1

ส่ วนที่ 1
บทที่ 1
บทนำ
1. ประวัติควำมเป็ นมำและสภำพปัจจุบัน
นับจากวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 ซึ่งเป็ นวันที่พระราชบัญญัติ “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา”
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาและมีผลบังคับใช้เป็ นต้นมา
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตครู อาชี วศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ให้การศึกษาทางด้านอาชีพทั้งระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี ระดับปริ ญญาตรี และประกาศนียบัตรชั้นสู งทา
การวิจยั ส่ งเสริ มการศึกษาทางด้านวิชาชีพและให้บริ การทางวิชาการแก่สังคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชี วศึกษา
ได้พฒั นาระบบการเรี ยนการสอนให้ได้มาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพมีความพร้อมในหลายๆด้าน
จนกระทัง่ ปี 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ พระราชนามชื่ อใหม่วา่ “สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล” ในวันที่ 15 กันยายน 2531
สื บเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ที่
มุ่งมัน่ กระจายอานาจการบริ หารจัดการสู่ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาของรัฐ ดาเนินการ
โดยอิสระ และมีความคล่องตัวในการบริ หารจัดการภายใต้การกากับดูแลของสภาสถานศึกษา ดังนั้นสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลจึงได้ปรับปรุ งแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับเดิมและยกร่ างเป็ นพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่ งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 8
มกราคม 2548 และได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 และ มีผลใช้บงั คับตั้งแต่
วันที่ 19 มกราคม 2548 โดยมีการรวมวิทยาเขต จัดตั้งเป็ นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจานวน 9
แห่ง ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ 9 มหาวิทยาลัยนี้เป็ นมหาวิทยาลัยสายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่สามารถจัด
การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสู งที่เน้นการปฏิบตั ิท้ งั ในระดับปริ ญญาตรี โท และเอก เพือ่ รองรับการศึกษาต่อของ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาเป็ นหลักรวมถึงให้โอกาสแก่ผเู ้ รี ยนจากวิทยาลัยชุมชนและการศึกษาขั้น
พื้นฐานในการศึกษาต่อวิชาชีพระดับอุดมศึกษาโดยอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ต่อมากระทรวงศึกษาธิ การ ได้ออกกฎกระทรวงตาม มาตรา 6 และ 9 วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จัดตั้งส่ วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม
123 ตอนที่ 118 ก. ออกเป็ น 12 ส่ วนราชการ ดังนี้ คือ
1. สานักงานอธิการบดี
2. คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
4. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
5. คณะบริ หารธุ รกิจ
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์
8. คณะศิลปศาสตร์
9. คณะอุตสาหกรรมสิ่ งทอและออกแบบแฟชัน่
10. สถาบันวิจยั และพัฒนา
11. สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ

12. สำนักส่ งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
โดยสานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน เป็ นส่ วนราชการหนึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนครที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ.
2548 หมวด 1 บททัว่ ไป มาตรา 8 มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอย่างมีคุณภาพและเป็ นที่พึงพอใจของผูร้ ับบริ การ อันได้แก่
สถานศึกษาอื่น สถานประกอบการ ผูป้ กครอง นักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน เป็ นหน่วยงานที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับงานทะเบียนและสถิติ
การศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้าจนกระทัง่ สาเร็ จการศึกษา ทั้งระดับปริ ญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
นอกจากนั้นยังทาหน้าที่ส่งเสริ มงานวิชาการต่างๆ ได้แก่ การประสานงานในการจัดทาหลักสู ตร
การศึกษาสหกิจศึกษา การจัดทามาตรฐานการศึกษา การจัดการความรู ้ให้กบั มหาวิทยาลัย การดาเนิ นกิจการ
ของสานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
1. ดาเนินการรับนักศึกษาใหม่ตามตามหลักสู ตรและแผนการับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. ดาเนินการจัดทาระเบียนรายวิชา ตารางเรี ยน ตารางสอน ตารางสอบ และการลงทะเบียน
เรี ยนของนักศึกษา
3. ดาเนินการเกี่ยวกับด้านทะเบียนนักศึกษา ได้แก่ การจัดทาประวัติ การจัดเก็บผลการเรี ยน
การจัดทาบัตรประจาตัวนักศึกษา เป็ นต้น
4. ดาเนินการออกเอกสารการศึกษาและหนังสื อรับรอง
5. ดาเนินการด้านประมวลผลสถิติขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งการพัฒนาระบบโปรแกรม
6. ประสานงานในการดาเนินการจัดทาหลักสู ตร ติดตามประเมินผล และจัดมาตรฐานการเรี ยน
การสอนและวิชาชีพ
7. ประสานงานในการดาเนิ นงานสหกิจศึกษา การประเมินคุณภาพของสถานประกอบการและ
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา
8. ประสานงานในการดาเนิ นการจัดทามาตรฐานการศึกษา ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
9. วางแผน ควบคุมและติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษาของสานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน มีผอู ้ านวยการสานักเป็ นผูบ้ งั คับบัญชารับผิดชอบและมี
รองผูอ้ านวยการช่วยปฏิบตั ิภาระกิจต่างๆ การจัดแบ่งหน่วยงาน เพื่อดาเนิ นกิจการตามภาระหน้าที่
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2. แผนภูมิโครงสร้ ำงกำรแบ่ งส่ วนงำนภำยในและอัตรำกำลัง
สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน มีผอู ้ านวยการสานักเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา และมีรองผูอ้ านวยการ หัวหน้า
สานักผูอ้ านวยการ เป็นผูร้ ับผิดชอบในการปฏิบตั ิภาระกิจต่างๆโดยมีโครงสร้างการแบ่งงานและอัตรากาลังดังต่อไปนี้
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แผนภูมิแสดงจำนวนอัตรำกำลังและตำแหน่ งตำมโครงสร้ ำงกำรแบ่ งงำนภำยในของสำนักส่ งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
แผนภูมิที่ 1-1

แผนภูมิแสดงโครงสร้างการแบ่งงานภายในและอัตรากาลังของสานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงำนผู้อำนวยกำร

งำนบริหำรทัว่ ไป

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

7

กลุ่มวิชำกำร

13

44

กลุ่มทะเบียนและประมวลผล

16

-- สารบรรณ -- ประชาสัมพันธ์-

-

ศู นย์ กำรจัดกำรควำมรู้ 7

งานหลักสูกสูตตรและมาตรฐานการศึ
รและมาตรฐานการศึกษา
- งานทะเบี
่1
- คลังความรู ้ดา้ อนการจั
ดการความรู
งานหลั
ษา
- งานรัยบนสายที
เข้าและทะเบี
ยนประวัติ
- ประมวลผลและข้
มูลระบบ
FIS ้
งานส่งงเสริ
เสริมมและพั
และพัฒนาวิชาการ
- งานทะเบี
ยนสายที่ 2 บรองผลการศึกษา - งานพั
- สร้
างเครื อข่การตามยุ
ยเชื่อมโยงความรู
ั ภายใน
งานส่
าการ ด้าศูนวิ
-้ งานตรวจสอบและรั
ฒนาองค์
ทธศาสตร์้ทข้ งองรั
ฐ
นย์ชกาการ
ารจัดการความรู
งานสหกิจศึกษาและฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ- คลังความรู- ้ดา้ นการจั
งานทะเบี
ยนสายที่ 3 ้
ทยาลัย
ดการความรู
- งานประมวลผลและสารสนเทศ
- งานพัและภายนอกมหาวิ
ฒนาระบบราชการตามนโยบาย
- วางแผนพัฒนารู ปแบบข้อมูลสารสนเทศ
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
การเงิน
- สร้างเครื อ- ข่ายเชื
่อมโยงความรู
้ท้ งั ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัของรั
คณะกรรมการจั
ดทายุทธศาสตร์และ ยฯ ฐ (PMQA) ระบบ ISO
- บริ
การข้อมูลสารสนเทศของงานจั
ดิงการ
การบัญชี
ด้านสารสนเทศ
งานติ
ด
ตามและประเมิ
น
ผลการปฏิ
บ
ต
ั
าน
ารจัดการความรู ้ในองค์กร
ความรู ้
แผนงานละงบประมาณ
- วางแผนพัฒนารู ปแบบข้อบริ
มูลหสารสนเทศ
- งานจัดทาและพัฒนาระบบคุณภาพ RMUTP QA
ติดตามประเมินผล
- บริ การข้อมูลสารสนเทศของงานจัดการความรู ้

งานบริ หารและวางแผน
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งานวิชาการและวิจยั

6

อัตรำกำลังและตำแหน่ งตำมโครงสร้ ำงกำรแบ่ งงำนภำยในของสำนักส่ งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
แผนภูมิที่ 1-2

สำนักส่ งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 44
หัวหน้าสานักงานผูอ้ านวยการสานัก 1

ตำรำงที่ 2
งำนบริหำรทัว่ ไป

7

- เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชานาญการ (1)
- เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปปฏิบตั ิการ (6)

กลุ่มงำนวิชำกำร
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นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ (1)
- งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา (5)
นักวิชาการศึกษาชานาญการ (1)
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ (4)
- งานส่ งเสริ มและพัฒนาวิชาการ (3)
นักวิชาการศึกษาชานาญการ (1)
- งานสหกิ
นักวิชจาการศึ
ศึกษาและฝึ
กษาปฏิ
กประสบการณ์
บตั ิการ (2) วิชาชี พ (4)
นักวิชาการศึกษาชานาญการ (1)
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ (3)

: คู่มือ SAR ปี การศึกษา 2557 สานักส่งเสริ มวิชาการและงานเบียน

กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล
13

16

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ (1)
- งานทะเบียนสายที่ 1 (4)
นักวิชาการศึกษาชานาญการ (1)
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ (3)
งานทะเบียนสายที่ 2 (4) บรองผลการศึกษา(4)
- -งานตรวจสอบและรั
นักวิชาการศึกษาชานาญการ (1)
นักวิชาการศึกษา 7(1)
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ (3)
นักวิ่ ช3 าการศึ
- งานทะเบียนสายที
(4) กษา 3-6(3)
นักวิชาการศึ
กษาชานาญการ (1)
- งานประมวลผลและสารสนเทศ(5)
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ (3)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7(1)
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (3)
นักววิเตอร์
ชาการคอมพิ
นักวิชาการคอมพิ
ชานาญการ (1)วเตอร์ 3-6(2)
นักวิชาการคอมพิ
ปฏิบตั ิการ (2)วเตอร์ 3-6(1)
นักววิเตอร์
ชาการคอมพิ

ศูนย์ กำรจัดกำรควำมรู้
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- นักวิชาการศึกษาชานาญการ (1)
- นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ (2)
- เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชานาญการ (1)
- เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปปฏิบตั ิการ (2)
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3. สถำนทีต่ ้งั
สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ตั้งอยูช่ ้ นั ที่ 1 ชั้นที่ 4 และชั้นที่ 5 อาคาร 1 ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร 10300
4. วิสัยทัศน์ /ภำรกิจ/เป้ ำหมำย/กลยุทธ์ ของสำนักส่ งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
วิสัยทัศน์ เป็ นหน่วยงานหลัก ส่ งเสริ ม สนับสนุนวิชาการและงานทะเบียนที่ทนั สมัยตามมาตรฐานสากล
พันธกิจ
1. สนับสนุนและส่ งเสริ มการพัฒนาหลักสู ตรของทุกคณะ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และความต้องการ ของสถานประกอบการ
2.
ส่ งเสริ มการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนของทุกคณะให้มีคุณภาพ
3.
พัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษาและระบบประมวลผลการศึกษาให้ทนั สมัย ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
4.
พัฒนาระบบการให้บริ การข้อมูลด้านวิชาการและงานทะเบียนให้นกั ศึกษา อาจารย์ และบุคคลทัว่ ไป
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
5.
พัฒนาการจัดการความรู ้ในมหาวิทยาลัย มุ่งสู่ องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
6.
พัฒนาหน่วยงานให้มีขีดความสามารถในการบริ หารจัดการอย่างมีคุณภาพ
เป้ ำหมำย
1.
เพื่อให้มีหลักสู ตรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2.
เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางที่มีประสิ ทธิภาพและมีคุณภาพได้
มาตรฐานด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี
3.
เพื่อให้มีระบบทะเบียนและการประมวลผลการศึกษาที่มีประสิ ทธิภาพทันสมัยเพื่อรองรับการ
ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ การดาเนิ นงาน แบบ e-university
4.
เพื่อให้มีระบบบริ การข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการและงานทะเบียนสาหรับ นักศึกษา อาจารย์
และบุคคลทัว่ ไปที่ทนั สมัยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
5.
เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ถึงพร้อมซึ่ งอุดมการณ์และทักษะคุณภาพในการเรี ยนรู ้และการ
ให้บริ การสมัยใหม่ที่มีผรู ้ ับบริ การเป็ นศูนย์กลาง
นโยบำย
1.
พัฒนาหน่วยงานและระบบบริ หารจัดการให้มีศกั ยภาพพร้อมสาหรับการดาเนิ นงานตามพันธกิจให้มี
คุณภาพ ได้มาตรฐานเป็ นที่พึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
2.
สนับสนุนส่ งเสริ มการพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุ มชน
: คู่มือ SAR ปี การศึกษา 2557 สานักส่งเสริ มวิชาการและงานเบียน
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3.
4.

5.
6.
7.
8.

พัฒนาและปรับปรุ งการบริ หารและการบริ การงานวิชาการและงานทะเบียนให้มีท้ งั ประสิ ทธิ ภาพและ
คุณภาพ
นาเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้เป็ นเครื่ องมือการบริ หารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริ หารงานวิชาการและการบริ การแก่นกั ศึกษา คณะ สานัก มหาวิทยาลัย ฯ และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้ถึงพร้อม ซึ่ งอุดมการณ์และทักษะคุณภาพในการให้บริ การทาง
วิชาการและงานทะเบียนด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
สร้างบรรยากาศความร่ วมมือในการบริ การให้เกียรติและความเคารพซึ่ งกันและกันทั้งหน่วยงานภายใน
และกับหน่วยงานอื่น
สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับของหน่วยงาน มีวนิ ยั มีความสามัคคี เสี ยสละ และความรักต่อ
หน่วยงาน
ส่ งเสริ มให้บุคลากรของหน่วยงานทุกระดับร่ วมมือร่ วมใจในการทานุบารุ งศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
สิ่ งแวดล้อม และรู ้จกั สิ ทธิ หน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศ

5. กำรวิเครำะห์ ปัจจัยภำยในและภำยนอกของสำนักส่ งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
เป็ นการวิเคราะห์ ส ภาวะแวดล้อ มภายใต้ส ถานการณ์ ปั จจุ บ ัน ที่ เป็ นเหตุ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อการ
ดาเนิ นงานของสานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ซึ่ งสามารถแยกการวิเคราะห์ออกเป็ นตามสภาวะของ
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ได้ดงั นี้
1 กำรวิเครำะห์ สถำนกำรณ์จำกปัจจัยภำยใน
เป็ นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั จากจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ตาม
สภาวะแวดล้อมภายในของสานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

1.
2.

3.

4.

จุดแข็ง (Strength)
คณะกรรมการประจาสานักส่ งเสริ มวิชาการและงาน
ทะเบียนมีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนางาน
สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนมีระบบ
บริ หารงานเป็ นขั้นตอนทาให้ประสานงานภายใน
หน่วยงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การบริ หารงานเป็ นการกระจายอานาจสู่ หน่วยงาน
ระดับล่างมีความคล่องตัวในการตัดสิ นใจและ
สามารถปฏิบตั ิงานให้บรรลุได้อย่างรวดเร็ ว
บุคลากรในระดับบริ หารมีศกั ยภาพในการปฏิบตั ิ
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จุดอ่ อน (Weakness)
1. คณะกรรมการประจาสานักส่ งเสริ มวิชาการและ
งานทะเบียนมีภาระงานอื่นๆ ค่อนข้างมากจึงทาให้
ขาดความต่อเนื่ องในการพัฒนางาน
2. ขาดความชัดเจนในทิศทางและแนวทางในการ
ปฏิบตั ิเนื่องจากอยูใ่ นช่วงปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
การบริ หารงานของหน่วยงาน
3. ความร่ วมมือระหว่างคณะกับสานักส่ งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียนยังไม่ดีเท่าที่ควร
ทาให้งานที่จะต้องดาเนินการมีความล้าช้า
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หน้าที่ในตาแหน่งได้เป็ นอย่างดี
4. บุคลากรในส่ วนงานด้านทะเบียนและประมวลผล
5. บุคลากรในระดับปฏิบตั ิการอุทิศตน อุทิศเวลาใน
ยังขาดความรอบคอบในการปฏิบตั ิงาน โดยเฉพาะ
การทางานอย่างเข้มแข็ง
ข้อมูลที่เป็ นตัวเลข
6. สานักมีระบบเทคโนโลยีที่ทนั สมัยในการปฏิบตั ิงาน 5. บุคลากรยังไม่เข้าใจในระบบทะเบียนแต่ละ Menu
ด้านการเรี ยนการสอน เช่น การรับสมัครต่อ, การ
อย่างถ่องแท้
ลงทะเบียนเรี ยน,การแจ้งผลการเรี ยน,การวัดและ
6. บุคลากรขาดทักษะในการจัดทาแผนและโครงการ
ประเมินผลการเรี ยน ฯลฯ
7. สานักฯ ยังมีบุคลากรไม่เป็ นไปตามกรอบ
7. มีระบบการพัฒนาและบริ หารหลักสู ตรที่สนับสนุน
อัตรากาลังที่ได้รับการอนุมตั ิจากมหาวิทยาลัย
การจัดการเรี ยนการสอนและการพัฒนาหลักสู ตร
8. บุ ค ลากรของส านั ก ฯ ยัง ขาดการที่ จ ะสร้ า ง
ให้กบั ทุกคณะ
ความสั ม พัน ธ์ ก ับ หน่ วยงานอื่ น เช่ น คณะ กอง
8. หน่วยงานทุกหน่วยงานของสานักฯ มีโอกาสเท่า
ต่างๆ เป็ นต้น
เทียมในการวางแผนและเสนองบประมาณสาหรับ
งาน/โครงการที่รับผิดชอบ
2 กำรวิเครำะห์ สถำนกำรณ์จำกปัจจัยภำยนอก
เป็ นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั จากโอกาส (Opportunity) และข้อจากัด (Threat) ตาม
สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของสานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน คือ
โอกำส (Opportunity)
ข้ อจำกัด (Threat)
ตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ
1. ปั จจุบนั มีสถาบันอุดมศึกษาเกิดขึ้นใหม่ ของ
1. เป็ นแหล่ งการศึกษาด้านวิชาชี พและเทคโนโลยีเชิ ง สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งจัดตั้งวิทยาเขตหรื อศูนย์ใน
บูรณาการที่เข้มแข็งและได้มาตรฐานสากล
ท้องถิ่นเพิม่ ขึ้น รวมทั้งวิทยาลัยในสังกัดคณะกรรมการ
1.1 บูรณาการหลักสู ตรแบบองค์รวม
การอาชีวศึกษาเริ่ มเปิ ดหลักสู ตรปริ ญญาตรี มากขึ้น ทาให้
- พัฒ นาหลัก สู ตรเพื่ อ ตอบสนองความต้องการ เกิดการแข่งขันในการเปิ ดรับนักศึกษา เข้าศึกษาต่อใน
ของสังคมทุกระดับการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เพิ่มขึ้น
- พัฒนาหลักสู ตรระยะสั้น
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอยูใ่ นช่วงของ
- พัฒนาหลักสู ตรต่อยอดให้ผทู ้ ี่มีงานทา
การพัฒนาจึงต้องเตรี ยมความพร้อมในหลายๆ ด้าน ทาให้
- พัฒนาหลักสู ตร 2 ปริ ญญาและหลักสู ตร
บุคลากรในมหาวิทยาลัยเกิดความสับสนและขาดความ
ทางเลือก
มัน่ ใจ เนื่ องจากไม่ทราบแนวทางบริ หารและปฏิบตั ิที่ชดั เจน
- พัฒนาหลักสู ตรนานาชาติ
3. จานวนนักเรี ยนที่สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและ
- พัฒนาหลักสู ตรร่ วมกับองค์กรภาครั ฐและเอกชน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพลดน้อยลง เนื่องจาอัตราการ
- พัฒนาการเรี ยนการสอนด้วยตนเอง (E-Learning) เพิม่ ของประชากรที่ลดลง ส่ งผลให้จานวนนักเรี ยนที่จะ
- พัฒนาระบบเทียบโอนประสบการณ์
เข้าศึกษาต่อลดลงด้วย
: คู่มือ SAR ปี การศึกษา 2557 สานักส่งเสริ มวิชาการและงานเบียน
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- การประเมินผลหลักสู ตรอย่างต่อเนื่อง

โอกำส (Opportunity)
2. สร้างคนคุ ณภาพสู่ โลกอาชี พ(สร้างคนมีคนเก่งที่มี
ทักษะวิชาชีพ)
2.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ
- ส่ งเสริ มและพัฒนาบุ คลากรให้มีคุณวุฒิทาง
การศึกษาให้สูงขึ้น
- ฝึ กอบรมคณาจารย์สู่การเป็ นอาจารย์แห่ง
อนาคต
- พัฒนาประสิ ทธิภาพการทางานสายสนับสนุน
- พัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการ
2.2 จัด หาทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาให้ เพี ย งพอ
ภายใต้ระบบบริ หารจัดการแบบธรรมาภิบาล
- พัฒนาระบบบริ หารและระบบปฏิ บตั ิงานให้
รวดเร็ วโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปรับปรุ งกฎระเบียบและข้อบังคับในด้าน
วิชาการให้มีประสิ ทธิภาพ
- ส่ งเสริ มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
- พัฒนาระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ทางด้าน
งานทะเบียนและวิชาการโดยเฉพาะ
- ปรับปรุ งระบบสารสนเทศเพื่อการกากับติดตาม
ประเมินผลด้านงานทะเบียนการศึกษาและวิชาการ
2.3 ให้บริ การวิชาการเพื่อการแข่งขัน และสร้างรายได้
- เป็ นศูนย์กลางในการประสานงานด้านวิชาการ
ระหว่างคณะ ศูนย์ สานัก สถาบัน
- เป็ นศูนย์กลางในการให้บริ การข้อมูล
สารสนเทศทางวิชาการ แก่ อาจารย์,
นักศึกษาผูป้ กครองและหน่วยงานอื่นๆ
: คู่มือ SAR ปี การศึกษา 2557 สานักส่งเสริ มวิชาการและงานเบียน

4. นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีต่อสานักส่ งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน ไม่ชดั เจนและให้ความสนใจ
เท่าที่ควรที่จะกาหนดกรอบของการดาเนินงานของ
ข้ อจำกัด (Threat)
สานักฯว่าจะไปในทิศทางใด
5. นโยบายการชะลออัตรากาลังของภาครัฐมีผลต่อ
อัตรากาลังบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน ขณะเดียวกัน
ปริ มาณงานที่เป็ นภาระของสานักฯเพิ่มขึ้น ทาให้บุคลากร
ที่มีอยูม่ ีภาระงานที่ปฏิบตั ิมากเกินไป
6. ขาดการสนับสนุนและการเห็นความสาคัญจาก
ผูบ้ ริ หารระดับสู งที่มีต่อสานักส่ งเสริ มวิชาการและงาน
ทะเบียนทั้งๆที่สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
เป็ นด่านแรกที่ตอ้ งรับทรัพยากร(นักศึกษา) ที่สาคัญที่สุด
หากขาดทรัพยากรนี้ แล้วใช้ มหาวิทยาลัยฯจะอยูไ่ ม่ได้เลย
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6. ข้ อมูลทัว่ ไปของหน่ วยงำน
6.1 กำรดำเนินงำนของสำนักส่ งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
การปฏิ รูประบบบริ หารของสานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบี ยน คือ การปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลง
ระบบบริ หารงานเพื่ อให้มี สมรรถนะสู งขึ้ น และมี ขี ดความสามารถในการปฏิ บ ตั ิ งานตามบทบาทภารกิ จที่
ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มหาวิทยาลัยฯ ดาเนิ นการบรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างมีคุณภาพ จึงจาเป็ นต้องเริ่ มที่การ
ปรับปรุ งบทบาทภารกิจของสานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนให้ชดั เจน และการจัดระบบบริ หารงานให้
มีกลไกที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล (Efficiency and Effectiveness) โดยมีหลักการในการดาเนิ นงาน
4 ประการ คือ
6.1.1 จัดโครงสร้างการบริ หารงานให้มีความคล่องตัวมีเอกภาพในการตัดสิ นใจ รับผิดชอบและ
แก้ปัญหาโดยมีบทบาทภารกิ จที่ชดั เจนวัดผลสาเร็ จได้ และมีสายสัมพันธ์ในการดาเนิ นงานบทบาทภารกิ จที่
เกี่ ยวเนื่ องกัน มีผูร้ ับผิดชอบการบริ หารงานและผลงานตามบทบาทภารกิ จที่ ได้รับมอบหมายที่ ชดั เจนทั้งใน
ระดับบริ หารและระดับปฏิบตั ิการ
6.1.2 สร้างระบบการทางานที่ส้ ัน รวดเร็ ว มีผูร้ ับผิดชอบ วัดผลงานได้โดยให้ค่าตอบแทนตาม
ผลงาน ตั้งแต่การเลื่อนขั้น การให้ค่าตอบแทนที่เน้นผลงานที่เป็ นระบบเปิ ดมากขึ้น เป็ นระบบที่โปร่ งใส และ
เป็ นธรรม เพื่อให้เกิดการแข่งขันทั้งระดับบริ หาร และระดับปฏิบตั ิการ
6.1.3 พัฒนากลไกในการดาเนิ นงานส่ งเสริ ม วิชาการและงานทะเบี ยน ให้มี ประสิ ทธิ ภาพและ
สามารถแข่งขันกับหน่ วยงานประเภทเดียวกันได้ท้ งั ด้านต้นทุน การดาเนิ นงาน คุณภาพในการให้บริ การและ
ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
6.1.4 พัฒนาและปรับทัศนคติและกรอบความคิดของบุคลากรในหน่วยงานให้มีอุดมการณ์ในการ
ปฏิบตั ิงาน คือ ตั้งมัน่ ในความเป็ นธรรมมุ่งมัน่ ในความเป็ นเลิ ศ เชื่ อมัน่ ในคุ ณค่าของตน และถื อมัน่ ในความ
รับผิดชอบต่อผูร้ ับบริ การ ในสานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ให้เป็ นผูท้ างานที่มีมาตรฐานในวิชาชี พ
มีจรรยาบรรณในการทางาน มีการให้บริ การที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
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แต่ท้ งั นี้ความสาเร็ จของการดาเนินงาน มิได้ข้ ึนอยูก่ บั หลักการดังกล่าวข้างต้นแต่เพียงลาพัง ซึ่ งปั จจัย
สู่ ความสาเร็ จของการบริ หารจัดการของสานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนจะรวมถึง
 การมีวสิ ัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goal) และกลยุทธ์ (Strategy)
 เป้าหมายและแผนการดาเนินงานที่ชดั เจน (Clear Objectives and Business Plan)
 การจัดสรรทรัพยากร (บุคลากร และงบประมาณ) ที่เพียงพอ
 ระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจที่มีประสิ ทธิ ภาพ
 ความคล่องตัวในการบริ หารจัดการ
 เครื่ องมือ/ เทคโนโลยีในการบริ หาร
 ระบบสารสนเทศในการบริ หารที่มีประสิ ทธิภาพ
7. บุคลำกร : ตำมเอกสำรที่แนบ ตำรำงที่ 1-1 ถึง 1-5 แสดงอัตรำกำลังประเภทข้ ำรำชกำร
สำนักส่ งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ประจำปี งบประมำณ 2557
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ตำรำงที่ 1-1 แสดงอัตรำกำลังประเภทข้ ำรำชกำร
สำนักส่ งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ประจำปี งบประมำณ 2557
ลำดับ

ชื่ อ-สกุล

วุฒิกำรศึกษำ

ตำแหน่ ง

ตำแหน่ งบริหำร

เลขที ระดับ

เลขทีบ่ ัตรประชำชน

ตำแหน่ ง

1.

นายมนตรี รัตนวิจิตร

2.

นายพงศกร หิ รัญโรจน์ ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม

กศ.ม. (เคมี)
กศ.บ. (เคมี)

นักวิชาการศึกษา

ผูอ้ านวยการสานักส่ งเสริ มฯ 10763

อาจารย์

รองผูอ้ านวยการ
สานักส่ งเสริ มฯ

11083

อาจารย์

รองผูอ้ านวยการ
สานักส่ งเสริ มฯ
หัวหน้างานส่ งเสริ มและ
พัฒนาวิชาการ
หัวหน้างานสหกิจศึกษา

11090

มหาบัณฑิต

บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ)

3.

นางธิดารัตน์ นาคเกี้ยว ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต

4.

นางณิ ชกมล ยมนา

ค.บ.(คหกรรมทัว่ ไป)

5.

นางรวินนั ท์ การะเกษ

6.

นางจรรยา ยิง่ ยวด

รป.ม.(การบริ หารทัว่ ไป) นักวิชาการศึกษา
ค.บ. (การบริ หารโรงเรี ยน)
บธ.บ.(การจัดการ)
นักวิชาการศึกษา

7.

นางสาวกมลภัทร นวานุช ศศ.บ.(การจัดการทัว่ ไป)

ศิลปศาสตรบัณฑิต

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา
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3329900104503

10769

ชานาญการ 3-1201-01955-87-5

10772

ชานาญการ 3-1002-03062-67-5
พิเศษ
ชานาญการ 3-7499-00429-82-4
พิเศษ
ชานาญการ 3-1020-00999-50-0

และฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

หัวหน้างานหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา
หัวหน้างานทะเบียน
สาย 1

ชานาญการ 3-2401-00346-10-6
พิเศษ
3-1014-02380-62-7

10764
10786

ว.ด.ป.
เกิด

ว.ด.ป.
เริ่มรับ
รำชกำร

เงิน
เดือน

25พย.
2498
19 ธค.
2506

1 ธค. 23

56,720

30 ก.ย. 2559

21 พย.34

40,310

30 ก.ย. 2567

15 มี.ค.
2510
23 เมย.
2510
11 กย.
2500
26 กย.
2498
7 มิ.ย.
2508

13 มิถนุ ายน 24,920
2539
22 กพ.36 29,530

1 ต.ค. 2570

11 มค.22

54,160

30 ก.ย. 2560

18 กค.22

48,610

30 ก.ย. 2558

4 ธ.ค. 29

35,990-

30 ก.ย. 2568

เกษียณ
อำยุ

30 ก.ย. 2570

หมำย
เหตุ

14 22

รำยละเอียดขอมูลประวัติของข้ ำรำชกำร
สำนักส่ งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ประจำปี งบประมำณ 2557
ลำดับ

ชื่ อ-สกุล

8.

นางสาวรุ่ งฤดี พรสกุลเลิศชัย

9.

นางสุขาวดี ขามา

10.

นางภัครัตน์ เชื้อนเคนทร์

11.
12.

นางสาวอุไรวรรณ
อิ่มสุขวิริยะกุล
นายสื บพงศ์ สนามทอง

13.

นางสาวละมัย บุตรลพ

วุฒิกำรศึกษำ

วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร)
วศ.บ.(วิศวกรรม
เกษตร)
ค.บ.(บริ หารโรงเรี ยน)

ตำแหน่ ง

นักวิชาการศึกษา

ผูบ้ ริ หาร

กศ.ม. (การอุดมศึกษา)
นักวิชาการศึกษา
ค.บ. (จิตวิทยา-แนะแนว)
ค.บ. (บริ หารโรงเรี ยน) นักวิชาการศึกษา
ปวส. (การตลาด)

ตำแหน่ งบริหำร

ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ หาร

บ.ธม. (การจัดการทัว่ ไป) นักวิชาการศึกษา
ศศ.บ.(การจัดการ
ทัว่ ไป)
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เลขที่ ระดับ
ตำแหน่ ง
10765

หัวหน้าสานักงาน
ผูอ้ านวยการสานัก

10755

หัวหน้ากลุ่มบัณฑิต 10785
ศึกษา
หัวหน้ากลุ่มทะเบียน 10777
และประมวลผล
หัวหน้างานบริ หาร 10762
งานทัว่ ไป
หัวหน้างานทะเบียน 10781
สาย 2

เลขทีบ่ ัตรประชำชน

ว.ด.ป. ว.ด.ป.
เกิด เริ่มรับ
รำชกำร

เงิน
เดือน

เกษียณ
อำยุ

ปฏิบตั ิการ 3-1304-00258-12-2

31 มค.
2518

1 สค.45

20,220

30 ก.ย. 2578

ผูอ้ านวยการ 3-1012-00006-45-7
กองหรื อ
เทียบเท่า
ชานาญการ 3-1021-01833-20-8

1 พย.
2498

11 มีค.
2523

54,980

30 ก.ย. 2559

1 เมย.
2505
6 พย.
2499
16 กย.
2503
27 มค.
2516

1 ธค.
2529
2 มค.
2524
2 มค.
2528
20 เมย.
2541

40,190-

30 ก.ย. 2565

ชานาญการ 3-1022-00933-51-1
ชานาญงาน 3-1014-01303-77-7
ชานาญการ 3-1014-02242-38-1

43,590.- 30 ก.ย. 2560
30,980

30 ก.ย. 2563

24,940.- 30 ก.ย. 2576

หมำย
เหตุ

15
23

รำยละเอียดขอมูลประวัติของลูกจ้ ำงประจำ
สำนักส่ งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ประจำปี งบประมำณ 2557
ลำดับ

ชื่ อ-สกุล

1.

นางจินตนา มีสานุ

2.

นางฐิตาภา เสนีเศรษฐ

วุฒิกำรศึกษำ

ปวช.
(เลขานุการ)
ปวส.
(การตลาด)

ตำแหน่ ง

ตำแหน่ งบริหำร เลขที่ ระดับ
ตำแหน่ ง

เลขทีบ่ ัตรประชำชน

พนักงานธุรการ 4

40758

3-3601-01414-16-3

พนักงานธุรการ 4

40788

3-4199-00731-99-0

ว.ด.ป. ว.ด.ป.
เกิด เริ่มรับ
รำชกำร
20 กพ.
2503
20 มีค.
2510

เงิน
เดือน

เกษียณ
อำยุ

หมำย
เหตุ

10 มีค.
24,730.- 30 ก.ย. 2563
2540
14 มิย. 2539 22,920.- 30 ก.ย. 2570

รำยละเอียดขอมูลประวัติของพนักงำนรำชกำร
สำนักส่ งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ประจำปี งบประมำณ 2557.
ลำดับ

1.

ชื่ อ-สกุล

นางสาวสุรียพ์ ร รอดทอง

วุฒิกำรศึกษำ

บธ.บ.
(การจัดการทัว่ ไป)

ตำแหน่ ง

นักวิชาการศึกษา

: คู่มือ SAR ปี การศึกษา 2557 สานักส่งเสริ มวิชาการและงานเบียน

ตำแหน่ งบริหำร

เลขที่ ระดับ
ตำแหน่ ง

หัวหน้างานทะเบียน 30779
สาย 3

เลขทีบ่ ัตรประชำชน

3-1002-02116-10-1

ว.ด.ป. ว.ด.ป.
เกิด เริ่มรับ
รำชกำร
24 มีค.
2520

1 ธค.
2548

เงิน เกษียณ
เดือน อำยุ
21,550.-

หมำย
เหตุ

16
24

รำยละเอียดขอมูลประวัติของพนักงำนมหำวิทยำลัยฯ
สำนักส่ งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ประจำปี งบประมำณ 2557.
ลำดับ

ชื่ อ-สกุล

วุฒิกำรศึกษำ

1

นายนภู จ้างประเสริ ฐ

2

นางสาวปิ ยาณี จินาพันธ์

3

นางสาวรพีพร จักษุบท

4

นางสาวอรอนงค์ งามวิไล

น.บ.
(นิติศาสตร์)
บ.ธ.ม. (การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
ธุรกิจอุตสนาหกรรม)
บธ.บ.
(การตลาด)
คศ.บ.
(คหกรรมศาสตร์ –
ธุรกิจงานประดิษฐ์)
วท.บ
(ชีววิทยา)

5

นางทัศนีย ์ วงศ์แตง

6

นางสาวบุญวิภา ธนะโชติ

ตำแหน่ ง

เลขที่ ระดับ
ตำแหน่ ง

เลขทีบ่ ัตรประชำชน

เจ้าหน้าที่บริ หาร
งานทัว่ ไป
เจ้าหน้าที่บริ หาร
งานทัว่ ไป

20757

3-1012-02463-87-1

20759

3-1020-02462-80-5

เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
ทัว่ ไป

20760

นักวิชาการศึกษา

20766

บธ.บ.(การบัญชี)

นักวิชาการศึกษา

20770

ศศ.บ.
(การจัดการทัว่ ไป)

นักวิชาการศึกษา

20778

: คู่มือ SAR ปี การศึกษา 2557 สานักส่งเสริ มวิชาการและงานเบียน

ตำแหน่ งบริหำร

20700

ว.ด.ป. ว.ด.ป.
เกิด เริ่มรับ
รำชกำร

เงิน เกษียณ
เดือน อำยุ

9 พ.ค.
2518
4 พ.ค.
2517

15 ส.ค.
54
19 กค 55

22,770

1-3499-00070-08-4

29 ก.ย.
28

1 มี.ค.
2556

21,280

3-3310-00124-77-2

20 มี.ค 22 1 เม.ย.
2552

23,350.--

3-1018-00853-63-1

5 เม.ย
2520

21,570

3-1104-01182-09-0

18 เม.ย. 1 เม.ย.
2519
2552

19 กค
2555

21,890

23,420.-

หมำย
เหตุ

17 25

รำยละเอียดขอมูลประวัติของพนักงำนมหำวิทยำลัยฯ
สำนักส่ งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ประจำปี งบประมำณ 2557.
ลำดับ

ชื่ อ-สกุล

7

นางสาวจริ ยา สุดกระโทก

8

นายชรัมภ์ ตันสุวฒั น์

9
นางสาวอุมาพร เสื อจาศิล

10

นายคเณศ

11

เจ๊ะแล

วุฒิกำรศึกษำ

ตำแหน่ ง

ตำแหน่ งบริหำร

เลขที่ ระดับ
ตำแหน่ ง

เลขทีบ่ ัตรประชำชน

ว.ด.ป. ว.ด.ป.
เกิด เริ่มรับ
รำชกำร

เงิน เกษียณ
เดือน อำยุ

บ.ธ.ม. (การตลาด)
บธ.บ.
(การจัดการทัว่ ไป)
บธ.บ.
(สารสนเทศ)

นักวิชาการศึกษา

20782

3-3099-01073-99-7

19 ก.พ. 15 ส.ค.
2525
2554

25,820

นักวิชาการศึกษา

20783

3-1020-01881-53-7

19 ส.ค.
2526

9 ก.ย.
2554

21,180

บธ.บ.
(คอมพิวเตอร์ )

นักวิชาการศึกษา

20787

1-1002-00018-61-0

24 ก.ย
2550

23,990.-

22,120

16 มี.ค
25 27

คอ.บ.
นักวิชาการคอม
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) พิวเตอร์

หัวหน้างานเทคโนโล 20789
ยีสารสนเทศ

3-9402-00557-78-1

21 พ.ย.
2524

16 กค. 51

นายชยากร พจมานพิมล

วศ.บ.
นักวิชาการคอม
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) พิวเตอร์

20790

1-1002-00056-69-4

23 ส.ค
2527

30 พ.ย. 55 21,830

12

นายปิ โยรส เทพรส

วท.บ.
นักวิชาการคอม
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) พิวเตอร์

20791

1-1002-00403-69-6

10 ส.ค.
2531

30 พ.ย. 55 21,800

13

นายคุมพล เอี่ยมในวงษ์

นศ.บ. (โฆษณา)

20773

1-1002-00229-56-4

30 มี.ค.
2529

17 มิ.ย. 56

นักวิชาการศึกษา

: คู่มือ SAR ปี การศึกษา 2557 สานักส่งเสริ มวิชาการและงานเบียน

20,440

หมำย
เหตุ

1826

รำยละเอียดขอมูลประวัติของลูกจ้ ำงชั่ วครำว
สำนักส่ งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ประจำปี งบประมำณ 2557.
ลำดับ

1.

ชื่ อ-สกุล

วุฒิกำรศึกษำ

ตำแหน่ ง

ตำแหน่ งบริหำร เลขที่
ตำแหน่ ง

ระดับ เลขทีบ่ ัตรประชำชน

นางสาวพรรณทิภา มลิลาวรรณ บธ.บ.
นักวิชาการศึกษา
(การตลาด)
นางสาวเทียมแข
นศ.บ. (ประชาสัมพันธ์) นักวิชาการศึกษา
เอี่ยมในวงษ์

3-1021-01150-52-6

นักวิชาการศึกษา

3-1002-02238-76-1

4.

นางสาวดวงกมล
หลิมตระกูล
นายโชคอนันต์ วงศ์พานิช

นักวิชาการศึกษา

1-1012-00021-16-6

5.

นางสาวพรรณี คร้ามศรี

3-1002-03410-48-7

6.

นางสาวนวพร วิโรจน์ศิรศักดิ์

ผูป้ ฏิบตั ิงาน
บริ หาร
นักวิชาการศึกษา

7.

นางสาวพัชรี ยา แสนทวีสุข

เจ้าหน้าที่บริ หารงาน
ทัว่ ไป

1-1020-01598-66-9

2.
3.

ครุ ศาสตรบัณฑิต
การศึกษาประถมวัย
บริ หารธุรกิจ
การตลาดภาค
ภาษาอังกฤษ
ปวช (เลขานุการ)
บธ.บ. (บริ หารธุรกิจ
การจัดการทัว่ ไป)
บธ.บ. (บริ หารธุรกิจ
การจัดการทัว่ ไป)

: คู่มือ SAR ปี การศึกษา 2557 สานักส่งเสริ มวิชาการและงานเบียน

1-1020-00292-60-4

3-1012-01220-22-3

ว.ด.ป.
เกิด

ว.ด.ป.
เริ่มรับ
รำชกำร

19 เม.ย.
2522
20 ก.ค.
2528

10 มค.
2550
1 ก.ย.
2553

เงิน
เดือน
15,000
15,000

9 พ.ค. 2526 1 เมษายน 15,000
2558
4 ส.ค. 2527 17 พ.ค. 2556 15,000

2 ก.พ.
2507
12 ส.ค.
2517
15 ก.ย. 34

1 ธ.ค.
2551
11 เม.ย. 57

9,400.15,000

6 ส.ค. 2557 15,000

เกษีย
ณ
อำยุ

หมำย
เหตุ

19

รำยละเอียดขอมูลประวัติของลูกจ้ ำงชั่ วครำว
สำนักส่ งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ประจำปี งบประมำณ 2557.
ลำดับ

8

9

ชื่ อ-สกุล

นางสาวธัญศิริ ตาเย็น

นางสาววิภาพรรณ เลาหเธียร
ประธาน

วุฒิกำรศึกษำ

ตำแหน่ ง

ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษเพือการ
สื่ อสารสากล
บ.ธบ.
(การจัดการทัว่ ไป)

นักวิชาการศึกษา

1-1014-00633-65-3

29 มี.ค. 2529 7 พฤษภาคม 15,000
2558

นักวิชาการศึกษา

3-1008-00460-32-8

14 ต.ค.
2523

: คู่มือ SAR ปี การศึกษา 2557 สานักส่งเสริ มวิชาการและงานเบียน

ตำแหน่ งบริหำร เลขที่
ตำแหน่ ง

ระดับ เลขทีบ่ ัตรประชำชน

ว.ด.ป.
เกิด

ว.ด.ป.
เริ่มรับ
รำชกำร

2 มิ.ย.
2558

เงิน
เดือน

15,000

เกษีย
ณ
อำยุ

หมำย
เหตุ

27

20 28

8. อำคำร สถำนที่
5.1 มีอำคำรสถำนที่ ตำมพืน้ ทีด่ ำเนินงำน 4 เขตพืน้ ที่ คือ
1. เขตพืน้ ที่ ชั้น 1 อำคำร 1 ภำยในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล (เทเวศร์ ) สานักงานบริ การนักศึกษาและบุคคลทัว่ ไป ด้วยระบบ One Stop Service
2. เขตพืน้ ที่ ชั้น 4 อำคำร 1 ภำยในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล (เทเวศร์ ) เป็ นที่ทาการ
ห้องผูอ้ านวยการ ห้องกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล และสานักผูอ้ านวยการ
3. เขตพืน้ ที่ ชั้น 4 ครึ่ง อำคำร 1 ภำยในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล (เทเวศร์ ) เป็ นห้องเก็บเอกสาร และห้องน้ า
4. เขตพืน้ ที่ ชั้น 5 อำคำร 1 ภำยในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล (เทเวศร์ ) เป็ นที่ทาการ ห้องกลุ่มวิชาการ

: คู่มือ SAR ปี การศึกษา 2557 สานักส่งเสริ มวิชาการและงานเบียน

9. ครุ ภัณฑ์

ลำดับ

รำยละเอียดครุ ภัณฑ์
หน่ วยงำน สำนักส่ งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557
รำยกำร

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน

หน่ วยนับ

รำคำ

รำคำรวม

ต่ อหน่ วย

2122

ค่ ำเสื่ อมรำคำ

ค่ ำเสื่ อมรำคำ

ประจำปี

สะสม

มูลค่ ำสุ ทธิหัก
ค่ ำเสื่ อมแล้ ว

สถำนทีต่ ้งั /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

งบประมำณแผ่ นดิน
ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงำน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

เครื่ องถ่ายเอกสาร แคนนอน

78-1.7430-003-0001/1/48/

1

เครื่ อง

69,550.00

69,550.00

6,955.00

66,652.08

2,897.92

กลุ่มวิชาการ ชั้น 5

เครื่ องโทรสารยี่หอ้ บราเทอร์ 2820
เครื่ องถ่ายเอกสารดิจิตอลโคนิกา้
มินอลต้า 7145

1-7490-018-0001/1-49
1-7430-003-0001/1-49

1

12,305.00
171,999.99

12,305.00
171,999.99

1,230.50
17,200.00

10,356.71
139,033.33

1,948.29

1

เครื่ อง
เครื่ อง

32,966.66

กทป./ชั้น 4
สน.ผอ./ห้องพัสดุ

เครื่ องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอลริ โซ่

1-7430-005-0001/1-49

1

เครื่ อง

96,000.00

96,000.00

9,600.00

77,600.00

18,400.00

สน.ผอ./ห้องพัสดุ

แผงกั้น (Partitions)

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

10

ชุด

12,326.40

123,264.00

12,326.40

100,665.60

22,598.40

สน.ผอ./ห้องพัสดุ

เครื่ องถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ CANON

3-903-7430-003-0002/001-54

1

เครื่ อง

45,000.00

45,000.00

4,500.45

15,752.68

29,247.32

สน.ผอ./ห้องพัสดุ

เครื่ องปั๊มตรานูนแบบไฟฟ้า
เครื่ องปรับอากาศ 9,000 BTU
ชนิดติดผนัง/York
เครื่ องปรับอากาศ 12,000 BTU
ชนิดแขวน/York
เครื่ องปรับอากาศ 36,000 BTU
ชนิดสี่ ทิศทาง/York
เครื่ องปรับอากาศ 30,000 BTU
ชนิดสี่ ทิศทาง/York

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

1

385,200.00
12,339.24

385,200.00
49,356.96

38,518.45
4,934.80

150,802.37
14,276.00

234,397.63

4

เครื่ อง
เครื่ อง

35,080.96

กลุ่มทะเบียนฯ ชั้น 1
สสท.ชั้น 4-5

1-903-4120-001-0024/005-55

1

เครื่ อง

18,807.39

18,807.39

1,879.75

5,439.89

13,367.50

สสท.ชั้น 4-5

1-903-4120-001-0024/006-7-55

2

เครื่ อง

72,000.30

144,000.60

14,402.90

41,664.24

102,336.36

สสท.ชั้น 4-5

1-903-4120-001-0024/008-13-55

6

เครื่ อง

69,500.78

417,004.68

41,697.60

120,638.70

296,365.98

สสท.ชั้น 4-5

เครื่ องปรับอากาศ 18,000 BTU
ชนิดสี่ ทิศทาง/York

1-903-4120-001-0024/014-16-55

3

เครื่ อง

51,500.17

154,500.51

15,450.45

44,697.30

109,803.21

สสท.ชั้น 4-5

: คู่มือ SAR ปี การศึกษา 2557 สานักส่งเสริ มวิชาการและงานเบียน

รำยละเอียดครุ ภัณฑ์
หน่ วยงำน สำนักส่ งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557
ลำดับ

รำยกำร

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน

หน่ วยนับ

รำคำ

รำคำรวม

ต่ อหน่ วย

2223

ค่ ำเสื่ อมรำคำ

ค่ ำเสื่ อมรำคำ

มูลค่ ำสุ ทธิ
หัก

ประจำปี

สะสม

ค่ ำเสื่ อมแล้ ว

สถำนทีต่ ้งั /
หน่ วยงำนทีร่ ับผิดชอบ

งบประมำณแผ่ นดิน
ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงำน (ต่ อ)
13
โซฟา 1 ที่นงั่

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

15

โซฟา 3 ที่นงั่
เก้าอี้พนักพิงสู ง

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

16

โต๊ะผูบ้ ริ หาร

17
18
19
20
21
22
23

2

ตัว

6,420.00

12,840.00

642.40

3,713.32

4

ตัว
ตัว

10,700.00
8,560.00

10,700.00
34,240.00

1,069.45
857.75

3,093.35
9,919.04

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

3

ชุด

23,540.00

70,620.00

2,354.25

20,430.99

1-903-7110-007-0004/001-55
1-903-7110-007-0005/001-55
1-903-7110-007-0010/001-30-55
1-903-7110-007-0025/001-6-55
1-903-7195-004-0002/001-55
1-903-7110-015-0016/001-6-55

1
1
30
6
1
6

ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตู ้

6,420.00
50,825.00
7,490.00
6,420.00
34,240.00
33,170.00

6,420.00
50,825.00
224,700.00
38,520.00
34,240.00
199,020.00

642.40
5,080.80
748.25
642.40
3,423.70
3,317.85

1,856.66
14,702.46
65,005.50
11,139.96
9,903.68
57,579.72

24

โต๊ะกลาง
โต๊ะประชุม
โต๊ะทางานพร้อมรางคียบ์ อร์ด
โต๊ะประชุมตัวยาว
เคาน์เตอร์โค้ง
ตูเ้ ก็บเอกสารสู ง 3 ตอน
ตูเ้ ก็บเอกสารสู ง 3 ตอน ไม่มีกระจก
กลาง
ตู ้ RACK

1

ตู ้
ตู ้

8,560.00
5,350.00

196,880.00
5,350.00

857.75
536.55

57,034.48
1,549.60

25

ตู ้ RACK ติดตั้งอุปกรณ์

1-903-7125-002-0004/001-55

1

ตู ้

16,050.00

16,050.00

1,606.00

4,642.95

14

1-903-7110-015-0017/001-23-55
1-903-7110-013-0006/001-55

: คู่มือ SAR ปี การศึกษา 2557 สานักส่งเสริ มวิชาการและงานเบียน

1

23

9,126.68 สสท./ห้องผอ. ชั้น 4
7,606.65

สสท./ห้องผอ. ชั้น 4
สสท./ผอ.1 ตัว/รองผอ.2 ตัว/
24,320.96 หน.สน.ผอ. 1 ตัว
สสท./ห้องผอ. ชั้น 4/
50,189.01
ห้องรองผอ. ชั้น 4, 5
,563.34 สสท./ห้องผอ. ชั้น 4
36,122.54 สสท./กว. ชั้น 5
159,694.50 สสท.
27,380.04 ห้องประชุม สสท. ชั้น 5
24,336.32
สน.ผอ./สารบรรณ ชั้น 4
141,440.28 สสท.
139,845.52 สสท.
สสท./ ชั้น ๕ หน้าห้อง
3,800.40
รองผอ.(กว.)
สสท./ห้องประชุม ชั้น5
11,407.05

23 24
บัญชีรำยละเอียดทรัพย์ สินคิดค่ ำเสื่ อมรำคำ
หน่ วยงำน สำนักส่ งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557
ลำดับ

รำยกำร

เลขทะเบียนครุ ภณ
ั ฑ์

จำนวน

หน่ วย
นับ

รำคำ

ค่ำเสื่ อมรำคำ

ค่ำเสื่ อมรำคำ

ประจำปี

สะสม

รำคำรวม
ต่ อหน่ วย

มูลค่ ำสุ ทธิหัก
ค่ำเสื่ อมแล้ว

สถำนที่ต้งั /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

งบประมำณแผ่ นดิน
ประเภทครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
1

เครื่ องคอมพิวเตอร์ LCD 15 นิ้ว ยี่หอ้ Acer รุ่ น AL
1515

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

3

ชุด

35,316.00

105,948.00

1,035.25

105,947.00

2

เครื่ องพิมพ์แม่ข่ายแบบเลเซอร์เจท HP 2420

กทป.1-7440-011-0001/1-49

1

เครื่ อง

33,705.00

33,750.00

7,723.06

33,704.00

3

เครื่ อง Scanner ขนาด A 4 ชนิดสี
ยี่หอ้ HP รุ่ น Scanjet 4370
เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสู ง ยี่หอ้ HP
dx2700
เครื่ องคอมพิวเตอร์สาหรับให้บริ การ DELL

1-7440-010-0001/1-49

เครื่ อง

8,399.50

8,399.50

1,923.87

8,398.50

4
5

1-7440-001-0001/1-50

1
1

เครื่ อง
เครื่ อง

32,956.00

32,956.00

7,551.91

กลุ่มวิชาการ ชั้น 5

32,955.00
1.00

12

37,562.35

450,748.20

75,112.56

450,736.20

5

เครื่ อง

8,453.00

42,265.00

7,919.70

42,260.00

12.00
5.00
1.00

เครื่ องพิมพ์เลเซอร์ HP P1006

7

เครื่ องพิมพ์ Photosmart
ยี่หอ้ HP รุ่ น C5280
เครื่ องสแกนเนอร์
ยี่หอ้ HP รุ่ น Scanjet G4050

13-1-7490-019-0002/1-51

1

เครื่ อง

9,993.80

9,993.80

2,289.25

9,992.80

13-1-7490-020-0001/1-51

1

เครื่ อง

10,807.00

10,807.00

2,250.46

10,806.00

เครื่ อง Kiosk รุ่ น TL3

13-1-7440-001-0003/1-10-51

: คู่มือ SAR ปี การศึกษา 2557 สานักส่งเสริ มวิชาการและงานเบียน

1.00

13-1-7440-001-0002/1-5, 8-9,
11-15 -51
13-1-7490-019-0001/1-5-51

9

10

กลุ่มวิชาการ ชั้น 5
(คุณรุ่ งฤดี)
กทป./ชั้น 4

1.00

6

8

1.00

เครื่ อง

169,573.60

1,695,736.00

282,612.70

1,695,726.00

กลุ่มวิชาการ ชั้น 5
(คุณจรรยา)
สสท.
กทป./ 4 เครื่ อง
สน.ผอ./1เครื่ อง
กทป./ชั้น 1

1.00

สน.ผอ. สารบรรณ
ชั้น 4

10.00

กลุ่มทะเบียนฯ ชั้น 1

24

25

บัญชีรำยละเอียดทรัพย์สินคิดค่ ำเสื่ อมรำคำ
หน่ วยงำน สำนักส่ งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557
ลำดับ

รำยกำร

เลขทะเบียนครุ ภณ
ั ฑ์

จำนวน

หน่ วย
นับ

รำคำ

ค่ำเสื่ อมรำคำ

ค่ำเสื่ อมรำคำ

ประจำปี

สะสม

รำคำรวม
ต่ อหน่ วย

มูลค่ ำสุ ทธิหัก
ค่ำเสื่ อมแล้ว

สถำนที่ต้งั /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

งบประมำณแผ่นดิน
ประเภทครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ (ต่ อ)
10

11
12
13
14

15

เครื่ อง KIOSK (รับโอน)

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

เครื่ องบัตรคิว ยีห่ ้อ Innet หมายเลขเครื่ อง M-TV
5104 009
เครื่ องประมวลผลแม่ข่ายสาหรับฐานข้อมูลยีห่ ้อ
Dell

13-1-7440-012-0001/1-51

ระบบประกาศข่าวสาหรับ
รับสมัครนักศึกษา

13-1-7440-001-0001/1-52

2

1
1

เครื่ อง

169,573.60

เครื่ อง

133,442.91

เครื่ อง

339,147.20

133,442.91

13-1-7440-013-0001/1-52

เครื่ องตรวจกระดาษคาตอบชนิ ดตาอ่านดินสอ ยีห่ ้อ
OMR

13-1-7490-016-0001/1-52

เครื่ องสแกนเนอร์ ยีห่ ้อ Canon รุ่ น DR-2510C

1-903-7490-018-0003/001-53

เครื่ อง

160,500.00

เครื่ อง
1
1

551FA9000183 Harddisk

: คู่มือ SAR ปี การศึกษา 2557 สานักส่งเสริ มวิชาการและงานเบียน

1-903-7440-011-0004/001-2-55

2

160,500.00

417,300.00

ตัว

26,749.00

1.00
160,499.00

69,549.00

4,332.55

17,731.60

กลุ่มทะเบียนฯ ชั้น 1

กลุ่มทะเบียนฯ ชั้น 1
กทป./ห้อง Server
ชั้น 4
กลุ่มทะเบียนฯ

1.00
1.00

กทป./ห้องประชุม
ชั้น 5

1.00

สน.ผอ. สารบรรณ
ชั้น 4

36,914.00
8,458.69

34,668.00

1.00

417,299.00

36,915.00

17,334.00

133,441.91

2.00

556,399.00

417,300.00

เครื่ อง

339,145.20

104,324.00

36,915.00
16

22,239.48

556,400.00
556,400.00

1

56,522.54

16,936.40

สสท./กลุ่มทะเบียนฯ

25 26
บัญชีรำยละเอียดทรัพย์สินคิดค่ ำเสื่ อมรำคำ
หน่ วยงำน สำนักส่ งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

ลำดับ

รำยกำร

เลขทะเบียนครุ ภณ
ั ฑ์

17
551FA9000183 Harddisk

1-903-7440-011-0004/003-5-55

ระบบจัดเก็บและเรี ยกใช้สาเนาเอกสาร

1-903-7440-013-0026/001-56

เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย

1-903-7440-001-0008/001-56

เครื่ องสารองไฟ

1-903-7440-015-0003/001-56

เครื่ องพิมพ์บตั รประจาตัวนักศึกษา

2-903-7490-015-0004/001-57

18
19
20
21

: คู่มือ SAR ปี การศึกษา 2557 สานักส่งเสริ มวิชาการและงานเบียน

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557
รำคำ
หน่ วย
จำนวน
นับ
ต่ อหน่ วย
งบประมำณแผ่นดิน
ประเภทครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ (ต่ อ)
3
1
1
1
1

ค่ำเสื่ อมรำคำ

ค่ำเสื่ อมรำคำ

ประจำปี

สะสม

รำคำรวม

44,940.00

3,744.90

22,989.39

มูลค่ ำสุ ทธิหัก
ค่ำเสื่ อมแล้ว

21,950.61

สถำนที่ต้งั /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

สสท./กลุ่มทะเบียนฯ

ตัว

14,980.00

ระบบ

120,000.00

120,000.00

29,994.75

30,898.29

89,101.71

สสท./กลุ่มทะเบียนฯ

เครื่ อง

110,000.00

110,000.00

27,494.50

28,021.53

81,978.47

สสท./กลุ่มทะเบียนฯ

ตัว

45,000.00

45,000.00

11,247.46

11,463.06

33,536.94

สสท./กลุ่มทะเบียนฯ

เครื่ อง

53,500.00

53,500.00

8,495.84

8,495.84

45,004.16

กทป./One stop ชั้น 1

2627
บัญชีรำยละเอียดทรัพย์สินคิดค่ ำเสื่ อมรำคำ
หน่ วยงำน สำนักส่ งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557
ลำดับ

รำยกำร

เลขทะเบียนครุ ภณ
ั ฑ์

จำนวน

หน่ วย
นับ

รำคำ

ค่ำเสื่ อมรำคำ

ค่ำเสื่ อมรำคำ

ประจำปี

สะสม

รำคำรวม
ต่ อหน่ วย

มูลค่ ำสุ ทธิหัก
ค่ำเสื่ อมแล้ว

สถำนที่ต้งั /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

งบประมำณแผ่นดิน
ประเภทครุ ภัณฑ์ งำนบ้ ำนงำนครัว
1
เครื่ องทาน้ าร้อน-เย็น สแตนดาร์ท

สสท.1-4110-003-0001/1-50

ฉากกั้นห้อง
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 24 Port

1-903-7230-003-0001/001-12-55
1-903-7440-011-0002/001-55

2
3

1
12
1

เครื่ อง

7,864.50

7,864.50

1,440.83

7,863.51

1.00

สสท.

ตัว
ชุด

9,095.00

109,140.00
36,380.00

1,817.70

63,122.40
26,313.76

46,017.60

สสท.

10,066.24

สสท./ห้อง Server
ชั้น 4

2,473.64

สสท./ห้อง Server
ชั้น 5

36,380.00
4

อุปกรณ์พกั สายสัญญาณ 24 Port

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

1

ชุด

8,945.20
8,945.20

: คู่มือ SAR ปี การศึกษา 2557 สานักส่งเสริ มวิชาการและงานเบียน

9,095.80
6,471.56
2,237.45

27
28
ประเภทครุภัณฑ์ โฆษณำและเผยแพร่
1
โทรทัศน์สีจอแบน ซัมซุง 50 นิ้ว

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

ป้ายประชาสัมพันธ์ 3 มิติ
จอรับภาพชนิดมอร์เตอร์ไฟฟ้า Vertex

13-1-9905-051-0001/1-51
1-903-6730-002-0012/001-55

2
3

1
1
1

เครื่ อง

119,371.34

119,371.34

14,921.42

94,502.33

24,869.01

กทป./One stop ชั้น 1

ป้าย
เครื่ อง

112,350.00

112,350.00
133,750.00

14,043.75

88,943.75
48,365.09

23,406.25
85,384.91

กทป./One stop ชั้น 2
ห้องประชุม สสท
ชั้น 5

59,082.63

ห้องประชุม สสท.
ชั้น 5

43,030.55

ห้องประชุม สสท.
ชั้น 5

133,750.00
4

เครื่ องฉายภาพ PROJECTOR Sanyo

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

1

เครื่ อง

16,717.00
92,555.00

92,555.00
5

เครื่ องถ่ายทอดสัญญาณภาพ 3 มิติ

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

1

เครื่ อง

11,570.50
67,410.00

67,410.00
6

กล้องดิจิตอล

2-903-6720-009-0003/001-57

1

ตัว

24,379.45
8,427.85

26,750.00
26,750.00

: คู่มือ SAR ปี การศึกษา 2557 สานักส่งเสริ มวิชาการและงานเบียน

33,472.37

2,122.80
2,122.80

กทป./One stop ชั้น 1
24,627.20

28
29
บัญชีรำยละเอียดทรัพย์สินคิดค่ ำเสื่ อมรำคำ
หน่ วยงำน สำนักส่ งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557
ลำดับ

รำยกำร

เลขทะเบียนครุ ภณ
ั ฑ์

จำนวน

หน่ วย
นับ

รำคำ

ค่ำเสื่ อมรำคำ

ค่ำเสื่ อมรำคำ

ประจำปี

สะสม

รำคำรวม
ต่ อหน่ วย

มูลค่ ำสุ ทธิหัก
ค่ำเสื่ อมแล้ว

สถำนที่ต้งั /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

งบประมำณแผ่นดิน
1

ชุดไมโครโฟนสาหรับประธาน

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

ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้ ำและวิทยุ
1
ชุด
18,404.00

2

ชุดไมโครโฟนสาหรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุม

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

10

ชุด

14,445.00

144,450.00

2,062.25

59,683.90

84,766.10

ห้องประชุม สสท.
ชั้น 5

3

ลาโพงสาหรับห้องประชุม 2 ทาง

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

2

ตู้

19,260.00

38,520.00

2,752.10

15,924.92

22,595.08

ห้องประชุม สสท.
ชั้น 5

4

ชุดขยายเสี ยง Power Mixer ยีห่ ้อ Phonic

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

1

ชุด

26,750.00

26,750.00

3,821.55

11,055.81

15,694.19

ห้องประชุม สสท.
ชั้น 5

5

เครื่ องจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุม
ชุดประชุม

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

1

ชุด

50,290.00

50,290.00

7,183.20

20,782.93

29,507.07

ห้องประชุม สสท.
ชั้น 5

รวมทั้งสิ้น

: คู่มือ SAR ปี การศึกษา 2557 สานักส่งเสริ มวิชาการและงานเบียน

18,404.00

2,628.00

7,603.08

10,800.92

ห้องประชุม สสท.
ชั้น 5

8,022,740.78

1,062,889.52

5,712,581.59

2,310,114.20
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บัญชีรำยละเอียดทรัพย์สินคิดค่ ำเสื่ อมรำคำ
หน่ วยงำน สำนักส่ งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557
ลำดับ

รำยกำร

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน

หน่ วย
นับ

รำคำ

รำคำรวม

ต่ อหน่ วย

ค่ ำเสื่ อมรำคำ

ค่ ำเสื่ อมรำคำ

ประจำปี

สะสม

มูลค่ ำสุ ทธิ
หัก
ค่ ำเสื่ อมแล้ ว

สถำนที่ต้งั /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

งบประมำณเงินรำยได้
ประเภทครุภณ
ั ฑ์ สำนักงำน
1
เครื่ องพิมพ์สาเนาระบบดิจิตอล

04-2.7430-004-0001/1/43

เครื่ องถ่ายเอกสาร เคียวเซร่ ามิตา้

04-2.7430-003-0001/1-46

เครื่ องโทรสาร พานาโซนิค

78-2.7440-008-0001/1/48

2
3

: คู่มือ SAR ปี การศึกษา 2557 สานักส่งเสริ มวิชาการและงานเบียน

1
1
1

เครื่ อง 114,490.00 114,490.00

5,723.50

114,489.00

1.00

กลุ่มวิชาการ ชั้น 5

เครื่ อง

93,000.00 93,000.00

6,974.00

92,999.00

1.00

กลุ่มวิชาการ ชั้น 5

เครื่ อง

17,999.54 17,999.54

1,799.95

16,649.57

1,349.97

กลุ่มวิชาการ ชั้น 5

3031
ประเภทครุภณ
ั ฑ์ คอมพิวเตอร์
1
2

3
4
5

เครื่ องพิมพ์เลเซอร์ HP Laser 1000 Series
19-2.7440-009-0001/1/46
เครื่ องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (โน๊ตบุ๊ก) HP 13-2-7440-001-0001/1-3-51
Compaq 6510b

เครื่ องควบคุมการแสดงผลทางเครื อข่าย
ยีห่ อ้ Sony รุ่ น NSP-1

13-2-7440-001-0004/1-51

เครื่ องประมวลผลข้อมูลสื่ อมัลติมีเดีย
ยีห่ อ้ Acer Aspire LCD 17"

13-2-7440-001-0005/1-51

โปรแกรมออกแบบรายงานทางการเงิน
(แบบฟอร์มใหม่)

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

6
โปรแกรมถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ระบบ EPR
7
โทรศัพท์เคลื่อนที่ C7-00 / NOKIA

: คู่มือ SAR ปี การศึกษา 2557 สานักส่งเสริ มวิชาการและงานเบียน

1
3

1

เครื่ อง
เครื่ อง

15,189.00 15,189.00

3,163.38

15,188.00

1.00

49,000.00 147,000.00

7,144.83

146,997.00

3.00

เครื่ อง

กว./ชั้น 5

137,445.00 137,445.00
1
1

1
1

28,633.37

137,444.00

1.00

เครื่ อง
27,151.67 27,151.67

5,655.59

27,150.67

1.00

ระบบ

สสท./ห้อง ผอ. ชั้น
4
กลุ่มทะเบียนฯ

85,600.00 85,600.00
2-903-7440-013-0005/00153
2-903-5805-001-0001/00154

กลุ่มวิชาการ ชั้น 5
รหัส 1-2-51
สน.ผอ & กทป.
รหัส 3-51 กลุ่ม
วิชาการ

3,565.37

85,599.00

1.00
กลุ่มทะเบียนฯ

ระบบ

96,300.00 96,300.00

24,075.00

82,256.25

14,043.75

เครื่ อง

13,950.00 13,950.00

3,485.75

12,503.18

1,446.82

สสท./ผอ.สสท.

31
32

บัญชีรำยละเอียดทรัพย์สินคิดค่ ำเสื่ อมรำคำ
หน่ วยงำน สำนักส่ งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557
ลำดับ

รำยกำร

เลขทะเบียนครุภัณฑ์

จำนวน

หน่ วย
นับ

รำคำ

รำคำรวม

ต่ อหน่ วย

ค่ ำเสื่ อมรำคำ

ค่ ำเสื่ อมรำคำ

ประจำปี

สะสม

มูลค่ ำสุ ทธิ
หัก
ค่ ำเสื่ อมแล้ ว

สถำนที่ต้งั /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

งบประมำณเงินรำยได้
1
2

3
4

โทรทัศน์สีจอแบน LCD 40 นิ้ว ยีห่ อ้
Sony รุ่ น KLV-40S310A

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

เครื่ องถ่ายทอดสัญญาณภาพจาก
คอมพิวเตอร์
และวีดีโอ VERTEX รุ่ น XD-350

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

เครื่ องฉายภาพวัตถุ 3 มิติ
ยีห่ อ้ VERTEX รุ่ น D-430X

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

จอรับภาพชนิดขาตั้ง
ยีห่ อ้ VERTEX ขนาด 100 นิ้ว

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

: คู่มือ SAR ปี การศึกษา 2557 สานักส่งเสริ มวิชาการและงานเบียน

ประเภทครุภณ
ั ฑ์ โฆษณำและเผยแพร่
1
เครื่ อง
59,800.33 59,800.33
1

46,096.08

13,704.25

5,423.56

30,281.54

13,106.96

กลุ่มวิชาการ ชั้น 5
ห้องประชุม

7,434.27

กลุ่มวิชาการ ชั้น 5
ห้องประชุม

1,551.50

กลุ่มวิชาการ ชั้น 5
ห้องประชุม

เครื่ อง
24,610.00 24,610.00

1

7,475.04

เครื่ อง
43,388.50 43,388.50

1

สน.ผอ./ ชั้น 4

3,076.25

17,175.73

จอ
5,136.00

5,136.00

642.00

3,584.50
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ประเภทครุภณ
ั ฑ์ ไฟฟ้ ำและวิทยุ

รวมรำยได้
766,570.04

101,114.09

713,924.52

52,645.52

8,022,740.78

1,062,889.52 5,712,581.59

2,310,114.20

8,789,310.82

1,164,003.61 6,426,506.11

2,362,759.72

รวมแผ่นดิน
รวมทั้งสิ้น

: คู่มือ SAR ปี การศึกษา 2557 สานักส่งเสริ มวิชาการและงานเบียน
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10. งบประมำณ
งบประมำณประจำปี ปี ปัจจุบนั ได้รับงบประมาณหมวดค่าจ้างประจา, ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ, รายจ่าย
อื่นๆ, งบอุดหนุน รายละเอียดดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 7 – 1 แสดงงบประมาณแผ่นดิน ของ สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557
จาแนกตามประเภทรายจ่าย
ปี งบประมำณ
ประเภทรำยจ่ ำย

งบบุคลำกร
เงินเดือน
ค่าจ้างประจา
ค่าจ้างชัว่ คราว
พนักงานราชการ
งบดำเนินงำน
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
รำยจ่ ำยอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น
ค่าเสื่ อมราคา
รวมค่ ำเสื่ อมรำคำ
งบดำเนินกำรทั้งสิ้น (หักงบลงทุน)

ปี พ.ศ. 2556
(ปี ที่แล้ว)
5,759,820.00
5,031,060.00
517,200.00
211,560.00
615,007.86
615,007.86
274,999.99
274,999.99
742,239.97
2,554,598.32
9,946,666.14
2,760,886.40
2,760,886.40
6,910,779.75

ปี พ.ศ. 2557
(ปี ปัจจุบัน)

จัดสรร

เบิกจ่ ำย

5,945,600.00
5,230,200.00
494,400.00
221,000.00
800,000.00
800,000.00
555,900.00
2,612,000.00
9,913,500.00
-

6,022,980.00
5,273,880.00
513,240.00
235,860.00
939,960.22
939,960.22
513,892.00
3,238,560.00
10,715,392.22
2,310,114.20
2,310,114.20
8,405,278.02

หมำยเหตุ - ยอดจัดสรรเป็ นยอดที่ได้รับจริงจำกสำนักงบประมำณ (รวมจัดสรรเพิม่ ระหว่ำงปี ) ยังไม่ มีกำรโอนเปลี่ยนแปลงระหว่ำงปี
- รวมงบลงทุนไม่ รวมค่ำเสื่ อม

: คู่มือ SAR ปี การศึกษา 2557 สานักส่งเสริ มวิชาการและงานเบียน
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งบประมำณเงินรำยได้ เป็ นงบประมาณที่มหาวิทยาลัยฯ จัดสรรให้กบั สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
โดยเบิกจ่ายตามปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 โดยมีรายละเอียดเปรี ยบเทียบไว้ในตาราง ต่อไปนี้
ตำรำงที่ 7 – 2 แสดงงบประมาณเงินรายได้เปรี ยบเทียบระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 และ ปี พ.ศ. 2557
จาแนกประเภทรายจ่าย ของ สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
ปี งบประมำณ
ประเภทรำยจ่ ำย

งบบุคลำกร
เงินเดือน
ค่าจ้างประจา
ค่าจ้างชัว่ คราว
งบดำเนินงำน
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์ ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
รำยจ่ ำยอื่น ๆ
งบกลำง
เงินสมทบสถำบัน
รวมทั้งสิ้น
ค่าเสื่ อมราคา
รวมค่ ำเสื่ อมรำคำ
งบดำเนินกำรทั้งสิ้น (หักงบลงทุน)
หมายเหตุ - รวมงบลงทุนไม่ รวมค่ำเสื่ อม
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ปี พ.ศ. 2556
(ปี ทีแ่ ล้ ว)
1,077,566.54
1,077,566.54
693,064.51
693,064.51
30,000.00
140,963.00
1,941,594.05
109,664.78
109,664.78
1,831,929.27

ปี พ.ศ. 2556
(ปี ปัจจุบัน)
จัดสรร

เบิกจ่ ำย

1,061,400.00
1,061,400.00
349,000.00
-

1,000,793.88
1,000,793.88
692,643.91
692,643.91
3,000.00
299,261.00
1,514,451.00
3,510,149.79
52,645.52
52,645.52
3,457,504.27

-
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10. บทสรุ ปผู้บริ หำร
ข้ อมูลทัว่ ไปของสำนักส่ งเสริ มวิชำกำรและงำนทะเบียน
สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน เป็ นหน่วยงานเทียบเท่าคณะตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทาหน้าที่เกี่ยวกับงานทะเบียนและสถิติการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่แรก
เข้าจนกระทั้งสาเร็ จการศึกษา นอกจากนี้ยงั ทาหน้าที่ส่งเสริ มงานวิชาการต่าง ๆ ได้แก่การประสานงานในการจัดทา
หลักสู ตร การจัดสหกิจศึกษา การจัดทามาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเป็ นที่
พึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ได้แก่ นักศึกษา ผูป้ กครองนักศึกษา บัณฑิต ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปั จจุบนั สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน แบ่งส่ วนงานออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ สานักงาน
ผูอ้ านวยการ กลุ่มวิชาการ และกลุ่มทะเบียนและประมวลผล มีบุคลากร รวมทั้งสิ้ น 38 คน แบ่งเป็ น
ข้าราชการ 13 คน พนักงานราชการ 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 13 คน ลูกจ้างประจา 2 คน และลูกจ้าง
ชัว่ คราวเงินรายได้ 9 คน โดยได้รับงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2557 แบ่งเป็ น งบประมาณแผ่นดิน
9,913,500.00 บาทและ งบประมาณเงินรายได้ 1,410,400.00 บาท
ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ :
หน่วยงานหลักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ที่ทนั สมัยตามมาตรฐานสากล
พันธกิจ :
1. สนับสนุนและส่ งเสริ มการพัฒนาหลักสู ตรของทุกคณะให้เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และตามความต้องการของสถานประกอบการ
2. ส่ งเสริ มการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนของทุกคณะให้มีคุณภาพ
3. พัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษาและระบบประมวลผลการศึกษาให้ทนั สมัยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
4. พัฒนาระบบการให้บริ การข้อมูลด้านวิชาการและงานทะเบียนให้นกั ศึกษา อาจารย์และบุคคล
ทัว่ ไปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
5. พัฒนาหน่วยงานให้มีขีดความสามารถในการบริ หารจัดการอย่างมีคุณภาพ
วัฒนธรรมองค์ กร
“มีจิตอาสา ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ การทางานเป็ นทีมเพื่อทาให้องค์กรเกิดผลงานและ
ภาพลักษณ์ที่ดี”
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สรุ ปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของหน่ วยงำน (ภำพรวม)
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
ในภาพรวมอยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก (คะแนนเฉลี่ย ๔.๘๘) โดยองค์ประกอบที่ ๑ องค์ประกอบที่ ๔ ได้ ๕ คะแนน
ยกเว้นองค์ประกอบที่ ๒ ได้ ๔.๘๘ คะแนน องค์ประกอบที่ ๓ ได้ ๔.๘๐ คะแนนและองค์ประกอบที่ ๕
ได้ ๕.๐๐ คะแนน
จุดเด่ น
1. ผูบ้ ริ หาร และ บุคลากร มุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงานตามภารกิจ
2. มีเป้ าหมายของตัวบ่งชี้ชดั เจน
3. หน่วยงานมีการจัดทาผลการประเมินตนเองครบถ้วนตามภารกิจ
4. มีความพยายามที่จะดาเนินการให้บรรลุเป้ าหมายที่กาหนด
5. มีเอกสารระบบประกันคุณภาพ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่ชดั เจน
จุดทีค่ วรพัฒนำ
1. เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในด้านที่เป็ นจุดอ่อน
2. ควรมีการประเมินผลความพึงพอใจในการใช้ระบบงานทะเบียน
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