ส่ วนที 1
บทที 1
บทนํา
1. ประวัติความเป็ นมาและสภาพปัจจุบัน
นับจากวันที' 27 กุมภาพันธ์ 2518 ซึ'งเป็ นวันที'พระราชบัญญัติ “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา”
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เป็ นต้นมา
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื'อผลิตครู อาชีวศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ให้การศึกษาทางด้านอาชีพทั=งระดับตํ'ากว่าปริ ญญาตรี ระดับปริ ญญาตรี และประกาศนียบัตรชั=นสู งทํา
การวิจยั ส่ งเสริ มการศึกษาทางด้านวิชาชีพและให้บริ การทางวิชาการแก่สังคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ได้พฒั นาระบบการเรี ยนการสอนให้ได้มาตรฐานการศึกษาที'มีคุณภาพและศักยภาพมีความพร้อมในหลายๆด้าน
จนกระทัง' ปี 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ พระราชนามชื'อใหม่วา่ “สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล” ในวันที' 15 กันยายน 2531
สื บเนื'องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ที'
มุง่ มัน' กระจายอํานาจการบริ หารจัดการสู่ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื'อให้สถานศึกษาของรัฐ ดําเนินการ
โดยอิสระ และมีความคล่องตัวในการบริ หารจัดการภายใต้การกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา ดังนั=นสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลจึงได้ปรับปรุ งแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับเดิมและยกร่ างเป็ นพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ'งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยเมื'อวันที' 8
มกราคม 2548 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื'อวันที' 18 มกราคม 2548 และ มีผลใช้บงั คับตั=งแต่
วันที' 19 มกราคม 2548 โดยมีการรวมวิทยาเขต จัดตั=งเป็ นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจํานวน 9
แห่ง ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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คู่มือ SAR ปี การศึกษา 2555 สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ 9 มหาวิทยาลัยนี=เป็ นมหาวิทยาลัยสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที'สามารถจัด
การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั=นสู งที'เน้นการปฏิบตั ิท=งั ในระดับปริ ญญาตรี โท และเอก เพือ' รองรับการศึกษาต่อของ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาเป็ นหลักรวมถึงให้โอกาสแก่ผเู ้ รี ยนจากวิทยาลัยชุมชนและการศึกษาขั=น
พื=นฐานในการศึกษาต่อวิชาชีพระดับอุดมศึกษาโดยอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกกฎกระทรวงตาม มาตรา 6 และ 9 วรรคหนึ'ง แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จัดตั=งส่ วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร กระทรวงศึกษาธิการ เมื'อวันที' 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม
123 ตอนที' 118 ก. ออกเป็ น 12 ส่ วนราชการ ดังนี= คือ
1. สํานักงานอธิการบดี
2. คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
4. คณะเทคโนโลยีสื'อสารมวลชน
5. คณะบริ หารธุ รกิจ
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์
8. คณะศิลปศาสตร์
9. คณะอุตสาหกรรมสิ' งทอและออกแบบแฟชัน'
10. สถาบันวิจยั และพัฒนา
11. สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ

12. สํ านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โดยสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน เป็ นส่ วนราชการหนึ'งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนครที'มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ.
2548 หมวด 1 บททัว' ไป มาตรา 8 มีหน้าที'รับผิดชอบในด้านส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอย่างมีคุณภาพและเป็ นที'พึงพอใจของผูร้ ับบริ การ อันได้แก่
สถานศึกษาอื'น สถานประกอบการ ผูป้ กครอง นักศึกษา และหน่วยงานที'เกี'ยวข้อง
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สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน เป็ นหน่วยงานที'ทาํ หน้าที'เกี'ยวกับงานทะเบียนและสถิติ
การศึกษาของนักศึกษาตั=งแต่แรกเข้าจนกระทัง' สําเร็ จการศึกษา นอกจากนั=นยังทําหน้าที'ส่งเสริ มงานวิชาการ
ต่างๆ ได้แก่ การประสานงานในการจัดทําหลักสู ตร การศึกษาสหกิจศึกษา การจัดทํามาตรฐานการศึกษา
การจัดการความรู ้ให้กบั มหาวิทยาลัย การดําเนินกิจการของสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
1. ดําเนินการรับนักศึกษาใหม่ทุกประเภทตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
2. ดําเนินการจัดทําระเบียนรายวิชา ตารางเรี ยน ตารางสอน ตารางสอบ และการลงทะเบียน
เรี ยนของนักศึกษา
3. ดําเนินการเกี'ยวกับด้านทะเบียนนักศึกษา ได้แก่ การจัดทําประวัติ การจัดเก็บผลการเรี ยน
การจัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษา เป็ นต้น
4. ดําเนินการออกเอกสารการศึกษาและหนังสื อรับรอง
5. ดําเนินการด้านประมวลผลสถิติขอ้ มูลที'เกี'ยวข้องกับงานทะเบียนและงานวิชาการที'เกี'ยวข้อง
รวมทั=งการพัฒนาระบบโปรแกรม
6. ประสานงานในการดําเนินการจัดทําหลักสู ตร ติดตามประเมินผล และจัดมาตรฐานการเรี ยน
การสอนและวิชาชีพ
7. ประสานงานในการดําเนินงานสหกิจศึกษา การประเมินคุณภาพของสถานประกอบการและ
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
8. ประสานงานในการดําเนินการจัดทํามาตรฐานการศึกษา ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
9. วางแผน ควบคุมและติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน มีผอู ้ าํ นวยการสํานักเป็ นผูบ้ งั คับบัญชารับผิดชอบและมี
รองผูอ้ าํ นวยการช่วยปฏิบตั ิภาระกิจต่างๆ การจัดแบ่งหน่วยงาน เพื'อดําเนินกิจการตามภาระหน้าที'

2. แผนภูมิโครงสร้ างการแบ่ งส่ วนงานภายในและอัตรากําลัง
สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน มีผอู ้ าํ นวยการสํานักเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา และมีรองผูอ้ าํ นวยการ
หัวหน้าสํานักผูอ้ าํ นวยการ เป็นผูร้ ับผิดชอบในการปฏิบตั ิภาระกิจต่างๆโดยมีโครงสร้างการแบ่งงานและอัตรากําลังดังต่อไปนี=
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แผนภูมิแสดงจํานวนอัตรากําลังและตําแหน่ งตามโครงสร้ างการแบ่ งงานภายในของสํานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แผนภูมิที 1-1

4

แผนภูมิแสดงโครงสร้างการแบ่งงานภายในและอัตรากําลังของสํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
สํ านักงานผู้อาํ นวยการ

งานบริหารทัว ไป

- สารบรรณ
- ธุรการ
- บุคลากร
- พัสดุ - ครุ ภณ
ั ฑ์
- งบประมาณ
- จัดพิมพ์
- การเงินและบัญชี

7

กลุ่มวิชาการ

กลุ่มทะเบียนและประมวลผล

16

-- สารบรรณ -- ประชาสัมพันธ์-

-

ศูนย์การจัดการความรู้ 7

งานหลักสูกสูตตรและมาตรฐานการศึ
รและมาตรฐานการศึกษา
- งานทะเบี
'1
- คลังความรู ้ดา้ อนการจั
ดการความรู
งานหลั
ษา
- งานรัยบนสายที
เข้าและทะเบี
ยนประวัติ
- ประมวลผลและข้
มูลระบบ
FIS ้
งานส่งงเสริ
เสริมมและพั
และพัฒนาวิชาการ
- งานทะเบี
ยนสายที' 2 บรองผลการศึกษา - งานพั
- สร้
างเครื อข่การตามยุ
ยเชื'อมโยงความรู
ั ภายใน
งานส่
าการ ด้าศูนวิ
-้ งานตรวจสอบและรั
ฒนาองค์
ทธศาสตร์้ทข= งองรั
ฐ
นย์ชกาการ
ารจัดการความรู
งานทะเบี
ยนสายที' 3 ้
งานสหกิจศึกษาและฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ- คลังความรู- ้ดา้ นการจั
ทยาลัย
ดการความรู
- งานประมวลผลและสารสนเทศ
- งานพัและภายนอกมหาวิ
ฒนาระบบราชการตามนโยบาย
- วางแผนพัฒนารู ปแบบข้อมูลสารสนเทศ
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
การเงิน
- สร้างเครื อ- ข่ายเชื
'อมโยงความรู
้ท= งั ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัของรั
คณะกรรมการจั
ดทํายุทธศาสตร์และ ยฯ ฐ (PMQA) ระบบ ISO
- บริ
การข้อมูลสารสนเทศของงานจั
การบัญชี
ด้านสารสนเทศ
- งานติ
ดตามและประเมิ
นผลการปฏิบตั ดิงการ
าน
บริ
ห
ารจั
ด
การความรู
้
ใ
นองค์
ก
ร
ความรู ้
แผนงานละงบประมาณ
- วางแผนพัฒนารู ปแบบข้อมูลสารสนเทศ
- งานจัดทําและพัฒนาระบบคุณภาพ RMUTP QA
ติดตามประเมินผล
- บริ การข้อมูลสารสนเทศของงานจัดการความรู ้

งานบริ หารและวางแผน

งานวิชาการและวิจยั

5
:

13

44

คูม่ ือ SAR ปี การศึกษา 2555 สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

อัตรากําลังและตําแหน่ งตามโครงสร้ างการแบ่ งงานภายในของสํานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แผนภูมิที 1-2

สํ านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 44
หัวหน้าสํานักงานผูอ้ าํ นวยการสํานัก 1

ตารางที 2
งานบริหารทัว ไป

7

- เจ้าหน้าที'บริ หารงานทัว' ไปชํานาญการ (1)
- เจ้าหน้าที'บริ หารงานทัว' ไปปฏิบตั ิการ (6)

:

กลุ่มงานวิชาการ

13

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
13

16
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7

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ (1)
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ (1)
- นักวิชาการศึกษาชํานาญการ (1)
- งานหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา (5)
- งานทะเบียนสายที' 1 (4)
- นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ (2)
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ (1)
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ (1)
- เจ้าหน้าที'บริ หารงานทัว' ไปชํานาญการ (1)
- เจ้าหน้าที'บริ หารงานทัว' ไปปฏิบตั ิการ (2)
นักวิชาการศึ
กษาปฏิ
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ (4)
- งานทะเบี
ยนสายที
' 2 บ(4)ตั ิการ (3)
นักวิชาการศึกษาชํานาญการบรองผลการศึ
(1)
- งานส่ งเสริ มและพัฒนาวิชาการ (3)
- งานตรวจสอบและรั
กษา(4)
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ (3)
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ (1)
นักวิชาการศึกษา 7(1)
- งานทะเบียนสายที' 3 (4)
นักวิจชศึาการศึ
กษาปฏิ
บตั ิการ (2) วชิ าชีพ (4) นักนัวิกชาการศึ
วิชาการศึ
ษา 3-6(3)
- งานสหกิ
กษาและฝึ
กประสบการณ์
กษาชํากนาญการ
(1)
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ (3)
- งานประมวลผลและสารสนเทศ(5)
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ (1)
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (3)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7(1)
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ (3)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชาํ นาญการ (1)
วิชาการคอมพิ
นักนัวิชกาการคอมพิ
วเตอร์ปฏิวบเตอร์
ตั ิการ 3(2)-6(2)
6
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3-6(1)
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3. สถานทีต 9งั
สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ตั=งอยูช่ = นั ที' 1 ชั=นที' 4 และชั=นที' 5 อาคาร 1 ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขที' 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร 10300
4. วิสัยทัศน์ /ภารกิจ/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ของสํ านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วิสัยทัศน์ หน่วยงานหลักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ที'ทนั สมัยตามมาตรฐานสากล
พันธกิจ
1. สนับสนุนและส่ งเสริ มการพัฒนาหลักสู ตรของทุกคณะให้เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)และตามความต้องการของสถานประกอบการ
2. ส่ งเสริ มการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนของทุกคณะให้มีคุณภาพ
3. พัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษาและระบบประมวลผลการศึกษาให้ทนั สมัย ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
4. พัฒนาระบบการให้บริ การข้อมูลด้านวิชาการและงานทะเบียนให้นกั ศึกษา อาจารย์ และบุคคลทัว' ไป
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
5. พัฒนาหน่วยงานให้มีขีดความสามารถในการบริ หารจัดการอย่างมีคุณภาพ
เป้าหมาย
1. เพื'อให้มีหลักสู ตรที'ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2. เพื'อให้การจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางที'มีประสิ ทธิภาพและมีคุณภาพได้
มาตรฐานด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี
3. เพื'อให้มีระบบทะเบียนและการประมวลผลการศึกษาที'มีประสิ ทธิภาพทันสมัยเพื'อรองรับการ
ปรับเปลี'ยนเข้าสู่ การดําเนินงาน แบบ e-university
4. เพื'อให้มีระบบบริ การข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการและงานทะเบียนสําหรับ นักศึกษา อาจารย์
และบุคคลทัว' ไปที'ทนั สมัยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
5. เพื'อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ถึงพร้อมซึ'งอุดมการณ์และทักษะคุณภาพในการเรี ยนรู ้และการ
ให้บริ การสมัยใหม่ที'มีผรู ้ ับบริ การเป็ นศูนย์กลาง
นโยบาย
1. พัฒนาหน่วยงานและระบบบริ หารจัดการให้มีศกั ยภาพพร้อมสําหรับการดําเนินงานตามพันธกิจให้มี
คุณภาพ ได้มาตรฐานเป็ นที'พึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
2. สนับสนุนส่ งเสริ มการพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที'เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน
3. พัฒนาและปรับปรุ งการบริ หารและการบริ การงานวิชาการและงานทะเบียนให้มีท=งั ประสิ ทธิภาพและ
คุณภาพ

: คูม่ ือ SAR ปี การศึกษา 2555 สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
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4.

5.
6.
7.
8.

นําเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้เป็ นเครื' องมือการบริ หารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ที'เกี'ยวข้องกับการ
บริ หารงานวิชาการและการบริ การแก่นกั ศึกษา คณะ สํานัก มหาวิทยาลัย ฯ และหน่วยงานอื'นที'
เกี'ยวข้อง
พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้ถึงพร้อม ซึ'งอุดมการณ์และทักษะคุณภาพในการให้บริ การทาง
วิชาการและงานทะเบียนด้วยเทคโนโลยีที'ทนั สมัย
สร้างบรรยากาศความร่ วมมือในการบริ การให้เกียรติและความเคารพซึ'งกันและกันทั=งหน่วยงานภายใน
และกับหน่วยงานอื'น
สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับของหน่วยงาน มีวนิ ยั มีความสามัคคี เสี ยสละ และความรักต่อ
หน่วยงาน
ส่ งเสริ มให้บุคลากรของหน่วยงานทุกระดับร่ วมมือร่ วมใจในการทํานุบาํ รุ งศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
สิ' งแวดล้อม และรู ้จกั สิ ทธิหน้าที'ในฐานะพลเมืองที'ดีของประเทศ

5. การวิเคราะห์ ปัจจัยภายในและภายนอกของสํ านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เป็ นการวิเ คราะห์ ส ภาวะแวดล้อ มภายใต้ส ถานการณ์ ปั จจุ บ ันที' เป็ นเหตุ ที' ส่ ง ผลกระทบต่อ การ
ดําเนิ นงานของสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ซึ' งสามารถแยกการวิเคราะห์ออกเป็ นตามสภาวะของ
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ได้ดงั นี=
1 การวิเคราะห์ สถานการณ์จากปัจจัยภายใน
เป็ นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั จากจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ตาม
สภาวะแวดล้อมภายในของสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
1. คณะกรรมการประจําสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงาน 1. คณะกรรมการประจํา สํา นัก ส่ ง เสริ ม วิช าการ
ทะเบียนมีความมุง่ มัน' ในการพัฒนางาน
และงานทะเบียนมีภาระงานอื'นๆ ค่อนข้างมาก
2. สํา นัก ส่ ง เสริ ม วิช าการและงานทะเบี ย นมี ระบบ
จึงทําให้ขาดความต่อเนื'องในการพัฒนางาน
บริ หารงานเป็ นขั=นตอนทําให้ประสานงานภายใน
2. ขากความชัดเจนในทิศทางและแนวทางในการ
หน่วยงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ปฏิ บั ติ เ นื' อ งจ า ก อ ยู่ ใ น ช่ ว งป รั บเ ปลี' ย น
3. การบริ หารงานเป็ นการกระจายอํานาจสู่ หน่วยงาน
โครงสร้างการบริ หารงานของหน่วยงาน
ระดับ ล่ า งมี ค วามคล่ อ งตัว ในการตัด สิ น ใจและ
3. ความร่ วมมื อระหว่า งคณะกับ สํา นัก ส่ ง เสริ ม
สามารถปฏิบตั ิงานให้บรรลุได้อย่างรวดเร็ ว
วิชาการและงานทะเบียนยังไม่ดีเท่าที'ควร ทํา
4. บุคลากรในระดับบริ หารมีศกั ยภาพในการปฏิบตั ิ
ให้งานที'จะต้องดําเนินการมีความล้าช้า
หน้าที'ในตําแหน่งได้เป็ นอย่างดี
4. บุ ค ล าก รใ นส่ วนงานด้ า นทะ เบี ย นแล ะ
5. บุคลากรในระดับปฏิบตั ิการอุทิศตน อุทิศเวลาใน
ประมวลผลยัง ขาดความรอบครอบในการ
การทํางานอย่างเข้มแข็ง
ปฏิบตั ิงาน โดยเฉพาะข้อมูลที'เป็ นตัวเลข
6. สํ า นั ก มี ร ะบบเทคโนโลยี ที' ท ั น สมั ย ในการ
5. บุ ค ลากรยัง ไม่ เข้า ใจในระบบทะเบี ย นแต่ล ะ
ปฏิ บ ัติ ง านด้า นการเรี ย นการสอน เช่ น การรั บ
Menu อย่างท่องแท้
: คูม่ ือ SAR ปี การศึกษา 2555 สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
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สมัค รต่อ , การลงทะเบี ย นเรี ย น,การแจ้ง ผลการ
เรี ยน,การวัดและประเมินผลการเรี ยน ฯลฯ
7. มี ร ะ บบก ารพั ฒ นาและ บริ หารหลั ก สู ตรที'
สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนและการพัฒนา
หลักสู ตรให้กบั ทุกคณะ
8. หน่ วยงานทุกหน่ วยงานของสํานักฯมีโอกาสเท่า
เทียบในการวางแผนและเสนองบประมาณสําหรับ
งาน/โครงการที'รับผิดชอบ

6. บุ ค ลากรขาดทัก ษะในการจัด ทํา แผนและ
โครงการ
7. สํ า นัก ฯ ยัง มี บุ ค ลากรไม่ เ ป็ นไปตามกรอบ
อัตรากําลังที'ได้รับการอนุมตั ิจากมหาวิทยาลัย
8. บุ ค ลากรของสํ า นัก ฯ ยัง ขาดการที' จ ะสร้ า ง
ความสัมพันธ์กบั หน่วยงานอื'น เช่น คณะ กอง
ต่างๆ เป็ นต้น

2 การวิเคราะห์ สถานการณ์จากปัจจัยภายนอก
เป็ นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั จากโอกาส (Opportunity) และข้อจํากัด (Threat) ตาม
สภาพแวดล้อมภายนอกที'มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน คือ
โอกาส (Opportunity)
ตามเป้ าประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ
1. เป็ นแหล่งการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิ ง
บูรณาการที'เข้มแข็งและได้มาตรฐานสากล
1.1 บูรณาการหลักสู ตรแบบองค์รวม
- พัฒนาหลักสู ตรเพื'อตอบสนองความต้องการ
ของสังคมทุกระดับการศึกษา
- พัฒนาหลักสู ตรระยะสั=น
- พัฒนาหลักสู ตรต่อยอดให้ผทู ้ ี'มีงานทํา
- พัฒนาหลักสู ตร 2 ปริ ญญาและหลักสู ตร
ทางเลือก
- พัฒนาหลักสู ตรนานาชาติ
- พัฒนาหลักสู ตรร่ วมกับองค์กรภาครัฐและ เอกชน
- พัฒนาการเรี ยนการสอนด้วยตนเอง (E-Learning)
- พัฒนาระบบเทียบโอนประสบการณ์
- การประเมินผลหลักสู ตรอย่างต่อเนื'อง
1.2 สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง
- จัดทํามาตรฐานวิชาชีพ
- ส่ ง เ ส ริ ม ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศ
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ข้ อจํากัด (Threat)
1. ปั จ จุ บ ัน มี ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเกิ ด ขึ= นใหม่ ของ
สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ งจัดตั=งวิทยาเขตหรื อศูนย์ใน
ท้องถิ' นเพิ'มขึ=น รวมทั=งวิทยาลัยในสังกัดคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาเริ' มเปิ ดหลักสู ตรปริ ญญาตรี มากขึ=น ทําให้
เกิ ดการแข่ง ขันในการเปิ ดรั บ นัก ศึ ก ษา เข้า ศึ ก ษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา เพิม' ขึ=น
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอยูใ่ นช่วง
ของการพัฒนาจึงต้องเตรี ยมความพร้ อมในหลายๆ ด้าน
ทําให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยเกิ ดความสับสนและขาด
ความมัน' ใจ เนื'องจากไม่ทราบแนวทางบริ หารและปฏิบตั ิ
ที'ชดั เจน
3. จํานวนนักเรี ยนที'สาํ เร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพลดน้อยลง เนื'องจาอัตราการ
เพิ'มของประชากรที'ลดลง ส่ งผลให้จาํ นวนนักเรี ยนที'จะ
เข้าศึกษาต่อลดลงด้วย
4. นโยบายของมหาวิ ท ยาลัย ฯ ที' มี ต่ อ สํ า นัก ส่ ง เสริ ม
วิชาการและงานทะเบี ยน ไม่ชัดเจนและให้ความสนใจ
เท่าที'ควรที'จะกําหนดกรอบของการดําเนินงานของสํานัก
ฯว่าจะไปในทิศทางใด
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1.3 บริ หารจัดการเชิงรุ ก
- สร้ างเครื อข่ายฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื'อ
การบริ การด้านวิชาการและทะเบียนนักศึกษา
- ปรังปรุ งพัฒนาระบบงานสู่ การเปลี'ยนแปลง
- พัฒนาระบบสื' อสารทั=งภายในและภายนอก
องค์กร
2. สร้างคนคุณภาพสู่ โลกอาชีพ(สร้างคนมีคนเก่งที'มี
ทักษะวิชาชีพ)
2.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ
- ส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิทาง
การศึกษาให้สูงขึ=น
- ฝึ กอบรมคณาจารย์สู่ การเป็ นอาจารย์แห่งอนาคต
- พัฒนาประสิ ทธิภาพการทํางานสายสนับสนุน
- พัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ
2.2 จัด หาทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาให้ เ พี ย งพอ
ภายใต้ระบบบริ หารจัดการแบบธรรมาภิบาล
- พัฒนาระบบบริ หารและระบบปฏิ บ ตั ิงานให้
รวดเร็ วโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปรับปรุ งกฎระเบียบและข้อบังคับในด้าน
วิชาการให้มีประสิ ทธิภาพ
- ส่ งเสริ มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
- พัฒนาระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ทางด้าน
งานทะเบียนและวิชาการโดยเฉพาะ
- ปรับปรุ งระบบสารสนเทศเพื'อการกํากับ
ติดตาม ประเมินผลด้านงานทะเบียนการศึกษา
และวิชาการ
2.3 ให้บริ การวิชาการเพื'อการแข่งขัน และสร้างรายได้
- เป็ นศูนย์กลางในการประสานงานด้านวิชาการ
ระหว่างคณะ ศูนย์ สํานัก สถาบัน
-เป็ นศูนย์กลางในการให้บริ การข้อมูลสารสนเทศ
ทางวิชาการ แก่ อาจารย์,นักศึกษา,ผูป้ กครอง
และหน่วยงานอื'นๆ
: คูม่ ือ SAR ปี การศึกษา 2555 สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

5. นโยบายการชะลออัต รากํา ลัง ของภาครั ฐ มี ผ ลต่ อ
อัต รากํา ลัง บุ ค ลากรในการปฏิ บ ัติ ง าน ขณะเดี ย วกัน
ปริ มาณงานที'เป็ นภาระของสํานักฯเพิ'มขึ=น ทําให้บุคลากร
ที'มีอยูม่ ีภาระงานที'ปฏิบตั ิมากเกินไป
6. ขาดการสนั บ สนุ น และการเห็ น ความสํ า คัญ จาก
ผูบ้ ริ หารระดับ สู งที'มี ต่อสํานักส่ งเสริ มวิช าการและงาน
ทะเบีย นทั=ง ๆที'สํา นัก ส่ งเสริ ม วิชาการและงานทะเบี ย น
เป็ นด่านแรกที'ตอ้ งรับทรัพยากร(นักศึกษา) ที'สําคัญที'สุด
หากขาดทรัพยากรนี=แล้วใช้ มหาวิทยาลัยฯจะอยูไ่ ม่ได้เลย
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6. ข้ อมูลทัว ไปของหน่ วยงาน
6.1 การดําเนินงานของสํ านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
การปฏิรูประบบบริ หารของสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน คือ การปรับปรุ งเปลี'ยนแปลง
ระบบบริ หารงานเพื'อให้มีสมรรถนะสู งขึ= น และมีขีดความสามารถในการปฏิ บตั ิง านตามบทบาทภารกิ จที'
ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการบรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างมีคุณภาพ จึงจําเป็ นต้องเริ' มที'การ
ปรับปรุ งบทบาทภารกิจของสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนให้ชดั เจน และการจัดระบบบริ หารงานให้
มีกลไกที'มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล (Efficiency and Effectiveness) โดยมีหลักการในการดําเนินงาน
4 ประการ คือ
6.1.1 จัดโครงสร้างการบริ หารงานให้มีความคล่องตัวมีเอกภาพในการตัดสิ นใจ รับผิดชอบและ
แก้ปัญหาโดยมีบทบาทภารกิจที'ชดั เจนวัดผลสําเร็ จได้ และมีสายสัมพันธ์ในการดําเนิ นงานบทบาทภารกิจที'
เกี'ยวเนื' องกัน มีผรู ้ ับผิดชอบการบริ หารงานและผลงานตามบทบาทภารกิจที'ได้รับมอบหมายที'ชดั เจนทั=งใน
ระดับบริ หารและระดับปฏิบตั ิการ
6.1.2 สร้างระบบการทํางานที'ส= ัน รวดเร็ ว มีผรู ้ ับผิดชอบ วัดผลงานได้โดยให้ค่าตอบแทนตาม
ผลงาน ตั=งแต่การเลื'อนขั=น การให้คา่ ตอบแทนที'เน้นผลงานที'เป็ นระบบเปิ ดมากขึ=น เป็ นระบบที'โปร่ งใส และ
เป็ นธรรม เพื'อให้เกิดการแข่งขันทั=งระดับบริ หาร และระดับปฏิบตั ิการ
6.1.3 พัฒนากลไกในการดําเนิ นงานส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ให้มีประสิ ทธิ ภาพและ
สามารถแข่งขันกับหน่วยงานประเภทเดียวกันได้ท= งั ด้านต้นทุน การดําเนินงาน คุณภาพในการให้บริ การและ
ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
6.1.4 พัฒนาและปรับทัศนคติและกรอบความคิดของบุคลากรในหน่วยงานให้มีอุดมการณ์ในการ
ปฏิบตั ิงาน คือ ตั=งมัน' ในความเป็ นธรรมมุ่งมัน' ในความเป็ นเลิศ เชื' อมัน' ในคุณค่าของตน และถือมัน' ในความ
รับผิดชอบต่อผูร้ ับบริ การ ในสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ให้เป็ นผูท้ าํ งานที'มีมาตรฐานในวิชาชี พ
มีจรรยาบรรณในการทํางาน มีการให้บริ การที'เป็ นมาตรฐานเดียวกัน

: คูม่ ือ SAR ปี การศึกษา 2555 สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
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แต่ท=งั นี=ความสําเร็ จของการดําเนินงาน มิได้ข= ึนอยูก่ บั หลักการดังกล่าวข้างต้นแต่เพียงลําพัง ซึ'งปัจจัย
สู่ ความสําเร็ จของการบริ หารจัดการของสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนจะรวมถึง
• การมีวสิ ัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้ าหมาย (Goal) และกลยุทธ์ (Strategy)
• เป้ าหมายและแผนการดําเนินงานที'ชดั เจน (Clear Objectives and Business Plan)
• การจัดสรรทรัพยากร (บุคลากร และงบประมาณ) ที'เพียงพอ
• ระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจที'มีประสิ ทธิภาพ
• ความคล่องตัวในการบริ หารจัดการ
• เครื' องมือ/ เทคโนโลยีในการบริ หาร
• ระบบสารสนเทศในการบริ หารที'มีประสิ ทธิภาพ
7. บุคลากร : ตามเอกสารทีแนบ ตารางที 1-1 ถึง 1-5 แสดงอัตรากําลังประเภทข้ าราชการ
สํ านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปี งบประมาณ 2555

: คูม่ ือ SAR ปี การศึกษา 2555 สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
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ตารางที 1-1 แสดงอัตรากําลังประเภทข้ าราชการ
สํ านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปี งบประมาณ 2555
ลําดับ

1.

ชือ-สกุล

นายมนตรี รัตนวิจิตร

2.

นายพงศกร หิ รัญโรจน์

3.

ผศ.สุขจิตร ตั=งเจริ ญ

4.

นางณิ ชกมล ยมนา

5.

นางรวินนั ท์ การะเกษ

6.
7.

นางจรรยา ยิง' ยวด
นางสาวกมลภัทร นวานุช

วุฒิการศึกษา

กศ.ม. (เคมี)
กศ.บ. (เคมี)
บธ.บ.(ระบบ
สารสนเทศ)
กศ.ม.(คณิ ตศาสตร์)
ค.บ..(คณิ ตศาสตร์)
ค.บ.(คหกรรมทัว' ไป)
รป.ม.(การบริ หาร
ทัว' ไป)
ค.บ. (การบริ หาร
โรงเรี ยน)
บธ.บ.(การจัดการ)

ตําแหน่ ง

นักวิชาการศึกษา

ผูอ้ าํ นวยการสํานัก
ส่งเสริ มฯ
อาจารย์
รองผูอ้ าํ นวยการ
สํานักส่งเสริ มฯ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองผูอ้ าํ นวยการ
สํานักส่งเสริ มฯ
นักวิชาการศึกษา หัวหน้างานส่งเสริ มและ
พัฒนาวิชาการ
นักวิชาการศึกษา หัวหน้างานสหกิจศึกษา
และฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

นักวิชาการศึกษา

ศศ.บ.(การจัดการทัว' ไป)นักวิชาการศึกษา

: คูม่ ือ SAR ปี การศึกษา 2555 สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

ตําแหน่ งบริหาร

เลข
ตําแหน่ ง

ระดับ

เลขทีบ ัตรประชาชน

10763 ชํานาญการ 3-2401-00346-10-6
พิเศษ

11083

3-1014-02380-62-7

11199

3-2098-00079-52-4

10769 ชํานาญการ 3-1201-01955-87-5
10772 ชํานาญการ 3-1002-03062-67-5
พิเศษ

หัวหน้างานหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา

10764 ชํานาญการ 3-7499-00429-82-4

หัวหน้างานทะเบียน
สาย 1

10786 ชํานาญการ 3-1020-00999-50-0

พิเศษ

ว.ด.ป.
เกิด

ว.ด.ป.
เงิน
เริมรับ
เดือน
ราชการ
25พย. 1 ธค. 23 53,080
2498
19 ธค. 21 พย.34 33,090
2506
18 สค. 1 มิ.ย. 44 27,130
2515
23 เมย. 22 กพ.36 24,480
2510
11 กย. 11 มค.22 47,530
2500

เกษียณ
อายุ
30 ก.ย. 2559
30 ก.ย. 2567
30 ก.ย. 2575
30 ก.ย. 2570
30 ก.ย. 2560

26 กย. 18 กค.22 41,810 30 ก.ย. 2558
2498
7 มิ.ย. 4 ธ.ค. 29 29,250- 30 ก.ย. 2568
2508

หมาย
เหตุ
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สํ านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปี งบประมาณ 2555
ลําดับ

ชือ-สกุล

8.

นางสาวรุ่ งฤดี พรสกุลเลิศชัย

9.

นางสุขาวดี ขํามา

10.

นางภัครัตน์ เชื=อนเคนทร์

11.

นางสาวอุไรวรรณ
อิ'มสุขวิริยะกุล
นายสื บพงศ์ สนามทอง

12.

วุฒิการศึกษา

ตําแหน่ ง

ตําแหน่ งบริหาร

นางสาวละมัย บุตรลพ

เลขทีบ ัตรประชาชน

ว.ด.ป. ว.ด.ป.
เกิด เริมรับ
ราชการ
31 มค. 1 สค.45
2518

เงิน เกษียณ
เดือน อายุ
16,510 30 ก.ย.
2578

47,480 30 ก.ย.
2559

วศ.ม. (วิศวกรรม
นักวิชาการศึกษา
10765
เกษตร)
วศ.บ.(วิศวกรรม
เกษตร)
ค.บ.(บริ หารโรงเรี ยน) ผูบ้ ริ หาร
หัวหน้าสํานักงาน
10755
ผูอ้ าํ นวยการสํานัก

ปฏิบตั ิการ

3-1304-00258-12-2

ผูอ้ าํ นวยการ
กองหรื อ
เทียบเท่า

3-1012-00006-45-7

1 พย.
2498

กศ.ม. (การอุดมศึกษา) นักวิชาการศึกษา หัวหน้างานทะเบียน 10785
สาย 3
ค.บ. (จิตวิทยา-แนะ
แนว)
ค.บ. (บริ หารโรงเรี ยน) นักวิชาการศึกษา หัวหน้ากลุ่มทะเบียน 10777

ชํานาญการ

3-1021-01833-20-8

1 เมย. 1 ธค.
2505 2529

33,370- 30 ก.ย.
2565

6 พย.
2499
16 กย.
2503
27 มค.
2516

37,310.- 30 ก.ย.
2560
25,390 30 ก.ย.
2563
18,870.- 30 ก.ย.
2576

ชํานาญการ 3-1022-00933-51-1

และประมวลผล

ปวส. (การตลาด)

ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ หาร หัวหน้างานบริ หาร
งานทัว' ไป

13.

เลขที ระดับ
ตําแหน่ ง

บ.ธม. (การจัดการ
ทัว' ไป)
ศศ.บ.(การจัดการ
ทัว' ไป)

: คูม่ ือ SAR ปี การศึกษา 2555 สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

นักวิชาการศึกษา หัวหน้างานทะเบียน
สาย 2

10762

ชํานาญ 3-1014-01303-77-7
งาน
10781 ชํานาญการ 3-1014-02242-38-1

11 มีค.
2523

2 มค.
2524
2 มค.
2528
20 เมย.
2541

หมาย
เหตุ
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ตารางที 1-2 แสดงอัตรากําลังประเภทลูกจ้ างประจํา
สํ านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปี งบประมาณ 2555
ลําดับ

ชือ-สกุล

1.

นางจินตนา มีสานุ

2.

นางฐิตาภา เสนีเศรษฐ

วุฒิการศึกษา

ปวช.
(เลขานุการ)
ปวส.
(การตลาด)

ตําแหน่ ง

ตําแหน่ งบริหาร เลขที ระดับ
ตําแหน่ ง

เลขทีบ ัตรประชาชน

พนักงานธุรการ 4

40758

3-3601-01414-16-3

พนักงานธุรการ 4

40788

3-4199-00731-99-0

ว.ด.ป. ว.ด.ป.
เกิด เริมรับ
ราชการ
20 กพ. 10 มีค.
2503 2540
20 มีค. 14 มิย.
2510 2539

เงิน เกษียณ
เดือน อายุ

หมาย
เหตุ

19,000.- 30 ก.ย.
2563
18,440.- 30 ก.ย.
2570

ตารางที 1-3 แสดงอัตรากําลังประเภทพนักงานราชการ
สํ านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปี งบประมาณ 2555
ลําดับ

1.

ชือ-สกุล

นางสาวสุรียพ์ ร รอดทอง

วุฒิการศึกษา

ตําแหน่ ง

บธ.บ.
นักวิชาการศึกษา
(การจัดการทัว' ไป)

: คูม่ ือ SAR ปี การศึกษา 2555 สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

ตําแหน่ งบริหาร

เลขที ระดับ
ตําแหน่ ง

เลขทีบ ัตรประชาชน

30779

3-1002-02116-10-1

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

เงิน เกษียณ
เดือน อายุ
16,880.-

หมาย
เหตุ

15

ตารางที 1-4 แสดงอัตรากําลังประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยฯ
สํ านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปี งบประมาณ 2555
ลําดับ

ชือ-สกุล

วุฒิการศึกษา

ตําแหน่ ง

ตําแหน่ งบริหาร

เลขที ระดับ
ตําแหน่ ง

เลขทีบ ัตรประชาชน

ว.ด.ป. ว.ด.ป.
เกิด เริมรับ
ราชการ
9 พ.ค. 15 ส.ค.
2518 54

เงิน เกษียณ
เดือน อายุ

1

นายนภู จ้างประเสริ ฐ

น.บ.
(นิติศาสตร์)

เจ้าหน้าที'บริ หาร
งานทัว' ไป

20757

3-1012-02463-87-1

2

นางสาวปิ ยาณี จินาพันธ์

บ.ธ.ม. (การพัฒนา เจ้าหน้าที'บริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์เพื'อ งานทัว' ไป
ธุรกิจอุตสนาหกรรม)
บธ.บ.
(การตลาด)

20759

3-1020-02462-80-5

4 พ.ค. 19 กค 55 13,410
2517

3

นางสาวรพีพร จักษุบท

20760

1-3499-00070-08-4

29 ก.ย. 1 มี.ค.
28
2556

13,410

4

นางสาวอรอนงค์ งามวิไล

คศ.บ.
เจ้าหน้าที'บริ หารงาน
(คหกรรมศาสตร์ – ทัว' ไป
ธุรกิจงานประดิษฐ์)
วท.บ
นักวิชาการศึกษา
(ชีววิทยา)

20766

3-3310-00124-77-2

20 มี.ค 1 เม.ย.
22
2552

14,480.--

: คูม่ ือ SAR ปี การศึกษา 2555 สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

14,090

หมาย
เหตุ

16

สํ านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปี งบประมาณ 2555
ลําดับ

ชือ-สกุล

วุฒิการศึกษา

5

นางทัศนีย ์ วงศ์แตง

บธ.บ.(การบัญชี)

นักวิชาการศึกษา

20770

6

นางสาวบุญวิภา ธนะโชติ

นักวิชาการศึกษา

20778

3-1104-01182-09-0

7

นางสาวจริ ยา สุดกระโทก

นักวิชาการศึกษา

20782

3-3099-01073-99-7

8

นายชรัมภ์ ตันสุ วฒั น์

นักวิชาการศึกษา

20783

9

นางสาวอุมาพร เสื อจําศิล

ศศ.บ.
(การจัดการทัว' ไป)
บ.ธ.ม. (การตลาด)
บธ.บ.
(การจัดการทัว' ไป)
บธ.บ.
(สารสนเทศ)
บธ.บ.
(คอมพิวเตอร์)

นักวิชาการศึกษา

20787

: คูม่ ือ SAR ปี การศึกษา 2555 สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

ตําแหน่ ง

ตําแหน่ งบริหาร

เลขที ระดับ
ตําแหน่ ง
20700

เลขทีบ ัตรประชาชน

3-1018-00853-63-1

ว.ด.ป. ว.ด.ป.
เงิน เกษียณ
เกิด เริมรับ
เดือน อายุ
ราชการ
19 กค
13,410
5 เม.ย
2555
2520
18 เม.ย.
2519
19 ก.พ.
2525

1 เม.ย.
2552

14,480.-

15 ส.ค.
2554

13,820

3-1020-01881-53-7

19 ส.ค.
2526

9 ก.ย.
2554

13,820

1-1002-00018-61-0

16 มี.ค
25 27

24 ก.ย
2550

15,370.-

หมาย
เหตุ

17

สํ านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปี งบประมาณ 2555
ลําดับ ชื'อ-สกุล

10

นายคเณศ

เจ๊ะแล

11

นายชยากร พจมานพิมล

12

นายปิ โยรส เทพรส

วุฒิการศึกษา

ตําแหน่ง

ตําแหน่งบริ หาร

เลขที'
ตําแหน่ง

คอ.บ.
(วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์)
วศ.บ.
(วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์)
วท.บ.
(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

นักวิชาการคอม
พิวเตอร์

หัวหน้างานเทคโนโล
ยีสารสนเทศ

: คูม่ ือ SAR ปี การศึกษา 2555 สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

ระดับ เลขที'บตั รประชาชน

ว.ด.ป.
เกิด

ว.ด.ป. เงิน
เริ' มรับ เดือน
ราชการ
16 กค. 51 14,800.-

20789

3-9402-00557-78-1

21 พ.ย.
2524

นักวิชาการคอม
พิวเตอร์

20790

1-1002-00056-69-4

23 ส.ค
2527

30 พ.ย. 55 13,410

นักวิชาการคอม
พิวเตอร์

20791

1-1002-00403-69-6

10 ส.ค.
2531

30 พ.ย. 55 13,410

เกษียณ หมาย
อายุ เหตุ
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ตารางที 1-5 แสดงอัตรากําลังประเภทลูกจ้ างชัวคราว
สํ านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปี งบประมาณ 2555
ลําดับ

1.
2.

ชือ-สกุล

วุฒิการศึกษา

นางสาวพรรณทิภา มลิลาวรรณ บธ.บ.
(การตลาด)
นางสาวลัดดา ชาตรู ปะเสวี
บธ.บ.(การบัญชี)

ตําแหน่ ง

ตําแหน่ งบริหาร เลขที
ตําแหน่ ง

ระดับ เลขทีบ ัตรประชาชน

ว.ด.ป.
เกิด

ว.ด.ป.
เริมรับ
ราชการ

เงิน
เดือน

19 เม.ย.
2522
24 พค.
2523
20 ก.ค.
2528

10 มค.
2550
1 กค.
2550
1 ก.ย.
2553

11,680

เจ้าหน้าที'บริ หาร
งานทัว' ไป
นักวิชาการศึกษา

3-1021-01150-52-6

เจ้าหน้าที'
บริ หารงาน
ทัว' ไป

1-102000292-60-4

นักวิชาการ
ศึกษา
บธ.บ. (บริ หารธุรกิจ นักวิชาการ
การจัดการทัว' ไป) ศึกษา

1-1002-00229-56-4

30 มี.ค.
2529

23 ก.พ.
2552

11,680

3-1014-01045-25-1

26 พ.ย.
2525

23 ก.พ.
2552

11,680

3.

นางสาวเทียมแข
ณรงค์เตชกุล

นศ.บ.
(ประชาสัมพันธ์)

4.

นายคุมพล เอี'ยมในวงษ์

นศ.บ. (โฆษณา)

5.

นายวิลาส วิถีไพร

: คูม่ ือ SAR ปี การศึกษา 2555 สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

3-1004-00640-09-4

11,680
11,68
0

เกษีย
ณ
อายุ

หมาย
เหตุ

19

สํ านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจําปี งบประมาณ 2555
ลําดับ

ชือ-สกุล

วุฒิการศึกษา

6.

นางสาวพรรณี คร้ามศรี

ปวช (เลขานุการ)

7.

นางสาวอรอนงค์ ยิม= เรื อง

ปวช.( การบัญชี)

: คูม่ ือ SAR ปี การศึกษา 2555 สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

ตําแหน่ ง

ผูป้ ฏิบตั ิงาน
บริ หาร
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
บริ หาร

ตําแหน่ งบริหาร เลขที
ตําแหน่ ง

ระดับ เลขทีบ ัตรประชาชน

ว.ด.ป.
เกิด

ว.ด.ป.
เริมรับ
ราชการ

เงิน
เดือน

3-1002-03410-48-7

2 ก.พ.
2507
19 มี.ค.
2522

1 ธ.ค.
2551
1 ก.ย.
2553

7,620.-

3-1201-00095-61-9

7,620.-

เกษีย
ณ
อายุ

หมาย
เหตุ

19

8. อาคาร สถานที
5.1 มีอาคารสถานที ตามพืน9 ทีด ําเนินงาน 4 เขตพืน9 ที คือ
1. เขตพืน9 ที ชั9น 1 อาคาร 1 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (เทเวศร์ ) สํานักงาน
บริ การนักศึกษาและบุคคลทัว' ไป ด้วยระบบ One Stop Service
2. เขตพืน9 ที ชั9น 4 อาคาร 1 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (เทเวศร์ ) เป็ นที'ทาํ การ
ห้องผูอ้ าํ นวยการ ห้องกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล และห้องกลุ่มวิชาการ
3. เขตพืน9 ที ชั9น 4 ครึง อาคาร 1 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (เทเวศร์ ) เป็ นห้องเก็บ
เอกสาร และห้องนํ=า
4. เขตพืน9 ที ชั9น 5 อาคาร 1 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (เทเวศร์ ) เป็ นที'ทาํ การ
สํานักผูอ้ าํ นวยการ

: คูม่ ือ SAR ปี การศึกษา 2555 สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

9. ครุภัณฑ์

รายละเอียดครุภัณฑ์
หน่ วยงาน สํ านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ณ วันที 30 กันยายน 2555
รายการ

ราคาต่ อหน่ วย

20

จํานวน

หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์

จํานวนเงินสุ ทธิ

ค่ าเสือมราคาสะสม

คงเหลือ

12,305.00

1

1-7490-018-0001/1-49

12,305.00

7,895.71

4,409.29

171,999.99

1

1-7430-003-0001/1-49

171,999.99

104,633.33

67,366.66

3 เครื องพิมพ์สาํ เนาระบบดิจิตอลริ โซ่

96,000.00

1

1-7430-005-0001/1-49

96,000.00

58,400.00

37,600.00

4 แผงกัน. (Partitions)

12,326.40

10

1-7230-003-0002/1-10-49

123,264.00

76,012.80

47,251.20

1

6 เครื องปรับอากาศ 9,000 BTU ชนิดติดผนัง/York

385,200.00
12,339.24

4

1-903-7490-015-0001/001-54
1-903-4120-001-0024/001-4-55

385,200.00
49,356.96

73,791.23
4,410.08

311,408.77
44,946.88

7 เครื องปรับอากาศ 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 เครื องปรับอากาศ 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 เครื องปรับอากาศ 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 เครื องปรับอากาศ 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

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

1-903-7105-007-0003/001-55
1-903-7110-006-0019/001-4-55

10,700.00

955.37

9,744.63

34,240.00

3,060.72

31,179.28

ครุภัณฑ์ สํานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1 เครื องโทรสารยีห้ อบราเทอร์ 2820
2 เครื องถ่ายเอกสารดิจิตอลโคนิก้า มินอลต้ า 7145

5 เครื องปั: มตรานูนแบบไฟฟ้ า

11 พัดลมระบายอากาศ ขนาด 8 นิ .ว/Panasonic

14 เก้ าอี .พนักพิงสูง หุ้มหนังเทียม

8,560.00

1
4

15 เก้ าอี .พนักพิงกลาง หุ้มหนังเทียม

4,280.00

66

1-903-7110-007-0002/001-3-55

282,480.00

-

282,480.00

23,540.00
6,420.00

3
1

1-903-7110-007-0004/001-55
1-903-7105-007-0001/001-2-55

70,620.00
6,420.00

6,311.01
572.78

64,308.99
5,847.22

16 โต๊ ะผู้บริ หาร
17 โต๊ ะกลาง ยีห้ อ Perfect
: คูม่ ือ SAR ปี การศึกษา 2555 สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
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รายละเอียดครุภัณฑ์
หน่ วยงาน สํ านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ณ วันที 30 กันยายน 2555
รายการ
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

โต๊ ะประชุม
โต๊ ะทํางานพร้ อมรางคีย์บอร์ ด ยีห้ อ perfect
โต๊ ะประชุมตัวยาว
โต๊ ะประชุมตัวกลาง
โต๊ ะประชุมเข้ ามุมโค้ ง
ตู้ RACK
ตู้เก็บเอกสารสูง 3 ตอน มีกระจกกลาง
ตู้เก็บเอกสารสูง 3 ตอน ไม่มีกระจกกลาง
ตู้ RACK ติดตังอุ
. ปกรณ์
โต๊ ะเคาน์เตอร์
เครื องถ่ายเอกสาร ยีห้ อ CANON
เครื องถ่ายเอกสาร แคนนอน
เครื องพิมพ์สาํ เนาระบบดิจิตอล
เครื องถ่ายเอกสาร เคียวเซร่ามิต้า
เครื องโทรสาร พานาโซนิค

33 เครื องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลทัวไป HP

ราคาต่ อหน่ วย
50,825.00
7,490.00
6,420.00
4,280.00
3,745.00
5,350.00
33,170.00
8,560.00
16,050.00
34,240.00
45,000.00
69,550.00
114,490.00
93,000.00
17,999.54
33,170.00

จํานวน
1
30
6
2
4
1
6

1
1
1
1
1

หมายเลขทะเบียนครุภณ
ั ฑ์
1-903-7110-007-0005/001-55
1-903-7110-007-0010/001-30-55
1-903-7110-007-0025/001-6-55
1-903-7110-013-0006/001-55
1-903-7110-015-0016/001-6-55
1-903-7110-015-0017/001-23-55
1-903-7125-002-0004/001-55
1-903-7195-004-0002/001-55
3-903-7430-003-0002/001-54
78-1.7430-003-0001/1/48
04-2.7430-004-0001/1/43
04-2.7430-003-0001/1-48
78-2.7440-008-0001/1/48

1

หน้าจอ สทป.1-7440-001-0002/1-49
CPU สทป.1-7440-001-0002/2-49

33,170.00

-

1.00

450,748.20

450,736.20

12.00

33,705.00

-

1.00

23
1
1

34 เครื องคอมพิวเตอร์ สาํ หรับให้ บริ การ DELL

37,562.35

12

"13-1-7440-001-0002/1-5, 8-9,
11-15 -51"

35 เครื องพิมพ์แม่ขา่ ยแบบเลเซอร์ เจ็ท HP 2420

33,705.00

1

กทป. 1-7440-011-0001/1-49

: คูม่ ือ SAR ปี การศึกษา 2555 สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

จํานวนเงินสุ ทธิ
50,825.00
224,700.00
38,520.00
8,560.00
14,980.00
5,350.00
199,020.00
196,880.00
16,050.00
34,240.00
45,000.00
69,550.00
114,490.00
93,000.00
17,999.54

ค่ าเสือมราคาสะสม
4,543.62
20,110.50
3,436.68
477.42
17,782.08
17,599.14
1,432.79
3,056.04
6,755.46
527,452.08
114,489.00
86,025.00
13,049.67

คงเหลือ
46,281.38
204,589.50
35,083.32
8,560.00
14,980.00
4,872.58
181,237.92
179,280.86
14,617.21
31,183.96
38,244.54
16,807.92
1.00
6,975.00
4,949.87
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รายละเอียดครุภัณฑ์
หน่ วยงาน สํ านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ณ วันที 30 กันยายน 2555
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

รายการ
เครื องพิมพ์เลเซอร์ เจ็ทยีห้ อ Lexmark รุ่น E 342 n
ระบบทะเบียนนักศึกษา
เครื อง Kiosk รุ่น TL3
เครื องบัตรคิว ยีห้ อ Innet M-TV 5104 009
เครื องพิมพ์เลเซอร์ HP P1006
เครื องสแกนเนอร์ ยีห้ อ HP รุ่น Scanjet G4050
เครื องพิมพ์ Photosmart HP รุ่น C5280
ระบบประกาศข่าวสําหรับ รับสมัครนักศึกษา
เครื องประมวลผลแม่ขา่ ยสําหรับฐานข้ อมูล Dell
เครื องตรวจกระดาษคําตอบชนิดตาอ่านดินสอ OMR

เครื องสแกนเนอร์ ยีห้ อ Canon รุ่น DR-2510C
เครื องพิมพ์ไลน์ปริ น. เตอร์ P7200HD
คอมพิวเตอร์ ชนิดพกพา (โน๊ ตบุ๊ก) HP 6510b
เครื องควบคุมการแสดงผลทางเครื อข่าย ยีห้ อ Sony
เครื องประมวลผลข้ อมูลสือมัลติมีเดีย ยีห้ อ Acer
โปรแกรมออกแบบรายงานทางการเงิน
โปรแกรมถ่ายโอนข้ อมูลเข้ าสูร่ ะบบ EPR
โทรศัพท์เคลือนที C7-00 / NOKIA
: คูม่ ือ SAR ปี การศึกษา 2555 สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

ราคาต่ อหน่ วย
24,492.30
1,676,736.00
169,573.60
133,442.91
8,453.00
10,807.00
9,993.80
160,500.00
556,400.00
417,300.00
36,915.00
300,000.00
49,000.00
137,445.00
27,151.67
85,600.00
96,300.00
13,950.00

จํานวน
2

หมายเลขทะเบียนครุภณ
ั ฑ์

1
10
1
5

-

1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1

กทป. 1-7490-019-0001/1-2-49
13-1-7440-001-0003/1-10-51

13-1-7440-012-0001/1-51
13-1-7490-019-0001/1-5-51

13-1-7490-020-0001/1-51
13-1-7490-019-0002/1-51
13-1-7440-013-0001/1-52
13-1-7440-001-0001/1-52
13-1-7490-016-0001/1-52
1-903-7490-018-0003/001-53
สสท.2-7490-019-0001/1-50
13-2-7440-001-0001/1-3-51

13-2-7440-001-0004/1-51
13-2-7440-001-0005/1-51
13-2-7440-013-0001/1-53
2-903-7440-013-0005/001-53
2-903-5805-001-0001/001-54

จํานวนเงินสุ ทธิ
48,984.60
1,676,736.00
1,695,736.00
133,442.91
42,265.00
10,807.00
9,993.80
160,500.00
556,400.00
417,300.00
36,915.00
300,000.00
147,000.00
137,445.00
27,151.67
85,600.00
96,300.00
13,950.00

ค่ าเสือมราคาสะสม
1,695,726.00
133,441.91
42,260.00
10,806.00
9,992.80
133,750.00
452,075.00
347,750.00
19,226.56
146,997.00
137,444.00
27,150.67
60,633.33
34,106.25
5,533.52

คงเหลือ
1.00
1.00
10.00
1.00
5.00
1.00
1.00
26,750.00
104,325.00
69,550.00
17,688.44
1.00
3.00
1.00
1.00
24,966.67
62,193.75
8,416.48
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รายละเอียดครุภัณฑ์
หน่ วยงาน สํ านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ณ วันที 30 กันยายน 2555
รายการ
54 เครื องคอมพิวเตอร์ บคุ คลรรับโอนจากคณะบริ หารธุรกิจ

ราคาต่ อหน่ วย

จํานวน

หมายเลขทะเบียนครุภณ
ั ฑ์

จํานวนเงินสุ ทธิ

1

169,573.60

2

13-3-7440-001-0003/11,12-51

339,147.20

339,145.20

2.00

56 เครื องคอมพิวเตอร์ พร้ อมอุปกรณ์

24,990.00

1

46-1.7440-001-017/240-1-4

24,990.00

24,989.00

1.00

57 เครื องคอมพิวเตอร์ พร้ อมอุปกรณ์

24,990.00

1

46-1.7440-001-037/240-1-5

24,990.00

24,989.00

1.00

58 เครื องคอมพิวเตอร์ LCD 15 นิ .ว ยีห้ อ Aceer AL 1515
59 เครื อง Scanner ขนาด A 4 ชนิดสี ยีห้ อ HP รุ่น
Scanjet 4370
60 เครื องไมโครคอมพิวเตอร์ ประมวลผลระดับสูง ยีห้ อ HP
dx2700

35,316.00

3

1-7440-001-0001/1-3-49

105,948.00

105,947.00

1.00

8,399.50

1

1-7440-010-0001/1-49

8,399.50

8,398.50

1.00

32,956.00

2

1-7440-001-0001/1-2-50

65,912.00

65,911.00

1.00

61 เครื องพิมพ์เลเซอร์ สี ยีห้ อ HP Color Lasserjet 3505n
62 เครื องพิมพ์ชนิดฉีดสีความละเอียดสูง HP Officdjet Pro
K850dn

37,396.50

1

1-7490-019-0001/1-50

37,396.50

37,395.50

1.00

15,515.00

1

1-7490-019-0002/1-50

15,515.00

15,514.00

1.00

63 เครื องคอมพิวเตอร์ พร้ อมอุปกรณ์

28,890.00

1

19-2.7440-001-0001/1/46

28,890.00

28,889.00

1.00

64 เครื องพิมพ์เลเซอร์ HP 1000

15,189.00

1

19-2.7440-009-0001/1/46

15,189.00

15,188.00

1.00

: คูม่ ือ SAR ปี การศึกษา 2555 สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

-

คงเหลือ

-

55 เครื อง KIOSK (รับโอน)

-

ค่ าเสือมราคาสะสม

1.00
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หน่ วยงาน สํ านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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รายการ

ราคาต่ อหน่ วย

จํานวน

หมายเลขทะเบียนครุภณ
ั ฑ์

จํานวนเงินสุ ทธิ

ค่ าเสือมราคาสะสม

คงเหลือ

65 เครื องทํานํ .าร้ อน-เย็น สแตนดาร์ ท

7,864.50

1

สสท.1-4110-003-0001/1-50

7,864.50

7,863.51

1.00

66 ม่านปรับแสงแนวตัง. ขนาด 1.65*2.00 ม

2,824.80

21

-

59,320.80

-

59,320.80

67 ม่านปรับแสงแนวตัง. ขนาด 2.25*1.65 ม

3,177.90

1

-

3,177.90

-

3,177.90

68 ม่านปรับแสงแนวตัง. ขนาด 2.40*1.65 ม.

3,389.76

1

-

3,389.76

-

3,389.76

69 ม่านปรับแสงแนวตัง. ขนาด 1.80*1.65 ม.

2,542.32

4

-

10,169.28

-

10,169.28

70 ม่านปรับแสงแนวตัง. ขนาด 1.35*1.65 ม.

1,906.74

1

-

1,906.74

-

1,906.74

71 ฉากกันห้
. อง

9,095.00

12

1-903-7230-003-0001/001-12-55

109,140.00

19,508.64

89,631.36

72 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 24 Port

36,380.00

1

1-903-7440-011-0002/001-55

36,380.00

8,128.60

28,251.40

73 อุปกรณ์พกั สายสัญญาณ 24 Port

8,945.20

1

1-903-7440-011-0021/001-55

8,945.20

1,998.50

6,946.70

74 โทรทัศน์สจี อแบน ซัมซุง 50 นิ .ว

119,371.34

1

13-1-5820-005-0001/1-51

119,371.34

64,659.49

54,711.85

75 ป้ายประชาสัมพันธ์ 3 มิติ

112,350.00

1

13-1-9905-051-0001/1-51

112,350.00

60,856.25

51,493.75

76 จอรับภาพชนิดมอร์ เตอร์ ไฟฟ้ า Vertex

133,750.00

1

1-903-6730-002-0012/001-55

133,750.00

14,942.13

118,807.87

77 เครื องฉายภาพ PROJECTOR Sanyo

92,555.00

1

1-903-6730-001-0024/001-55

92,555.00

10,339.65

82,215.35

: คูม่ ือ SAR ปี การศึกษา 2555 สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
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รายละเอียดครุภณ
ั ฑ์

ราคาต่ อหน่ วย

จํานวน

หมายเลขทะเบียนครุภณ
ั ฑ์

จํานวนเงินสุ ทธิ

ค่ าเสือมราคาสะสม

คงเหลือ

78 เครื องถ่ายทอดสัญญาณภาพ 3 มิติ

67,410.00

1

1-903-6730-001-0028/001-55

67,410.00

79 โทรทัศน์สจี อแบน LCD 40 นิ .ว ยีห้ อ Sony
80 เครื องถ่ายทอดสัญญาณภาพจาก
คอมพิวเตอร์ และวีดีโอ VERTEX

59,800.33

1

13-2-6730-002-0001/1-51

59,800.33

31,146.00

28,654.33

43,388.50

1

43,388.50

19,434.42

23,954.08

81 เครื องฉายภาพวัตถุ 3 มิติ ยีห้ อ VERTEX

24,610.00

1

13-2-6730-001-0002/1-52

24,610.00

11,023.23

13,586.77

5,136.00

1

13-3-6730-002-0001/1-52

5,136.00

2,300.50

2,835.50

83 ชุดไมโครโฟนสําหรับประธาน

18,404.00

1

1-903-5965-001-0014/001-55

18,404.00

2,348.92

16,055.08

84 ชุดไมโครโฟนสําหรับผู้เข้ าร่วมประชุม

14,445.00

10

1-903-5965-001-0014/002-11-55

144,450.00

18,448.10

126,001.90

85 ลําโพงสําหรับห้ องประชุม 2 ทาง

19,260.00

2

1-903-5965-002-0009/001-2-55

38,520.00

4,920.20

33,599.80

86 ชุดขยายเสียง Power Mixer ยีห้ อ Phonic

1

1-903-5965-007-0002/001-55

87 เครื องจ่ายกระแสไฟฟ้ าและควบคุมชุดประชุม

26,750.00
50,290.00

1

1-903-5965-011-0002/001-55

26,750.00
50,290.00

3,415.47
6,421.13

23,334.53
43,868.87

รวมทั9งสิ9น

6,748,198.83

11,084,214.40

5,888,307.77

3,578,027.04

82 จอรับภาพชนิดขาตัง. ยีห้ อ VERTEX 100 นิ .ว

รวมทรัพย์สินสุ ทธิท=งั สิ= น
หักค่าเสื' อมราคาสะสม
คงเหลือทรัพย์สินทั=งสิ= น

59,879.81

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

บาท ( 11,084,214.40 )
บาท ( 5,888,307.77 )
บาท ( 3,578,027.04 )

: คูม่ ือ SAR ปี การศึกษา 2555 สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

7,530.19
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10. งบประมาณ
งบประมาณประจําปี ปี ปัจจุบนั ได้รับงบประมาณหมวดค่าจ้างประจํา, ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ, รายจ่าย
อื'นๆ, งบอุดหนุน รายละเอียดดังแสดงในตารางต่อไปนี=
ตารางที 7 – 1 แสดงงบประมาณแผ่นดิน ของ สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555
จําแนกตามประเภทรายจ่าย
ปี งบประมาณ
ประเภทรายจ่ าย

ปี พ.ศ. 2554
(ปี ทีแล้ว)

ปี พ.ศ. 2555
(ปี ปัจจุบัน)

จัดสรร

เบิกจ่ าย

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
ค่าจ้างประจํา
310,138.50
372,100.00
365,760.00
ค่าจ้างชัว' คราว
พนักงานราชการ
150,060.00
164,700.00
186,120.00
796,864.64
งบดําเนินงาน
800,000.00
730,690.80
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
796,864.64
800,000.00
730,690.80
ค่าสาธารณูปโภค
5,540,000.00
งบลงทุน
300,000.00
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
300,000.00
ที'ดินและสิ' งก่อสร้าง
5,540,000.00
รายจ่ ายอืน
941,434.50
40,000.00
36,200.00
งบเงินอุดหนุน
612,948.16
1,015,500.00
1,201,073.97
รวมทั9งสิ9น
13,010,983.99
7,658,200.00
8,024,394.77
ค่ าเสื อมราคา
1,040,105.94
1,043,037.71
รวมค่ าเสื อมราคา
1,040,105.94
1,043,037.71
งบดําเนินการทั9งสิ9น (หักงบลงทุน)
6,430,878.05
6,681,357.06
หมายเหตุ - ยอดจัดสรรเป็ นยอดทีได้รับจริงจากสํ านักงบประมาณ (รวมจัดสรรเพิม ระหว่างปี ) ยังไม่ มีการโอนเปลียนแปลงระหว่างปี
- รวมงบลงทุนไม่ รวมค่าเสือม

ปีปี2554
2554
ปี 2555
ปี 2555

6,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
0.00
งบเงินอุดหนุน

รายจ่ ายอืน

งบลงทุน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าตอบแทน ค่า
ใช้ สอยและค่า

พนักงานราชการ

ค่าจ้ างชัวคราว

ค่าจ้ างประจํา

เงินเดือน
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งบประมาณเงินรายได้ เป็ นงบประมาณที'มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรให้กบั สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
โดยเบิกจ่ายตามปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียดเปรี ยบเทียบไว้ในตาราง ต่อไปนี=
ตารางที 7 – 2 แสดงงบประมาณผลประโยชน์เปรี ยบเทียบระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 และ ปี พ.ศ. 2555
จําแนกประเภทรายจ่าย ของ สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
ปี งบประมาณ
ประเภทรายจ่ าย

ปี พ.ศ. 2554
(ปี ทีแ ล้ ว)

งบบุคลากร
เงินเดือน
ค่าจ้างประจํา
ค่าจ้างชัว' คราว
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุ ภณั ฑ์ ค่าที'ดินและสิ' งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
รายจ่ ายอืน ๆ
งบกลาง
เงินสมทบสถาบัน
รวมทั9งสิ9น
ค่าเสื อมราคา
รวมค่าเสือมราคา
งบดําเนินการทั9งสิ9น (หักงบลงทุน)

ปี พ.ศ. 2555
(ปี ปัจจุบัน)

1,473,341.94
1,473,341.94
372,033.00
372,033.00
1,591,950.00
1,591,950.00
529,767.00
3,967,091.94
214,040.75
214,040.75
2,161,101.19

จัดสรร

เบิกจ่ าย

1,151,280.00
1,151,280.00
1,091,380.00
2,242,660.00
-

1,282,901.00
1,282,901.00
316,286.81
316,286.81
55,791.70
1,834,147.50
3,489,127.01
107,015.46
107,015.46
3,382,111.55

หมายเหตุ - รวมงบลงทุนไม่ รวมค่าเสื อม
ปี 2554

2,000,000.00

ปี 2555

1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
0.00
งบเงินอุดหนุน

รายจ่ ายอืน

งบลงทุน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าตอบแทน ค่า
ใช้ สอยและค่า

ค่าจ้ างชัวคราว

ค่าจ้ างประจํา

เงินเดือน
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10. บทสรุปผู้บริหาร
ข้ อมูลทัว ไปของสํ านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน เป็ นหน่วยงานเทียบเท่าคณะตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทําหน้าที'เกี'ยวกับงานทะเบียนและสถิติการศึกษาของนักศึกษาตั=งแต่แรก
เข้าจนกระทั=งสําเร็ จการศึกษา นอกจากนี=ยงั ทําหน้าที'ส่งเสริ มงานวิชาการต่าง ๆ ได้แก่การประสานงานในการจัดทํา
หลักสู ตร การจัดสหกิจศึกษา การจัดทํามาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเป็ นที'
พึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ได้แก่ นักศึกษา ผูป้ กครองนักศึกษา บัณฑิต ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และหน่วยงานที'เกี'ยวข้อง
ปัจจุบนั สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน แบ่งส่ วนงานออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ สํานักงาน
ผูอ้ าํ นวยการ กลุ่มวิชาการ และกลุ่มทะเบียนและประมวลผล มีบุคลากร รวมทั=งสิ= น 34 คน แบ่งเป็ น
ข้าราชการ 14 คน พนักงานราชการ 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 7 คน ลูกจ้างประจํา 2 คน และลูกจ้าง
ชัว' คราวเงินรายได้ 10 คน โดยได้รับงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2555 แบ่งเป็ น งบประมาณแผ่นดิน
8,024,394.77 บาทและ งบประมาณเงินรายได้ 3,489,127.01 บาท
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ :
หน่วยงานหลักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ที'ทนั สมัยตามมาตรฐานสากล
พันธกิจ :
1. สนับสนุนและส่ งเสริ มการพัฒนาหลักสู ตรของทุกคณะให้เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และตามความต้องการของสถานประกอบการ
2. ส่ งเสริ มการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนของทุกคณะให้มีคุณภาพ
3. พัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษาและระบบประมวลผลการศึกษาให้ทนั สมัยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
4. พัฒนาระบบการให้บริ การข้อมูลด้านวิชาการและงานทะเบียนให้นกั ศึกษา อาจารย์และบุคคล
ทัว' ไปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
5. พัฒนาหน่วยงานให้มีขีดความสามารถในการบริ หารจัดการอย่างมีคุณภาพ
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่ วยงาน (ภาพรวม)
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนตามมาตรฐานและตัวบ่งชี=
ในภาพรวมอยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก (คะแนนเฉลี'ย ๔.๘๑) โดยองค์ประกอบที' ๑ องค์ประกอบที' ๓ – ๕ ได้ ๕
คะแนน ยกเว้นองค์ประกอบที' ๒ ได้ ๔.๖๓ คะแนน มีตวั บ่งชี=น= ีได้คะแนน ๔.๐๐ ๓ ตัวบ่งชี=ได้แก่ตวั บ่งชี=ที'
๒.๒ , ๒.๖ และ ๒.๘
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จุดเด่ น
1. ผูบ้ ริ หาร และ บุคลากร มุง่ มัน' ในการปฏิบตั ิงานตามภารกิจ
2. มีเป้ าหมายของตัวบ่งชี=ชดั เจน
3. หน่วยงานมีการจัดทําผลการประเมินตนเองครบถ้วยตามภารกิจ
4. มีความพยายามที'จะดําเนินการให้บรรลุเป้ าหมายที'กาํ หนด
5. มีเอกสารระบบประกันคุณภาพ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรที'ชดั เจน
จุดทีค วรพัฒนา
1. พัฒนาอาจารย์ผสู ้ อนโดยเพิม' ประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการ
2. ควรมีการดําเนินการจัดแผนการจัดการความรู ้ให้กบั คณาจารย์ในการดําเนินการเรี ยนการสอน
3. ควรมีการประเมินผลความพึงพอใจในการใช้ระบบงานทะเบียน
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