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:  คู่มือ SAR ปีการศึกษา 2557  ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานเบียน   
 

ส่วนที ่1 
บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.  ประวตัิควำมเป็นมำและสภำพปัจจุบัน 

 นบัจากวนัท่ี  27 กุมภาพนัธ์ 2518  ซ่ึงเป็นวนัท่ีพระราชบญัญติั “วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา”  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบงัคบัใชเ้ป็นตน้มา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อผลิตครูอาชีวศึกษาระดบั
ปริญญาตรีใหก้ารศึกษาทางดา้นอาชีพทั้งระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรีระดบัปริญญาตรีและประกาศนียบตัรชั้นสูงท า
การวจิยัส่งเสริมการศึกษาทางดา้นวชิาชีพและใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา
ไดพ้ฒันาระบบการเรียนการสอนใหไ้ดม้าตรฐานการศึกษาท่ีมีคุณภาพและศกัยภาพมีความพร้อมในหลายๆดา้น
จนกระทัง่ปี 2531  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  พระราชนามช่ือใหม่วา่ “สถาบนั
เทคโนโลยีราชมงคล”  ในวนัท่ี 15 กนัยายน 2531 
 
 สืบเน่ืองจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2545 ท่ี
มุ่งมัน่กระจายอ านาจการบริหารจดัการสู่สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา  เพื่อใหส้ถานศึกษาของรัฐ ด าเนินการ
โดยอิสระ  และมีความคล่องตวัในการบริหารจดัการภายใตก้ารก ากบัดูแลของสภาสถานศึกษา ดงันั้นสถาบนั
เทคโนโลยรีาชมงคลจึงไดป้รับปรุงแกไ้ขพระราชบญัญติัฉบบัเดิมและยกร่างเป็นพระราชบญัญติั
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดท้รงลงพระปรมาภิไธยเม่ือวนัท่ี 8 
มกราคม  2548  และไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม  2548  และ มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่
วนัท่ี  19  มกราคม  2548  โดยมีการรวมวทิยาเขต  จดัตั้งเป็นมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลจ านวน  9  
แห่ง  ประกอบดว้ย   
 

1. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี   
2. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
3. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 
4. มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร 
5. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
6. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
7. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 
8. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 
9. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
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 โดยมีวตัถุประสงคใ์ห ้ 9 มหาวทิยาลยัน้ีเป็นมหาวทิยาลยัสายวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ท่ีสามารถจดั
การศึกษาวชิาการและวชิาชีพชั้นสูงท่ีเนน้การปฏิบติัทั้งในระดบัปริญญาตรี โท และเอก เพือ่รองรับการศึกษาต่อของ
ผูส้ าเร็จการศึกษาจากสถาบนัอาชีวศึกษาเป็นหลกัรวมถึงใหโ้อกาสแก่ผูเ้รียนจากวทิยาลยัชุมชนและการศึกษาขั้น
พื้นฐานในการศึกษาต่อวชิาชีพระดบัอุดมศึกษาโดยอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)   กระทรวงศึกษาธิการ 
 
                ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ  ไดอ้อกกฎกระทรวงตาม มาตรา 6 และ 9 วรรคหน่ึง  แห่ง
พระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  จดัตั้งส่วนราชการในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระ
นคร กระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวนัท่ี  14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2549   และไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
123  ตอนท่ี  118  ก.  ออกเป็น 12  ส่วนราชการ ดงัน้ี คือ 
 

1. ส านกังานอธิการบดี 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
3. คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 
4. คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 
5. คณะบริหารธุรกิจ 
6. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
8. คณะศิลปศาสตร์ 
9. คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ 
10. สถาบนัวจิยัและพฒันา 
11. ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

12. ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 
 

โดยส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน เป็นส่วนราชการหน่ึงในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลพระนครท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  พ.ศ.  
2548  หมวด 1 บททัว่ไป  มาตรา  8  มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในดา้นส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนการศึกษา
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอยา่งมีคุณภาพและเป็นท่ีพึงพอใจของผูรั้บบริการ  อนัไดแ้ก่ 
สถานศึกษาอ่ืน  สถานประกอบการ  ผูป้กครอง  นกัศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวกบังานทะเบียนและสถิติ
การศึกษาของนกัศึกษาตั้งแต่แรกเขา้จนกระทัง่ส าเร็จการศึกษา  ทั้งระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษา
นอกจากนั้นยงัท าหนา้ท่ีส่งเสริมงานวชิาการต่างๆ ไดแ้ก่  การประสานงานในการจดัท าหลกัสูตร                         
การศึกษาสหกิจศึกษา  การจดัท ามาตรฐานการศึกษา  การจดัการความรู้ใหก้บัมหาวิทยาลยั  การด าเนินกิจการ
ของส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 1.  ด าเนินการรับนกัศึกษาใหม่ตามตามหลกัสูตรและแผนการับนกัศึกษาของมหาวทิยาลยั 

2.  ด าเนินการจดัท าระเบียนรายวชิา  ตารางเรียน  ตารางสอน      ตารางสอบ   และการลงทะเบียน
เรียนของนกัศึกษา 

              3.  ด าเนินการเก่ียวกบัดา้นทะเบียนนกัศึกษา  ไดแ้ก่  การจดัท าประวติั  การจดัเก็บผลการเรียน   
                    การจดัท าบตัรประจ าตวันกัศึกษา  เป็นตน้ 

4. ด าเนินการออกเอกสารการศึกษาและหนงัสือรับรอง 
5. ด าเนินการดา้นประมวลผลสถิติขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทะเบียนและงานวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง

รวมทั้งการพฒันาระบบโปรแกรม 
6. ประสานงานในการด าเนินการจดัท าหลกัสูตร  ติดตามประเมินผล  และจดัมาตรฐานการเรียน

การสอนและวชิาชีพ 
7. ประสานงานในการด าเนินงานสหกิจศึกษา  การประเมินคุณภาพของสถานประกอบการและ

การประเมินผลการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
8. ประสานงานในการด าเนินการจดัท ามาตรฐานการศึกษา  ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการศึกษา 
9. วางแผน  ควบคุมและติดตาม  การประกนัคุณภาพการศึกษาของส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีผูอ้  านวยการส านกัเป็นผูบ้งัคบับญัชารับผดิชอบและมี

รองผูอ้  านวยการช่วยปฏิบติัภาระกิจต่างๆ การจดัแบ่งหน่วยงาน เพื่อด าเนินกิจการตามภาระหนา้ท่ี 
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2.  แผนภูมิโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนงำนภำยในและอตัรำก ำลงั 
ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  มีผูอ้  านวยการส านกัเป็นผูบ้งัคบับญัชา  และมีรองผูอ้  านวยการ หวัหนา้
ส านกัผูอ้  านวยการ  เป็นผูรั้บผิดชอบในการปฏิบติัภาระกิจต่างๆ  โดยมีโครงสร้างการแบ่งงานและอตัราก าลงั ดงัต่อไปน้ี 
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แผนภูมิแสดงจ ำนวนอตัรำก ำลงัและต ำแหน่งตำมโครงสร้ำงกำรแบ่งงำนภำยในของส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 
แผนภูมิที ่1-1                                     แผนภูมิแสดงโครงสร้างการแบ่งงานภายในและอตัราก าลงัของส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 
 
 
 
 

 
 

                                            -      สารบรรณ     ดา้นวิชาการ 
- ประชาสมัพนัธ์     - คลงัความรู้ดา้นการจดัการความรู้ 
- การเงิน      - สร้างเครือข่ายเช่ือมโยงความรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัฯ 
- การบญัชี     ดา้นสารสนเทศ 
- แผนงานละงบประมาณ    - วางแผนพฒันารูปแบบขอ้มูลสารสนเทศ 

                                           -      ติดตามประเมินผล       -  บริการขอ้มูลสารสนเทศของงานจดัการความรู้ 
 
 
 

        ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

งำนบริหำรทัว่ไป              7 กลุ่มวชิำกำร                       13 กลุ่มทะเบียนและประมวลผล       16                     
 

ศูนย์กำรจัดกำรควำมรู้  7 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร         44 

ศูนยก์ารจดัการความรู้ 

คณะกรรมการจดัท ายทุธศาสตร์และ
บริหารจดัการความรู้ในองคก์ร 

งานบริหารและวางแผน งานวชิาการและวจิยั 

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

 - จดัพิมพ ์               -    งานจดัท าและพฒันาระบบคุณภาพ  RMUTP   QA 
 - การเงินและบญัชี         

  

      
 
 

- งานหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
- งานส่งเสริมและพฒันาวชิาการ 
- งานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

- งานทะเบียนสายท่ี 1 
- งานทะเบียนสายท่ี 2 
- งานทะเบียนสายท่ี 3 
- งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- คลงัความรู้ดา้นการจดัการความรู้ 
- สร้างเครือข่ายเช่ือมโยงความรู้ทั้งภายใน

และภายนอกมหาวทิยาลยั 
- วางแผนพฒันารูปแบบขอ้มูลสารสนเทศ 
- บริการขอ้มูลสารสนเทศของงานจดัการ

ความรู้ 
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อตัรำก ำลงัและต ำแหน่งตำมโครงสร้ำงกำรแบ่งงำนภำยในของส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 
 

แผนภูมิที ่1-2                                      
 
 
 
 

ตำรำงที ่

งำนบริหำรทัว่ไป                          7  กลุ่มงำนวชิำกำร                         13 
 

กลุ่มงำนทะเบียนและประมวลผล       16                 
13 
 

ศูนย์กำรจัดกำรควำมรู้           7                      
 

ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน  44  

หวัหนา้ส านกังานผูอ้  านวยการส านกั   1 

    - เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปช านาญการ (1)   นกัวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ (1)  นกัวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ (1)          - นกัวชิาการศึกษาช านาญการ (1)  
- เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ (6) - งานหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา (5)  - งานทะเบียนสายท่ี 1 (4)   - นกัวชิาการศึกษาปฏิบติัการ (2) 
 นกัวิชาการศึกษาช านาญการ (1)                          นกัวิชาการศึกษาช านาญการ (1)  

นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ (4)                           นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ (3) 
      - งานส่งเสริมและพฒันาวิชาการ (3)             - งานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา(4) 

นกัวิชาการศึกษาช านาญการ (1)           นกัวชิาการศึกษา 7(1) 
นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ (2)           นกัวชิาการศึกษา 3-6(3)  

                      - งานประมวลผลและสารสนเทศ(5)   
            นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 7(1) 

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

 

- งานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (4) 
        นกัวิชาการศึกษาช านาญการ (1) 
        นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ (3) 

- งานทะเบียนสายท่ี 2 (4) 
  นกัวิชาการศึกษาช านาญการ (1) 
  นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ (3) 
- งานทะเบียนสายท่ี 3 (4) 
  นกัวิชาการศึกษาช านาญการ (1) 
  นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ (3) 
- งานเทคโนโลยสีารสนเทศ (3) 
  นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ (1) 
  นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบติัการ (2) 
 

- เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปช านาญการ (1) 
- เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ (2) 
 

2 
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3.    สถำนทีต่ั้ง  
 ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ตั้งอยูช่ั้นท่ี 1 ชั้นท่ี 4 และชั้นท่ี 5 อาคาร 1 ภายในมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เลขท่ี 399 ถนนสามเสน  แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต   กรุงเทพมหานคร  10300 

4.   วสัิยทัศน์/ภำรกจิ/เป้ำหมำย/กลยุทธ์ของส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 
วสัิยทัศน์  เป็นหน่วยงานหลกั ส่งเสริม สนบัสนุนวิชาการและงานทะเบียนท่ีทนัสมยัตามมาตรฐานสากล 

พนัธกจิ 
1.  สนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรของทุกคณะ ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์
  ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และความตอ้งการ      ของสถานประกอบการ 
2. ส่งเสริมการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของทุกคณะใหมี้คุณภาพ 
3. พฒันาระบบทะเบียนนกัศึกษาและระบบประมวลผลการศึกษาใหท้นัสมยั  ดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
4. พฒันาระบบการให้บริการขอ้มูลดา้นวิชาการและงานทะเบียนให้นกัศึกษา อาจารย ์และบุคคลทัว่ไป 

ดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
5. พฒันาการจดัการความรู้ในมหาวทิยาลยั มุ่งสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ 
6. พฒันาหน่วยงานใหมี้ขีดความสามารถในการบริหารจดัการอยา่งมีคุณภาพ 

เป้ำหมำย 
1.      เพื่อใหมี้หลกัสูตรท่ีไดม้าตรฐานตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) 
2.     เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางท่ีมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพได ้  

  มาตรฐานดา้นวชิาชีพและเทคโนโลยี 
3.      เพื่อใหมี้ระบบทะเบียนและการประมวลผลการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพทนัสมยัเพื่อรองรับการ   

  ปรับเปล่ียนเขา้สู่การด าเนินงาน แบบ  e-university 
   4.     เพื่อใหมี้ระบบบริการขอ้มูลสารสนเทศดา้นวชิาการและงานทะเบียนส าหรับ นกัศึกษา  อาจารย ์
   และบุคคลทัว่ไปท่ีทนัสมยัดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่ 

5.   เพื่อสร้างวฒันธรรมองคก์รใหถึ้งพร้อมซ่ึงอุดมการณ์และทกัษะคุณภาพในการเรียนรู้และการ   
  ใหบ้ริการสมยัใหม่ท่ีมีผูรั้บบริการเป็นศูนยก์ลาง 

นโยบำย 
1.   พฒันาหน่วยงานและระบบบริหารจดัการใหมี้ศกัยภาพพร้อมส าหรับการด าเนินงานตามพนัธกิจใหมี้   

  คุณภาพ  ไดม้าตรฐานเป็นท่ีพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
2.   สนบัสนุนส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนใหไ้ดม้าตรฐานตามเกณฑข์อง   

  ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมและชุมชน 
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3.   พฒันาและปรับปรุงการบริหารและการบริการงานวชิาการและงานทะเบียนใหมี้ทั้งประสิทธิภาพและ 
  คุณภาพ 

4. น าเทคโนโลยสีมยัใหม่ มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารงานวชิาการและการบริการแก่นกัศึกษา คณะ ส านกั มหาวทิยาลยั ฯ และหน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

5. พฒันาบุคลากรของหน่วยงานใหถึ้งพร้อม ซ่ึงอุดมการณ์และทกัษะคุณภาพในการใหบ้ริการทาง
วชิาการและงานทะเบียนดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

6. สร้างบรรยากาศความร่วมมือในการบริการใหเ้กียรติและความเคารพซ่ึงกนัและกนัทั้งหน่วยงานภายใน
และกบัหน่วยงานอ่ืน 

7. สนบัสนุนใหบุ้คลากรทุกระดบัของหน่วยงาน มีวนิยั มีความสามคัคี เสียสละ และความรักต่อ
หน่วยงาน 

8.   ส่งเสริมใหบุ้คลากรของหน่วยงานทุกระดบัร่วมมือร่วมใจในการท านุบ ารุงศาสนา     อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม  
ส่ิงแวดลอ้ม และรู้จกัสิทธิหนา้ท่ีในฐานะพลเมืองท่ีดีของประเทศ 

 
5.  กำรวเิครำะห์ปัจจัยภำยในและภำยนอกของส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 
 เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันท่ีเป็นเหตุท่ีส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซ่ึงสามารถแยกการวิเคราะห์ออกเป็นตามสภาวะของ
ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ไดด้งัน้ี 
 1  กำรวเิครำะห์สถำนกำรณ์จำกปัจจัยภำยใน 
   เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัจากจุดแข็ง  (Strength) และจุดอ่อน (Weakness)  ตาม
สภาวะแวดลอ้มภายในของส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
 

จุดแข็ง  (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. คณะกรรมการประจ าส านกัส่งเสริมวชิาการและงาน

ทะเบียนมีความมุ่งมัน่ในการพฒันางาน 
2. ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนมีระบบ

บริหารงานเป็นขั้นตอนท าให้ประสานงานภายใน 
หน่วยงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. การบริหารงานเป็นการกระจายอ านาจสู่หน่วยงาน
ระดบัล่างมีความคล่องตวัในการตดัสินใจและ
สามารถปฏิบติังานใหบ้รรลุไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

4. บุคลากรในระดบับริหารมีศกัยภาพในการปฏิบติั

1. คณะกรรมการประจ าส านกัส่งเสริมวชิาการและ
งานทะเบียนมีภาระงานอ่ืนๆ ค่อนขา้งมากจึงท าให้
ขาดความต่อเน่ืองในการพฒันางาน 

2. ขาดความชดัเจนในทิศทางและแนวทางในการ 
ปฏิบติัเน่ืองจากอยูใ่นช่วงปรับเปล่ียนโครงสร้าง
การบริหารงานของหน่วยงาน 

3. ความร่วมมือระหวา่งคณะกบัส านกัส่งเสริม
วชิาการและงานทะเบียนยงัไม่ดีเท่าท่ีควร   

              ท าใหง้านท่ีจะตอ้งด าเนินการมีความลา้ชา้ 
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หนา้ท่ีในต าแหน่งไดเ้ป็นอยา่งดี 
5. บุคลากรในระดบัปฏิบติัการอุทิศตน อุทิศเวลาใน

การท างานอยา่งเขม้แขง็ 
6. ส านกัมีระบบเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการปฏิบติังาน

ดา้นการเรียนการสอน เช่น การรับสมคัรต่อ, การ
ลงทะเบียนเรียน,การแจง้ผลการเรียน,การวดัและ
ประเมินผลการเรียน ฯลฯ 

7. มีระบบการพฒันาและบริหารหลกัสูตรท่ีสนบัสนุน
การจดัการเรียนการสอนและการพฒันาหลกัสูตร
ใหก้บัทุกคณะ 

8. หน่วยงานทุกหน่วยงานของส านกัฯ มีโอกาสเท่า
เทียมในการวางแผนและเสนองบประมาณส าหรับ
งาน/โครงการท่ีรับผิดชอบ 

4. บุคลากรในส่วนงานดา้นทะเบียนและประมวลผล
ยงัขาดความรอบคอบในการปฏิบติังาน โดยเฉพาะ
ขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลข 

5. บุคลากรยงัไม่เขา้ใจในระบบทะเบียนแต่ละ Menu 
อยา่งถ่องแท ้

6. บุคลากรขาดทกัษะในการจดัท าแผนและโครงการ 
7. ส านกัฯ ยงัมีบุคลากรไม่เป็นไปตามกรอบ

อตัราก าลงัท่ีไดรั้บการอนุมติัจากมหาวทิยาลยั 
8. บุคลากรของส านักฯ  ย ังขาดการท่ี จะส ร้าง 

ความสัมพนัธ์กับหน่วยงานอ่ืน เช่น คณะ กอง
ต่างๆ เป็นตน้ 

2    กำรวเิครำะห์สถำนกำรณ์จำกปัจจัยภำยนอก 
เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัจากโอกาส (Opportunity) และขอ้จ ากดั (Threat)  ตาม

สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน คือ 
โอกำส (Opportunity) ข้อจ ำกดั (Threat) 

ตามเป้าประสงคข์องมหาวทิยาลยัฯ 
1. เป็นแหล่งการศึกษาดา้นวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิง
บูรณาการท่ีเขม้แขง็และไดม้าตรฐานสากล 
   1.1 บูรณาการหลกัสูตรแบบองคร์วม 
        - พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการ       
    ของสังคมทุกระดบัการศึกษา 
    - พฒันาหลกัสูตรระยะสั้น 
    - พฒันาหลกัสูตรต่อยอดใหผู้ท่ี้มีงานท า 
        - พฒันาหลกัสูตร 2 ปริญญาและหลกัสูตร     
     ทางเลือก 
        - พฒันาหลกัสูตรนานาชาติ 
        - พฒันาหลักสูตรร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน       
    - พฒันาการเรียนการสอนดว้ยตนเอง (E-Learning)                 
        - พฒันาระบบเทียบโอนประสบการณ์ 

1. ปัจจุบนัมีสถาบนัอุดมศึกษาเกิดข้ึนใหม่ ของ
สถาบนัอุดมศึกษาหลายแห่งจดัตั้งวทิยาเขตหรือศูนยใ์น
ทอ้งถ่ินเพิ่มข้ึน รวมทั้งวทิยาลยัในสังกดัคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาเร่ิมเปิดหลกัสูตรปริญญาตรีมากข้ึน ท าให้
เกิดการแข่งขนัในการเปิดรับนกัศึกษา เขา้ศึกษาต่อใน
ระดบัอุดมศึกษา เพิ่มข้ึน 
2. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอยูใ่นช่วงของ
การพฒันาจึงตอ้งเตรียมความพร้อมในหลายๆ ดา้น ท าให้
บุคลากรในมหาวทิยาลยัเกิดความสับสนและขาดความ
มัน่ใจ เน่ืองจากไม่ทราบแนวทางบริหารและปฏิบติัท่ีชดัเจน 
3. จ  านวนนกัเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาและ
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพลดนอ้ยลง เน่ืองจาอตัราการ
เพิ่มของประชากรท่ีลดลง ส่งผลใหจ้  านวนนกัเรียนท่ีจะ
เขา้ศึกษาต่อลดลงดว้ย 



10 
 

    :  คู่มือ SAR ปีการศึกษา 2557  ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานเบียน   
 
    

        - การประเมินผลหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง 
 
 

โอกำส (Opportunity) 

4. นโยบายของมหาวทิยาลยัฯ ท่ีมีต่อส านกัส่งเสริม
วชิาการและงานทะเบียน ไม่ชดัเจนและใหค้วามสนใจ 
เท่าท่ีควรท่ีจะก าหนดกรอบของการด าเนินงานของ 

ข้อจ ำกดั (Threat) 
  2. สร้างคนคุณภาพสู่โลกอาชีพ(สร้างคนมีคนเก่งท่ีมี
ทกัษะวชิาชีพ) 
       2.1 พฒันาศกัยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดบั 
    - ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรให้มีคุณวุฒิทาง
          การศึกษาใหสู้งข้ึน 
   - ฝึกอบรมคณาจารยสู่์การเป็นอาจารยแ์ห่ง 
                อนาคต 
  -  พฒันาประสิทธิภาพการท างานสายสนบัสนุน 
  -  พฒันาคุณวฒิุทางการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ 
      2.2 จัดหาทรัพยากรทางการศึกษาให้ เพียงพอ 
ภายใตร้ะบบบริหารจดัการแบบธรรมาภิบาล 
  -  พฒันาระบบบริหารและระบบปฏิบติังานให้
        รวดเร็วโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
  - ปรับปรุงกฎระเบียบและขอ้บงัคบัในดา้น 
     วชิาการใหมี้ประสิทธิภาพ 
  - ส่งเสริมพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ      
        ดา้นงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
  - พฒันาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางดา้น    
        งานทะเบียนและวชิาการโดยเฉพาะ 
        -  ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการก ากบัติดตาม 
           ประเมินผลดา้นงานทะเบียนการศึกษาและวชิาการ 
    2.3 ใหบ้ริการวชิาการเพื่อการแข่งขนั และสร้างรายได ้
       - เป็นศูนยก์ลางในการประสานงานดา้นวชิาการ
        ระหวา่งคณะ ศูนย ์ส านกั สถาบนั 

       -  เป็นศูนยก์ลางในการใหบ้ริการขอ้มูล 
             สารสนเทศทางวชิาการ แก่ อาจารย,์   
             นกัศึกษาผูป้กครองและหน่วยงานอ่ืนๆ 

ส านกัฯวา่จะไปในทิศทางใด 
5. นโยบายการชะลออตัราก าลงัของภาครัฐมีผลต่อ
อตัราก าลงับุคลากรในการปฏิบติังาน ขณะเดียวกนั
ปริมาณงานท่ีเป็นภาระของส านกัฯเพิ่มข้ึน ท าใหบุ้คลากร
ท่ีมีอยูมี่ภาระงานท่ีปฏิบติัมากเกินไป 
6. ขาดการสนบัสนุนและการเห็นความส าคญัจาก
ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีต่อส านกัส่งเสริมวชิาการและงาน
ทะเบียนทั้งๆท่ีส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน
เป็นด่านแรกท่ีตอ้งรับทรัพยากร(นกัศึกษา) ท่ีส าคญัท่ีสุด 
หากขาดทรัพยากรน้ีแลว้ใช ้มหาวทิยาลยัฯจะอยูไ่ม่ไดเ้ลย 
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6. ข้อมูลทัว่ไปของหน่วยงำน  

6.1  กำรด ำเนินงำนของส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 
 การปฏิรูประบบบริหารของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  คือ  การปรับปรุงเปล่ียนแปลง
ระบบบริหารงานเพื่อให้มีสมรรถนะสูงข้ึน และมีขีดความสามารถในการปฏิบติังานตามบทบาทภารกิจท่ี
ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มหาวิทยาลยัฯ  ด าเนินการบรรลุวิสัยทศัน์ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  จึงจ าเป็นตอ้งเร่ิมท่ีการ
ปรับปรุงบทบาทภารกิจของส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้ชดัเจน  และการจดัระบบบริหารงานให้
มีกลไกท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  (Efficiency  and  Effectiveness)   โดยมีหลกัการในการด าเนินงาน  
4  ประการ  คือ 
 

6.1.1 จดัโครงสร้างการบริหารงานใหมี้ความคล่องตวัมีเอกภาพในการตดัสินใจ  รับผดิชอบและ 
แกปั้ญหาโดยมีบทบาทภารกิจท่ีชดัเจนวดัผลส าเร็จได ้ และมีสายสัมพนัธ์ในการด าเนินงานบทบาทภารกิจท่ี
เก่ียวเน่ืองกนั  มีผูรั้บผิดชอบการบริหารงานและผลงานตามบทบาทภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายท่ีชดัเจนทั้งใน
ระดบับริหารและระดบัปฏิบติัการ 
 

6.1.2       สร้างระบบการท างานท่ีสั้ น  รวดเร็ว  มีผูรั้บผิดชอบ  วดัผลงานได้โดยให้ค่าตอบแทนตาม
ผลงาน  ตั้งแต่การเล่ือนขั้น  การให้ค่าตอบแทนท่ีเนน้ผลงานท่ีเป็นระบบเปิดมากข้ึน  เป็นระบบท่ีโปร่งใส และ
เป็นธรรม  เพื่อใหเ้กิดการแข่งขนัทั้งระดบับริหาร และระดบัปฏิบติัการ 

 
6.1.3       พฒันากลไกในการด าเนินงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ให้มีประสิทธิภาพและ

สามารถแข่งขนักบัหน่วยงานประเภทเดียวกนัไดท้ั้งดา้นตน้ทุน  การด าเนินงาน  คุณภาพในการให้บริการและ
ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 

 
 6.1.4        พฒันาและปรับทศันคติและกรอบความคิดของบุคลากรในหน่วยงานให้มีอุดมการณ์ในการ
ปฏิบติังาน  คือ  ตั้งมัน่ในความเป็นธรรมมุ่งมัน่ในความเป็นเลิศ  เช่ือมัน่ในคุณค่าของตน  และถือมัน่ในความ
รับผิดชอบต่อผูรั้บบริการ  ในส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ให้เป็นผูท้  างานท่ีมีมาตรฐานในวิชาชีพ 
มีจรรยาบรรณในการท างาน  มีการใหบ้ริการท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
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 แต่ทั้งน้ีความส าเร็จของการด าเนินงาน  มิไดข้ึ้นอยูก่บัหลกัการดงักล่าวขา้งตน้แต่เพียงล าพงั  ซ่ึงปัจจยั
สู่ความส าเร็จของการบริหารจดัการของส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนจะรวมถึง 

 การมีวสิัยทศัน์  (Vision)   พนัธกิจ    (Mission)   เป้าหมาย  (Goal)          และกลยทุธ์  (Strategy)    
 เป้าหมายและแผนการด าเนินงานท่ีชดัเจน   (Clear  Objectives  and  Business  Plan)   
 การจดัสรรทรัพยากร  (บุคลากร  และงบประมาณ)  ท่ีเพียงพอ 
 ระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ความคล่องตวัในการบริหารจดัการ 
 เคร่ืองมือ/ เทคโนโลยใีนการบริหาร 
 ระบบสารสนเทศในการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
7.  บุคลำกร  :  ตำมเอกสำรที่แนบ  ตำรำงที ่1-1  ถึง 1-5 แสดงอตัรำก ำลงัประเภทข้ำรำชกำร 
                        ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน  ประจ ำปีงบประมำณ  2557 
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ตำรำงที ่1-1  แสดงอตัรำก ำลังประเภทข้ำรำชกำร 
ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน  ประจ ำปีงบประมำณ  2557 

 
ล ำดบั ช่ือ-สกลุ วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่งบริหำร   เลขที

ต ำแหน่ง 
ระดบั เลขทีบ่ัตรประชำชน ว.ด.ป. 

  เกดิ 
 ว.ด.ป. 
 เร่ิมรับ   
รำชกำร 

เงนิ 
เดือน 

เกษียณ 
อำยุ 

หมำย 
เหตุ 

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

นกัวิชาการศึกษา  ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมฯ 10763 ช านาญการ
พิเศษ 

3-2401-00346-10-6 25พย.  
2498 

1 ธค. 23 56,720 
 

30 ก.ย.  2559  

2. นายพงศกร   หิรัญโรจน์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบณัฑิต 
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ) 

อาจารย ์ รองผูอ้  านวยการ 
ส านกัส่งเสริมฯ 

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

21 พย.34 40,310 30 ก.ย.  2567  

3. นางธิดารัตน์  นาคเก้ียว ครุศาสตรมหาบณัฑิต 
ศิลปศาสตรบณัฑิต 

อาจารย ์ รองผูอ้  านวยการ 
ส านกัส่งเสริมฯ 

11090  3329900104503 15 มี.ค. 
2510 

13 มิถนุายน 
2539 

24,920 1 ต.ค. 2570  

4. นางณิชกมล   ยมนา ค.บ.(คหกรรมทัว่ไป) นกัวิชาการศึกษา หวัหนา้งานส่งเสริมและ
พฒันาวิชาการ 

10769 ช านาญการ 3-1201-01955-87-5 23 เมย. 
2510 

22 กพ.36 29,530 30 ก.ย.  2570  

5. นางรวินนัท ์  การะเกษ รป.ม.(การบริหารทัว่ไป) 
ค.บ. (การบริหารโรงเรียน) 

นกัวิชาการศึกษา 
 

หวัหนา้งานสหกิจศึกษา 
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

10772 ช านาญการ
พิเศษ 

3-1002-03062-67-5 11 กย. 
2500 

11 มค.22 54,160 
 

30 ก.ย.  2560  

6. นางจรรยา   ยิง่ยวด บธ.บ.(การจดัการ) นกัวิชาการศึกษา 
 

หวัหนา้งานหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา 

10764 ช านาญการ
พิเศษ 

3-7499-00429-82-4 26 กย. 
2498 

18 กค.22 48,610 30 ก.ย.  2558  

7. 
 
 

นางสาวกมลภทัร นวานุช ศศ.บ.(การจดัการทัว่ไป) นกัวิชาการศึกษา 
 

หวัหนา้งานทะเบียน 
สาย 1 

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

4 ธ.ค. 29 35,990- 30 ก.ย.  2568  
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รำยละเอยีดขอมูลประวตัิของข้ำรำชกำร 
ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน  ประจ ำปีงบประมำณ  2557 

 
ล ำดบั ช่ือ-สกลุ วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง  ต ำแหน่งบริหำร   เลขที ่

ต ำแหน่ง 
ระดบั เลขทีบ่ัตรประชำชน ว.ด.ป. 

เกดิ 
 ว.ด.ป. 
 เร่ิมรับ   
รำชกำร 

เงนิ 
เดือน 

เกษียณ 
อำยุ 

หมำย 
เหตุ 

8. นางสาวรุ่งฤดี  พรสกุลเลิศชยั วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) 
วศ.บ.(วิศวกรรม 
เกษตร) 

นกัวิชาการศึกษา   10765 ปฏิบติัการ 3-1304-00258-12-2 31 มค. 
2518 

1 สค.45 20,220 30 ก.ย.  2578  

9. นางสุขาวดี   ข  ามา ค.บ.(บริหารโรงเรียน) ผูบ้ริหาร หวัหนา้ส านกังาน
ผูอ้  านวยการส านกั 

 
10755 

ผูอ้  านวยการ
กองหรือ
เทียบเท่า 

3-1012-00006-45-7 1 พย. 
2498 

11 มีค. 
2523 

54,980 30 ก.ย.  2559 
 

 

10. นางภคัรัตน์   เช้ือนเคนทร์ กศ.ม. (การอุดมศึกษา) 
ค.บ. (จิตวิทยา-แนะแนว) 

นกัวิชาการศึกษา 
 

หวัหนา้กลุ่มบณัฑิต 
ศึกษา 

 10785 ช านาญการ 3-1021-01833-20-8 1 เมย. 
2505 

1 ธค. 
2529 

40,190- 30 ก.ย.  2565  

11. นางสาวอุไรวรรณ   
อ่ิมสุขวิริยะกุล 

ค.บ.  (บริหารโรงเรียน) นกัวิชาการศึกษา  
 

หวัหนา้กลุ่มทะเบียน 
และประมวลผล 

  10777 ช านาญการ 3-1022-00933-51-1 6 พย. 
2499 

2 มค. 
2524 

43,590.- 30 ก.ย.  2560  

12. นายสืบพงศ ์ สนามทอง ปวส. (การตลาด) ผูป้ฏิบติังานบริหาร 
 

หวัหนา้งานบริหาร 
งานทัว่ไป 

10762 ช านาญงาน 3-1014-01303-77-7 16 กย. 
2503 

2 มค. 
2528 

30,980 30 ก.ย.  2563  

13. นางสาวละมยั  บุตรลพ บ.ธม. (การจดัการทัว่ไป) 
ศศ.บ.(การจดัการ 
ทัว่ไป) 

นกัวิชาการศึกษา 
 

หวัหนา้งานทะเบียน 
สาย 2 

  10781 ช านาญการ 3-1014-02242-38-1 
 

27 มค.  
2516 

20 เมย. 
2541 

24,940.- 
 

30 ก.ย.  2576 
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    :  คู่มือ SAR ปีการศึกษา 2557  ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานเบียน   
 
    

 

 
รำยละเอยีดขอมูลประวตัิของลูกจ้ำงประจ ำ 

ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน  ประจ ำปีงบประมำณ  2557 
ล ำดบั ช่ือ-สกลุ วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง  ต ำแหน่งบริหำร   เลขที ่

ต ำแหน่ง 
ระดบั เลขทีบ่ัตรประชำชน ว.ด.ป. 

เกดิ 
 ว.ด.ป. 
 เร่ิมรับ   
รำชกำร 

เงนิ 
เดือน 

เกษียณ 
อำยุ 

หมำย 
เหตุ 

1. นางจินตนา   มีสานุ 
 

ปวช. 
(เลขานุการ) 

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

10 มีค. 
2540 

24,730.- 30 ก.ย.  2563  

2. นางฐิตาภา   เสนีเศรษฐ ปวส. 
(การตลาด) 

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

14 มิย. 2539 22,920.- 30 ก.ย.  2570  

 
 

รำยละเอยีดขอมูลประวตัิของพนักงำนรำชกำร 
ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน  ประจ ำปีงบประมำณ  2557. 

ล ำดบั ช่ือ-สกลุ วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง  ต ำแหน่งบริหำร   เลขที ่
ต ำแหน่ง 

ระดบั เลขทีบ่ัตรประชำชน ว.ด.ป. 
เกดิ 

 ว.ด.ป. 
 เร่ิมรับ   
รำชกำร 

เงนิ 
เดือน 

เกษียณ 
อำยุ 

หมำย 
เหตุ 

1. นางสาวสุรียพ์ร  รอดทอง บธ.บ. 
(การจดัการทัว่ไป) 

นกัวิชาการศึกษา หวัหนา้งานทะเบียน 
สาย 3 

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

1 ธค. 
2548 

21,550.-   
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    :  คู่มือ SAR ปีการศึกษา 2557  ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานเบียน   
 
    

รำยละเอยีดขอมูลประวตัิของพนักงำนมหำวิทยำลัยฯ 
ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน  ประจ ำปีงบประมำณ  2557. 

ล ำดบั ช่ือ-สกลุ วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง  ต ำแหน่งบริหำร   เลขที ่
ต ำแหน่ง 

ระดบั เลขทีบ่ัตรประชำชน ว.ด.ป. 
เกดิ 

 ว.ด.ป. 
 เร่ิมรับ   
รำชกำร 

เงนิ 
เดือน 

เกษียณ 
อำยุ 

หมำย 
เหตุ 

1 
 

นายนภู  จา้งประเสริฐ 
 

น.บ. 
(นิติศาสตร์) 

เจา้หนา้ท่ีบริหาร 
งานทัว่ไป 

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

15 ส.ค. 
54 

22,770   

2 นางสาวปิยาณี  จินาพนัธ์ บ.ธ.ม. (การพฒันา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อ
ธุรกิจอุตสนาหกรรม) 
บธ.บ. 
(การตลาด) 

เจา้หนา้ท่ีบริหาร 
งานทัว่ไป 

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

19 กค 55 
 

21,890   

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

เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน
ทัว่ไป 

 20760 
 

 1-3499-00070-08-4 29 ก.ย. 
28 

1 มี.ค.  
2556 

21,280   

4 นางสาวอรอนงค ์  งามวิไล วท.บ 
(ชีววิทยา) 
 

นกัวิชาการศึกษา  20766  3-3310-00124-77-2 20 มี.ค 22 1  เม.ย. 
2552 

23,350.--   

5 นางทศันีย ์  วงศแ์ตง บธ.บ.(การบญัชี) นกัวิชาการศึกษา  20770 20700 3-1018-00853-63-1 5 เม.ย 
2520 

19 กค  
2555 
 

21,570   

6 นางสาวบุญวิภา  ธนะโชติ ศศ.บ.  
(การจดัการทัว่ไป) 

นกัวิชาการศึกษา  20778               
 

3-1104-01182-09-0 18 เม.ย. 
2519 

1  เม.ย. 
2552 

23,420.-   

16 
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    :  คู่มือ SAR ปีการศึกษา 2557  ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานเบียน   
 
    

รำยละเอยีดขอมูลประวตัิของพนักงำนมหำวิทยำลัยฯ 
ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน  ประจ ำปีงบประมำณ  2557. 

ล ำดบั ช่ือ-สกลุ วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง  ต ำแหน่งบริหำร   เลขที ่
ต ำแหน่ง 

ระดบั เลขทีบ่ัตรประชำชน ว.ด.ป. 
เกดิ 

 ว.ด.ป. 
 เร่ิมรับ   
รำชกำร 

เงนิ 
เดือน 

เกษียณ 
อำยุ 

หมำย 
เหตุ 

7 นางสาวจริยา   สุดกระโทก บ.ธ.ม. (การตลาด) 
บธ.บ. 
(การจดัการทัว่ไป) 

นกัวิชาการศึกษา 
 

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

15 ส.ค. 
2554 

25,820   

8 นายชรัมภ ์   ตนัสุวฒัน์ บธ.บ. 
(สารสนเทศ) 

นกัวิชาการศึกษา  20783 
 

 3-1020-01881-53-7 19 ส.ค.  
2526 

9 ก.ย. 
2554 

21,180   

9  
นางสาวอุมาพร    เสือจ าศิล 
 
 
 

บธ.บ. 
(คอมพิวเตอร์) 

นกัวิชาการศึกษา  20787  1-1002-00018-61-0  
16 มี.ค 
25 27 

24 ก.ย  
2550 

23,990.-   

10 นายคเณศ           เจะ๊แล คอ.บ. 
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

นกัวิชาการคอม 
พิวเตอร์ 

 หวัหนา้งานเทคโนโล 
ยสีารสนเทศ 

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

16 กค. 51 22,120   

11 นายชยากร  พจมานพิมล วศ.บ. 
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

นกัวิชาการคอม 
พิวเตอร์ 

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

30 พ.ย. 55 
 

21,830   

12 นายปิโยรส  เทพรส วท.บ. 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

นกัวิชาการคอม 
พิวเตอร์ 

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

30 พ.ย. 55 
 

21,800 
 

  

13 นายคุมพล  เอ่ียมในวงษ ์ นศ.บ. (โฆษณา) นกัวิชาการศึกษา  20773  1-1002-00229-56-4 30 มี.ค. 
2529 

17 มิ.ย. 56 
 

20,440 
 

  

17 
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    :  คู่มือ SAR ปีการศึกษา 2557  ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานเบียน   
 
    

รำยละเอยีดขอมูลประวตัิของลูกจ้ำงช่ัวครำว 
ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน  ประจ ำปีงบประมำณ  2557. 

 
ล ำดบั ช่ือ-สกลุ วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่งบริหำร   เลขที ่

ต ำแหน่ง 
ระดบั เลขทีบ่ัตรประชำชน ว.ด.ป. 

  เกดิ 
 ว.ด.ป. 
 เร่ิมรับ   
รำชกำร 

เงนิ 
เดือน 

เกษีย
ณ 
อำยุ 

หมำย 
เหตุ 

1. นางสาวพรรณทิภา  มลิลาวรรณ บธ.บ. 
(การตลาด) 

นกัวิชาการศึกษา    3-1021-01150-52-6 19 เม.ย. 
2522 

10  มค. 
2550 

15,000   
2. นางสาวเทียมแข    

เอ่ียมในวงษ ์
นศ.บ. (ประชาสมัพนัธ์) นกัวิชาการศึกษา    1-1020-00292-60-4 20 ก.ค. 

2528 
1  ก.ย.  
2553 

15,000   

3. นางสาวดวงกมล   
หลิมตระกลู 

ครุศาสตรบณัฑิต 
การศึกษาประถมวยั 

นกัวิชาการศึกษา    3-1002-02238-76-1 9 พ.ค. 2526  1 เมษายน 
2558 

15,000   

4. นายโชคอนนัต ์ วงศพ์านิช บริหารธุรกิจ 
การตลาดภาค
ภาษาองักฤษ 

นกัวิชาการศึกษา    1-1012-00021-16-6 
 

4 ส.ค. 2527 17 พ.ค. 2556 15,000   

5. นางสาวพรรณี   คร้ามศรี ปวช  (เลขานุการ) ผูป้ฏิบติังาน 
บริหาร 

   3-1002-03410-48-7 2  ก.พ. 
2507 

1  ธ.ค.  
2551 

9,400.-   

6. นางสาวนวพร  วิโรจน์ศิรศกัด์ิ บธ.บ. (บริหารธุรกิจ 
การจดัการทัว่ไป) 

นกัวิชาการศึกษา    3-1012-01220-22-3 12 ส.ค. 
2517 

11 เม.ย. 57 15,000   

7. นางสาวพชัรียา  แสนทวีสุข บธ.บ. (บริหารธุรกิจ 
การจดัการทัว่ไป) 

เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน
ทัว่ไป 

   1-1020-01598-66-9 15 ก.ย. 34 6 ส.ค. 2557 15,000   
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    :  คู่มือ SAR ปีการศึกษา 2557  ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานเบียน   
 
    

 
รำยละเอยีดขอมูลประวตัิของลูกจ้ำงช่ัวครำว 

ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน  ประจ ำปีงบประมำณ  2557. 
 

ล ำดบั ช่ือ-สกลุ วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ต ำแหน่งบริหำร   เลขที ่
ต ำแหน่ง 

ระดบั เลขทีบ่ัตรประชำชน ว.ด.ป. 
  เกดิ 

 ว.ด.ป. 
 เร่ิมรับ   
รำชกำร 

เงนิ 
เดือน 

เกษีย
ณ 
อำยุ 

หมำย 
เหตุ 

8 
 
นางสาวธญัศิริ  ตาเยน็ 

 

ศิลปศาสตรบณัฑิต 
ภาษาองักฤษเพือการ 
ส่ือสารสากล 

นกัวิชาการศึกษา    1-1014-00633-65-3 29 มี.ค. 2529 7 พฤษภาคม 
2558 

15,000   

9 นางสาววิภาพรรณ   เลาหเธียร
ประธาน 

บ.ธบ. 
(การจดัการทัว่ไป) 

นกัวิชาการศึกษา    3-1008-00460-32-8 14 ต.ค. 
2523 

2 มิ.ย.  
2558 

15,000   
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    :  คู่มือ SAR ปีการศึกษา 2557  ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานเบียน   
 
    

8. อำคำร  สถำนที่ 
 5.1 มอีำคำรสถำนที่  ตำมพืน้ทีด่ ำเนินงำน 4 เขตพืน้ที ่คือ 

  1. เขตพืน้ที ่ช้ัน 1 อำคำร 1  ภำยในมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคล (เทเวศร์)   ส านกังานบริการนกัศึกษาและบุคคลทัว่ไป ดว้ยระบบ One Stop Service 
 2. เขตพืน้ที ่ช้ัน 4 อำคำร 1 ภำยในมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคล (เทเวศร์)    เป็นท่ีท าการ 
หอ้งผูอ้  านวยการ ห้องกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล และส านกัผูอ้  านวยการ 
 3. เขตพืน้ที ่ช้ัน 4 คร่ึง อำคำร 1 ภำยในมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคล (เทเวศร์)  เป็นหอ้งเก็บเอกสาร และหอ้งน ้ า 
      4. เขตพืน้ที ่ช้ัน 5 อำคำร 1 ภำยในมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคล (เทเวศร์)  เป็นท่ีท าการ หอ้งกลุ่มวชิาการ 
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9. ครุภัณฑ์                                                                                                       รำยละเอยีดครุภัณฑ์ 

หน่วยงำน ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 

ณ  วนัที่  30  กนัยำยน  2557 

ล ำดบั รำยกำร เลขทะเบียนครุภัณฑ์ จ ำนวน หน่วยนับ 
รำคำ 

รำคำรวม 
ค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำเส่ือมรำคำ มูลค่ำสุทธิหัก สถำนทีต่ั้ง/ 

ต่อหน่วย ประจ ำปี สะสม 
ค่ำเส่ือมแล้ว 

หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ 

  งบประมำณแผ่นดนิ 

ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
1 

เคร่ืองถ่ายเอกสาร  แคนนอน 78-1.7430-003-0001/1/48/ 1  เคร่ือง         69,550.00             69,550.00                6,955.00             66,652.08                2,897.92  กลุ่มวิชาการ ชั้น 5 
2 

 เคร่ืองโทรสารยี่หอ้บราเทอร์ 2820 1-7490-018-0001/1-49 1 เคร่ือง        12,305.00             12,305.00                1,230.50             10,356.71                1,948.29  กทป./ชั้น 4 
3  เคร่ืองถ่ายเอกสารดิจิตอลโคนิกา้  

มินอลตา้ 7145 
1-7430-003-0001/1-49 1 เคร่ือง      171,999.99           171,999.99              17,200.00           139,033.33              32,966.66  สน.ผอ./หอ้งพสัดุ 

4 
เคร่ืองพิมพส์ าเนาระบบดิจิตอลริโซ่ 1-7430-005-0001/1-49 1 เคร่ือง        96,000.00             96,000.00                9,600.00             77,600.00              18,400.00  สน.ผอ./หอ้งพสัดุ  

5 
 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./หอ้งพสัดุ  

6 
เคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ CANON 3-903-7430-003-0002/001-54 1 เคร่ือง        45,000.00             45,000.00                4,500.45             15,752.68              29,247.32  สน.ผอ./หอ้งพสัดุ  

7 
เคร่ืองป๊ัมตรานูนแบบไฟฟ้า 1-903-7490-015-0001/001-54 1 เคร่ือง      385,200.00           385,200.00              38,518.45           150,802.37            234,397.63  กลุ่มทะเบียนฯ ชั้น 1 

8 เคร่ืองปรับอากาศ 9,000 BTU  
ชนิดติดผนงั/York 

1-903-4120-001-0024/001-4-55 4 เคร่ือง        12,339.24             49,356.96                4,934.80             14,276.00              35,080.96  สสท.ชั้น 4-5 

9 เคร่ืองปรับอากาศ 12,000 BTU  
ชนิดแขวน/York 

1-903-4120-001-0024/005-55 1 เคร่ือง        18,807.39             18,807.39                1,879.75               5,439.89              13,367.50  สสท.ชั้น 4-5 

10 เคร่ืองปรับอากาศ 36,000 BTU  
ชนิดส่ีทิศทาง/York 

1-903-4120-001-0024/006-7-55 2 เคร่ือง        72,000.30           144,000.60              14,402.90             41,664.24            102,336.36  สสท.ชั้น 4-5 

11 เคร่ืองปรับอากาศ 30,000 BTU  
ชนิดส่ีทิศทาง/York 

1-903-4120-001-0024/008-13-55 6 เคร่ือง        69,500.78           417,004.68              41,697.60           120,638.70            296,365.98  สสท.ชั้น 4-5 

12 เคร่ืองปรับอากาศ 18,000 BTU  
ชนิดส่ีทิศทาง/York 

1-903-4120-001-0024/014-16-55 3 เคร่ือง        51,500.17           154,500.51              15,450.45             44,697.30            109,803.21  สสท.ชั้น 4-5 
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    :  คู่มือ SAR ปีการศึกษา 2557  ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานเบียน   
 
    

 
 

   รำยละเอยีดครุภัณฑ์ 
หน่วยงำน ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 

ณ  วนัที่  30  กนัยำยน  2557 

ล ำดบั รำยกำร เลขทะเบียนครุภัณฑ์ จ ำนวน หน่วยนับ รำคำ รำคำรวม ค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำเส่ือมรำคำ 
มูลค่ำสุทธิ

หัก สถำนทีต่ั้ง/ 

ต่อหน่วย ประจ ำปี สะสม ค่ำเส่ือมแล้ว หน่วยงำนทีรั่บผดิชอบ 

  งบประมำณแผ่นดนิ 

ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน (ต่อ) 
13 

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

ตวั          6,420.00             12,840.00                   642.40               3,713.32  
              

9,126.68  สสท./หอ้งผอ. ชั้น 4 
14 

โซฟา 3 ท่ีนัง่ 1-903-7105-007-0003/001-55 
1 

ตวั        10,700.00             10,700.00                1,069.45               3,093.35  
              

7,606.65  สสท./หอ้งผอ. ชั้น 4 
15 เกา้อ้ีพนกัพิงสูง 1-903-7110-006-0019/001-4-55 4 ตวั          8,560.00             34,240.00                   857.75               9,919.04              

24,320.96  
สสท./ผอ.1 ตวั/รองผอ.2 ตวั/
หน.สน.ผอ. 1 ตวั 

16 โต๊ะผูบ้ริหาร 1-903-7110-007-0002/001-3-55 3 ชุด        23,540.00             70,620.00                2,354.25             20,430.99              
50,189.01  

สสท./หอ้งผอ. ชั้น 4/ 
 หอ้งรองผอ. ชั้น 4, 5  

17 โต๊ะกลาง 1-903-7110-007-0004/001-55 1 ตวั          6,420.00               6,420.00                   642.40               1,856.66  ,563.34  สสท./หอ้งผอ. ชั้น 4 
18 โต๊ะประชุม 1-903-7110-007-0005/001-55 1 ตวั        50,825.00             50,825.00                5,080.80             14,702.46       36,122.54  สสท./กว. ชั้น 5 
19 โต๊ะท างานพร้อมรางคียบ์อร์ด 1-903-7110-007-0010/001-30-55 30 ตวั          7,490.00           224,700.00                   748.25             65,005.50   159,694.50  สสท. 
20 โต๊ะประชุมตวัยาว 1-903-7110-007-0025/001-6-55 6 ตวั          6,420.00             38,520.00                   642.40             11,139.96       27,380.04  หอ้งประชุม สสท.   ชั้น 5 
21 เคานเ์ตอร์โคง้ 1-903-7195-004-0002/001-55 1 ตวั        34,240.00             34,240.00                3,423.70               9,903.68  24,336.32 สน.ผอ./สารบรรณ ชั้น 4 
22 ตูเ้กบ็เอกสารสูง 3 ตอน  1-903-7110-015-0016/001-6-55 6 ตู ้        33,170.00           199,020.00                3,317.85             57,579.72    141,440.28  สสท. 
23 ตูเ้กบ็เอกสารสูง 3 ตอน ไม่มีกระจก

กลาง 1-903-7110-015-0017/001-23-55 
23 

ตู ้          8,560.00           196,880.00                   857.75             57,034.48  
     

139,845.52  สสท. 
24 ตู ้RACK 1-903-7110-013-0006/001-55 1 ตู ้          5,350.00               5,350.00                   536.55               1,549.60                

3,800.40  
สสท./ ชั้น ๕ หนา้หอ้ง 
 รองผอ.(กว.) 

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              
11,407.05  

สสท./หอ้งประชุม ชั้น5 
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    :  คู่มือ SAR ปีการศึกษา 2557  ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานเบียน   
 
    

บัญชีรำยละเอยีดทรัพย์สินคดิค่ำเส่ือมรำคำ 

หน่วยงำน ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 
ณ  วนัที ่ 30  กนัยำยน  2557 

ล ำดบั รำยกำร เลขทะเบียนครุภณัฑ์ จ ำนวน 
หน่วย
นับ 

รำคำ 
รำคำรวม 

ค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำเส่ือมรำคำ มูลค่ำสุทธิหัก สถำนที่ตั้ง/ 

ต่อหน่วย ประจ ำปี สะสม 
ค่ำเส่ือมแล้ว 

หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ 

  งบประมำณแผ่นดนิ 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 
1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ LCD 15 น้ิว ยี่หอ้ Acer  รุ่น   AL 

1515 
1-7440-001-0001/1-3-49 3 ชุด 35,316.00          105,948.00  1,035.25          105,947.00   1.00  กลุ่มวิชาการ ชั้น 5 

(คุณรุ่งฤดี) 

2 เคร่ืองพิมพแ์มข่่ายแบบเลเซอร์เจท HP 2420 กทป.1-7440-011-0001/1-49 1  เคร่ือง  33,705.00            33,750.00  7,723.06            33,704.00  
                     

1.00  
กทป./ชั้น 4 

3 เคร่ือง Scanner  ขนาด A 4 ชนิดสี  
 ยี่หอ้ HP รุ่น Scanjet 4370 

1-7440-010-0001/1-49 
1 

เคร่ือง 8,399.50              8,399.50  1,923.87              8,398.50                       
1.00  

กลุ่มวิชาการ ชั้น 5 

4 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดบัสูง  ยี่หอ้ HP 
dx2700 

1-7440-001-0001/1-50 1 
เคร่ือง 

32,956.00            32,956.00  7,551.91            32,955.00                       
1.00  

กลุ่มวิชาการ ชั้น 5 
(คุณจรรยา) 

5 
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับใหบ้ริการ DELL 13-1-7440-001-0002/1-5, 8-9,  

11-15 -51 
12 เคร่ือง 37,562.35          450,748.20  75,112.56          450,736.20                     

12.00  
สสท. 

6 เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ HP P1006 13-1-7490-019-0001/1-5-51 5 เคร่ือง 8,453.00            42,265.00  7,919.70            42,260.00     5.00  กทป./ 4 เคร่ือง 
สน.ผอ./1เคร่ือง 

7 เคร่ืองพิมพ ์Photosmart  
ยี่หอ้ HP รุ่น C5280 

13-1-7490-019-0002/1-51 1 เคร่ือง 9,993.80              9,993.80  2,289.25              9,992.80               1.00  กทป./ชั้น 1 

8 
เคร่ืองสแกนเนอร์  
ยี่หอ้ HP รุ่น Scanjet G4050  

13-1-7490-020-0001/1-51 1 เคร่ือง 10,807.00            10,807.00  2,250.46            10,806.00                       
1.00  

สน.ผอ. สารบรรณ   
ชั้น 4 

9 
เคร่ือง Kiosk รุ่น TL3 13-1-7440-001-0003/1-10-51 

10 
เคร่ือง 169,573.60       1,695,736.00  282,612.70       1,695,726.00  

                   
10.00  กลุ่มทะเบียนฯ ชั้น 1 
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    :  คู่มือ SAR ปีการศึกษา 2557  ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานเบียน   
 
    

บัญชีรำยละเอยีดทรัพย์สินคดิค่ำเส่ือมรำคำ 

หน่วยงำน ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 

ณ  วนัที่  30  กนัยำยน  2557 

ล ำดบั รำยกำร เลขทะเบียนครุภณัฑ์ จ ำนวน 
หน่วย
นับ 

รำคำ 
รำคำรวม 

ค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำเส่ือมรำคำ มูลค่ำสุทธิหัก สถำนที่ตั้ง/ 

ต่อหน่วย ประจ ำปี สะสม 
ค่ำเส่ือมแล้ว 

หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ 

งบประมำณแผ่นดนิ 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ (ต่อ) 
10 

เคร่ือง KIOSK (รับโอน) 13-3-7440-001-0003/11,12-51 
2 

เคร่ือง 
     

169,573.60           339,147.20  
            
56,522.54           339,145.20  

                     
2.00  กลุ่มทะเบียนฯ ชั้น 1 

11 เคร่ืองบตัรคิว ยีห่้อ Innet หมายเลขเคร่ือง M-TV 
5104 009 

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

เคร่ือง 133,442.91      133,442.91  22,239.48  133,441.91           1.00  กลุ่มทะเบียนฯ ชั้น 1 

12 เคร่ืองประมวลผลแม่ข่ายส าหรับฐานขอ้มูลยีห่้อ 
Dell  

13-1-7440-001-0001/1-52 1 เคร่ือง      
556,400.00  

         556,400.00            
104,324.00  

         556,399.00                       
1.00  

กทป./ห้อง Server   
ชั้น 4 

13  ระบบประกาศข่าวส าหรับ 
 รับสมคัรนกัศึกษา 

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

เคร่ือง 
     

160,500.00  
         160,500.00  

            
26,749.00  

         160,499.00  
                     

1.00  
กลุ่มทะเบียนฯ 

14 เคร่ืองตรวจกระดาษค าตอบชนิดตาอ่านดินสอ ยีห่้อ 
OMR  

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

เคร่ือง      
417,300.00  

         417,300.00              
69,549.00  

         417,299.00                       
1.00  

กทป./ห้องประชุม      
ชั้น 5 

15 เคร่ืองสแกนเนอร์ ยีห่้อ Canon รุ่น DR-2510C 1-903-7490-018-0003/001-53 1 เคร่ือง        
36,915.00  

           36,915.00                
8,458.69  

           36,914.00                       
1.00  

สน.ผอ. สารบรรณ  
ชั้น 4 

16 551FA9000183 Harddisk 1-903-7440-011-0004/001-2-55 2 ตวั     17,334.00             34,668.00  4,332.55             17,731.60        16,936.40  สสท./กลุ่มทะเบียนฯ 
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    :  คู่มือ SAR ปีการศึกษา 2557  ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานเบียน   
 
    

บัญชีรำยละเอยีดทรัพย์สินคดิค่ำเส่ือมรำคำ 
หน่วยงำน ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 

ณ  วนัที่  30  กนัยำยน  2557 

ล ำดบั รำยกำร เลขทะเบียนครุภณัฑ์ จ ำนวน 
หน่วย
นับ 

รำคำ 
รำคำรวม 

ค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำเส่ือมรำคำ มูลค่ำสุทธิหัก สถำนที่ตั้ง/ 

ต่อหน่วย ประจ ำปี สะสม 
ค่ำเส่ือมแล้ว 

หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ 

งบประมำณแผ่นดนิ 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ (ต่อ) 

17 
551FA9000183 Harddisk 1-903-7440-011-0004/003-5-55 

3 
ตวั 14,980.00 

        
    44,940.00  

              
3,744.90 

            
22,989.39  

 
21,950.61              

 
สสท./กลุ่มทะเบียนฯ 

18 
ระบบจดัเก็บและเรียกใชส้ าเนาเอกสาร 1-903-7440-013-0026/001-56 

1 
ระบบ 

     
120,000.00           120,000.00  

            
29,994.75             30,898.29  

            
89,101.71  สสท./กลุ่มทะเบียนฯ 

19 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1-903-7440-001-0008/001-56 

1 
เคร่ือง 

     
110,000.00           110,000.00  

            
27,494.50             28,021.53  

            
81,978.47  สสท./กลุ่มทะเบียนฯ 

20 
เคร่ืองส ารองไฟ 1-903-7440-015-0003/001-56 

1 
ตวั 

       
45,000.00             45,000.00  

            
11,247.46             11,463.06  

            
33,536.94  สสท./กลุ่มทะเบียนฯ 

21 
เคร่ืองพิมพบ์ตัรประจ าตวันกัศึกษา 2-903-7490-015-0004/001-57 

1 
เคร่ือง 

       
53,500.00             53,500.00  

              
8,495.84               8,495.84  

            
45,004.16  กทป./One stop ชั้น 1 
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    :  คู่มือ SAR ปีการศึกษา 2557  ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานเบียน   
 
    

บัญชีรำยละเอยีดทรัพย์สินคดิค่ำเส่ือมรำคำ 

หน่วยงำน ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 

ณ  วนัที่  30  กนัยำยน  2557 

ล ำดบั รำยกำร เลขทะเบียนครุภณัฑ์ จ ำนวน 
หน่วย
นับ 

รำคำ 
รำคำรวม 

ค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำเส่ือมรำคำ มูลค่ำสุทธิหัก สถำนที่ตั้ง/ 

ต่อหน่วย ประจ ำปี สะสม 
ค่ำเส่ือมแล้ว 

หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ 

  งบประมำณแผ่นดนิ 

ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 
1 

เคร่ืองท าน ้ าร้อน-เยน็ สแตนดาร์ท สสท.1-4110-003-0001/1-50  
1 

เคร่ือง 
         

7,864.50               7,864.50  
              
1,440.83               7,863.51  

                     
1.00  สสท. 

2 
ฉากกั้นห้อง 1-903-7230-003-0001/001-12-55 

12 
ตวั 

         
9,095.00           109,140.00  

              
1,817.70             63,122.40  

            
46,017.60  สสท. 

3 อุปกรณ์กระจายสญัญาณ  24 Port 1-903-7440-011-0002/001-55 1 ชุด        
36,380.00  

           36,380.00                
9,095.80  

           26,313.76              
10,066.24  

สสท./ห้อง Server   
ชั้น 4 

4 อุปกรณ์พกัสายสัญญาณ 24 Port 1-903-7440-011-0021/001-55 1 ชุด          
8,945.20  

             8,945.20                
2,237.45  

             6,471.56                
2,473.64  

สสท./ห้อง Server   
ชั้น 5 
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    :  คู่มือ SAR ปีการศึกษา 2557  ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานเบียน   
 
    

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 

1 
โทรทศัน์สีจอแบน ซมัซุง 50 น้ิว 13-1-5820-005-0001/1-51  

1 
เคร่ือง 

     
119,371.34           119,371.34  

            
14,921.42             94,502.33  

            
24,869.01  กทป./One stop ชั้น 1 

2 
ป้ายประชาสมัพนัธ์ 3 มิติ 13-1-9905-051-0001/1-51 

1 
ป้าย 

     
112,350.00           112,350.00  

            
14,043.75             88,943.75  

            
23,406.25  กทป./One stop ชั้น 2 

3 จอรับภาพชนิดมอร์เตอร์ไฟฟ้า Vertex 1-903-6730-002-0012/001-55 1 เคร่ือง      
133,750.00  

         133,750.00              
16,717.00  

           48,365.09              
85,384.91  

ห้องประชุม สสท     
ชั้น 5 

4 เคร่ืองฉายภาพ PROJECTOR Sanyo 1-903-6730-001-0024/001-55 1 เคร่ือง        
92,555.00  

           92,555.00              
11,570.50  

           33,472.37              
59,082.63  

ห้องประชุม สสท.    
ชั้น 5 

5 เคร่ืองถ่ายทอดสัญญาณภาพ 3 มิติ 1-903-6730-001-0028/001-55 1 เคร่ือง        
67,410.00  

           67,410.00                
8,427.85  

           24,379.45              
43,030.55  

ห้องประชุม สสท.    
ชั้น 5 

6 กลอ้งดิจิตอล 2-903-6720-009-0003/001-57 1 ตวั        
26,750.00  

           26,750.00                
2,122.80  

             2,122.80              
24,627.20  

กทป./One stop ชั้น 1 
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    :  คู่มือ SAR ปีการศึกษา 2557  ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานเบียน   
 
    

บัญชีรำยละเอยีดทรัพย์สินคดิค่ำเส่ือมรำคำ 

หน่วยงำน ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 

ณ  วนัที่  30  กนัยำยน  2557 

ล ำดบั รำยกำร เลขทะเบียนครุภณัฑ์ จ ำนวน 
หน่วย
นับ 

รำคำ 
รำคำรวม 

ค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำเส่ือมรำคำ มูลค่ำสุทธิหัก สถำนที่ตั้ง/ 

ต่อหน่วย ประจ ำปี สะสม 
ค่ำเส่ือมแล้ว 

หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ 

  งบประมำณแผ่นดนิ 

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวทิย ุ
1 ชุดไมโครโฟนส าหรับประธาน 1-903-5965-001-0014/001-55 1 ชุด 18,404.00 18,404.00 2,628.00 7,603.08 10,800.92 ห้องประชุม สสท.    

ชั้น 5 

2 ชุดไมโครโฟนส าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม 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 ล าโพงส าหรับห้องประชุม 2 ทาง 1-903-5965-002-0009/001-2-55 2 ตู ้ 19,260.00 38,520.00 2,752.10 15,924.92 22,595.08 ห้องประชุม สสท.    
ชั้น 5 

4 ชุดขยายเสียง Power Mixer ยีห่้อ 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 เคร่ืองจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุม 
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 

 
รวมทั้งส้ิน       8,022,740.78  

       
1,062,889.52        5,712,581.59  

       
2,310,114.20    
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    :  คู่มือ SAR ปีการศึกษา 2557  ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานเบียน   
 
    

บัญชีรำยละเอยีดทรัพย์สินคิดค่ำเส่ือมรำคำ 

หน่วยงำน ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 

ณ  วนัที่  30  กนัยำยน  2557 

ล ำดบั รำยกำร เลขทะเบียนครุภัณฑ์ จ ำนวน 
หน่วย
นับ 

รำคำ 
รำคำรวม 

ค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำเส่ือมรำคำ 
มูลค่ำสุทธิ

หัก สถำนที่ตั้ง/ 

ต่อหน่วย ประจ ำปี สะสม 
ค่ำเส่ือมแล้ว 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 งบประมำณเงินรำยได้ 

ประเภทครุภณัฑ์ส ำนักงำน 
1 

เคร่ืองพิมพส์ าเนาระบบดิจิตอล 04-2.7430-004-0001/1/43 
1 

 เคร่ือง  
     

114,490.00  
         
114,490.00  

              
5,723.50  

         
114,489.00  

                     
1.00  กลุ่มวชิาการ ชั้น 5 

2 
เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคียวเซร่ามิตา้ 04-2.7430-003-0001/1-46 

1 
 เคร่ือง  

       
93,000.00  

           
93,000.00  

              
6,974.00  

           
92,999.00  

                     
1.00  กลุ่มวชิาการ ชั้น 5 

3 
เคร่ืองโทรสาร พานาโซนิค 78-2.7440-008-0001/1/48 

1 
 เคร่ือง  

       
17,999.54  

           
17,999.54  

              
1,799.95  

           
16,649.57  

              
1,349.97  กลุ่มวชิาการ ชั้น 5 
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    :  คู่มือ SAR ปีการศึกษา 2557  ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานเบียน   
 
    

ประเภทครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 

1 
เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ HP Laser 1000 Series 19-2.7440-009-0001/1/46 

1 
 เคร่ือง  

       
15,189.00  

           
15,189.00  

              
3,163.38  

           
15,188.00  

                     
1.00  กลุ่มวชิาการ ชั้น 5 

2  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (โน๊ตบุ๊ก) HP 
Compaq 6510b  

13-2-7440-001-0001/1-3-51  3 เคร่ือง        
49,000.00  

         
147,000.00  

              
7,144.83  

         
146,997.00  

                     
3.00  

รหสั 1-2-51  
สน.ผอ & กทป. 
รหสั 3-51  กลุ่ม
วชิาการ 

3 เคร่ืองควบคุมการแสดงผลทางเครือข่าย 
ยีห่อ้ Sony รุ่น NSP-1 

13-2-7440-001-0004/1-51 1 เคร่ือง      
137,445.00  

         
137,445.00  

            
28,633.37  

         
137,444.00  

                     
1.00  

กว./ชั้น 5 

4 เคร่ืองประมวลผลขอ้มูลส่ือมลัติมีเดีย  
ยีห่อ้ Acer Aspire LCD 17" 

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

เคร่ือง        
27,151.67  

           
27,151.67  

              
5,655.59  

           
27,150.67  

                     
1.00  

สสท./หอ้ง ผอ. ชั้น 
4 

5 โปรแกรมออกแบบรายงานทางการเงิน 
(แบบฟอร์มใหม่) 

13-2-7440-013-0001/1-53 1 ระบบ        
85,600.00  

           
85,600.00  

              
3,565.37  

           
85,599.00  

                     
1.00  

กลุ่มทะเบียนฯ 

6 
โปรแกรมถ่ายโอนขอ้มูลเขา้สู่ระบบ EPR 

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

1 
ระบบ 

       
96,300.00  

           
96,300.00  

            
24,075.00  

           
82,256.25  

            
14,043.75  

กลุ่มทะเบียนฯ 

7 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี C7-00 / NOKIA 

2-903-5805-001-0001/001-
54 

1 
เคร่ือง 

       
13,950.00  

           
13,950.00  

              
3,485.75  

           
12,503.18  

              
1,446.82  สสท./ผอ.สสท. 
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    :  คู่มือ SAR ปีการศึกษา 2557  ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานเบียน   
 
    

บัญชีรำยละเอยีดทรัพย์สินคิดค่ำเส่ือมรำคำ 

หน่วยงำน ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 

ณ  วนัที่  30  กนัยำยน  2557 

ล ำดบั รำยกำร เลขทะเบียนครุภัณฑ์ จ ำนวน 
หน่วย
นับ 

รำคำ 
รำคำรวม 

ค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำเส่ือมรำคำ 
มูลค่ำสุทธิ

หัก สถำนที่ตั้ง/ 

ต่อหน่วย ประจ ำปี สะสม 
ค่ำเส่ือมแล้ว 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 งบประมำณเงินรำยได้ 

ประเภทครุภณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 
1 โทรทศัน์สีจอแบน LCD 40 น้ิว ยีห่อ้  

Sony รุ่น KLV-40S310A 
 13-2-6730-002-0001/1-51  1 เคร่ือง        

59,800.33  
           
59,800.33  

              
7,475.04  

           
46,096.08  

            
13,704.25  

สน.ผอ./ ชั้น 4 

2 เคร่ืองถ่ายทอดสญัญาณภาพจาก
คอมพิวเตอร์ 
และวดีีโอ VERTEX รุ่น XD-350 

13-2-6730-001-0001/1-52 1 เคร่ือง        
43,388.50  

           
43,388.50  

              
5,423.56  

           
30,281.54  

            
13,106.96  

กลุ่มวชิาการ ชั้น 5 
หอ้งประชุม 

3 เคร่ืองฉายภาพวตัถุ 3 มิติ  
ยีห่อ้ VERTEX รุ่น D-430X 

13-2-6730-001-0002/1-52 1 เคร่ือง        
24,610.00  

           
24,610.00  

              
3,076.25  

           
17,175.73  

              
7,434.27  

กลุ่มวชิาการ ชั้น 5 
หอ้งประชุม 

4 จอรับภาพชนิดขาตั้ง  
ยีห่อ้ VERTEX ขนาด 100 น้ิว 

13-3-6730-002-0001/1-52 1 จอ          
5,136.00  

             
5,136.00  

                 
642.00  

             
3,584.50  

              
1,551.50  

กลุ่มวชิาการ ชั้น 5 
หอ้งประชุม 
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    :  คู่มือ SAR ปีการศึกษา 2557  ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานเบียน   
 
    

 

ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้ำและวทิยุ 

                      
                      

รวมรำยได้          
766,570.04  

          
101,114.09  

         
713,924.52  

            
52,645.52    

รวมแผ่นดนิ       
8,022,740.78  

       
1,062,889.52  

      
5,712,581.59  

       
2,310,114.20    

รวมทั้งส้ิน       
8,789,310.82  

       
1,164,003.61  

      
6,426,506.11  

       
2,362,759.72    
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    :  คู่มือ SAR ปีการศึกษา 2557  ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานเบียน   
 
    

10.  งบประมำณ  
งบประมำณประจ ำปี  ปีปัจจุบนัไดรั้บงบประมาณหมวดค่าจา้งประจ า,  ค่าตอบแทน  ค่าใชส้อยและค่าวสัดุ, รายจ่าย

อ่ืนๆ, งบอุดหนุน   รายละเอียดดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี  
 

ตำรำงที่ 7 – 1   แสดงงบประมาณแผน่ดิน ของ ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  และ พ.ศ. 2557 
                          จ  าแนกตามประเภทรายจ่าย 

 
ประเภทรำยจ่ำย 

ปีงบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2556 

(ปีที่แล้ว) 
ปี พ.ศ. 2557 
(ปีปัจจุบัน) 

จดัสรร เบิกจ่ำย 
งบบุคลำกร 5,759,820.00 5,945,600.00 6,022,980.00 

เงินเดือน 5,031,060.00 5,230,200.00 5,273,880.00 
ค่าจา้งประจ า 517,200.00 494,400.00 513,240.00 
ค่าจา้งชัว่คราว  - - - 
พนกังานราชการ 211,560.00 221,000.00 235,860.00 
งบด ำเนินงำน 615,007.86 800,000.00 939,960.22 
ค่าตอบแทน   ค่าใชส้อยและค่าวสัดุ 615,007.86 800,000.00 939,960.22 
ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน 274,999.99 - - 
ค่าครุภณัฑ ์  274,999.99 - - 
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง - - - 
รำยจ่ำยอ่ืน  742,239.97 555,900.00 513,892.00 

งบเงินอุดหนุน  2,554,598.32 2,612,000.00 3,238,560.00 

รวมทั้งส้ิน 9,946,666.14 9,913,500.00 10,715,392.22 
ค่าเส่ือมราคา 2,760,886.40 - 2,310,114.20 

รวมค่ำเส่ือมรำคำ 2,760,886.40 - 2,310,114.20 

งบด ำเนินกำรท้ังส้ิน (หักงบลงทุน) 6,910,779.75 - 8,405,278.02 
 หมำยเหตุ  - ยอดจัดสรรเป็นยอดที่ได้รับจริงจำกส ำนักงบประมำณ (รวมจัดสรรเพิม่ระหว่ำงปี)  ยงัไม่มีกำรโอนเปลี่ยนแปลงระหว่ำงปี 

- รวมงบลงทุนไม่รวมค่ำเส่ือม 
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    :  คู่มือ SAR ปีการศึกษา 2557  ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานเบียน   
 
    

งบประมำณเงินรำยได้   เป็นงบประมาณท่ีมหาวทิยาลยัฯ  จดัสรรใหก้บัส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  
       โดยเบิกจ่ายตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  และ พ.ศ. 2557  โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบไวใ้นตาราง ต่อไปน้ี  
 

    ตำรำงที ่7 – 2  แสดงงบประมาณเงินรายไดเ้ปรียบเทียบระหวา่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ ปี พ.ศ. 2557 
       จ  าแนกประเภทรายจ่าย  ของ ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 
ประเภทรำยจ่ำย 

ปีงบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2556 

(ปีทีแ่ล้ว) 
ปี พ.ศ. 2556 
(ปีปัจจุบัน) 

จดัสรร เบิกจ่ำย 

งบบุคลำกร 1,077,566.54 1,061,400.00 1,000,793.88 
เงินเดือน - - - 
ค่าจา้งประจ า - - - 
ค่าจา้งชัว่คราว 1,077,566.54 1,061,400.00 1,000,793.88 
งบด ำเนินงำน 693,064.51 - 692,643.91 
ค่าตอบแทน  ค่าใชส้อย  และค่าวสัดุ    693,064.51 - 692,643.91 
ค่าสาธารณูปโภค - - - 
งบลงทุน - - - 
ค่าครุภณัฑ ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง - - - 
งบเงินอุดหนุน 30,000.00 - 3,000.00 

รำยจ่ำยอ่ืน ๆ  140,963.00 349,000.00 299,261.00 

งบกลำง - - 1,514,451.00 

เงินสมทบสถำบัน - - - 

รวมทั้งส้ิน 1,941,594.05  3,510,149.79 
ค่าเส่ือมราคา 109,664.78 - 52,645.52 

รวมค่ำเส่ือมรำคำ 109,664.78 - 52,645.52 

งบด ำเนินกำรท้ังส้ิน (หักงบลงทุน) 1,831,929.27 - 3,457,504.27 

 หมายเหตุ  - รวมงบลงทุนไม่รวมค่ำเส่ือม 
 

34 



28 
 

       :  คู่มือ SAR  ปีการศึกษา 2557  ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                                                                                                   

10.  บทสรุปผู้บริหำร 
 
ข้อมูลทัว่ไปของส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบียน 
  ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะตามพระราชบญัญติั
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ท าหนา้ท่ีเก่ียวกบังานทะเบียนและสถิติการศึกษาของนกัศึกษาตั้งแต่แรก
เขา้จนกระทั้งส าเร็จการศึกษา  นอกจากน้ียงัท าหนา้ท่ีส่งเสริมงานวิชาการต่าง ๆ ไดแ้ก่การประสานงานในการจดัท า
หลกัสูตร  การจดัสหกิจศึกษา การจดัท ามาตรฐานการศึกษา  การประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งมีคุณภาพและเป็นท่ี
พึงพอใจของผูรั้บบริการ    ไดแ้ก่ นกัศึกษา  ผูป้กครองนกัศึกษา บณัฑิต ผูใ้ชบ้ณัฑิต  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  ปัจจุบนัส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน   แบ่งส่วนงานออกเป็น  3  กลุ่ม  ไดแ้ก่  ส านกังาน
ผูอ้  านวยการ  กลุ่มวชิาการ  และกลุ่มทะเบียนและประมวลผล  มีบุคลากร  รวมทั้งส้ิน  38  คน  แบ่งเป็น    
ขา้ราชการ  13  คน  พนกังานราชการ  1  คน  พนกังานมหาวทิยาลยั  13  คน  ลูกจา้งประจ า  2  คน  และลูกจา้ง
ชัว่คราวเงินรายได ้ 9  คน  โดยไดรั้บงบประมาณ  ประจ าปี  พ.ศ.  2557  แบ่งเป็น  งบประมาณแผน่ดิน  
9,913,500.00 บาทและ งบประมาณเงินรายได ้ 1,410,400.00 บาท   
 
ปรัชญำ  วสัิยทัศน์  พนัธกจิ 

วสัิยทัศน์  :   
หน่วยงานหลกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ท่ีทนัสมยัตามมาตรฐานสากล 

 พนัธกจิ    : 
1. สนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาหลกัสูตรของทุกคณะใหเ้ป็นไปตามเกณฑข์องส านกังาน

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

ทัว่ไปดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
5. พฒันาหน่วยงานใหมี้ขีดความสามารถในการบริหารจดัการอยา่งมีคุณภาพ 

 
วฒันธรรมองค์กร 
 “มีจิตอาสา  ตรงต่อเวลา  รับผดิชอบต่อภาระหนา้ท่ี การท างานเป็นทีมเพื่อท าให้องคก์รเกิดผลงานและ
ภาพลกัษณ์ท่ีดี” 
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       :  คู่มือ SAR  ปีการศึกษา 2557  ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                                                                                                   

 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของหน่วยงำน (ภำพรวม) 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในของส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนตามมาตรฐานและตวับ่งช้ี  
ในภาพรวมอยูใ่นเกณฑดี์มาก  (คะแนนเฉล่ีย  ๔.๘๘)  โดยองคป์ระกอบท่ี ๑ องคป์ระกอบท่ี   ๔  ได ้๕  คะแนน  
ยกเวน้องคป์ระกอบท่ี  ๒  ได ้ ๔.๘๘  คะแนน องคป์ระกอบท่ี  ๓  ได ้ ๔.๘๐  คะแนนและองคป์ระกอบท่ี  ๕  
ได ้๕.๐๐  คะแนน  
 
จุดเด่น 

1. ผูบ้ริหาร และ บุคลากร มุ่งมัน่ในการปฏิบติังานตามภารกิจ 
2. มีเป้าหมายของตวับ่งช้ีชดัเจน 
3. หน่วยงานมีการจดัท าผลการประเมินตนเองครบถว้นตามภารกิจ 
4. มีความพยายามท่ีจะด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 
5. มีเอกสารระบบประกนัคุณภาพ  เป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีชดัเจน 

จุดทีค่วรพฒันำ 
1. เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในดา้นท่ีเป็นจุดอ่อน 
2. ควรมีการประเมินผลความพึงพอใจในการใชร้ะบบงานทะเบียน 
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