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ส่วนที� 1 

บทที� 1 

บทนํา 

 

1.  ประวตัิความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 
 นบัจากวนัที'  27 กุมภาพนัธ์ 2518  ซึ' งเป็นวนัที'พระราชบญัญติั “วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา”  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบงัคบัใชเ้ป็นตน้มา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื'อผลิตครูอาชีวศึกษาระดบั
ปริญญาตรีใหก้ารศึกษาทางดา้นอาชีพทั=งระดบัตํ'ากวา่ปริญญาตรีระดบัปริญญาตรีและประกาศนียบตัรชั=นสูงทาํ
การวจิยัส่งเสริมการศึกษาทางดา้นวชิาชีพและใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา
ไดพ้ฒันาระบบการเรียนการสอนใหไ้ดม้าตรฐานการศึกษาที'มีคุณภาพและศกัยภาพมีความพร้อมในหลายๆดา้น
จนกระทั'งปี 2531  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  พระราชนามชื'อใหมว่า่ “สถาบนั
เทคโนโลยีราชมงคล”  ในวนัที' 15 กนัยายน 2531 
 
 สืบเนื'องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2545 ที'
มุง่มั'นกระจายอาํนาจการบริหารจดัการสู่สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา  เพื'อใหส้ถานศึกษาของรัฐ ดาํเนินการ
โดยอิสระ  และมีความคล่องตวัในการบริหารจดัการภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสภาสถานศึกษา ดงันั=นสถาบนั
เทคโนโลยรีาชมงคลจึงไดป้รับปรุงแกไ้ขพระราชบญัญติัฉบบัเดิมและยกร่างเป็นพระราชบญัญติั
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  ซึ' งพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดท้รงลงพระปรมาภิไธยเมื'อวนัที' 8 
มกราคม  2548  และไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื'อวนัที' 18 มกราคม  2548  และ มีผลใชบ้งัคบัตั=งแต่
วนัที'  19  มกราคม  2548  โดยมีการรวมวทิยาเขต  จดัตั=งเป็นมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลจาํนวน  9  
แห่ง  ประกอบดว้ย   
 

1. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี   
2. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
3. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 
4. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

5. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
6. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
7. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 
8. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 
9. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
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 โดยมีวตัถุประสงคใ์ห ้ 9 มหาวทิยาลยันี= เป็นมหาวทิยาลยัสายวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ที'สามารถจดั
การศึกษาวชิาการและวชิาชีพชั=นสูงที'เนน้การปฏิบติัทั=งในระดบัปริญญาตรี โท และเอก เพื'อรองรับการศึกษาต่อของ
ผูส้าํเร็จการศึกษาจากสถาบนัอาชีวศึกษาเป็นหลกัรวมถึงใหโ้อกาสแก่ผูเ้รียนจากวทิยาลยัชุมชนและการศึกษาขั=น
พื=นฐานในการศึกษาต่อวชิาชีพระดบัอุดมศึกษาโดยอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของสาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)   กระทรวงศึกษาธิการ 
 
                ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ  ไดอ้อกกฎกระทรวงตาม มาตรา 6 และ 9  วรรคหนึ'ง  แห่ง
พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  จดัตั=งส่วนราชการในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระ
นคร กระทรวงศึกษาธิการ เมื'อวนัที'  14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2549   และไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
123  ตอนที'  118  ก.  ออกเป็น 12  ส่วนราชการ ดงันี=  คือ 
 

1. สาํนกังานอธิการบดี 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
3. คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 
4. คณะเทคโนโลยสืี'อสารมวลชน 
5. คณะบริหารธุรกิจ 
6. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
7. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
8. คณะศิลปศาสตร์ 
9. คณะอุตสาหกรรมสิ'งทอและออกแบบแฟชั'น 
10. สถาบนัวจิยัและพฒันา 
11. สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

12. สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 
โดยสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน เป็นส่วนราชการหนึ'งในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลพระนครที'มีฐานะเทียบเทา่คณะ ตามพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  พ.ศ.  
2548  หมวด 1 บททั'วไป  มาตรา  8  มีหนา้ที'รับผิดชอบในดา้นส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนการศึกษา
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอยา่งมีคุณภาพและเป็นที'พึงพอใจของผูรั้บบริการ  อนัไดแ้ก่ 
สถานศึกษาอื'น  สถานประกอบการ  ผูป้กครอง  นกัศึกษา และหน่วยงานที'เกี'ยวขอ้ง 
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 สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที'ทาํหนา้ที'เกี'ยวกบังานทะเบียนและสถิติ
การศึกษาของนกัศึกษาตั=งแต่แรกเขา้จนกระทั'งสาํเร็จการศึกษา  นอกจากนั=นยงัทาํหนา้ที'ส่งเสริมงานวชิาการ
ต่างๆ ไดแ้ก่  การประสานงานในการจดัทาํหลกัสูตร  การศึกษาสหกิจศึกษา  การจดัทาํมาตรฐานการศึกษา  
การจดัการความรู้ใหก้บัมหาวิทยาลยั  การดาํเนินกิจการของสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
 
 1.  ดาํเนินการรับนกัศึกษาใหมทุ่กประเภทตามนโยบายของมหาวทิยาลยั 

2.  ดาํเนินการจดัทาํระเบียนรายวชิา  ตารางเรียน  ตารางสอน      ตารางสอบ   และการลงทะเบียน
เรียนของนกัศึกษา 

              3.  ดาํเนินการเกี'ยวกบัดา้นทะเบียนนกัศึกษา  ไดแ้ก่  การจดัทาํประวติั  การจดัเกบ็ผลการเรียน   
                    การจดัทาํบตัรประจาํตวันกัศึกษา  เป็นตน้ 

4. ดาํเนินการออกเอกสารการศึกษาและหนงัสือรับรอง 
5. ดาํเนินการดา้นประมวลผลสถิติขอ้มูลที'เกี'ยวขอ้งกบังานทะเบียนและงานวชิาการที'เกี'ยวขอ้ง

รวมทั=งการพฒันาระบบโปรแกรม 
6. ประสานงานในการดาํเนินการจดัทาํหลกัสูตร  ติดตามประเมินผล  และจดัมาตรฐานการเรียน

การสอนและวชิาชีพ 
7. ประสานงานในการดาํเนินงานสหกิจศึกษา  การประเมินคุณภาพของสถานประกอบการและ

การประเมินผลการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
8. ประสานงานในการดาํเนินการจดัทาํมาตรฐานการศึกษา  ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการศึกษา 
9. วางแผน  ควบคุมและติดตาม  การประกนัคุณภาพการศึกษาของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีผูอ้าํนวยการสาํนกัเป็นผูบ้งัคบับญัชารับผดิชอบและมี

รองผูอ้าํนวยการช่วยปฏิบติัภาระกิจต่างๆ การจดัแบ่งหน่วยงาน เพื'อดาํเนินกิจการตามภาระหนา้ที' 
 
 
 
2.  แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในและอตัรากาํลงั 

                    สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  มีผูอ้าํนวยการสาํนกัเป็นผูบ้งัคบับญัชา  และมีรองผูอ้าํนวยการ 
หวัหนา้สาํนกัผูอ้าํนวยการ  เป็นผูรั้บผดิชอบในการปฏิบติัภาระกิจต่างๆ  โดยมีโครงสร้างการแบง่งานและอตัรากาํลงั ดงัต่อไปนี=
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แผนภูมิแสดงจาํนวนอตัรากาํลงัและตาํแหน่งตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในของสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
แผนภูมิที� 1-1                                     แผนภูมิแสดงโครงสร้างการแบ่งงานภายในและอตัรากาํลงัของสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

                                            -      สารบรรณ     ดา้นวิชาการ 
- ประชาสมัพนัธ์     - คลงัความรู้ดา้นการจดัการความรู้ 
- การเงิน      - สร้างเครือข่ายเชื'อมโยงความรู้ทั=งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัฯ 
- การบญัชี     ดา้นสารสนเทศ 
- แผนงานละงบประมาณ    - วางแผนพฒันารูปแบบขอ้มูลสารสนเทศ 

                                           -      ติดตามประเมินผล       -  บริการขอ้มลูสารสนเทศของงานจดัการความรู้ 
 

        สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

งานบริหารทั�วไป              7 กลุ่มวชิาการ                       13 กลุ่มทะเบียนและประมวลผล       16                    

 

ศูนย์การจัดการความรู้  7 

สํานักงานผู้อาํนวยการ         44 

ศูนยก์ารจดัการความรู้ 

คณะกรรมการจดัทาํยทุธศาสตร์และ
บริหารจดัการความรู้ในองคก์ร 

งานบริหารและวางแผน งานวชิาการและวจิยั 

- สารบรรณ        -  งานหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา      -    งานรับเขา้และทะเบียนประวตัิ      -   ประมวลผลและขอ้มูลระบบ  FIS 
 - ธุรการ         -   งานส่งเสริมและพฒันาวิชาการ      -    งานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา -   งานพฒันาองคก์รตามยทุธศาสตร์ของรัฐ 
 - บุคลากร                -    งานประมวลผลและสารสนเทศ  -   งานพฒันาระบบราชการตามนโยบาย 
 - พสัดุ - ครุภณัฑ ์                     ของรัฐ  (PMQA)   ระบบ ISO 
 - งบประมาณ               -   งานติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงาน         

 - จดัพิมพ ์               -    งานจดัทาํและพฒันาระบบคุณภาพ  RMUTP   QA 
 - การเงินและบญัชี         

  

      
 
 

- งานหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
- งานส่งเสริมและพฒันาวชิาการ 
- งานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

- งานทะเบียนสายที' 1 
- งานทะเบียนสายที' 2 
- งานทะเบียนสายที' 3 
- งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- คลงัความรู้ดา้นการจดัการความรู้ 
- สร้างเครือขา่ยเชื'อมโยงความรู้ทั=งภายใน

และภายนอกมหาวทิยาลยั 
- วางแผนพฒันารูปแบบขอ้มูลสารสนเทศ 
- บริการขอ้มูลสารสนเทศของงานจดัการ

ความรู้ 

4 
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อตัรากาํลงัและตาํแหน่งตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในของสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 
แผนภูมิที� 1-2                                      
 
 
 
 

ตารางที� 

งานบริหารทั�วไป                          7  กลุ่มงานวชิาการ                         13 
 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล       16                 

13 
ศูนย์การจัดการความรู้           7            

 

สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  44  

หวัหนา้สาํนกังานผูอ้าํนวยการสาํนกั   1 

    - เจา้หนา้ที'บริหารงานทั'วไปชาํนาญการ (1)   นกัวชิาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ (1)  นกัวิชาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ (1)          - นกัวชิาการศึกษาชาํนาญการ (1)  
- เจา้หนา้ที'บริหารงานทั'วไปปฏิบตัิการ (6) - งานหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา (5)  - งานทะเบียนสายที' 1 (4)   - นกัวชิาการศึกษาปฏิบตัิการ (2) 
 นกัวชิาการศึกษาชาํนาญการ (1) นกัวิชาการศึกษาชาํนาญการ (1)  

นกัวชิาการศึกษาปฏิบตัิการ (4) นกัวิชาการศึกษาปฏิบตัิการ (3) 

      - งานส่งเสริมและพฒันาวชิาการ (3)             - งานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา(4) 
นกัวชิาการศึกษาชาํนาญการ (1)           นกัวชิาการศึกษา 7(1) 
นกัวชิาการศึกษาปฏิบตัิการ (2)           นกัวชิาการศึกษา 3-6(3)  

                      - งานประมวลผลและสารสนเทศ(5)   
            นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 7(1) 

            นกัวชิาการคอมพิวเตอร์3-6(2) 
            นกัวชิาการคอมพิวเตอร์3-6(1) 

 

- งานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ (4) 
        นกัวชิาการศึกษาชาํนาญการ (1) 
        นกัวชิาการศึกษาปฏิบตัิการ (3) 

- งานทะเบียนสายที' 2 (4) 
นกัวิชาการศึกษาชาํนาญการ (1) 
นกัวิชาการศึกษาปฏิบตัิการ (3) 
- งานทะเบียนสายที' 3 (4) 
นกัวิชาการศึกษาชาํนาญการ (1) 
นกัวิชาการศึกษาปฏิบตัิการ (3) 
- งานเทคโนโลยสีารสนเทศ (3) 
นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ชาํนาญการ (1) 
นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตัิการ (2) 

 

- เจา้หนา้ที'บริหารงานทั'วไปชาํนาญการ (1) 
- เจา้หนา้ที'บริหารงานทั'วไปปฏิบตัิการ (2) 
 

2 
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3.    สถานที�ตั9ง  

 สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ตั=งอยูช่ั=นที' 1 ชั=นที' 4 และชั=นที' 5 อาคาร 1 ภายในมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เลขที' 399 ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต   กรุงเทพมหานคร  10300 
 
4.    วสัิยทัศน์/ภารกจิ/เป้าหมาย/กลยทุธ์ของสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

วสัิยทัศน์  หน่วยงานหลกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ที'ทนัสมยัตามมาตรฐานสากล 
พนัธกจิ 
1.    สนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรของทุกคณะใหเ้ป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)และตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 
2.   ส่งเสริมการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของทุกคณะใหมี้คุณภาพ 
3.   พฒันาระบบทะเบียนนกัศึกษาและระบบประมวลผลการศึกษาใหท้นัสมยั  ดว้ยเทคโนโลยีสมยัใหม่ 
4.    พฒันาระบบการใหบ้ริการขอ้มูลดา้นวชิาการและงานทะเบียนใหน้กัศึกษา อาจารย ์ และบุคคลทั'วไป

ดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม ่
5.   พฒันาหน่วยงานใหมี้ขีดความสามารถในการบริหารจดัการอยา่งมีคุณภาพ 
เป้าหมาย 

1.    เพื'อใหมี้หลกัสูตรที'ไดม้าตรฐานตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) 
2.    เพื'อใหก้ารจดัการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางที'มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพได้

มาตรฐานดา้นวชิาชีพและเทคโนโลย ี
3.    เพื'อใหมี้ระบบทะเบียนและการประมวลผลการศึกษาที'มีประสิทธิภาพทนัสมยัเพื'อรองรับการ

ปรับเปลี'ยนเขา้สู่การดาํเนินงาน แบบ  e-university 
   4.   เพื'อใหมี้ระบบบริการขอ้มูลสารสนเทศดา้นวชิาการและงานทะเบียนสาํหรับ นกัศึกษา  อาจารย ์
 และบุคคลทั'วไปที'ทนัสมยัดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม ่
5. เพื'อสร้างวฒันธรรมองคก์รใหถึ้งพร้อมซึ'งอุดมการณ์และทกัษะคุณภาพในการเรียนรู้และการ

ใหบ้ริการสมยัใหมที่'มีผูรั้บบริการเป็นศูนยก์ลาง 
นโยบาย 

1. พฒันาหน่วยงานและระบบบริหารจดัการใหมี้ศกัยภาพพร้อมสาํหรับการดาํเนินงานตามพนัธกิจใหมี้
คุณภาพ  ไดม้าตรฐานเป็นที'พึงพอใจของผูรั้บบริการ 

2. สนบัสนุนส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนใหไ้ดม้าตรฐานตามเกณฑข์อง
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที'เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมและชุมชน 

3. พฒันาและปรับปรุงการบริหารและการบริการงานวชิาการและงานทะเบียนใหมี้ทั=งประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 
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4. นาํเทคโนโลยสีมยัใหม ่มาใชเ้ป็นเครื'องมือการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศ ที'เกี'ยวขอ้งกบัการ
บริหารงานวชิาการและการบริการแก่นกัศึกษา คณะ สาํนกั มหาวทิยาลยั ฯ และหน่วยงานอื'นที'
เกี'ยวขอ้ง 

5. พฒันาบุคลากรของหน่วยงานใหถึ้งพร้อม ซึ' งอุดมการณ์และทกัษะคุณภาพในการใหบ้ริการทาง
วชิาการและงานทะเบียนดว้ยเทคโนโลยทีี'ทนัสมยั 

6. สร้างบรรยากาศความร่วมมือในการบริการใหเ้กียรติและความเคารพซึ'งกนัและกนัทั=งหน่วยงานภายใน
และกบัหน่วยงานอื'น 

7. สนบัสนุนใหบุ้คลากรทุกระดบัของหน่วยงาน มีวนิยั มีความสามคัคี เสียสละ และความรักต่อ
หน่วยงาน 

8.   ส่งเสริมใหบุ้คลากรของหน่วยงานทุกระดบัร่วมมือร่วมใจในการทาํนุบาํรุงศาสนา     อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม  
สิ'งแวดลอ้ม และรู้จกัสิทธิหนา้ที'ในฐานะพลเมืองที'ดีของประเทศ 

 
5.  การวเิคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
 เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที'เป็นเหตุที'ส่งผลกระทบต่อการ
ดาํเนินงานของสํานกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ' งสามารถแยกการวิเคราะห์ออกเป็นตามสภาวะของ
ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ไดด้งันี=  
 1  การวเิคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายใน 
   เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัจากจุดแข็ง  (Strength) และจุดอ่อน (Weakness)  ตาม
สภาวะแวดลอ้มภายในของสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

จุดแข็ง  (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. คณะกรรมการประจาํสํานกัส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนมีความมุง่มั'นในการพฒันางาน 

2. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีระบบ
บริหารงานเป็นขั=นตอนทาํให้ประสานงานภายใน
หน่วยงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. การบริหารงานเป็นการกระจายอาํนาจสู่หน่วยงาน
ระดับล่างมีความคล่องตัวในการตัดสินใจและ
สามารถปฏิบติังานใหบ้รรลุไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

4. บุคลากรในระดบับริหารมีศกัยภาพในการปฏิบติั
หนา้ที'ในตาํแหน่งไดเ้ป็นอยา่งดี 

5. บุคลากรในระดบัปฏิบติัการอุทิศตน อุทิศเวลาใน
การทาํงานอยา่งเขม้แขง็ 

6. สํานัก มี ระบบ เทคโนโลยี ที' ทันสมัย ในการ
ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน เช่น การรับ

1. คณะกรรมการประจาํสํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนมีภาระงานอื'นๆ ค่อนขา้งมาก
จึงทาํใหข้าดความต่อเนื'องในการพฒันางาน 

2. ขากความชดัเจนในทิศทางและแนวทางในการ
ป ฏิบั ติ เ นื' อ ง จ า กอยู่ ใ น ช่ ว งป รับ เป ลี' ย น
โครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน 

3. ความร่วมมือระหว่างคณะกับสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนยงัไม่ดีเท่าที'ควร  ทาํ
ใหง้านที'จะตอ้งดาํเนินการมีความลา้ชา้ 

4. บุคล ากรใน ส่ วนง านด้ านทะ เ บี ยนและ
ประมวลผลย ังขาดความรอบครอบในการ
ปฏิบติังาน โดยเฉพาะขอ้มูลที'เป็นตวัเลข 

5. บุคลากรยงัไม่เข้าใจในระบบทะเบียนแต่ละ 
Menu อยา่งทอ่งแท ้
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สมัครต่อ, การลงทะเบียนเรียน,การแจ้งผลการ
เรียน,การวดัและประเมินผลการเรียน ฯลฯ 

7. มี ระบบการพัฒนาและบ ริหารหลัก สู ตร ที'
สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนและการพฒันา
หลกัสูตรใหก้บัทุกคณะ 

8. หน่วยงานทุกหน่วยงานของสํานักฯมีโอกาสเท่า
เทียบในการวางแผนและเสนองบประมาณสําหรับ
งาน/โครงการที'รับผดิชอบ 

6. บุคลากรขาดทักษะในการจัดทําแผนและ
โครงการ 

7. สํานักฯ ย ังมีบุคลากรไม่เป็นไปตามกรอบ
อตัรากาํลงัที'ไดรั้บการอนุมติัจากมหาวทิยาลยั 

8. บุคลากรของสํานักฯ ย ังขาดการที'จะสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัหน่วยงานอื'น เช่น คณะ กอง
ต่างๆ เป็นตน้ 

 

2    การวเิคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอก 
เป็นการวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัจากโอกาส (Opportunity) และขอ้จาํกดั (Threat)  ตาม

สภาพแวดลอ้มภายนอกที'มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน คือ 
 

โอกาส (Opportunity) ข้อจํากดั (Threat) 

ตามเป้าประสงคข์องมหาวทิยาลยัฯ 
1. เป็นแหล่งการศึกษาดา้นวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิง
บูรณาการที'เขม้แขง็และไดม้าตรฐานสากล 
   1.1 บูรณาการหลกัสูตรแบบองคร์วม 
          - พฒันาหลกัสูตรเพื'อตอบสนองความตอ้งการ       
  ของสังคมทุกระดบัการศึกษา 
  - พฒันาหลกัสูตรระยะสั=น 
  - พฒันาหลกัสูตรต่อยอดใหผู้ที้'มีงานทาํ 
         -  พฒันาหลกัสูตร 2 ปริญญาและหลกัสูตร     
  ทางเลือก 
         -  พฒันาหลกัสูตรนานาชาติ 
         -  พฒันาหลกัสูตรร่วมกบัองคก์รภาครัฐและ เอกชน     
 - พฒันาการเรียนการสอนดว้ยตนเอง (E-Learning)               
         - พฒันาระบบเทียบโอนประสบการณ์ 
         - การประเมินผลหลกัสูตรอยา่งต่อเนื'อง 

1. ปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาเกิดขึ= นใหม่  ของ
สถาบนัอุดมศึกษาหลายแห่งจดัตั=งวิทยาเขตหรือศูนยใ์น
ทอ้งถิ'นเพิ'มขึ=น รวมทั=งวิทยาลยัในสังกดัคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาเริ'มเปิดหลกัสูตรปริญญาตรีมากขึ=น ทาํให้
เกิดการแข่งขนัในการเปิดรับนักศึกษา เข้าศึกษาต่อใน
ระดบัอุดมศึกษา เพิ'มขึ=น 
2. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอยูใ่นช่วง
ของการพฒันาจึงตอ้งเตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้าน 
ทาํให้บุคลากรในมหาวิทยาลยัเกิดความสับสนและขาด
ความมั'นใจ เนื'องจากไม่ทราบแนวทางบริหารและปฏิบติั
ที'ชดัเจน 
3. จาํนวนนกัเรียนที'สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาและ
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพลดนอ้ยลง เนื'องจาอตัราการ
เพิ'มของประชากรที'ลดลง ส่งผลให้จาํนวนนักเรียนที'จะ
เขา้ศึกษาต่อลดลงดว้ย 
4. นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ที' มีต่อสํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ไม่ชัดเจนและให้ความสนใจ
เทา่ที'ควรที'จะกาํหนดกรอบของการดาํเนินงานของสํานกั
ฯวา่จะไปในทิศทางใด 

1.2 สร้างความเขม้แขง็ทางวชิาชีพเฉพาะทาง 
- จดัทาํมาตรฐานวชิาชีพ 
- ส่ ง เ ส ริ ม สห กิ จ ศึ ก ษ า ใ นปร ะ เ ท ศ แล ะ      
ต่างประเทศ 
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    1.3 บริหารจดัการเชิงรุก 
          - สร้างเครือข่ายฐานขอ้มูลและสารสนเทศเพื'อ
     การบริการดา้นวชิาการและทะเบียนนกัศึกษา 
  - ปรังปรุงพฒันาระบบงานสู่การเปลี'ยนแปลง 
  - พฒันาระบบสื'อสารทั=งภายในและภายนอก    
       องคก์ร 
2. สร้างคนคุณภาพสู่โลกอาชีพ(สร้างคนมีคนเก่งที'มี
ทกัษะวชิาชีพ) 
 2.1 พฒันาศกัยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดบั 
  - ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรใหมี้คุณวฒิุทาง   
     การศึกษาใหสู้งขึ=น 
  - ฝึกอบรมคณาจารยสู่์การเป็นอาจารยแ์ห่งอนาคต 
  - พฒันาประสิทธิภาพการทาํงานสายสนบัสนุน 
  - พฒันาคุณวฒิุทางการศึกษาและตาํแหน่งทางวชิาการ 
 2.2 จัดหาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอ 
ภายใตร้ะบบบริหารจดัการแบบธรรมาภิบาล 
  - พฒันาระบบบริหารและระบบปฏิบติังานให้
        รวดเร็วโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
  - ปรับปรุงกฎระเบียบและขอ้บงัคบัในดา้น 
     วชิาการใหมี้ประสิทธิภาพ 
  - ส่งเสริมพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ      
       ดา้นงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
  - พฒันาระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ทางดา้น    
        งานทะเบียนและวชิาการโดยเฉพาะ 
        - ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื'อการกาํกบั    
     ติดตาม ประเมินผลดา้นงานทะเบียนการศึกษา
และวชิาการ 
2.3 ใหบ้ริการวชิาการเพื'อการแขง่ขนั และสร้างรายได ้
   - เป็นศูนยก์ลางในการประสานงานด้านวิชาการ
   ระหวา่งคณะ ศูนย ์สาํนกั สถาบนั 
  -เป็นศูนยก์ลางในการให้บริการขอ้มูลสารสนเทศ
  ทางวชิาการ แก่ อาจารย,์นกัศึกษา,ผูป้กครอง 
  และหน่วยงานอื'นๆ 

5. นโยบายการชะลออัตรากําลังของภาครัฐมีผลต่อ
อัตรากําลังบุคลากรในการปฏิบัติงาน ขณะเดียวกัน
ปริมาณงานที'เป็นภาระของสาํนกัฯเพิ'มขึ=น ทาํให้บุคลากร
ที'มีอยูมี่ภาระงานที'ปฏิบติัมากเกินไป 
6.  ขาดการสนับสนุนและการเห็นความสําคัญจาก
ผูบ้ริหารระดบัสูงที'มีต่อสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนทั=งๆที'สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เป็นด่านแรกที'ตอ้งรับทรัพยากร(นกัศึกษา) ที'สําคญัที'สุด 
หากขาดทรัพยากรนี=แลว้ใช ้มหาวทิยาลยัฯจะอยูไ่มไ่ดเ้ลย 
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6. ข้อมูลทั�วไปของหน่วยงาน  
 

6.1  การดําเนินงานของสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
 การปฏิรูประบบบริหารของสํานกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  คือ  การปรับปรุงเปลี'ยนแปลง
ระบบบริหารงานเพื'อให้มีสมรรถนะสูงขึ=น และมีขีดความสามารถในการปฏิบติังานตามบทบาทภารกิจที'
ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มหาวิทยาลยัฯ  ดาํเนินการบรรลุวิสัยทศัน์ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  จึงจาํเป็นตอ้งเริ'มที'การ
ปรับปรุงบทบาทภารกิจของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้ชดัเจน  และการจดัระบบบริหารงานให้
มีกลไกที'มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  (Efficiency  and  Effectiveness)   โดยมีหลกัการในการดาํเนินงาน  
4  ประการ  คือ 
 

6.1.1 จดัโครงสร้างการบริหารงานใหมี้ความคล่องตวัมีเอกภาพในการตดัสินใจ  รับผดิชอบและ 
แกปั้ญหาโดยมีบทบาทภารกิจที'ชดัเจนวดัผลสําเร็จได ้ และมีสายสัมพนัธ์ในการดาํเนินงานบทบาทภารกิจที'
เกี'ยวเนื'องกนั  มีผูรั้บผิดชอบการบริหารงานและผลงานตามบทบาทภารกิจที'ไดรั้บมอบหมายที'ชดัเจนทั=งใน
ระดบับริหารและระดบัปฏิบติัการ 
 

6.1.2       สร้างระบบการทาํงานที'สั=น  รวดเร็ว  มีผูรั้บผิดชอบ  วดัผลงานไดโ้ดยให้ค่าตอบแทนตาม
ผลงาน  ตั=งแต่การเลื'อนขั=น  การใหค้า่ตอบแทนที'เนน้ผลงานที'เป็นระบบเปิดมากขึ=น  เป็นระบบที'โปร่งใส และ
เป็นธรรม  เพื'อใหเ้กิดการแขง่ขนัทั=งระดบับริหาร และระดบัปฏิบติัการ 

 
6.1.3       พฒันากลไกในการดาํเนินงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ให้มีประสิทธิภาพและ

สามารถแข่งขนักบัหน่วยงานประเภทเดียวกนัไดท้ั=งดา้นตน้ทุน  การดาํเนินงาน  คุณภาพในการให้บริการและ
ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 

 
 6.1.4        พฒันาและปรับทศันคติและกรอบความคิดของบุคลากรในหน่วยงานให้มีอุดมการณ์ในการ
ปฏิบติังาน  คือ  ตั=งมั'นในความเป็นธรรมมุ่งมั'นในความเป็นเลิศ  เชื'อมั'นในคุณค่าของตน  และถือมั'นในความ
รับผิดชอบต่อผูรั้บบริการ  ในสํานกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ให้เป็นผูท้าํงานที'มีมาตรฐานในวิชาชีพ 
มีจรรยาบรรณในการทาํงาน  มีการใหบ้ริการที'เป็นมาตรฐานเดียวกนั 
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 แต่ทั=งนี=ความสาํเร็จของการดาํเนินงาน  มิไดขึ้=นอยูก่บัหลกัการดงักล่าวขา้งตน้แต่เพียงลาํพงั  ซึ' งปัจจยั
สู่ความสาํเร็จของการบริหารจดัการของสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนจะรวมถึง 

• การมีวสิัยทศัน์  (Vision)   พนัธกิจ    (Mission)   เป้าหมาย  (Goal)          และกลยทุธ์  (Strategy)    

• เป้าหมายและแผนการดาํเนินงานที'ชดัเจน   (Clear  Objectives  and  Business  Plan)   

• การจดัสรรทรัพยากร  (บุคลากร  และงบประมาณ)  ที'เพียงพอ 

• ระบบคา่ตอบแทนและแรงจูงใจที'มีประสิทธิภาพ 

• ความคล่องตวัในการบริหารจดัการ 

• เครื'องมือ/ เทคโนโลยใีนการบริหาร 

• ระบบสารสนเทศในการบริหารที'มีประสิทธิภาพ 
 
7.  บุคลากร  :  ตามเอกสารที�แนบ  ตารางที� 1-1  ถึง 1-5 แสดงอตัรากาํลงัประเภทข้าราชการ 

                        สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  ประจําปีงบประมาณ  2555 
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ตารางที� 1-1  แสดงอตัรากาํลังประเภทข้าราชการ 

สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  ประจําปีงบประมาณ  2555 

 
ลาํดบั ชื�อ-สกลุ วุฒิการศึกษา ตาํแหน่ง ตาํแหน่งบริหาร เลข

ตําแหน่ง 
ระดบั เลขที�บัตรประชาชน ว.ด.ป. 

  เกดิ 

 ว.ด.ป. 

 เริ�มรับ   

ราชการ 

เงนิ 

เดอืน 
เกษียณ 

อายุ 

หมาย 

เหตุ 

1. นายมนตรี   รัตนวจิิตร กศ.ม.      (เคมี) 
กศ.บ.       (เคมี) 

นกัวชิาการศึกษา  ผูอ้าํนวยการสาํนกั
ส่งเสริมฯ 

10763 ชาํนาญการ
พิเศษ 

3-2401-00346-10-6 25พย.  
2498 

1 ธค. 23 53,080 
 

30 ก.ย.  2559  

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

อาจารย ์ รองผูอ้าํนวยการ 
สาํนกัส่งเสริมฯ 

11083  3-1014-02380-62-7 19 ธค. 
2506 

21 พย.34 33,090 30 ก.ย.  2567  

3. ผศ.สุขจิตร  ตั=งเจริญ กศ.ม.(คณิตศาสตร์) 
ค.บ..(คณิตศาสตร์) 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ รองผูอ้าํนวยการ 
สาํนกัส่งเสริมฯ 

11199  3-2098-00079-52-4 18 สค. 
2515 

1 มิ.ย. 44 
 

27,130 
 

30 ก.ย.  2575  

4. นางณิชกมล   ยมนา ค.บ.(คหกรรมทั'วไป) นกัวชิาการศึกษา หวัหนา้งานส่งเสริมและ
พฒันาวชิาการ 

10769 ชาํนาญการ 3-1201-01955-87-5 23 เมย. 
2510 

22 กพ.36 24,480 30 ก.ย.  2570  

5. นางรวนินัท ์  การะเกษ รป.ม.(การบริหาร
ทั'วไป) 
ค.บ. (การบริหาร
โรงเรียน) 

นกัวชิาการศึกษา 
 

หวัหนา้งานสหกิจศึกษา 
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

10772 ชาํนาญการ
พิเศษ 

3-1002-03062-67-5 11 กย. 
2500 

11 มค.22 47,530 
 

30 ก.ย.  2560  

6. นางจรรยา   ยิ'งยวด บธ.บ.(การจดัการ) นกัวชิาการศึกษา 
 

หวัหนา้งานหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา 

10764 ชาํนาญการ
พิเศษ 

3-7499-00429-82-4 26 กย. 
2498 

18 กค.22 41,810 30 ก.ย.  2558  

7. 
 
 

นางสาวกมลภทัร นวานุช ศศ.บ.(การจดัการทั'วไป)นกัวชิาการศึกษา 
 

หวัหนา้งานทะเบียน 
สาย 1 

10786 ชาํนาญการ 3-1020-00999-50-0 7 มิ.ย. 
2508 

4 ธ.ค. 29 29,250- 30 ก.ย.  2568  
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สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  ประจําปีงบประมาณ  2555 
 
ลาํดบั ชื�อ-สกลุ วุฒิการศึกษา ตาํแหน่ง  ตาํแหน่งบริหาร   เลขที� 

ตาํแหน่ง

ระดบั เลขที�บัตรประชาชน ว.ด.ป. 

เกดิ 

 ว.ด.ป. 

 เริ�มรับ   

ราชการ 

เงนิ 

เดอืน 
เกษียณ 

อายุ 

หมาย 

เหตุ 

8. นางสาวรุ่งฤดี  พรสกลุเลิศชยั วศ.ม. (วศิวกรรม
เกษตร) 
วศ.บ.(วศิวกรรม 
เกษตร) 

นกัวชิาการศึกษา   10765 ปฏิบตัิการ 3-1304-00258-12-2 31 มค. 
2518 

1 สค.45 16,510 30 ก.ย.  
2578 

 

9. นางสุขาวดี   ขาํมา ค.บ.(บริหารโรงเรียน) ผูบ้ริหาร หวัหนา้สาํนกังาน
ผูอ้าํนวยการสาํนกั 

 

10755 
ผูอ้าํนวยการ
กองหรือ
เทียบเทา่ 

3-1012-00006-45-7 1 พย. 
2498 

11 มีค. 
2523 

47,480 30 ก.ย.  
2559 
 

 

10. นางภคัรัตน์   เชื=อนเคนทร์ กศ.ม. (การอุดมศึกษา) 
ค.บ. (จิตวทิยา-แนะ
แนว) 

นกัวชิาการศึกษา 
 

หวัหนา้งานทะเบียน 
สาย 3 

 10785 ชาํนาญการ 3-1021-01833-20-8 1 เมย. 
2505 

1 ธค. 
2529 

33,370- 30 ก.ย.  
2565 

 

11. นางสาวอุไรวรรณ   
อิ'มสุขวริิยะกลุ 

ค.บ.  (บริหารโรงเรียน) นกัวชิาการศึกษา  
 

หวัหนา้กลุ่มทะเบียน 
และประมวลผล 

  10777 ชาํนาญการ 3-1022-00933-51-1 6 พย. 
2499 

2 มค. 
2524 

37,310.- 30 ก.ย.  
2560 

 

12. นายสืบพงศ ์ สนามทอง ปวส. (การตลาด) ผูป้ฏิบตัิงานบริหาร
 

หวัหนา้งานบริหาร 
งานทั'วไป 

10762 ชาํนาญ
งาน 

3-1014-01303-77-7 16 กย. 
2503 

2 มค. 
2528 

25,390 30 ก.ย.  
2563 

 

13. นางสาวละมยั  บุตรลพ บ.ธม. (การจดัการ
ทั'วไป) 
ศศ.บ.(การจดัการ 
ทั'วไป) 

นกัวชิาการศึกษา 
 

หวัหนา้งานทะเบียน 
สาย 2 

  10781 ชาํนาญการ 3-1014-02242-38-1 
 

27 มค.  
2516 

20 เมย. 
2541 

18,870.- 

 
30 ก.ย.  
2576 
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ตารางที� 1-2  แสดงอตัรากาํลังประเภทลกูจ้างประจํา 

สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  ประจําปีงบประมาณ  2555 
ลาํดบั ชื�อ-สกลุ วุฒิการศึกษา ตาํแหน่ง  ตาํแหน่งบริหาร   เลขที� 

ตาํแหน่ง 

ระดบั เลขที�บัตรประชาชน ว.ด.ป. 

เกดิ 

 ว.ด.ป. 

 เริ�มรับ   

ราชการ 

เงนิ 

เดอืน 
เกษียณ 

อายุ 

หมาย 

เหตุ 

1. นางจินตนา   มีสานุ 
 

ปวช. 
(เลขานุการ) 

พนกังานธุรการ 4  40758  3-3601-01414-16-3 20 กพ. 
2503 

10 มีค. 
2540 

19,000.- 30 ก.ย.  
2563 

 

2. นางฐิตาภา   เสนีเศรษฐ ปวส. 
(การตลาด) 

พนกังานธุรการ 4  40788  3-4199-00731-99-0 20 มีค. 
2510 

14 มิย. 
2539 

18,440.- 30 ก.ย.  
2570 

 

 

 

ตารางที� 1-3  แสดงอตัรากาํลังประเภทพนักงานราชการ 

สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  ประจําปีงบประมาณ  2555 
ลาํดบั ชื�อ-สกลุ วุฒิการศึกษา ตาํแหน่ง  ตาํแหน่งบริหาร   เลขที� 

ตาํแหน่ง 

ระดบั เลขที�บัตรประชาชน ว.ด.ป. 

เกดิ 

 ว.ด.ป. 

 เริ�มรับ   

ราชการ 

เงนิ 

เดอืน 
เกษียณ 

อายุ 

หมาย 

เหตุ 

1. นางสาวสุรียพ์ร  รอดทอง บธ.บ. 
(การจดัการทั'วไป) 

นกัวชิาการศึกษา  30779  3-1002-02116-10-1 24 มีค. 
2520 

1 ธค. 
2548 

16,880.-   
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ตารางที� 1-4  แสดงอตัรากาํลังประเภทพนักงานมหาวิทยาลยัฯ 

สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  ประจําปีงบประมาณ  2555 
ลาํดบั ชื�อ-สกลุ วุฒิการศึกษา ตาํแหน่ง  ตาํแหน่งบริหาร   เลขที� 

ตาํแหน่ง 

ระดบั เลขที�บัตรประชาชน ว.ด.ป. 

เกดิ 

 ว.ด.ป. 

 เริ�มรับ   

ราชการ 

เงนิ 

เดอืน 
เกษียณ 

อายุ 

หมาย 

เหตุ 

1 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

นายนภู  จา้งประเสริฐ 
 

น.บ. 
(นิติศาสตร์) 

เจา้หนา้ที'บริหาร 
งานทั'วไป 

 20757  3-1012-02463-87-1 9 พ.ค. 
2518 

15 ส.ค. 
54 

14,090   

2 นางสาวปิยาณี  จินาพนัธ์ บ.ธ.ม. (การพฒันา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื'อ
ธุรกิจอุตสนาหกรรม)
บธ.บ. 
(การตลาด) 
 

เจา้หนา้ที'บริหาร 
งานทั'วไป 

 20759  3-1020-02462-80-5 4 พ.ค. 
2517 

19 กค 55 
 

13,410   

3 นางสาวรพีพร  จกัษุบท คศ.บ. 
(คหกรรมศาสตร์ –  
ธุรกิจงานประดิษฐ)์ 

เจา้หนา้ที'บริหารงาน
ทั'วไป 

 20760 
 

 1-3499-00070-08-4 29 ก.ย. 
28 

1 มี.ค.  
2556 

13,410   

4 นางสาวอรอนงค ์  งามวไิล วท.บ 
(ชีววทิยา) 
 

นกัวชิาการศึกษา  20766  3-3310-00124-77-2 20 มี.ค 
22 

1  เม.ย. 
2552 

14,480.--   
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สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  ประจําปีงบประมาณ  2555 
ลาํดบั ชื�อ-สกลุ วุฒิการศึกษา ตาํแหน่ง  ตาํแหน่งบริหาร   เลขที� 

ตาํแหน่ง 

ระดบั เลขที�บัตรประชาชน ว.ด.ป. 

เกดิ 

 ว.ด.ป. 

 เริ�มรับ   

ราชการ 

เงนิ 

เดอืน 
เกษียณ 

อายุ 

หมาย 

เหตุ 

5 นางทศันีย ์  วงศแ์ตง บธ.บ.(การบญัชี) นกัวชิาการศึกษา  20770 

20700 
3-1018-00853-63-1 5 เม.ย 

2520 

19 กค  
2555 
 

13,410   

6 นางสาวบุญวภิา  ธนะโชติ ศศ.บ.  
(การจดัการทั'วไป) 

นกัวชิาการศึกษา  20778              
 

3-1104-01182-09-0 18 เม.ย. 
2519 

1  เม.ย. 
2552 

14,480.-   

7 นางสาวจริยา   สุดกระโทก บ.ธ.ม. (การตลาด) 
บธ.บ. 
(การจดัการทั'วไป) 

นกัวชิาการศึกษา 
 

 20782  3-3099-01073-99-7 19 ก.พ. 
2525 

15 ส.ค. 
2554 

13,820   

8 นายชรัมภ ์   ตนัสุวฒัน์ บธ.บ. 
(สารสนเทศ) 

นกัวชิาการศึกษา  20783 
 

 3-1020-01881-53-7 19 ส.ค.  
2526 

9 ก.ย. 
2554 

13,820   

9 
 

นางสาวอุมาพร    เสือจาํศิล 
 
 
 

บธ.บ. 
(คอมพิวเตอร์) 

นกัวชิาการศึกษา  20787  1-1002-00018-61-0 
 

16 มี.ค 
25 27 

24 ก.ย  
2550 

15,370.-   
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สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  ประจําปีงบประมาณ  2555 

 
ลาํดบั ชื'อ-สกลุ วฒุิการศึกษา ตาํแหน่ง  ตาํแหน่งบริหาร   เลขที' 

ตาํแหน่ง 
ระดบั เลขที'บตัรประชาชน ว.ด.ป. 

เกิด 
 ว.ด.ป. 
 เริ'มรับ   
ราชการ 

เงิน 
เดือน 

เกษียณ 
อาย ุ

หมาย 
เหตุ 

10 นายคเณศ           เจ๊ะแล คอ.บ. 
(วศิวกรรม
คอมพิวเตอร์) 

นกัวชิาการคอม 
พิวเตอร์ 

 หัวหนา้งานเทคโนโล 
ยสีารสนเทศ 

20789  3-9402-00557-78-1 21 พ.ย. 
2524 

16 กค. 51 14,800.-   

11 นายชยากร  พจมานพิมล วศ.บ. 
(วศิวกรรม

คอมพิวเตอร์) 

นกัวิชาการคอม 
พิวเตอร์ 

 20790  1-1002-00056-69-4 23 ส.ค 
2527 

30 พ.ย. 55
 

13,410   

12 นายปิโยรส  เทพรส วท.บ. 
(วทิยาการ
คอมพิวเตอร์) 

นกัวชิาการคอม 
พิวเตอร์ 

 20791  1-1002-00403-69-6 10 ส.ค. 
2531 

30 พ.ย. 55
 

13,410   
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ตารางที� 1-5  แสดงอตัรากาํลังประเภทลกูจ้างชั�วคราว 

สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  ประจําปีงบประมาณ  2555 

 
ลาํดบั ชื�อ-สกลุ วุฒิการศึกษา ตาํแหน่ง ตาํแหน่งบริหาร   เลขที� 

ตาํแหน่ง 

ระดบั เลขที�บัตรประชาชน ว.ด.ป. 

  เกดิ 

 ว.ด.ป. 

 เริ�มรับ   

ราชการ 

เงนิ 

เดอืน 
เกษีย

ณ 

อายุ 

หมาย 

เหตุ 

1. นางสาวพรรณทิภา  มลิลาวรรณ บธ.บ. 
(การตลาด) 

เจา้หนา้ที'บริหาร 
งานทั'วไป 

   3-1021-01150-52-6 19 เม.ย. 
2522 

10  มค. 
2550 

11,680   

2. นางสาวลดัดา  ชาตรูปะเสว ี บธ.บ.(การบญัชี) นกัวชิาการศึกษา  
 

  3-1004-00640-09-4 24  พค. 
2523 

1   กค. 
2550 

11,680   

3. นางสาวเทียมแข    
ณรงคเ์ตชกุล 

นศ.บ. 
(ประชาสมัพนัธ์) 

เจา้หนา้ที'
บริหารงาน
ทั'วไป 

   1-102000292-60-4 20 ก.ค. 
2528 

1  ก.ย.  
2553 

11,68
0 

  

4. นายคุมพล  เอี'ยมในวงษ ์ นศ.บ. (โฆษณา) นกัวชิาการ
ศึกษา 

   1-1002-00229-56-4 30 มี.ค. 
2529 

23 ก.พ. 
2552 

11,680   

5. นายวลิาส  วถิีไพร บธ.บ. (บริหารธุรกิจ 
การจดัการทั'วไป) 

นกัวชิาการ
ศึกษา 

   3-1014-01045-25-1 26 พ.ย. 
2525 

23 ก.พ. 
2552 

11,680   
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สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  ประจําปีงบประมาณ  2555 

 
ลาํดบั ชื�อ-สกลุ วุฒิการศึกษา ตาํแหน่ง ตาํแหน่งบริหาร   เลขที� 

ตาํแหน่ง 

ระดบั เลขที�บัตรประชาชน ว.ด.ป. 

  เกดิ 

 ว.ด.ป. 

 เริ�มรับ   

ราชการ 

เงนิ 

เดอืน 
เกษีย

ณ 

อายุ 

หมาย 

เหตุ 

6. นางสาวพรรณี   คร้ามศรี ปวช  (เลขานุการ) ผูป้ฏิบตัิงาน 
บริหาร 

   3-1002-03410-48-7 2  ก.พ. 
2507 

1  ธ.ค.  
2551 

7,620.-   

7. นางสาวอรอนงค ์  ยิ=มเรือง ปวช.( การบญัชี) ผูป้ฏิบตัิงาน 
บริหาร 

   3-1201-00095-61-9 19 มี.ค. 
2522 

1  ก.ย.  
2553 

7,620.-   
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8. อาคาร  สถานที� 

 5.1 มอีาคารสถานที�  ตามพื9นที�ดําเนินงาน 4 เขตพื9นที� คือ 

  1. เขตพื9นที� ชั9น 1 อาคาร 1  ภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล (เทเวศร์)   สาํนกังาน
บริการนกัศึกษาและบุคคลทั'วไป ดว้ยระบบ One Stop Service 
 2. เขตพื9นที� ชั9น 4 อาคาร 1 ภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล (เทเวศร์)    เป็นที'ทาํการ 
หอ้งผูอ้าํนวยการ ห้องกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล และหอ้งกลุ่มวชิาการ 
 3. เขตพื9นที� ชั9น 4 ครึ�ง อาคาร 1 ภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล (เทเวศร์)  เป็นหอ้งเกบ็
เอกสาร และห้องนํ=า 
      4. เขตพื9นที� ชั9น 5 อาคาร 1 ภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล (เทเวศร์)  เป็นที'ทาํการ 
สาํนกัผูอ้าํนวยการ 
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20    9. ครุภัณฑ์                                                                                                       รายละเอยีดครุภัณฑ์ 

หน่วยงาน สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

ณ  วนัที�  30  กนัยายน  2555 
รายการ  ราคาต่อหน่วย   จาํนวน  หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ จาํนวนเงนิสุทธิ ค่าเสื�อมราคาสะสม  คงเหลอื  

ครุภัณฑ์สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน          
1  เครืองโทรสารยีห้อบราเทอร์ 2820           12,305.00  1 1-7490-018-0001/1-49          12,305.00            7,895.71            4,409.29  

2  เครืองถา่ยเอกสารดิจิตอลโคนิก้า มินอลต้า 7145         171,999.99  1 1-7430-003-0001/1-49        171,999.99        104,633.33          67,366.66  

3  เครืองพิมพ์สาํเนาระบบดิจิตอลริโซ ่           96,000.00  1 1-7430-005-0001/1-49          96,000.00          58,400.00          37,600.00  

4  แผงกั .น (Partitions)           12,326.40  10 1-7230-003-0002/1-10-49        123,264.00          76,012.80          47,251.20  

5  เครืองปั:มตรานนูแบบไฟฟ้า         385,200.00  1 1-903-7490-015-0001/001-54        385,200.00          73,791.23        311,408.77  

6  เครืองปรับอากาศ 9,000 BTU ชนิดติดผนงั/York           12,339.24  4 1-903-4120-001-0024/001-4-55          49,356.96            4,410.08          44,946.88  

7  เครืองปรับอากาศ 12,000 BTU ชนิดแขวน/York           18,807.39  1 1-903-4120-001-0024/005-55          18,807.39            1,681.31          17,126.08  

8  เครืองปรับอากาศ 36,000 BTU ชนิดสีทิศทาง/York           72,000.30  2 1-903-4120-001-0024/006-7-55        144,000.60          12,869.48        131,131.12  

9  เครืองปรับอากาศ 30,000 BTU ชนิดสีทิศทาง/York           69,500.78  6 1-903-4120-001-0024/008-13-55        417,004.68          37,271.10        379,733.58  

10 เครืองปรับอากาศ 18,000 BTU ชนิดสีทิศทาง/York           51,500.17  3 1-903-4120-001-0024/014-16-55        154,500.51          13,807.44        140,693.07  

11 พดัลมระบายอากาศ ขนาด 8 นิ .ว/Panasonic                770.40  10 -            7,704.00                       -              7,704.00  

12 โซฟา 1 ทีนัง             6,420.00  2 1-903-7105-007-0001/001-2-55          12,840.00            1,145.56          11,694.44  

13 โซฟา 3 ทีนัง           10,700.00  1 1-903-7105-007-0003/001-55          10,700.00               955.37            9,744.63  

14 เก้าอี .พนกัพิงสงู หุ้มหนงัเทียม             8,560.00  4 1-903-7110-006-0019/001-4-55          34,240.00            3,060.72          31,179.28  

15 เก้าอี .พนกัพิงกลาง หุ้มหนงัเทียม             4,280.00  66 1-903-7110-007-0002/001-3-55        282,480.00                       -          282,480.00  

16 โต๊ะผู้บริหาร           23,540.00  3 1-903-7110-007-0004/001-55          70,620.00            6,311.01          64,308.99  
17 โต๊ะกลาง ยีห้อ Perfect             6,420.00  1 1-903-7105-007-0001/001-2-55            6,420.00               572.78            5,847.22  
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   รายละเอยีดครุภัณฑ์ 

หน่วยงาน สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

ณ  วนัที�  30  กนัยายน  2555 
รายการ  ราคาต่อหน่วย   จาํนวน   หมายเลขทะเบียนครุภณัฑ์   จาํนวนเงนิสุทธิ   ค่าเสื�อมราคาสะสม   คงเหลอื  

18  โต๊ะประชมุ           50,825.00  1 1-903-7110-007-0005/001-55          50,825.00            4,543.62          46,281.38  
19  โต๊ะทํางานพร้อมรางคยี์บอร์ด ยีห้อ perfect             7,490.00  30 1-903-7110-007-0010/001-30-55        224,700.00          20,110.50        204,589.50  
20  โต๊ะประชมุตวัยาว             6,420.00  6 1-903-7110-007-0025/001-6-55          38,520.00            3,436.68          35,083.32  
21  โต๊ะประชมุตวักลาง             4,280.00  2 -            8,560.00                       -              8,560.00  
22  โต๊ะประชมุเข้ามมุโค้ง             3,745.00  4 -          14,980.00                       -            14,980.00  
23  ตู้  RACK             5,350.00  1 1-903-7110-013-0006/001-55            5,350.00               477.42            4,872.58  
24  ตู้ เก็บเอกสารสงู 3 ตอน มีกระจกกลาง           33,170.00  6 1-903-7110-015-0016/001-6-55        199,020.00          17,782.08        181,237.92  
25  ตู้ เก็บเอกสารสงู 3 ตอน ไมม่ีกระจกกลาง             8,560.00  23 1-903-7110-015-0017/001-23-55        196,880.00          17,599.14        179,280.86  
26  ตู้  RACK ติดตั .งอปุกรณ์           16,050.00  1 1-903-7125-002-0004/001-55          16,050.00            1,432.79          14,617.21  
27  โต๊ะเคาน์เตอร์           34,240.00  1 1-903-7195-004-0002/001-55          34,240.00            3,056.04          31,183.96  
28  เครืองถ่ายเอกสาร ยีห้อ CANON           45,000.00  1 3-903-7430-003-0002/001-54               45,000.00            6,755.46          38,244.54  
29  เครืองถ่ายเอกสาร  แคนนอน           69,550.00  1 78-1.7430-003-0001/1/48          69,550.00        527,452.08          16,807.92  
30  เครืองพิมพ์สาํเนาระบบดจิิตอล         114,490.00  1 04-2.7430-004-0001/1/43        114,490.00        114,489.00                   1.00  
31  เครืองถ่ายเอกสาร เคยีวเซร่ามิต้า           93,000.00  1 04-2.7430-003-0001/1-48          93,000.00          86,025.00            6,975.00  
32  เครืองโทรสาร พานาโซนิค           17,999.54  1 78-2.7440-008-0001/1/48          17,999.54          13,049.67            4,949.87  

33  เครืองคอมพิวเตอร์ประมวลผลทัวไป HP           33,170.00  1 
หนา้จอ   สทป.1-7440-001-0002/1-49 
CPU      สทป.1-7440-001-0002/2-49          33,170.00                       -                     1.00  

34 เครืองคอมพิวเตอร์สาํหรับให้บริการ DELL           37,562.35  12 
"13-1-7440-001-0002/1-5, 8-9,  
11-15 -51"        450,748.20        450,736.20                 12.00  

35  เครืองพิมพ์แมข่า่ยแบบเลเซอร์เจ็ท HP 2420           33,705.00  1 กทป. 1-7440-011-0001/1-49          33,705.00                       -                     1.00  
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รายละเอยีดครุภัณฑ์ 
หน่วยงาน สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ณ  วนัที�  30  กนัยายน  2555 
รายการ ราคาต่อหน่วย  จาํนวน   หมายเลขทะเบียนครุภณัฑ์   จาํนวนเงนิสุทธิ   ค่าเสื�อมราคาสะสม   คงเหลอื  

36  เครืองพิมพ์เลเซอร์เจ็ทยีห้อ Lexmark รุ่น E 342 n           24,492.30  2 กทป. 1-7490-019-0001/1-2-49          48,984.60                       -                     1.00  
37  ระบบทะเบียนนกัศกึษา      1,676,736.00  1 -     1,676,736.00                       -                     1.00  
38  เครือง Kiosk รุ่น TL3         169,573.60  10 13-1-7440-001-0003/1-10-51     1,695,736.00     1,695,726.00                 10.00  
39  เครืองบตัรควิ ยีห้อ Innet   M-TV 5104 009         133,442.91  1 13-1-7440-012-0001/1-51        133,442.91        133,441.91                   1.00  
40  เครืองพิมพ์เลเซอร์ HP P1006             8,453.00  5 13-1-7490-019-0001/1-5-51          42,265.00          42,260.00                   5.00  
41  เครืองสแกนเนอร์ ยีห้อ HP รุ่น Scanjet G4050           10,807.00  1 13-1-7490-020-0001/1-51          10,807.00          10,806.00                   1.00  
42  เครืองพิมพ์ Photosmart   HP รุ่น C5280             9,993.80  1 13-1-7490-019-0002/1-51            9,993.80            9,992.80                   1.00  
43   ระบบประกาศขา่วสาํหรับ รับสมคัรนกัศกึษา         160,500.00  1 13-1-7440-013-0001/1-52        160,500.00        133,750.00          26,750.00  
44   เครืองประมวลผลแมข่า่ยสาํหรับฐานข้อมลู   Dell         556,400.00  1 13-1-7440-001-0001/1-52        556,400.00        452,075.00        104,325.00  
45   เครืองตรวจกระดาษคําตอบชนิดตาอ่านดินสอ OMR         417,300.00  1 13-1-7490-016-0001/1-52        417,300.00        347,750.00          69,550.00  
46  เครืองสแกนเนอร์ ยีห้อ Canon   รุ่น DR-2510C           36,915.00  1 1-903-7490-018-0003/001-53          36,915.00          19,226.56          17,688.44  
47  เครืองพิมพ์ไลน์ปริ .นเตอร์ P7200HD         300,000.00  1 สสท.2-7490-019-0001/1-50        300,000.00                       -                     1.00  
48  คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (โน๊ตบุ๊ก) HP 6510b           49,000.00  3 13-2-7440-001-0001/1-3-51        147,000.00        146,997.00                   3.00  
49  เครืองควบคมุการแสดงผลทางเครือขา่ย ยีห้อ Sony         137,445.00  1 13-2-7440-001-0004/1-51        137,445.00        137,444.00                   1.00  
50  เครืองประมวลผลข้อมลูสือมลัติมีเดยี ยีห้อ Acer           27,151.67  1 13-2-7440-001-0005/1-51          27,151.67          27,150.67                   1.00  
51  โปรแกรมออกแบบรายงานทางการเงิน           85,600.00  1 13-2-7440-013-0001/1-53          85,600.00          60,633.33          24,966.67  
52  โปรแกรมถ่ายโอนข้อมลูเข้าสูร่ะบบ EPR           96,300.00  1 2-903-7440-013-0005/001-53          96,300.00          34,106.25          62,193.75  
53  โทรศพัท์เคลือนที C7-00 / NOKIA           13,950.00  1 2-903-5805-001-0001/001-54          13,950.00            5,533.52            8,416.48  
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รายละเอยีดครุภัณฑ์ 
หน่วยงาน สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ณ  วนัที�  30  กนัยายน  2555 

 

รายการ  ราคาต่อหน่วย   จาํนวน   หมายเลขทะเบียนครุภณัฑ์   จาํนวนเงนิสุทธิ   ค่าเสื�อมราคาสะสม   คงเหลอื  

54  เครืองคอมพิวเตอร์บคุคลรรับโอนจากคณะบริหารธุรกิจ                        -    1                        -                         -                     1.00  

55  เครือง KIOSK (รับโอน)         169,573.60  2 13-3-7440-001-0003/11,12-51        339,147.20        339,145.20                   2.00  

56  เครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอปุกรณ์           24,990.00  1 46-1.7440-001-017/240-1-4          24,990.00          24,989.00                   1.00  

57  เครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอปุกรณ์           24,990.00  1 46-1.7440-001-037/240-1-5          24,990.00          24,989.00                   1.00  

58  เครืองคอมพิวเตอร์ LCD 15 นิ .ว ยีห้อ Aceer    AL 1515           35,316.00  3 1-7440-001-0001/1-3-49        105,948.00        105,947.00                   1.00  
59  เครือง Scanner  ขนาด A 4 ชนิดส ี ยีห้อ HP รุ่น 
Scanjet 4370             8,399.50  1 1-7440-010-0001/1-49            8,399.50            8,398.50                   1.00  
60  เครืองไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดบัสงู  ยีห้อ HP 
dx2700           32,956.00  2 1-7440-001-0001/1-2-50          65,912.00          65,911.00                   1.00  

61  เครืองพิมพ์เลเซอร์ส ี ยีห้อ HP Color Lasserjet 3505n           37,396.50  1 1-7490-019-0001/1-50          37,396.50          37,395.50                   1.00  
62  เครืองพิมพ์ชนิดฉีดสคีวามละเอียดสงู  HP Officdjet Pro 
K850dn           15,515.00  1 1-7490-019-0002/1-50          15,515.00          15,514.00                   1.00  

63  เครืองคอมพิวเตอร์ พร้อมอปุกรณ์           28,890.00  1 19-2.7440-001-0001/1/46          28,890.00          28,889.00                   1.00  

64  เครืองพิมพ์เลเซอร์ HP 1000           15,189.00  1 19-2.7440-009-0001/1/46          15,189.00          15,188.00                   1.00  
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รายละเอยีดครุภัณฑ์ 

หน่วยงาน สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ณ  วนัที�  30  กนัยายน  2555 
 

รายการ  ราคาต่อหน่วย   จาํนวน   หมายเลขทะเบียนครุภณัฑ์   จาํนวนเงนิสุทธิ   ค่าเสื�อมราคาสะสม   คงเหลอื  

65  เครืองทํานํ .าร้อน-เย็น สแตนดาร์ท             7,864.50  1 สสท.1-4110-003-0001/1-50            7,864.50            7,863.51                   1.00  

66  มา่นปรับแสงแนวตั .ง ขนาด 1.65*2.00 ม             2,824.80  21 -          59,320.80                       -            59,320.80  

67  มา่นปรับแสงแนวตั .ง ขนาด 2.25*1.65 ม             3,177.90  1 -            3,177.90                       -              3,177.90  

68  มา่นปรับแสงแนวตั .ง ขนาด 2.40*1.65 ม.             3,389.76  1 -            3,389.76                       -              3,389.76  

69  มา่นปรับแสงแนวตั .ง ขนาด 1.80*1.65 ม.             2,542.32  4 -          10,169.28                       -            10,169.28  

70  มา่นปรับแสงแนวตั .ง ขนาด 1.35*1.65 ม.             1,906.74  1 -            1,906.74                       -              1,906.74  

71  ฉากกั .นห้อง             9,095.00  12 1-903-7230-003-0001/001-12-55        109,140.00          19,508.64          89,631.36  

72  อปุกรณ์กระจายสญัญาณ  24 Port           36,380.00  1 1-903-7440-011-0002/001-55          36,380.00            8,128.60          28,251.40  

73  อปุกรณ์พกัสายสญัญาณ 24 Port             8,945.20  1 1-903-7440-011-0021/001-55            8,945.20            1,998.50            6,946.70  

74  โทรทศัน์สจีอแบน ซมัซงุ 50 นิ .ว         119,371.34  1 13-1-5820-005-0001/1-51        119,371.34         64,659.49          54,711.85  

75  ป้ายประชาสมัพนัธ์ 3 มิต ิ         112,350.00  1 13-1-9905-051-0001/1-51       112,350.00         60,856.25          51,493.75  

76  จอรับภาพชนิดมอร์เตอร์ไฟฟ้า Vertex         133,750.00  1 1-903-6730-002-0012/001-55       133,750.00         14,942.13        118,807.87  

77  เครืองฉายภาพ PROJECTOR Sanyo           92,555.00  1 1-903-6730-001-0024/001-55         92,555.00         10,339.65          82,215.35  
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   รายละเอยีดครุภณัฑ์  ราคาต่อหน่วย   จาํนวน   หมายเลขทะเบียนครุภณัฑ์   จาํนวนเงนิสุทธิ   ค่าเสื�อมราคาสะสม   คงเหลอื  

78  เครืองถ่ายทอดสญัญาณภาพ 3 มิต ิ           67,410.00  1 1-903-6730-001-0028/001-55          67,410.00            7,530.19          59,879.81  

79  โทรทศัน์สจีอแบน LCD 40 นิ .ว ยีห้อ Sony            59,800.33  1  13-2-6730-002-0001/1-51           59,800.33          31,146.00          28,654.33  
80  เครืองถ่ายทอดสญัญาณภาพจาก 
คอมพิวเตอร์และวดีีโอ VERTEX           43,388.50  1 

13-2-6730-001-0001/1-52 

         43,388.50          19,434.42          23,954.08  

81  เครืองฉายภาพวตัถ ุ3 มิติ ยีห้อ VERTEX            24,610.00  1 13-2-6730-001-0002/1-52          24,610.00          11,023.23          13,586.77  

82  จอรับภาพชนิดขาตั .ง ยีห้อ VERTEX  100 นิ .ว             5,136.00  1 13-3-6730-002-0001/1-52            5,136.00            2,300.50            2,835.50  

83  ชดุไมโครโฟนสาํหรับประธาน           18,404.00  1 1-903-5965-001-0014/001-55          18,404.00            2,348.92          16,055.08  

84  ชดุไมโครโฟนสาํหรับผู้ เข้าร่วมประชมุ           14,445.00  10 1-903-5965-001-0014/002-11-55        144,450.00          18,448.10        126,001.90  

85  ลาํโพงสาํหรับห้องประชมุ 2 ทาง           19,260.00  2 1-903-5965-002-0009/001-2-55          38,520.00            4,920.20          33,599.80  

86  ชดุขยายเสยีง Power Mixer ยีห้อ Phonic           26,750.00  1 1-903-5965-007-0002/001-55          26,750.00            3,415.47          23,334.53  

87  เครืองจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคมุชดุประชมุ           50,290.00  1 1-903-5965-011-0002/001-55          50,290.00            6,421.13          43,868.87  

รวมทั9งสิ9น 6,748,198.83   11,084,214.40 5,888,307.77 3,578,027.04 

 
รวมทรัพยส์ินสุทธิทั=งสิ=น              บาท (    11,084,214.40   )  

หกัคา่เสื'อมราคาสะสม                  บาท (    5,888,307.77     )  

คงเหลือทรัพยส์ินทั=งสิ=น                บาท (   3,578,027.04      ) 

    

 

รายละเอยีดครุภัณฑ์ 
หน่วยงาน สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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10.  งบประมาณ  
งบประมาณประจําปี  ปีปัจจุบนัไดรั้บงบประมาณหมวดค่าจา้งประจาํ,  คา่ตอบแทน  ค่าใชส้อยและคา่วสัดุ, รายจ่าย

อื'นๆ, งบอุดหนุน   รายละเอียดดงัแสดงในตารางต่อไปนี=   
 

ตารางที� 7 – 1   แสดงงบประมาณแผน่ดิน ของ สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  และ พ.ศ. 2555 
                          จาํแนกตามประเภทรายจ่าย 

 
ประเภทรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 
ปี พ.ศ. 2554 
(ปีที�แล้ว) 

ปี พ.ศ. 2555 
(ปีปัจจุบัน) 

จดัสรร เบิกจ่าย 
งบบุคลากร 5,119,736.69 5,802,700.00 5,756,430.00 

เงินเดือน 4,659,538.19 5,265,900.00 5,204,550.00 
ค่าจา้งประจาํ 310,138.50 372,100.00 365,760.00 
ค่าจา้งชั'วคราว                        -                          -                       - 
พนกังานราชการ 150,060.00  164,700.00 186,120.00 

งบดาํเนินงาน 796,864.64 800,000.00 730,690.80 

ค่าตอบแทน   ค่าใชส้อยและค่าวสัดุ 796,864.64 800,000.00 730,690.80 
ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน 5,540,000.00 - 300,000.00 

ค่าครุภณัฑ ์  - - 300,000.00 
ที'ดินและสิ'งก่อสร้าง 5,540,000.00 - - 
รายจ่ายอื�น  941,434.50 40,000.00 36,200.00 

งบเงนิอดุหนุน  612,948.16 1,015,500.00 1,201,073.97 

รวมทั9งสิ9น 13,010,983.99 7,658,200.00 8,024,394.77 

ค่าเสื�อมราคา 1,040,105.94 - 1,043,037.71 

รวมค่าเสื�อมราคา 1,040,105.94 - 1,043,037.71 

งบดาํเนินการทั9งสิ9น (หักงบลงทุน) 6,430,878.05 - 6,681,357.06 

 หมายเหตุ  - ยอดจัดสรรเป็นยอดที�ได้รับจริงจากสํานักงบประมาณ (รวมจัดสรรเพิ�มระหว่างปี)  ยงัไม่มีการโอนเปลี�ยนแปลงระหว่างปี 
- รวมงบลงทุนไม่รวมค่าเสื�อม 
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งบประมาณเงินรายได้   เป็นงบประมาณที'มหาวทิยาลยัฯ  จดัสรรใหก้บัสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
       โดยเบิกจ่ายตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  และ พ.ศ. 2555  โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบไวใ้นตาราง ต่อไปนี=   
 

    ตารางที� 7 – 2  แสดงงบประมาณผลประโยชน์เปรียบเทียบระหวา่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ ปี พ.ศ. 2555 
       จาํแนกประเภทรายจ่าย  ของ สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 
ประเภทรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 
ปี พ.ศ. 2554 
(ปีที�แล้ว) 

ปี พ.ศ. 2555 
(ปีปัจจุบัน) 

จดัสรร เบิกจ่าย 

งบบุคลากร 1,473,341.94 1,151,280.00 1,282,901.00 

เงินเดือน - - - 
คา่จา้งประจาํ - - - 
คา่จา้งชั'วคราว 1,473,341.94 1,151,280.00 1,282,901.00 

งบดาํเนินงาน 372,033.00 - 316,286.81 

คา่ตอบแทน  คา่ใชส้อย  และคา่วสัดุ    372,033.00 - 316,286.81 
คา่สาธารณูปโภค - - - 

งบลงทุน 1,591,950.00 - - 

คา่ครุภณัฑ ์ คา่ที'ดินและสิ'งก่อสร้าง 1,591,950.00 - - 

งบเงนิอุดหนุน - - 55,791.70 

รายจ่ายอื�น ๆ  529,767.00 1,091,380.00 1,834,147.50 

งบกลาง - - - 

เงนิสมทบสถาบัน - - - 

รวมทั9งสิ9น 3,967,091.94 2,242,660.00 3,489,127.01 

ค่าเสื�อมราคา 214,040.75 - 107,015.46 

รวมค่าเสื�อมราคา 214,040.75 - 107,015.46 

งบดาํเนินการทั9งสิ9น (หักงบลงทุน) 2,161,101.19 - 3,382,111.55 

 หมายเหตุ  - รวมงบลงทุนไม่รวมค่าเสื�อม 
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10.  บทสรุปผู้บริหาร 

 

ข้อมูลทั�วไปของสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

  สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   เป็นหน่วยงานเทียบเทา่คณะตามพระราชบญัญติั
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ทาํหนา้ที'เกี'ยวกบังานทะเบียนและสถิติการศึกษาของนกัศึกษาตั=งแต่แรก
เขา้จนกระทั=งสาํเร็จการศึกษา  นอกจากนี=ยงัทาํหนา้ที'ส่งเสริมงานวิชาการต่าง ๆ ไดแ้ก่การประสานงานในการจดัทาํ
หลกัสูตร  การจดัสหกิจศึกษา การจดัทาํมาตรฐานการศึกษา  การประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งมีคุณภาพและเป็นที'
พึงพอใจของผูรั้บบริการ    ไดแ้ก่ นกัศึกษา  ผูป้กครองนกัศึกษา บณัฑิต ผูใ้ชบ้ณัฑิต  และหน่วยงานที'เกี'ยวขอ้ง 
  ปัจจุบนัสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน   แบง่ส่วนงานออกเป็น  3  กลุ่ม  ไดแ้ก่  สาํนกังาน
ผูอ้าํนวยการ  กลุ่มวชิาการ  และกลุ่มทะเบียนและประมวลผล  มีบุคลากร  รวมทั=งสิ=น  34  คน  แบง่เป็น    
ขา้ราชการ  14  คน  พนกังานราชการ  1  คน  พนกังานมหาวทิยาลยั  7  คน  ลูกจา้งประจาํ  2  คน  และลูกจา้ง
ชั'วคราวเงินรายได ้ 10  คน  โดยไดรั้บงบประมาณ  ประจาํปี  พ.ศ.  2555  แบง่เป็น  งบประมาณแผน่ดิน  
8,024,394.77  บาทและ งบประมาณเงินรายได ้ 3,489,127.01  บาท   
 
ปรัชญา  วสัิยทัศน์  พนัธกจิ 

วสัิยทัศน์  :   
หน่วยงานหลกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ที'ทนัสมยัตามมาตรฐานสากล 

 พนัธกจิ    : 
1. สนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรของทุกคณะใหเ้ป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  และตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 
2. ส่งเสริมการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของทุกคณะใหมี้คุณภาพ 
3. พฒันาระบบทะเบียนนกัศึกษาและระบบประมวลผลการศึกษาใหท้นัสมยัดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม ่
4. พฒันาระบบการใหบ้ริการขอ้มูลดา้นวชิาการและงานทะเบียนใหน้กัศึกษา  อาจารยแ์ละบุคคล

ทั'วไปดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม ่
5. พฒันาหน่วยงานใหมี้ขีดความสามารถในการบริหารจดัการอยา่งมีคุณภาพ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน (ภาพรวม) 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนตามมาตรฐานและตวับ่งชี=   
ในภาพรวมอยูใ่นเกณฑดี์มาก  (คะแนนเฉลี'ย  ๔.๘๑)  โดยองคป์ระกอบที' ๑ องคป์ระกอบที' ๓ – ๕  ได ้๕  
คะแนน  ยกเวน้องคป์ระกอบที'  ๒  ได ้ ๔.๖๓  คะแนน  มีตวับง่ชี= นี= ไดค้ะแนน ๔.๐๐  ๓  ตวับง่ชี=ไดแ้ก่ตวับง่ชี= ที'  
๒.๒ , ๒.๖  และ  ๒.๘ 
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จุดเด่น 

1. ผูบ้ริหาร และ บุคลากร มุง่มั'นในการปฏิบติังานตามภารกิจ 
2. มีเป้าหมายของตวับง่ชี=ชดัเจน 
3. หน่วยงานมีการจดัทาํผลการประเมินตนเองครบถว้ยตามภารกิจ 
4. มีความพยายามที'จะดาํเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายที'กาํหนด 
5. มีเอกสารระบบประกนัคุณภาพ  เป็นลายลกัษณ์อกัษรที'ชดัเจน 

จุดที�ควรพฒันา 
1. พฒันาอาจารยผ์ูส้อนโดยเพิ'มประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการ 
2. ควรมีการดาํเนินการจดัแผนการจดัการความรู้ใหก้บัคณาจารยใ์นการดาํเนินการเรียนการสอน 
3. ควรมีการประเมินผลความพึงพอใจในการใชร้ะบบงานทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


