211.52
300,000.00
262,500.00
64,071.60
57,397.48
147,000.00
88,812.51
137,445.00
74,449.38
27,151.67
14,707.16
43,388.50
8,587.30
24,610.00
4,870.73
5,136.00
1,016.50
-

48,000.00
6,000.00
360,000
344,700

-

48,000.00
6,000.00
180,000
172,350

คงเหลือ
3,014.2
84,554.69
79,581.25
46,832.83
11,581.68
37,500.00
6,674.12
58,187.49
62,995.62
12,444.51
34,801.20
19,739.27
4,119.50
1.00

8.00
2.00
180,000
172,350

รายละเอียดครุภัณฑ
หนวยงาน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
รายการ

36. เครื่องปรับอากาศ 18,000 บีทียู (รับโอน)
37. เครื่องคอมพิวเตอร
38. ตู Kiosk
39. โทรทัศนสีจอแบน LCD 40 นิ้ว
40. โตะเคานเตอร
41. เกาอี้นั่งปฏิบัติงาน
42. เครื่องถายเอกสาร แคนนอน
43. เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไป
45. เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไป
46. เครื่องสแกนเนอร เอ 4 (สี)
47. เครื่องไมโครคอมพิวเตอรประมวลผลระดับสูง
48. เครื่องพิมพเลเซอรสี
49. เครื่องพิมพชนิดฉีดสีความละเอียดสูง
50. ชุดรับแขก
51. เครื่องทําลายเอกสาร
52. รถเข็นเอกสาร
53. เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล
54. เครื่องถายเอกสาร เคียวเซรา
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ราคาตอหนวย

จํานวน

หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ

จํานวนเงินสุทธิ

คาเสื่อมราคาสะสม

75,000
169,573.60
59,800.33
10,235.00
1,300.00
69,550.00
24,990.00
35,316.00
8,399.50
32,956.00
37,396.50
15,515.00
5,500.00
18,075.00
3,081.60
114,490.00
93,000.00

3 ตัว
5 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ตัว
1 ตัว
1 เครื่อง
2 เครื่อง
3 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ชุด
1 เครื่อง
1 คัน
1 เครื่อง
1 เครื่อง

49-2.4120-001-0001/1-3-40

225,000
339,147.20
59,800.33
10,235.00
1,300.00
69,550.00
49,980.00
105,948.00
8,399.50
65,912.00
37,396.50
15,515.00
5,500.00
18,074.00
3,081.60
114,490.00
93,000.00

112,500
84,786.80
16,195.92
10,234.00
1,299.00
38,832.08
49,978.00
105,945.00
8,398.50
50,807.17
28,826.48
11,959.48
5,499.00
18,074.00
3,080.60
108,765.50
67,425.00

พพ.701-80-10-2-43,49-4,7,8,9,10

13-3-7440-001-0003/11,12-51
13-2-6730-002-0001/1-51
04-2.7110-006-0001/1-3/43
04-2.7110-006-0001/1-2/44
78-1.7430-003-0001/1/48
46-1.7440-017,037/240-1-4
กว.1-7440-001-0001/1-3/49
กว.1-7440-010-0001/1-49
สสท.1-7440-001-0001/1-2/50
สสท.1-7490-001-0001/1-50
สสท.1-7490-019-0002/1-50
19-2.7105-014-0001/1/44
04-2.7490-015-0001/1/44
04-2.3920-005-0001/1-44
04-2.7430-004-0001/1/43
04-2.7430-003-0001/1/46
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คงเหลือ

12,500
5.00
254,360.70
43,604.41
1.00
1.00
30,717.92
2.00
3.00
1.00
15,104.83
8,570.02
3,555.52
1.00
1.00
1.00
5,742.50
25,575.00

รายละเอียดครุภัณฑ
หนวยงาน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
จํานวนเงินสุทธิ

คาเสื่อมราคา
สะสม

13-2-7440-013-0001/1-53

17,999.54
28,890.00
15,189.00
1,200.00
8,970.00
11,984.00
3,103.00
36,915.00
85,600.00

9,449.76
28,889.00
15,188.00
1,199.00
8,969.00
11,983.00
3,102.00
769.06
17,833.33

8,549.78
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
36,145.94
67,766.67

2-903-7440-013-0005/001-53

96,300.00

10,031.25

86,268.75

9,271,172.73

5,728,105.44

3,543,097.19

รายการ

ราคาตอหนวย

จํานวน

หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ

55. เครื่องโทรสาร
56. เครืองไมโครคอมพิวเตอร
57. เครื่องพิมพเลเซอร HP 1000
58. เกาอี้สําหรับโตะคอมพิวเตอร
59. โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร
60. เครื่องแปลงสัญญาณไฟ
61. เครื่องควบคุมและสํารองไฟ
62. เครื่องสแกนเนอร แคนนอน DR 2510 C
63. โปรแกรมออกแบบรายงานทางการเงิน
64. โปรแกรมถายโอนขอมูลเขาสูระบบ
ERP

17,999.54
28,890.00
15,189.00
1,200.00
2,990.00
11,984.00
3,103.00
36,915.00
85,600.00

1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ตัว
3 ตัว
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ระบบ

78-2.7440-008-0001/1/48

96,300.00

1 ระบบ

19-2.7440-001-0001/1/46
19-2.7440-009-0001/1/46
19-2.7125-006-0001/1/43
04-2.7110-007-0001/1-3/44
04-2.7440-009-0001/1/44
19-2.7440-009-0001/1/46
1-903-7490-018-0003/001-53

รวมทั้งสิ้น

รวมทรัพยสินสุทธิทั้งสิ้น 9,271,172.73 บาท (เกาลานสองแสนเจ็ดหมืน่ หนึ่งพันหนึง่ รอยเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดสิบสามสตางค)
หักคาเสื่อมราคาสะสม 5,728,105.44 บาท (หาลานเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งรอยหาบาทสี่สิบสี่สตางค)
คงเหลือทรัพยสินทั้งสิ้น 3,543,097.19 บาท (สามลานหาแสนสี่หมื่นสามพันเกาสิบเจ็ดบาทสิบเกาสตางค)
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คงเหลือ

10. งบประมาณ
งบประมาณประจําป ปปจจุบันไดรับงบประมาณหมวดคาจางประจํา, คาตอบแทน คาใชสอยและคาวัสดุ, รายจาย
อื่นๆ, งบอุดหนุน รายละเอียดดังแสดงในตารางตอไปนี้
ตารางที่ 7 – 1 แสดงงบประมาณแผนดิน ของ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553
จําแนกตามประเภทรายจาย
ปงบประมาณ
ประเภทรายจาย

ป พ.ศ. 2552
(ปที่แลว)

ป พ.ศ. 2553
(ปปจจุบัน)

จัดสรร

เบิกจาย

งบบุคลากร
3,971,834.40
4,741,794.20
5,151,855.80
เงินเดือน
3,506,654.40
4,314,000.80
4,717,455.80
คาจางประจํา
271,000.280,109.40
289,920.คาจางชั่วคราว
พนักงานราชการ
194,180.147,684.147,031.20
598,486.80
งบดําเนินงาน
704,513.68
600,000.คาตอบแทน คาใชสอยและคาวัสดุ
704,063.68
600,000
598,486.80
คาสาธารณูปโภค
450.2,753,473.80
งบลงทุน
1,140,500.1,140,500.คาครุภณ
ั ฑ
2,753,473.80
1,140,500.1,140,500.ที่ดินและสิ่งกอสราง
รายจายอื่น
532,516.55
437,300.733,946
งบเงินอุดหนุน
143,178.528,186.รวมทั้งสิ้น
8,105,516.43
6,919,594.20
8,152,974.60
คาเสือ่ มราคา
842,668.09
1,182,722.45
รวมคาเสือ่ มราคา
842,668.09
1,182,722.45
งบดําเนินการทั้งสิ้น (หักงบลงทุน)
7,262,854.36
5,795,578.14
หมายเหตุ - ยอดจัดสรรเปนยอดที่ไดรับจริงจากสํานักงบประมาณ (รวมจัดสรรเพิ่มระหวางป) ยังไมมีการโอนเปลี่ยนแปลงระหวางป
- รวมงบลงทุนไมรวมคาเสื่อม
ป 2552
ป 2553
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งบประมาณเงินรายได เปนงบประมาณทีม่ หาวิทยาลัยฯ จัดสรรใหกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โดยเบิกจายตามปงบประมาณ พ.ศ 2552 และ พ.ศ. 2553 โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบไวในตาราง ตอไปนี้
ตารางที่ 7 – 2 แสดงงบประมาณผลประโยชนเปรียบเทียบระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และ ป พ.ศ. 2552
จําแนกประเภทรายจาย ของ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปงบประมาณ
ประเภทรายจาย

งบบุคลากร
เงินเดือน
คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน คาใชสอย และคาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบเงินอุดหนุน
รายจายอื่น ๆ
งบกลาง
เงินสมทบสถาบัน
รวมทั้งสิ้น
คาเสื่อมราคา
รวมคาเสื่อมราคา
งบดําเนินการทั้งสิน้ (หักงบลงทุน)
หมายเหตุ - รวมงบลงทุนไมรวมคาเสื่อม

ป พ.ศ. 2552
(ปที่แลว)
761,280.761,280.230,272.230,272.147,000
147,000
74,960.1,213,512
93,917.07
93,917.07
1,175,323.39

ป พ.ศ. 2553
(ปปจจุบัน)
จัดสรร

เบิกจาย

1,253,280.1,253,280.-

1,277,794.66
1,277,794.66
121,454.121,454.-

72,500
72,500
630,500
1,956,280
-

186,260.1,585,508.66
87,460.65
87,460.65
1,498,048.02

ป 2552
ป 2553

: SAR ปการศึกษา 2553 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

24

10. บทสรุปผูบ ริหาร
ขอมูลทั่วไปของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนหนวยงานเทียบเทาคณะตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทําหนาที่เกีย่ วกับงานทะเบียนและสถิตกิ ารศึกษาของนักศึกษาตั้งแตแรกเขาจนกระทั้งสําเร็จ
การศึกษา นอกจากนี้ยงั ทําหนาที่สงเสริมงานวิชาการตาง ๆ ไดแกการประสานงานในการจัดทําหลักสูตร การจัดสหกิจศึกษา
การจัดทํามาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาอยางมีคณ
ุ ภาพและเปนทีพ่ ึงพอใจของผูร ับบริการ ไดแก
นักศึกษา ผูปกครองนักศึกษา บัณฑิต ผูใ ชบัณฑิต และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ปจจุบนั สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน แบงสวนงานออกเปน 3 กลุม ไดแก สํานักงานผูอํานวยการ
กลุมวิชาการ และกลุมทะเบียนและประมวลผล มีบุคลากร รวมทั้งสิ้น 35 คน แบงเปน ขาราชการ 15 คน พนักงาน
ราชการ 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 4 คน ลูกจางประจํา 2 คน และลูกจางชัว่ คราวเงินผลประโยชน 13 คน โดยไดรบั
งบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2553 แบงเปน งบประมาณผลประโยชน 1,585,508.66 บาท และงบประมาณแผนดิน
7,012,474.60 บาท
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
วิสัยทัศน :
สานสัมพันธ รวมพลังมุงพัฒนาสูหนวยงานฐานขอมูลดานวิชาการ และงานทะเบียนดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย
พันธกิจ :
1. สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรของทุกคณะใหเปนไปตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และตามความตองการของสถานประกอบการ
2. สงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของทุกคณะใหมีคุณภาพ
3. พัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษาและระบบประมวลผลการศึกษาใหทันสมัยดวยเทคโนโลยีสมัยใหม
4. พัฒนาระบบการใหบริการขอมูลดานวิชาการและงานทะเบียนใหนกั ศึกษา อาจารยและบุคคลทั่วไปดวย
เทคโนโลยีสมัยใหม
5. พัฒนาหนวยงานใหมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ
จุดเดน
1. ผูบริหาร และ บุคลากร มุงมั่นในการปฏิบตั ิงานตามภารกิจ
2. มีเปาหมายของตัวบงชี้ชัดเจน
3. หนวยงานมีการจัดทําผลการประเมินตนเองครบถวยตามภารกิจ
4. มีความพยายามที่จะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด
5. มีเอกสารระบบประกันคุณภาพ เปนลายลักษณอกั ษรที่ชดั
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