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คํานํา 
ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติท่ีมีผลบังคับใชเม่ือเดือน  สิงหาคม  2542  ไดระบุวา

สถานศึกษาทุกแหงจะตองประกันคุณภาพการศึกษาโดยการประเมินตนเองทุกปและมีการประเมินจาก
องคกรภายนอกทุก  5  ป 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สสท) ซ่ึงเปนหนวยงานหนึง่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนครตามประกาศในราชกจิจานเุบกษา เลมท่ี 123 ตอนท่ี 118 ก ท่ีมีการประกันคุณภาพและมีการ
ประเมินตนเองเพื่อสนับสนุนพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติพ.ศ.2542 จึงไดจดัทํารายงานการประเมินตนเอง  
(Self  Assessment Report :SAR)   เพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยและเพื่อการตรวจสอบของสังคมหรือองคกรภายนอก 

รายละเอียดขอมูลท่ีนําเสนอในรายงานการประเมินตนเอง  ฉบับนี้เปนการรายงานผลการดําเนินงาน 
และผลประเมินตนเองในชวงเวลาท่ีคาบเกีย่วของปการศึกษากับปงบประมาณ คือ ชวงระหวาง วนัท่ี 1 มิถุนายน 
2553 – 31 พฤษภาคม 2554 ดังนั้นขอมูลท่ีใชอางอิงจะเปนขอมูลการดาํเนนิงานใน ภาคการศึกษาท่ี1, ภาค
การศกึษาท่ี  2  และภาคฤดูรอน ปการศกึษา  2553  ซ่ึงการดาํเนนิการประเมินตนเอง จะเปนการประเมินในดาน
ปจจยันาํเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต ดานมาตรฐาน ของสํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และตามองคประกอบการประเมินของ สกอ. สมศ. ก.พ.ร. โดยมีการ
ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในอยางตอเนื่องและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ทายนี้ขอขอบคุณบุคลากรทุกคนท่ีไดใหความรวมมือในการปฏิบัติงานและใหขอมูลผลการ
ปฏิบัติงานเพือ่การจัดทํารายงานการประเมินตนเองใหสําเร็จลุลวง และเม่ือไดรับการประเมินจากองคกรภายใน
และภายนอกแลว จกัไดนําผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุง  พัฒนาการปฏิบัติงานของสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 
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บทท่ี 1 
                                                                            

ขอมูลท่ัวไปเบือ้งตนของหนวยงาน 

1.  ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน 

 นับจากวนัท่ี  27 กุมภาพันธ 2518  ซ่ึงเปนวนัท่ีพระราชบัญญัติ “วิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา”  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใชเปนตนมา โดยมีวตัถุประสงคเพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาระดับปริญญา
ตรีใหการศึกษาทางดานอาชีพท้ังระดับตํ่ากวาปริญญาตรีระดบัปริญญาตรีและประกาศนยีบัตรช้ันสูงทําการวจิัย
สงเสริมการศึกษาทางดานวชิาชีพและใหบริการทางวิชาการแกสังคมวิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาไดพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนใหไดมาตรฐานการศึกษาท่ีมีคุณภาพและศักยภาพมีความพรอมในหลายๆดานจนกระท่ัง
ป 2531  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  พระราชนามช่ือใหมวา “สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล”  ในวันท่ี 15 กันยายน 2531 
 สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2545 ท่ีมุงม่ัน
กระจายอํานาจการบริหารจดัการสูสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  เพือ่ใหสถานศึกษาของรัฐ ดําเนินการโดย
อิสระ  และมีความคลองตัวในการบริหารจัดการภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา ดังนัน้สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลจึงไดปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติฉบับเดิมและยกรางเปนพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล  ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัไดทรงลงพระปรมาภิไธยเม่ือวันท่ี 8 มกราคม  2548  
และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม  2548  และ มีผลใชบังคับต้ังแตวนัท่ี  19  มกราคม  
2548  โดยมีการรวมวิทยาเขต  จัดต้ังเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจํานวน  9  แหง  ประกอบดวย   

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 โดยมีวัตถุประสงคให 9 มหาวิทยาลัยนี้เปนมหาวิทยาลัยสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีสามารถ
จัดการศึกษาวชิาการและวิชาชีพช้ันสูงท่ีเนนการปฏิบัติท้ังในระดับปริญญาตรี โท และเอก เพื่อรองรับ
การศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาเปนหลักรวมถึงใหโอกาสแกผูเรียนจากวทิยาลัย
ชุมชนและการศึกษาข้ันพืน้ฐานในการศึกษาตอวิชาชีพระดับอุดมศึกษาโดยอยูภายใตการกํากับดูแลของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   กระทรวงศึกษาธิการ 
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สวนท่ี 1 
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.  ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน 

 นับจากวนัท่ี  27 กุมภาพันธ 2518  ซ่ึงเปนวนัท่ีพระราชบัญญัติ “วิทยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา”  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใชเปนตนมา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาระดับ
ปริญญาตรีใหการศกึษาทางดานอาชีพท้ังระดับตํ่ากวาปริญญาตรีระดบัปริญญาตรีและประกาศนยีบัตรช้ันสูงทํา
การวิจยัสงเสริมการศึกษาทางดานวชิาชีพและใหบริการทางวชิาการแกสังคมวทิยาลัยเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา
ไดพฒันาระบบการเรียนการสอนใหไดมาตรฐานการศึกษาท่ีมีคุณภาพและศักยภาพมีความพรอมในหลายๆดาน
จนกระท่ังป 2531  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  พระราชนามช่ือใหมวา “สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล”  ในวันท่ี 15 กันยายน 2531 
 
 สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2545 ท่ี
มุงม่ันกระจายอํานาจการบริหารจัดการสูสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา  เพื่อใหสถานศึกษาของรัฐ ดาํเนินการ
โดยอิสระ  และมีความคลองตัวในการบริหารจัดการภายใตการกํากับดแูลของสภาสถานศึกษา ดังนั้นสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลจึงไดปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติฉบับเดิมและยกรางเปนพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัไดทรงลงพระปรมาภิไธยเม่ือวันท่ี 8 
มกราคม  2548  และไดประกาศในราชกจิจานเุบกษา เม่ือวันท่ี 18 มกราคม  2548  และ มีผลใชบังคับต้ังแต
วันท่ี  19  มกราคม  2548  โดยมีการรวมวิทยาเขต  จดัต้ังเปนมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจํานวน  9  
แหง  ประกอบดวย   
 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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 โดยมีวตัถุประสงคให 9 มหาวิทยาลัยนีเ้ปนมหาวิทยาลัยสายวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี ท่ีสามารถจัด
การศกึษาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงท่ีเนนการปฏิบัติท้ังในระดับปริญญาตรี โท และเอก เพือ่รองรับการศกึษาตอของ
ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบนัอาชีวศึกษาเปนหลักรวมถึงใหโอกาสแกผูเรียนจากวิทยาลัยชุมชนและการศึกษาข้ัน
พื้นฐานในการศึกษาตอวิชาชีพระดับอุดมศึกษาโดยอยูภายใตการกํากบัดแูลของสํานกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)   กระทรวงศึกษาธิการ 
 
                ตอมากระทรวงศึกษาธิการ  ไดออกกฎกระทรวงตาม มาตรา 6 และ 9  วรรคหน่ึง  แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  จัดต้ังสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร กระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันท่ี  14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2549   และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เลม 123  ตอนท่ี  118  ก.  ออกเปน 12  สวนราชการ ดังนี้ คือ 
 

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

12. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนสวนราชการหน่ึงในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนครท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  พ.ศ.  
2548  หมวด 1 บทท่ัวไป  มาตรา  8  มีหนาท่ีรับผิดชอบในดานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอยางมีคุณภาพและเปนท่ีพึงพอใจของผูรับบริการ  อันไดแก 
สถานศึกษาอ่ืน  สถานประกอบการ  ผูปกครอง  นักศึกษา และหนวยงานท่ีเกีย่วของ 
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 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวกับงานทะเบียนและสถิติ
การศึกษาของนักศึกษาต้ังแตแรกเขาจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา  นอกจากนั้นยังทําหนาท่ีสงเสริมงานวิชาการ
ตางๆ ไดแก  การประสานงานในการจัดทําหลักสูตร  การศึกษาสหกิจศึกษา  การจัดทํามาตรฐานการศึกษา  
การจัดการความรูใหกับมหาวิทยาลัย  การดําเนินกิจการของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 1.  ดําเนินการรับนักศึกษาใหมทุกประเภทตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

2.  ดําเนินการจัดทําระเบียนรายวิชา  ตารางเรียน  ตารางสอน      ตารางสอบ   และการลงทะเบียน
เรียนของนักศึกษา 

              3.  ดําเนินการเกี่ยวกบัดานทะเบียนนักศึกษา  ไดแก  การจัดทําประวัติ  การจัดเก็บผลการเรียน   
                    การจัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษา  เปนตน 

4. ดําเนินการออกเอกสารการศกึษาและหนังสือรับรอง 
5. ดําเนินการดานประมวลผลสถิติขอมูลท่ีเกี่ยวของกับงานทะเบียนและงานวิชาการที่เกี่ยวของ

รวมท้ังการพฒันาระบบโปรแกรม 
6. ประสานงานในการดําเนนิการจัดทําหลักสูตร  ติดตามประเมินผล  และจัดมาตรฐานการเรียน

การสอนและวชิาชีพ 
7. ประสานงานในการดําเนนิงานสหกิจศึกษา  การประเมินคุณภาพของสถานประกอบการและ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
8. ประสานงานในการดําเนนิการจัดทํามาตรฐานการศึกษา  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
9. วางแผน  ควบคุมและติดตาม  การประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีผูอํานวยการสํานักเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบและมี

รองผูอํานวยการชวยปฏิบัติภาระกิจตางๆ การจัดแบงหนวยงาน เพื่อดําเนินกิจการตามภาระหนาท่ี 
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2.  แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนงานภายในและอัตรากําลัง 
                    สํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบียน  มีผูอํานวยการสํานกัเปนผูบังคับบัญชา  และมีรองผูอํานวยการ 
หัวหนาสํานักผูอํานวยการ  เปนผูรับผิดชอบในการปฏิบัติภาระกิจตางๆ  โดยมีโครงสรางการแบงงานและอัตรากําลัง ดังตอไปนี้
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แผนภูมิที่ 1-1                                     แผนภูมิแสดงโครงสรางการแบงงานภายในและอัตรากําลังของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิ
แสดงจํานวน
อัตรากําลัง

        สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

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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และตําแหนงตามโครงสรางการแบงงานภายในของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

แผนภูมิที่ 1-2                                      
 
 
 
 

ตารางที่ 

งานบริหารทั่วไป 7,8                    6  กลุมงานวิชาการ                         8 
 

กลุมงานทะเบียนและประมวลผล       13      ศูนยการจัดการความรู             5       

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

เลขานุการสํานัก                                32 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

    - เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7(1)    นักวิชาการศึกษา 7,8(1)    นักวิชาการคอมพิวเตอร 7,8 (1)          - นักวิชาการศกึษา 7,8(1)  
- เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3-6(3)  - งานหลักสูตรและมาตรฐาน (3)   - งานรับเขาและทะเบียน(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)             - งานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา(4) 

นักวิชาการศึกษา 7(1)           นักวิชาการศึกษา 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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3.    สถานท่ีตั้ง  
 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ต้ังอยูช้ันท่ี 4 และช้ันท่ี 5 อาคาร 1 ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขท่ี 399 ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต   กรุงเทพมหานคร  10300 
 
4.    วิสัยทัศน/ภารกิจ/เปาหมาย/กลยุทธของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
วิสัยทัศน  สานสัมพันธ  รวมพลังมุงพัฒนาสูหนวยงานฐานขอมูลดานวิชาการและงานทะเบียน  ดวยเทคโนโลยท่ีีทันสมัย 
พันธกิจ 

1.    สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรของทุกคณะใหเปนไปตามเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)และตามความตองการของสถานประกอบการ 

2.   สงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของทุกคณะใหมีคุณภาพ 
3.   พัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษาและระบบประมวลผลการศึกษาใหทันสมัย  ดวยเทคโนโลยีสมัยใหม 
4.    พัฒนาระบบการใหบริการขอมูลดานวิชาการและงานทะเบียนใหนกัศึกษา อาจารย และบุคคลท่ัวไป

ดวยเทคโนโลยีสมัยใหม 
5.   พัฒนาหนวยงานใหมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ 

เปาหมาย 
1.    เพื่อใหมีหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) 
2.    เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางท่ีมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพได

มาตรฐานดานวิชาชีพและเทคโนโลยี 
3.    เพื่อใหมีระบบทะเบียนและการประมวลผลการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัย เพื่อรองรับการปรับเปล่ียน

เขาสูการดําเนนิงาน แบบ  e-university 
   4.   เพื่อใหมีระบบบริการขอมูลสารสนเทศดานวิชาการและงานทะเบียนสําหรับ นักศึกษา  อาจารย 
 และบุคคลท่ัวไปท่ีทันสมัยดวยเทคโนโลยสีมัยใหม 

5. เพื่อสรางวัฒนธรรมองคกรใหถึงพรอมซ่ึงอุดมการณและทักษะคุณภาพในการ เรียนรูและการใหบริการสมัยใหม
ท่ีมีผูรับบริการเปนศูนยกลาง 

นโยบาย 
1. พัฒนาหนวยงานและระบบบริหารจัดการใหมีศักยภาพพรอมสําหรับการดําเนินงานตามพันธกิจใหมี

คุณภาพ  ไดมาตรฐานเปนท่ีพึงพอใจของผูรับบริการ 
2. สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหไดมาตรฐานตามเกณฑของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของสังคมและชุมชน 
3. พัฒนาและปรับปรุงการบริหารและการบริการงานวชิาการและงานทะเบียนใหมีท้ังประสิทธิภาพและคุณภาพ 

4. นําเทคโนโลยสีมัยใหม มาใชเปนเคร่ืองมือการบริหารจดัการขอมูลสารสนเทศ ท่ีเกี่ยวของกับการ
บริหารงานวิชาการและการบริการแกนกัศึกษา คณะ สํานัก มหาวิทยาลัย ฯ และหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ 
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5. พัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหถึงพรอม ซ่ึงอุดมการณและทักษะคุณภาพในการใหบริการทาง
วิชาการและงานทะเบียนดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

6. สรางบรรยากาศความรวมมือในการบริการใหเกยีรติและความเคารพซ่ึงกันและกนัท้ังหนวยงานภายในและกบัหนวยงานอ่ืน 
7. สนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับของหนวยงาน มีวินัย มีความสามัคคี เสียสละ และความรักตอหนวยงาน 
8.   สงเสริมใหบุคลากรของหนวยงานทุกระดับรวมมือรวมใจในการทํานบํุารุงศาสนา     อนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม  ส่ิงแวดลอม และรูจักสิทธิหนาท่ีในฐานะพลเมืองท่ีดขีองประเทศ 
5.  การวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 เปนการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายใตสถานการณปจจุบันท่ีเปนเหตุท่ีสงผลกระทบตอการ
ดําเนินงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซ่ึงสามารถแยกการวิเคราะหออกเปนตามสภาวะของ
ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ไดดังนี้ 
 1  การวิเคราะหสถานการณจากปจจัยภายใน 
   เปนการวิเคราะหสถานการณปจจุบันจากจุดแข็ง  (Strength) และจุดออน (Weakness)  ตาม
สภาวะแวดลอมภายในของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1. คณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมี
ความมุงมั่นในการพัฒนางาน 

2. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีระบบบริหารงานเปน
ขั้นตอนทําใหประสานงานภายในหนวยงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3. การบริหารงานเปนการกระจายอํานาจสูหนวยงานระดับลางมี
ความคลองตัวในการตัดสินใจและสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุ
ไดอยางรวดเร็ว 

4. บุคลากรในระดับบริหารมีศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงไดเปนอยางดี 

5. บุคลากรในระดับปฏิบัติการอุทิศตน อุทิศเวลาในการทํางาน
อยางเขมแข็ง 

6. สํานักมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานดานการ
เรียนการสอน เชน การรับสมัครตอ, การลงทะเบียนเรียน,การ
แจงผลการเรียน,การวัดและประเมินผลการเรียน ฯลฯ 

7. มีระบบการพัฒนาและบริหารหลักสูตรที่สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรใหกับทุกคณะ 

8. หนวยงานทุกหนวยงานของสํานักฯมีโอกาสเทาเทียบในการ
วางแผนและเสนองบประมาณสําหรับงาน/โครงการท่ี
รับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนมีภาระงานอื่นๆ คอนขางมากจึงทําใหขาด
ความตอเน่ืองในการพัฒนางาน 

2. ขาดความชัดเจนในทิศทางและแนวทางในการ ปฏิบัติ
เน่ืองจากอยูในชวงปรับเปล่ียนโครงสรางการ
บริหารงานของหนวยงาน 

3. ความรวมมือระหวางคณะกับสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนยังไมดีเทาที่ควร   

              ทําใหงานที่จะตองดําเนินการมีความลาชา 
4. บุคลากรในสวนงานดานทะเบียนและประมวลผลยัง

ขาดความรอบครอบในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ
ขอมูลที่เปนตัวเลข 

5. บุคลากรยังไมเขาใจในระบบทะเบียนแตละ Menu 
อยางทองแท 

6. บุคลากรขาดทักษะในการจัดทําแผนและโครงการ 
7. สํานักฯ ยังมีบุคลากรไมเปนไปตามกรอบอัตรากําลังที่

ไดรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
8. บุคลากรของสํานักฯ ยังขาดการท่ีจะสราง

ความสัมพันธกับหนวยงานอื่น เชน คณะ กองตางๆ 
เปนตน 
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2    การวิเคราะหสถานการณจากปจจัยภายนอก 
เปนการวิเคราะหสถานการณปจจุบันจากโอกาส (Opportunity) และขอจํากัด (Threat)  ตาม

สภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน คือ 
 

โอกาส (Opportunity) ขอจํากัด (Threat) 
ตามเปาประสงคของมหาวิทยาลัยฯ 
1. เปนแหลงการศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิง
บูรณาการท่ีเขมแข็งและไดมาตรฐานสากล 
   1.1 บูรณาการหลักสูตรแบบองครวม 
          - พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความตองการ  
  ของสังคมทุกระดับการศึกษา 
  - พัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน 
  - พัฒนาหลักสูตรตอยอดใหผูท่ีมีงานทํา 
         -  พัฒนาหลักสูตร  2  ปริญญาและหลักสูตร
ทางเลือก 
         -  พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 
         -  พัฒนาหลักสูตรรวมกับองคกรภาครัฐและเอกชน      
         -  พัฒนาการเรียนการสอนดวยตนเอง (E-Learning)     
         - พัฒนาระบบเทียบโอนประสบการณ 
         - การประเมินผลหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

1.2 สรางความเขมแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
- จัดทํามาตรฐานวิชาชีพ 
- ส ง เ ส ริ มสหกิ จ ศึ ก ษ า ในป ร ะ เ ท ศ แล ะ
ตางประเทศ 

    1.3 บริหารจัดการเชิงรุก 
          - สรางเครือขายฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อ
     การบริการดานวิชาการและทะเบียนนักศึกษา 
  - ปรังปรุงพัฒนาระบบงานสูการเปล่ียนแปลง 
  - พัฒนาระบบส่ือสารท้ังภายในและภายนอก
องคกร 
 

1. ปจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาเกิดข้ึนใหม ของ
สถาบันอุดมศึกษาหลายแหงจัดต้ังวิทยาเขตหรือศูนยใน
ทองถ่ินเพิ่มข้ึน รวมท้ังวิทยาลัยในสังกัดคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาเร่ิมเปดหลักสูตรปริญญาตรีมากข้ึน ทําให
เกิดการแขงขันในการเปดรับนักศึกษา เขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษา เพิ่มข้ึน 
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอยูในชวงของ
การพัฒนาจึงตองเตรียมความพรอมในหลายๆ ดาน ทําให
บุคลากรในมหาวิทยาลัยเกิดความสับสนและขาดความ
ม่ันใจ เนื่องจากไมทราบแนวทางบริหารและปฏิบัติท่ีชัดเจน 
3. จํานวนนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพลดนอยลง เนื่องจาอัตราการ
เพิ่มของประชากรที่ลดลง สงผลใหจํานวนนักเรียนท่ีจะ
เขาศึกษาตอลดลงดวย 
4. นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีมีตอสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ไมชัดเจนและใหความสนใจ
เทาท่ีควรที่จะกําหนดกรอบของการดําเนินงานของสํานัก
ฯวาจะไปในทิศทางใด 
5. นโยบายการชะลออัตรากําลังของภาครัฐมีผลตอ
อัตรากําลังบุคลากรในการปฏิบัติงาน  ขณะเดียวกัน
ปริมาณงานท่ีเปนภาระของสํานักฯเพิ่มข้ึน ทําใหบุคลากร
ท่ีมีอยูมีภาระงานท่ีปฏิบัติมากเกินไป 
6 .  ขาดการสนับสนุนและการเห็นความสําคัญจาก
ผูบริหารระดับสูงท่ีมีตอสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนท้ังๆท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เปนดานแรกท่ีตองรับทรัพยากร(นักศึกษา) ท่ีสําคัญท่ีสุด 
หากขาดทรัพยากรนี้แลวใช มหาวิทยาลัยฯจะอยูไมไดเลย 
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โอกาส (Opportunity) ขอจํากัด (Threat) 
          2. สรางคนคุณภาพสูโลกอาชีพ(สรางคนมีคน
เกงท่ีมีทักษะวิชาชีพ) 
       2.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
    - สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณวุฒิทาง 
การศึกษาใหสูงข้ึน 
  -   ฝกอบรมคณาจารยสูการเปนอาจารยแหง อนาคต 
  -  พัฒนาประสิทธิภาพการทํางานสายสนับสนุน 
  -  พัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ 
      2.2 จัดหาทรัพยากรทางการศึกษาใหเพียงพอ 
ภายใตระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 
  -  พัฒนาระบบบริหารและระบบปฏิบัติงานให
        รวดเร็วโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  - ปรับปรุงกฎระเบียบและขอบังคับในดาน 
     วิชาการใหมีประสิทธิภาพ 
  - สงเสริมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ      
        ดานงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
  - พัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรทางดาน    
        งานทะเบียนและวิชาการโดยเฉพาะ 
        -  ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการกํากับติดตาม 
           ประเมินผลดานงานทะเบียนการศึกษาและวิชาการ 
    2.3 ใหบริการวิชาการเพื่อการแขงขัน และสรางรายได 
       - เปนศูนยกลางในการประสานงานดานวิชาการ
        ระหวางคณะ ศูนย สํานัก สถาบัน 

       -  เปนศูนยกลางในการใหบริการขอมูล 
           สารสนเทศทางวิชาการ แก อาจารย, นักศึกษา 
           ผูปกครองและหนวยงานอ่ืนๆ 

 

 

6. ขอมูลท่ัวไปของหนวยงาน  
6.1  การดําเนนิงานของสํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 การปฏิรูประบบบริหารของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  คือ  การปรับปรุงเปล่ียนแปลง
ระบบบริหารงานเพื่อใหมีสมรรถนะสูงข้ึน และมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจท่ี
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สงเสริมและสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยฯ  ดําเนินการบรรลุวิสัยทัศนไดอยางมีคุณภาพ  จึงจําเปนตองเร่ิมท่ีการ
ปรับปรุงบทบาทภารกิจของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนใหชัดเจน  และการจัดระบบบริหารงานให
มีกลไกท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  (Efficiency  and  Effectiveness)   โดยมีหลักการในการดําเนินงาน  
4  ประการ  คือ 
 

6.1.1 จัดโครงสรางการบริหารงานใหมีความคลองตัวมีเอกภาพในการตัดสินใจ  รับผิดชอบและ 
แกปญหาโดยมีบทบาทภารกิจท่ีชัดเจนวัดผลสําเร็จได  และมีสายสัมพันธในการดําเนินงานบทบาทภารกิจท่ี
เกี่ยวเนื่องกัน  มีผูรับผิดชอบการบริหารงานและผลงานตามบทบาทภารกิจท่ีไดรับมอบหมายท่ีชัดเจนท้ังใน
ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ 
 

6.1.2       สรางระบบการทํางานท่ีส้ัน  รวดเร็ว  มีผูรับผิดชอบ  วัดผลงานไดโดยใหคาตอบแทนตาม
ผลงาน  ต้ังแตการเล่ือนข้ัน  การใหคาตอบแทนท่ีเนนผลงานท่ีเปนระบบเปดมากข้ึน  เปนระบบท่ีโปรงใส และ
เปนธรรม  เพื่อใหเกิดการแขงขันท้ังระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ 

 
6.1.3       พัฒนากลไกในการดําเนินงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ใหมีประสิทธิภาพและ

สามารถแขงขันกับหนวยงานประเภทเดียวกันไดท้ังดานตนทุน  การดําเนินงาน  คุณภาพในการใหบริการและ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 
 6.1.4        พัฒนาและปรับทัศนคติและกรอบความคิดของบุคลากรในหนวยงานใหมีอุดมการณในการ
ปฏิบัติงาน  คือ  ต้ังม่ันในความเปนธรรมมุงม่ันในความเปนเลิศ  เช่ือม่ันในคุณคาของตน  และถือม่ันในความ
รับผิดชอบตอผูรับบริการ  ในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ใหเปนผูทํางานท่ีมีมาตรฐานในวิชาชีพ 
มีจรรยาบรรณในการทํางาน  มีการใหบริการที่เปนมาตรฐานเดียวกัน 
 แตท้ังนี้ความสําเร็จของการดําเนินงาน  มิไดข้ึนอยูกับหลักการดังกลาวขางตนแตเพยีงลําพัง  ซ่ึงปจจัย
สูความสําเร็จของการบริหารจัดการของสํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบียนจะรวมถึง 

 การมีวิสัยทัศน  (Vision)   พันธกิจ    (Mission)   เปาหมาย  (Goal)          และกลยุทธ  (Strategy)    
 เปาหมายและแผนการดําเนนิงานท่ีชัดเจน   (Clear  Objectives  and  Business  Plan)   
 การจัดสรรทรัพยากร  (บุคลากร  และงบประมาณ)  ท่ีเพยีงพอ 
 ระบบคาตอบแทนและแรงจงูใจท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ความคลองตัวในการบริหารจัดการ 
 เคร่ืองมือ/ เทคโนโลยีในการบริหาร 
 ระบบสารสนเทศในการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
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7.  บุคลากร  :  ตามเอกสารที่แนบ  ตารางที่ 1-1  ถึง 1-5 แสดงอัตรากําลังประเภทขาราชการ 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ประจําปงบประมาณ  2553 

 

ตารางที่ 1-1  แสดงอัตรากําลังประเภทขาราชการ 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ประจําปงบประมาณ  2555 

 
ลําดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนง ตําแหนงบริหาร   เลขที

ตําแหนง
ระดับ เลขที่บัตรประชาชน ว.ด.ป. 

  เกิด 
 ว.ด.ป. 
 เริ่มรับ   
ราชการ 

เงิน 
เดือน 

เกษียณ 
อายุ 

หมาย 
เหตุ 

1. นายมนตรี   รัตนวิจิตร กศม       เคมี 
กศบ       เคมี 

นักวิชาการศึกษา  ผูอํานวยการสํานัก
สงเสริมฯ 

10328 ชํานาญกา
พิเศษ 

3-2401-00346-10-6 25พย.  
2498 

1 ธค. 23 53,080 1 ตค   2559  

2. นายพงศกร   หิรัญโรจน บธ.บ.(ระบบ
สารสนเทศ) 

อาจารย รองผูอํานวยการ 
สํานักสงเสริมฯ 

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

21 พย.34 31,130 1 ตค.  2567  

3. ผศ.สุขุมาล  หวังวณิชพันธ วศบ. (วิศวกรรมสิ่งทอ)
Master in Managenent 

ผูชวยศาสตราจารย รองผูอํานวยการ 
สํานักสงเสริมฯ 

10354  31006-02120-47-4 24 สค. 
2511 

30 กย.34 
 

30,370 30 กย. 2571  

4. นางณิชกมล   ยมนา คบ คหกรรมทั่วไป นักวิชาการศึกษา  10334 ชํานาญการ 3-1201-01955-87-5 23 เมย. 
2510 

22 กพ.36 23,240 1 ตค.  2570  

5. นางรวินันท   การะเกษ รปม.การบริหารทั่วไป 
 

นักวิชาการศึกษา 
 

หัวหนางานสงเสริม 
และพัฒนาวิชาการ 

10332 ชํานาญกา
พิเศษ 

3-1002-03062-67-5 11 กย. 
2500 

11 มค.22 45,140 1 ตค.  2560  

6. นางจรรยา   ยิ่งยวด บธ.การจัดการ นักวิชาการศึกษา 
 

หัวหนางานหลักสูตร
และมาตรฐาน 

10330 ชํานาญกา
พิเศษ 

3-7499-00429-82-4 26 กย. 
2498 

18 กค.22 39,320 1 ตค.  2558  

7. 
 
 

นางสาวกมลภัทร นวานุช ศิลปศาสตร 
การจัดการทั่วไป 

นักวิชาการศึกษา 
 

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

4 ธ.ค. 29 27,420- 1 ตค.  2568  
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สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ประจําปงบประมาณ  2554 

 

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 
วศม. 

นักวิชาการศึกษา   10331 ปฏิบัติการ 3-1304-00258-12-2 31 มค. 
2518 

1 สค.45 13,820 1 ตค. 2578  

9. นางสุขาวดี   ขํามา คบ.บริหารโรงเรียน ผูบริหาร หัวหนาสํานักงาน 
ผูอํานวยการสํานัก 

 
10321 

ผูอํานวยกา
กองหรือ

เทียบเท

3-1012-00006-45-7 1 พย. 
2498 

11 มีค. 
2523 

44,700 1 ตค. 2559 
 

 

10. นางภัครัตน   เชื้อนเคนทร คบ. จิตวิทยา-แนะแนว 
การศึกษามหาบัณฑิต 
การอุดมศึกษา 

นักวิชาการศึกษา 
 

หัวหนางานตรวจ 
สอบและรับรอง 
ผลการศึกษา 

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

1 ธค. 
2529 

31,540- 1 ตค. 2565  

11. นางสาวอุไรวรรณ   
อิ่มสุขวิริยะกุล 

คบ.  (บริหารโรงเรียน) นักวิชาการศึกษา  
 

หัวหนางานรับ 
เขาและทะเบียน
ประวัติ 

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

2 มค. 
2524 

35,430.- 1 ตค. 2560  

12. นายสืบพงศ  สนามทอง ปวส. 
การตลาด 

ผูปฏิบัติงานบริหาร
 

    10323 ชํานาญ
งาน 

3-1014-01303-77-7 16 กย. 
2503 

2 มค. 
2528 

23,850 1 ตค. 2563  

13. นางฉวีวรรณ   เจตจิตศิริ บธ.บ. 
การตลาด 

เจาหนาที่บริหาร 
งานทั่วไป 

หัวหนางาน 
บริหารทั่วไป 

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

1 กย. 
2524 

33,640 1 ตค.2555  

14. นางสาวละมัย  บุตรลพ ศศ.บ.การจัดการ 
ทั่วไป 
บ.ธม. (การจัดการทั่วไป) 

นักวิชาการศึกษา 
 

หัวหนางานประ 
มวลผลและสาร 
สนเทศ 

  10348 ชํานาญกา 3-1014-02242-38-1 
 

27 มค.  
2516 

20 เมย. 
2541 

16,660.- 
 

1 ตค. 2576 
 

 



                      

       :  คูมือ SAR  ปการศึกษา 2554  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน                                                                                                   14 

 
 
 
 

ตารางที่ 1-2  แสดงอัตรากําลังประเภทลูกจางประจํา 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ประจําปงบประมาณ  2554 

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 

พนักงานธุรการ 4  40326  3-3601-01414-16-3 20 กพ. 
2503 

10 มีค. 
2540 

15,050.- 1 ตค.2563  

2. นางฐิตาภา   เสนีเศรษฐ ปวส. 
การตลาด 

พนักงานธุรการ 4  40339  3-4199-00731-99-0 20 มีค. 
2510 

14 มิย. 
2539 

15,050.- 1 ตค.2570  

 
ตารางที่ 1-3  แสดงอัตรากําลังประเภทพนกังานราชการ 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ประจําปงบประมาณ  2554 
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  30343  3-1002-02116-10-1 24 มีค. 
2520 

1 ธค. 
2548 

13,320.-   
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ตารางที่ 1-4  แสดงอัตรากําลังประเภทพนกังานมหาวิทยาลัยฯ 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ประจําปงบประมาณ  2554 

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 11,820.-   

2 
 

นางสาวอุมาพร    เสือจําศิล 
 
 
 

บธ.บ. 
(คอมพิวเตอร) 
 

นักวิชาการศึกษา  20338  1-1002-00018-61-0 
 

16 มี.ค 
27 

 
 

24 ก.ย 50 12,380.-   

3 นางสาวบุญวิภา  ธนะโชติ บธ.บ. 
(การจัดการทั่วไป) 

นักวิชาการศึกษา  20340       
 

3-1104-01182-09-0 18 เม.ย. 
2519 

1  เม.ย. 
2552 

11,510.-   

4 นางสาวอรอนงค   งามวิไล วท.บ 
(ชีววิทยา) 

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

1  เม.ย. 
2552 

11,510.-   

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชรัมภ    ตันสุวัฒน บธ.บ. 
(สารสนเทศ) 

นักวิชา
การศึกษา 

 20344 
 

 3-1020-01881-53-7 19 ส.ค.  
2526 

9 ก.ย. 
2554 

10,870   

6 นางสาวจริยา   สุดกระโทก บธ.บ. 
(การจัดการทั่วไป) 

นักวิชาการศึกษา บ.ธ.ม. (การตลาด) 20345  3-3099-01073-99-7 19 ก.พ. 
2525 

15 ส.ค. 
54 

10,870.-   

7 
 
 
 
 

นายนภู  จางประเสริฐ 
 

น.บ. 
(นิติศาสตร) 

เจาหนาที่บริหาร 
งานทั่วไป 

 20324  3-1012-02463-87-1 9 พ.ค. 
2518 

15 ส.ค. 
54 

10,870.-   
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ตารางที่ 1-5  แสดงอัตรากําลังประเภทลูกจางชั่วคราว 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ประจําปงบประมาณ  2554 

 

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. 1.นางสาวพรรณทิภา  มลิลาวรรณบธ.บ. 
(การตลาด) 

เจาหนาที่บริหาร
งานทั่วไป 

   3-1021-01150-52-6 19 เม.ย. 
2522 

10  มค. 
2550 

9,140   

2 นางสาวรพีพร  จักษุบท คศ.บ. 
(คหกรรมศาสตร –  

ธุรกิจงานประดิษฐ) 

เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป

   1-3499-00070-08-4 29 ก.ย. 
28 

1 ก.ค.  
2554 

9,140   

3 นางสาวลัดดา  ชาตรูปะเสวี บธ.บ.(การ
บัญชี) 

นักวิชาการศึกษา  
 

  3-1004-00640-09-4 24  พค. 
2523 

1   กค. 
2550 

9,140-   

4 นางทัศนีย   วงคแตง บธ.บ.(การบัญชี) เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป

   3-1018-00853-63-1 5 เม.ย 2520 2  เม.ย 
 2547 

9,140-   

5 นางสาวปยาณ ี จินาพนัธ บธ.บ. 
การตลาด 

เจาหนาที่
บริหาร 
งานทั่วไป 

   3-1020-02462-80-5 4 พ.ค. 
2517 

28 ม.ค. 
2554 

9,140.-   

6 นางสาวเทียมแข  ณรงคเตชกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต เจาหนาที่ริ
หารงานทั่วไป 

   1-102000292-60-4 20 ก.ค. 
2528 

1  ก.ย.  
2553 

9,140.
- 

  

7 นายคุมพล  เอี่ยมในวงษ นิเทศศาสตร 
บัณฑิต (โฆษณา) 

นักวิชาการ
ศึกษา 

   1-1002-00229-56-4 30 มี.ค. 
2529 

23 ก.พ. 
2552 

9,140.-   
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ตารางที่ 1-5  แสดงอัตรากําลังประเภทลูกจางชั่วคราว 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ประจําปงบประมาณ  2554 

 

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 นายวิลาส  วิถีไพร บริหารธุรกิจ 
การจัดการทั่วไป 

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

23 ก.พ. 
2552 

9,140.-   

9 
 

นางสาวพรรณี   ครามศรี ปวช  เลขานุการ ผูปฏิบัติงา
นบริหาร 

   3-1002-03410-48-7 2  ก.พ. 
2507 

1  ธ.ค.  
2551 

6,410.-   

10 นางสาวอรอนงค   ยิม้เรือง ปวช. การบัญชี ผูปฏิบัติงาน 
บริหาร 

   3-1201-00095-61-9 19 มี.ค. 
2522 

1  ก.ย.  
2553 

6,410.-   
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8. อาคาร  สถานท่ี 
 5.1 มีอาคารสถานท่ี  ตามพืน้ท่ีดําเนินงาน 4 เขตพ้ืนท่ี คอื 

  1. เขตพ้ืนท่ี ชัน้ 1 อาคาร 1  ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (เทเวศร)   สํานักงาน
บริการนักศึกษาและบุคคลท่ัวไป ดวยระบบ One Stop Service 
 2. เขตพ้ืนท่ี ชัน้ 4 อาคาร 1 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (เทเวศร)    เปนท่ีทําการ 
หองผูอํานวยการ หองกลุมงานทะเบียนและประมวลผล และหองกลุมวชิาการ 
 3. เขตพ้ืนท่ี ชัน้ 4 คร่ึง อาคาร 1 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (เทเวศร)  เปนหองเก็บ
เอกสาร และหองน้ํา 
      4. เขตพ้ืนท่ี ชั้น 5 อาคาร 1 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (เทเวศร)  เปนท่ีทําการ 
สํานักผูอํานวยการ 
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    9. ครุภัณฑ                                                                                                       รายละเอียดครุภณัฑ 

หนวยงาน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ณ  วันที่  30  กันยายน  2554 
รายการ  ราคาตอหนวย   จํานวน  หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ จํานวนเงินสุทธิ คาเสื่อมราคาสะสม  คงเหลือ  

ครุภัณฑสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน          
1. ระบบงานทะเบียนนักศึกษา 1,676,736.00  1  ระบบ  _ 1,676,736.00 1,676,735.00 1.00 

2. เครื่องพิมพแมขายแบบเลเซอรเจ็ท HP 2420           33,705.00   1 เครื่อง  1-7440-011-0001/1-49 33,705.00 33,704.00 1.00 

3. เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไป HP            33,170.00   5 เครื่อง  -001-0002/1-5-49 165,850.00 165,849.00 1.00 

4. เครื่องพิมพเลเซอรเจ็ทยี่หอ  Lexmark รุน E 342 n           24,292.30   2 เครื่อง  019-0001/1-2-49 48,984.60 48,983.60 1.00 

5. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการ DELL           37,562.35   15 เครื่อง  13-1-7440-001-0002/1-51 563,435.25 469,529.55 93,905.70 

6. เครื่อง Kiosk รุน TL3        169,573.60   10 เครื่อง  13-1-7440-001-0003/1-10-51 1,695,736.00 1,413,113.30 282,622.70 

7. เครื่องบัตรคิว        133,442.91  1 เครื่อง  13-1-7440-012-0001/1-51 133,442.91 111,202.43 22,240.48 

8. เครื่องพิมพเลเซอร HP P1006             8,453.00   5 เครื่อง  13-1-7490-019-0001-5-51 42,265.00 34,340.30 7,924.70 

9. เครื่องสแกนเนอร HP G4050           10,807.00   1 เครื่อง  13-1-7490-020-0001/1-51 10,807.00 8,555.54 2,251.46 

10. เครื่องพิมพ  Photo smart HP C 5280             9,993.80   1 เครื่อง  13-1-7490-019-0002/1-51 9,993.80 7,703.55 2,290.25 

11. เครื่องประมวลผลแมขายสําหรับฐานขอมูล        556,400.00   1 เครื่อง  13-1-7440-001-0001/1-52 556,400.00 312,975.00 243,425.00 

12. เครื่องตรวจกระดาษคําตอบชนิดตาอาน        417,300.00   1 เครื่อง  13-1-7490-016-0001/1-52 417,300.00 243,425.00 173,875.00 

13. ระบบประกาศขาวสําหรับรับสมัครนักศึกษา        160,500.00   1 ระบบ  13-1-7440-013-0001/1-52 160,500.00 93,625.00 66,875.00 

14. เครื่องโทรสารยี่หอบราเทอร 2820           12,305.00   1 เครื่อง  1-7490-01-0001/1-49 12,305.00 6,665.21 5,639.79 

15. แผงกั้น (Partitions)           12,326.40   10 ชุด  1-7230-003-002/1/10-49 123,264.00 63,686.40 59,577.60 

16. เครื่องถายเอกสารดิจิตอลโคนิกา มินอลตา 7145        171,999.99   1 เครื่อง  1-7430-003-001/1-49 171,999.99 87,433.3 84,566.69 
17. เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอลริโซ           96,000.00   1 เครื่อง  1-7430-005-0001/1-49 96,000.00 48,800.00 47,200.00 
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   รายละเอียดครุภัณฑ 
หนวยงาน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ณ  วันที่  30  กันยายน  2554 

รายการ  ราคาตอหนวย   จํานวน   หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ   จํานวนเงินสุทธิ   คาเสื่อมราคาสะสม   คงเหลือ  
18. เครื่องทําน้ํารอน-เยน็ สแตนดารท             7,864.50  1 เครื่อง   สสท.1-4110-003-0001/1-50               7,864.50  6,422.68 1,441.82 
19. โทรทัศนสีจอแบน ซัมซุง 50 นิ้ว        119,371.74   1 เครื่อง   13-1-5820-005-0001/1-51           119,371.74  49,738.07 69,633.67 
20. ปายประชาสัมพันธ 3 มิติ        112,350.00   1 ปาย   13-1-9905-051-0001/1-51           112,350.00  46,812.50 65,537.50 
21. โตะวางคอมพิวเตอร             4,072.42   15 ตัว   13-1-7110-007-0001/1-15-51             61,086.30  20,362.10 40,724.20 
22. เกาอี้นั่ง             1,052.88   15 ตัว   13-1-7110-006-0001/1-15-51             15,793.20  5,264.40 10,528.80 
23. เครื่องพิมพไลนปริ้นเตอร P 7200        300,000.00   1 เครื่อง   สสท.2-7490-019-0001/1-50           300,000.00  299,999.00 1.00 
24. เครื่องพิมพหัวเข็ม LQ 300           10,678.60   6 เครื่อง   สสท.2-7490-018-0002/1-6-50             64,071.60  64,070.60 1.00 
25. เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา (โนตบุก)           49,000.00   3 เครื่อง   13-2-7440-001-0001/1-3-51           147,000.00  125,562.51 21,437.49 
26. เครื่องควบคุมการแสดงผลทางเครือขาย        137,445.00   1 เครื่อง   13-2-7440-001-0004/1-51           137,445.00  108,810.63 28,634.37 
27. เครื่องประมวลผลขอมูลสื่อมัลติมีเดีย           27,151.67   1 เครื่อง   13-2-7440-001-0005/1-51             27,151.67  21,495.08 5,656.59 
28. เครื่องถายทอดสัญญาณภาพ           43,388.50   1 เครื่อง   13-2-6730-001-0001/1-52             43,388.50  14,010.86 29,377.64 
29.เครื่องฉายภาพวตัถุ 3 มิติ           24,610.00   1 เครื่อง   13-2-6730-001-0002/1-52             24,610.00  7,946.98 16,663.02 
30. จอรับภาพชนิดขาตั้ง             5,136.00   1 จอ   13-3-6730-002-0001/1-52               5,136.00  1,658.50 3,477.50 
31. โตะทํางานชั้นเอก - 1 ตัว - - - - 

32. โตะปฏิบัติการขนาด 100 ซม.            6,000.00   8 ตัว   06.1.7110-007-001/8,10,11,19,20,22,23,25             48,000.00  -         48,000.00 

33. เกาอี้ปฏิบัติการ             3,000.00   2 ตัว   06.1.7110-006-001/2,4-40               6,000.00  -           6,000.00 

34. เครื่องปรับอากาศ 38,000  บีทีย ู(รับโอน)              120,000   3 ตัว   49-2.4120-001-0001/1-3-40                360,000  216,000.00 144,000.00 

35. เครื่องปรับอากาศ 38,000  บีทีย ู(รับโอน)              114,900   3 ตัว   49-2.4120-001-0001/1-3-40                344,700  206,820.00 137,880.00 
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   รายละเอียดครุภัณฑ 
หนวยงาน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ณ  วันที่  30  กันยายน  2554 
รายการ  ราคาตอหนวย   จํานวน   หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ   จํานวนเงินสุทธิ   คาเสื่อมราคาสะสม   คงเหลือ  

36. เครื่องปรับอากาศ 18,000  บีทียู (รับโอน)                75,000  3 ตัว   49-2.4120-001-0001/1-3-40                225,000  135,000.00 90,000.00 
37. เครื่องคอมพิวเตอร -  5  เครื่อง   พพ.701-80-10-2-43,49-4,7,8,9,10   -   -                   5.00  
38. ตู  Kiosk        169,573.60   2  เครื่อง   13-3-7440-001-0003/11,12-51           339,147.20  282,622.66 56,524.54 
39. เครื่อง Kiosk รุน TL3 169,573.60 10  เครื่อง 13-1-7440-001-0003/11,12-51 1,695,736.00 1,413,113.30 282,622.70 
40. โทรทัศนสีจอแบน LCD 40 นิ้ว           59,800.33   1 เครื่อง   13-2-6730-002-0001/1-51             59,800.33  23,670.96 36,129.37 
41. โตะเคานเตอร           10,235.00   1 ตัว   04-2.7110-006-0001/1-3/43             10,235.00           10,234.00                   1.00  
42. เกาอี้นั่งปฏิบัติงาน             1,300.00   1 ตัว   04-2.7110-006-0001/1-2/44               1,300.00             1,299.00                   1.00  
43. เครื่องถายเอกสาร แคนนอน           69,550.00   1 เครื่อง   78-1.7430-003-0001/1/48             69,550.00  45,787.08 23,762.92 
44. เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไป           24,990.00   2 เครื่อง   46-1.7440-017,037/240-1-4             49,980.00           49,978.00                   2.00  
45. เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไป           35,316.00   3 เครื่อง   กว.1-7440-001-0001/1-3/49           105,948.00        105,945.00                   3.00  
46. เครื่องสแกนเนอร เอ 4 (สี)             8,399.50   1 เครื่อง   กว.1-7440-010-0001/1-49               8,399.50             8,398.50                   1.00  
47. เครื่องไมโครคอมพิวเตอรประมวลผลระดับสูง           32,956.00   2 เครื่อง   สสท.1-7440-001-0001/1-2/50             65,912.00  65,911.00                  1.00 
48. เครื่องพิมพเลเซอรสี           37,396.50   1 เครื่อง   สสท.1-7490-001-0001/1-50             37,396.50  37,395.50                  1.00 
49. เครื่องพิมพชนิดฉีดสีความละเอียดสูง           15,515.00   1 เครื่อง   สสท.1-7490-019-0002/1-50             15,515.00  15,514.00 1.00 
50. ชุดรับแขก             5,500.00   1 ชุด   19-2.7105-014-0001/1/44               5,500.00             5,499.00                   1.00  
51. เครื่องทําลายเอกสาร           18,075.00   1 เครื่อง   04-2.7490-015-0001/1/44             18,074.00           18,073.00                   1.00  
52. รถเข็นเอกสาร             3,081.60   1 คัน   04-2.3920-005-0001/1-44               3,081.60             3,080.60                   1.00  
53. เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล         114,490.00   1 เครื่อง   04-2.7430-004-0001/1/43           114,490.00  114,489.00                  1.00 
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   รายละเอียดครุภัณฑ 

หนวยงาน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ณ  วันที่  30  กันยายน  2554 

รายการ  ราคาตอหนวย   จํานวน   หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ   จํานวนเงินสุทธิ  
 คาเสื่อมราคา

สะสม  
 คงเหลือ  

54. เครื่องถายเอกสาร เคียวเซรา           93,000.00   1 เครื่อง   04-2.7430-003-0001/1/46             93,000.00  76,725.00 16,275.00 

55. เครื่องโทรสาร 17,999.54  1 เครื่อง   78-2.7440-008-0001/1/48     17,999.54  11,249.71 6,749.83 

56. เครืองไมโครคอมพิวเตอร           28,890.00   1 เครื่อง   19-2.7440-001-0001/1/46             28,890.00           28,889.00                     1.00  

57. เครื่องพิมพเลเซอร HP 1000           15,189.00   1 เครื่อง   19-2.7440-009-0001/1/46             15,189.00           15,188.00                     1.00  

58. เกาอี้สําหรับโตะคอมพิวเตอร             1,200.00   1 ตัว   19-2.7125-006-0001/1/43               1,200.00             1,199.00                     1.00  

59. โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร             2,990.00   3 ตัว   04-2.7110-007-0001/1-3/44               8,970.00             8,969.00                     1.00  

60. เครื่องแปลงสัญญาณไฟ           11,984.00   1 เครื่อง   04-2.7440-009-0001/1/44             11,984.00           11,983.00                     1.00  

61. เครื่องควบคุมและสํารองไฟ             3,103.00   1 เครื่อง   19-2.7440-009-0001/1/46               3,103.00             3,102.00                     1.00  

62. เครื่องสแกนเนอร แคนนอน DR 2510 C           36,915.00   1 เครื่อง   1-903-7490-018-0003/001-53             36,915.00  9,997.81 26,917.19 

63. โปรแกรมออกแบบรายงานทางการเงิน           85,600.00   1 ระบบ   13-2-7440-013-0001/1-53             85,600.00  39,233.33 46,366.67 

64. โปรแกรมถายโอนขอมูลเขาสูระบบ ERP           96,300.00   1 ระบบ   2-903-7440-013-0005/001-53             96,300.00  10,031.25 86,268.75 

รวมทั้งสิ้น       10,966,908.73 8,573,877.79 2,393,035.94 

รวมทรัพยสินสุทธิทั้งสิ้น 10,966,908.73 บาท (สิบลานเกาแสนหกหมื่นหกพันเกาแปดบาทเจ็ดสิบสามสตางค)  
หักคาเสื่อมราคาสะสม 8,573,877.79 บาท (แปดลานหาแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดรอยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเกาสตางค)  
คงเหลือทรัพยสินทั้งสิ้น 2,393,035.94 บาท (สองลานสามแสนเกาหมื่นสามพันสามสิบหาบาทเกาสิบสี่สตางค) 
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10.  งบประมาณ  
งบประมาณประจําป  ปปจจบัุนไดรับงบประมาณหมวดคาจางประจํา,  คาตอบแทน  คาใชสอยและคาวัสดุ, รายจาย

อ่ืนๆ, งบอุดหนุน   รายละเอียดดังแสดงในตารางตอไปนี ้ 
 

ตารางท่ี 7 – 1   แสดงงบประมาณแผนดิน ของ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  และ พ.ศ. 2554 
                          จําแนกตามประเภทรายจาย 

ปงบประมาณ 
ป พ.ศ. 2554 
(ปปจจุบัน) 

 
ประเภทรายจาย ป พ.ศ. 2553 

(ปที่แลว) 

จัดสรร เบิกจาย 
งบบุคลากร 5,151,855.80 4,619,440.00 5,119,736.69 
เงินเดือน 4,717,455.80 4,144,300.00 4,659,538.19 
คาจางประจํา 289,920.- 326,340.00 310,138.50 
คาจางชั่วคราว                        -                       -                       - 
พนักงานราชการ 147,031.20 148,800.00 150,060.00 
งบดําเนินงาน 598,486.80 600,000.00 796,864.64 

คาตอบแทน   คาใชสอยและคาวัสด ุ 598,486.80 600,000.00 796,864.64 
คาสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน 1,140,500.- 5,540,000.00 5,540,000.00 

คาครุภณัฑ   1,140,500.- - - 
ท่ีดินและส่ิงกอสราง - 5,540,000.00 5,540,000.00 
รายจายอื่น  733,946 1,119,840.00 941,434.50 

งบเงินอุดหนุน  528,186.- 458,040.00 612,948.16 

รวมท้ังสิ้น 8,152,974.60 12,337,320.00 13,010,983.99 

คาเสือ่มราคา 1,182,722.45 - 1,040,105.94 

รวมคาเสือ่มราคา 1,182,722.45 - 1,040,105.94 

งบดําเนินการทั้งสิ้น (หักงบลงทุน) 5,829,752.15 - 6,430,878.05 

 หมายเหตุ  - ยอดจัดสรรเปนยอดท่ีไดรับจริงจากสํานักงบประมาณ (รวมจดัสรรเพิ่มระหวางป)  ยังไมมีการโอนเปลี่ยนแปลงระหวางป 
- รวมงบลงทุนไมรวมคาเสื่อม 
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งบประมาณเงนิรายได   เปนงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยฯ  จัดสรรใหกับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
       โดยเบิกจายตามปงบประมาณ พ.ศ. 2553  และ พ.ศ. 2554  โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบไวในตาราง ตอไปนี้  

 

    ตารางท่ี 7 – 2  แสดงงบประมาณผลประโยชนเปรียบเทียบระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ ป พ.ศ. 2554 
       จําแนกประเภทรายจาย  ของ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ปงบประมาณ 
ป พ.ศ. 2554 
(ปปจจุบัน) 

 
ประเภทรายจาย ป พ.ศ. 2553 

(ปท่ีแลว) 
จัดสรร เบิกจาย 

งบบุคลากร 1,277,794.66 1,344,240.00 1,473,341.94 
เงินเดือน - - - 
คาจางประจํา - - - 
คาจางช่ัวคราว 1,277,794.66 1,344,240.00 1,473,341.94 
งบดําเนินงาน 121,454.-  372,033.00 
คาตอบแทน  คาใชสอย  และคาวัสดุ    121,454.-  372,033.00 
คาสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน - - 1,591,950.00 
คาครุภัณฑ  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง - - 1,591,950.00 
งบเงินอุดหนุน - - - 

รายจายอื่น ๆ  186,260.- 565,000.00 529,767.00 

งบกลาง - - - 

เงินสมทบสถาบัน - - - 

รวมท้ังสิ้น 1,585,508.66 1,909,240.00 3,967,091.94 

คาเสื่อมราคา 87,460.65  214,040.75 

รวมคาเสื่อมราคา 87,460.65  214,040.75 

งบดําเนินการท้ังสิน้ (หักงบลงทุน) 1,498,048.02  2,161,101.19 

 หมายเหตุ  - รวมงบลงทุนไมรวมคาเสื่อม 
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10.  บทสรุปผูบริหาร 
 
ขอมูลท่ัวไปของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   เปนหนวยงานเทยีบเทาคณะตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ทําหนาท่ีเกีย่วกับงานทะเบียนและสถิติการศึกษาของนักศึกษาต้ังแตแรก
เขาจนกระท้ังสําเร็จการศึกษา  นอกจากนี้ยังทําหนาท่ีสงเสริมงานวิชาการตาง ๆ ไดแกการประสานงานในการจัดทํา
หลักสูตร  การจัดสหกจิศึกษา การจัดทํามาตรฐานการศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษาอยางมีคุณภาพและเปนท่ี
พึงพอใจของผูรับบริการ    ไดแก นกัศึกษา  ผูปกครองนักศึกษา บัณฑิต ผูใชบัณฑิต  และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
  ปจจุบันสํานกัสงเสริมวชิาการและงานทะเบียน   แบงสวนงานออกเปน  3  กลุม  ไดแก  สํานักงาน
ผูอํานวยการ  กลุมวิชาการ  และกลุมทะเบียนและประมวลผล  มีบุคลากร  รวมท้ังส้ิน  34  คน  แบงเปน    
ขาราชการ  14  คน  พนักงานราชการ  1  คน  พนกังานมหาวิทยาลัย  7  คน  ลูกจางประจํา  2  คน  และลูกจาง
ช่ัวคราวเงินผลประโยชน  10  คน  โดยไดรับงบประมาณ  ประจําป  พ.ศ.  2554  แบงเปน  งบประมาณ
ผลประโยชน  3,967,091.94  บาท  และงบประมาณแผนดิน  13,010,983.99  บาท 
 
ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ 
 วิสัยทัศน  :   
 สานสัมพันธ  รวมพลังมุงพฒันาสูหนวยงานฐานขอมูลดานวิชาการ  และงานทะเบียนดานเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย 
 พันธกิจ    : 

1. สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรของทุกคณะใหเปนไปตามเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  และตามความตองการของสถานประกอบการ 

2. สงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของทุกคณะใหมีคุณภาพ 
3. พัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษาและระบบประมวลผลการศึกษาใหทันสมัยดวยเทคโนโลยีสมัยใหม 
4. พัฒนาระบบการใหบริการขอมูลดานวิชาการและงานทะเบียนใหนกัศึกษา  อาจารยและบุคคล

ท่ัวไปดวยเทคโนโลยีสมัยใหม 
5. พัฒนาหนวยงานใหมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของหนวยงาน (ภาพรวม) 
 ...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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จุดเดน 

1. ผูบริหาร และ บุคลากร มุงม่ันในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
2. มีเปาหมายของตัวบงช้ีชัดเจน 
3. หนวยงานมีการจัดทําผลการประเมินตนเองครบถวยตามภารกิจ 
4. มีความพยายามท่ีจะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด 
5. มีเอกสารระบบประกันคุณภาพ  เปนลายลักษณอักษรท่ีชัดเจน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. …………………………………………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………………………………………. 
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