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งานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจ าปีงบประมาณ 2558  งานทะเบียน
และประมวลผลจึงขอรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาคมอันประกอบด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ตลอดจนศิษย์เก่า และบุคคลที่สนใจทั่วไป  

งานทะเบียนและประมวลผลด าเนินการด้านระบบงานทะเบียนนักศึกษา การให้บริการด้าน
การศึกษาแก่นักศึกษา บุคลากร หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  และบุคคลทั่วไป โดย
งานทะเบียนและประมวลผลมีการพัฒนากระบวนงาน พัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศมาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้งานบริการด้านงานทะเบียนมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้เข้ารับบริการเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด การจัดท ารายงานประจ าปี  2558  ฉบับนี้  
งานทะเบียนและประมวลผลรวบรวมผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน พร้อมแสดงภาพกิจกรรมประกอบ  โดยงานทะเบียนและประมวลผลได้รับ 
ความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร และบุคลากร จึงท าให้รายงานประจ าปีฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี 

งานทะเบียนและประมวลผล ใคร่ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร บุคลากร และเพ่ือนร่วมงาน
ทุกท่าน ส าหรับก าลังใจและความร่วมมือปฏิบัติงาน สนับสนุนให้ภารกิจของงานทะเบียนและประมวลผล
ด าเนินไปได้ด้วยดีและประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้  
 

 

งานทะเบียนและประมวลผล 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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ชื่อหน่วยงำน 

งำนทะเบียนและประมวลผล 

ที่ตั้งหน่วยงำน 
งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ตั้งอยู่

บริเวณชั้นที่ 2  ของอาคาร 35  โดยที่อยู่เพื่อการติดต่อทางไปรษณีย์ คือ ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ต าบลในเมือง   อ าเภอเมือง   จังหวัด
นครราชสีมา  30000  โทรศัพท์  0 4423 3000 ต่อ 2751 – 5758  โทรสาร  0 4423 3068  และ
เว็บไซต์  http://regis.rmuti.ac.th/regis 

ประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยกฐานะจากฝ่ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยา
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี พ.ศ. 2548  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน โดยมีหน้าที่หลักเรื่องการสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด ส านักส่งเสริมวิชาการฯ แบ่งออกเป็น 1 ส านัก และ 4 ฝ่าย ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 ดังนี้  

1. ส านักงานผู้อ านวยการ 
2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
3. ฝ่ายงานฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
4. ฝ่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา 
5. ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล 

 
 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ปรับปรุงระบบงานตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน เรื่องการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลงวันที่ 16 
สิงหาคม พ.ศ. 2557  โดยแบ่งส่วนราชการภายในส านักส่งเสริมวิชาการฯ ออกเป็น  

1. งานบริหารงานทั่วไป 

บทที่  1  บทน ำ 
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2. งานประกันคุณภาพและประเมินผลการศึกษา 
3. งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา 
4. งานทะเบียนและประมวลผล 
5. วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ  (ข้ึนตรงต่ออธิการบดี) 
6. ส านักศึกษาท่ัวไป  (ขึ้นตรงต่ออธิการบดี) 

 
 ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล  เปลี่ยนชื่อเป็น  งานทะเบียนและประมวลผล  เมื่อวันที่    
1 กันยายน พ.ศ. 2557  โดยมีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน งานทะเบียนและประมวลผลได้แบ่งออกเป็น 3 แผนกงาน ได้แก่ 

1. แผนกงานทะเบียนและประมวลผล 
2. แผนกงานตรวจสอบและรับผลการศึกษา 
3. แผนกงานส าเร็จการศึกษา 

 
 โดยแต่ละแผนกงานมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

 แผนกงำนทะเบียนและประมวลผล มีหน้าที่และรับผิดชอบในการประสานงาน การ
ด าเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษา การรับรายงานตัวนักศึกษา การลงทะเบียนรายวิชา งานบัตร
ประจ าตัวนักศึกษา และการประมวลผลการศึกษา 

 แผนกงำนตรวจสอบและรับผลกำรศึกษำ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการประสานงาน 
การด าเนินการงานสารบรรณของงานทะเบียนและประมวลผล ตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาของ
นักศึกษาใหม่ทั้งในและต่างประเทศ ตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษา ให้กับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ และออกเอกสารรับรองทางการศึกษา  

 แผนกงำนส ำเร็จกำรศึกษำ มหีน้าที่และรับผิดชอบในการประสานงาน การด าเนินการ
ขอส าเร็จการศึกษาและขออนุมัติส าเร็จการศึกษา ออกเอกสารทางการศึกษาให้ผู้ส าเร็จการศึกษา 
จัดเก็บเอกสารทางการศึกษา และจัดท าฐานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 
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ปณิธำน  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ประเด็นยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์ 

ปณิธำน (Determination) 

           บริการด้วยใจ  ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี  มีมาตรฐานด้านคุณภาพ 

วิสยัทัศน์ (Vision) 

 งานทะเบียนและประมวลผล  มุ่งมั่นให้บริการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือความถูกต้อง  
รวดเร็ว  มีมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

พันธกิจ (Mission) 

1. สนับสนุนงานบริการการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ 
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนางานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ 
3. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 
4. เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยฯ 
5. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และรักษาสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 

1. สร้างความเชื่อม่ันด้านบริการที่ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2. ระบบการท างานแบบบูรณาการ  ที่มีเครือข่ายทุกฝ่ายและสังคมภายนอกมีส่วนร่วม 
3. สร้างบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง  พร้อมมีความสามารถเรียนรู้  คิดริเริ่ม  ปรับตัวได้อย่าง

เหมาะสม 
4. บริหารงานด้วยระบบธรรมาภิบาล  มีความโปร่งใส  มั่นใจ  ตรวจสอบได้ 

เป้ำประสงค์ (Goals) 

1. ส านักสงแสริมวิชาการและงานทะเบียน ยกระดับการให้บริการและการท างาน  เพ่ือ
ตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปรับรูปแบบการท างานเชิงบูรณาการภายใน
องค์กร แสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่าง ๆ  รวมทั้งเปิดให้สังคม
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม 
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3. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่มีขีดความสามารถสูง  
บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและ
ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม 

4. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สร้างระบบการก ากับดูแลตนเองที่ดี เกิด
ความ  โปร่งใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได้ บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตส านึก 
ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้รับบริการ 

ภำรกิจ   

1. ด าเนินการด้านระบบงานทะเบียน  โดยด าเนินการด้านระบบงานทะเบียน  งาน
ประมวลผล  งานสถิติ  งานผู้ส าเร็จการศึกษา  และออกเอกสารทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ 

2. การให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร หน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ
และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  การให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษา  อาจารย์  
บุคลากร  หน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ  และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  การ
ตรวจสอบคุณวุฒิ  และอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
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รำยนำมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร   ส่งตรัส      ประธานกรรมการ         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พชรวิทย์   จันทร์ศิริสิร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชัย   วิจิตรเสถียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายชูเกียรติ    วิเศษเสนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นางสาวจิณณพัต โรจนวงศ ์ กรรมการ 

นางสาวสมพินิจ เหมืองทอง กรรมการ 

นางชุดาภัค เดชพันธ์ กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลอง สวัสด ี กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงผกา วรรธนะปกรณ์ กรรมการ 

นางสาวอุบล สุริพล กรรมการ 

นางเพลงพิณ เพียรภูพงศ์ กรรมการ 

นางสาวภัทรานุช บุญเรือง กรรมการและเลขานุการ 

นางณัชชา สุวรรณวงศ ์ ผู้ช่วยเลขานุการ        

รำยนำมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร   ส่งตรัส     ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน         

นางชุดาภัค    เดชพันธ์   รองผู้อ านวยการงานประกันคุณภาพและประเมินผล             

นางสาวจิณณพัต          โรจนวงศ ์ รองผู้อ านวยการงานพัฒนาวชิาการและส่งเสริมการศึกษา 

นางสาวสมพินิจ  เหมืองทอง รองผู้อ านวยการงานทะเบียนและประมวลผล             

นางสาวภัทรานุช   บุญเรือง      หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

นางณัชชา    สุวรรณวงศ ์ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

นางสาวภัณฑิรา   สุขนา หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล 

นายบรรณชา ขันเขียว หัวหน้างานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา 

นางสาวมนต์ธิณี             ดุลย์เภรี      หัวหน้างานประกันคุณภาพและประเมินผล  

บทที่  2  กำรบริหำร 
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 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 

(ตำมประกำศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน ลงวันที่ 1 กันยำยน พ.ศ.2557  ข้อ 4) 

 
 

งำนพัฒนำวิชำกำรและ 

ส่งเสริมกำรศึกษำ 

แผนกงำนพัฒนำวิชำกำร 

แผนกงำนส่งเสริมวิชำกำร 

และฝึกอบรม 

แผนกงำนส่งเสริมสหกิจศึกษำ

และฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 

งำนประกันคุณภำพ 

และประเมินผล 

แผนกงำนระบบบริหำร

คุณภำพ 

แผนกงำนประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ 

แผนกงำนประเมินผล 

 

แผนกงำนทะเบียน 

และประมวลผล 

แผนกงำนส ำเร็จกำรศึกษำ 

แผนกงำนตรวจสอบและ

รับรองผลกำรศึกษำ 

งำนทะเบยีนและประมวลผล 

งำนบริหำรงำนทั่วไป 

แผนกงำนวิชำกำรและวิจัย 

แผนกงำนพัฒนำนักศึกษำ 

วิทยำลยัเทคโนโลยี 

และบริหำรธุรกิจ 

 

แผนกงำนแผนและ 

ประกันคุณภำพ 

 

ส ำนักศึกษำทั่วไป 

 

แผนกงำนบริหำรงำนทั่วไป 

แผนกงำนวิชำกำรและ

ประเมินผล 

แผนกงำนบริหำรหลักสูตร

วิชำศึกษำทั่วไป 

กำรบริหำรงำนขึ้นตรงต่ออธิกำรบดี 

 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

 

งำนบริหำรงำนทั่วไป 

 

แผนกงำนธุรกำรส ำนัก 

แผนกงำนแผน/ประกนัคุณภำพ 

แผนกงำนรับเข้ำและพิธี

พระรำชทำนปริญญำบัตร

กำรศึกษำ 

[รายงานประจ าปีงบประมาณ
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 โครงสร้ำงกำรบริหำร งำนทะเบียนและประมวลผล 
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งำนทะเบียนและประมวลผลได้แบ่งหน่วยงำนย่อยภำยในและก ำหนดควำมรับผิดชอบ

เป็นแผนกงำน 3 แผนกงำนดังต่อไปนี้ 
 

 1.  แผนกงำนทะเบียนและประมวลผล 

1.1  ด าเนินด้านการขึ้นทะเบียนนักศึกษา และการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 

 บันทึกข้อมูลพ้ืนฐานในระบบบริการการศึกษา  
 ด าเนินการด้านงานขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
 ด าเนินการสร้างกลุ่มเรียน และจัดนักศึกษาเข้ากลุ่มเรียนในระบบบริการ

การศึกษา  
 จัดท ารายชื่อนักศึกษาใหม่ 
 ด าเนินการด้านงานรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 
 ตรวจสอบเอกสารประวัตินักศึกษาและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 
 จัดเก็บเอกสารประวัตินักศึกษา 

1.2  ด าเนินงานด้านการลงทะเบียนรายวิชา 

 บันทึกข้อมูลพ้ืนฐานในระบบบริการการศึกษา  
 ประสานงานและด าเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้นักศึกษา คณาจารย์และ

ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
 ด าเนินการด้านงานลงทะเบียนรายวิชา 
 ด าเนินการบันทึกข้อมูลตามใบค าร้องของนักศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา 
 ด าเนินการพิมพ์รายชื่อนักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนรายวิชา 
 ด าเนินการจัดท าประกาศถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา 
 ด าเนินการบันทึกสถานะนักศึกษาตามประกาศถอนชื่อนักศึกษาออกจาก

ทะเบียนนักศึกษา ในระบบบริการการศึกษา 
 ด าเนินการบันทึกข้อมูลตามใบค าร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาผ่าน

ระบบบริการการศึกษา 
 บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยของนักศึกษาตามค าสั่งของ

มหาวิทยาลัยฯ 
 ด าเนินการจัดท าประกาศคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 
 ด าเนินการบันทึกข้อมูลการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาในระบบบริการ

การศึกษา 
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 ด าเนินการบันทึกข้อมูลการโอนย้ายของนักศึกษาในระบบบริการการศึกษา 
1.3  ด าเนินงานด้านงานบัตรประจ าตัวนักศึกษา 

 รับและตรวจสอบใบค าร้องขอท าบัตรนักศึกษา 
 จัดท ารายงานจ านวนนักศึกษายื่นค าร้องขอท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 

 1.4  ด าเนินงานด้านงานประมวลผลการศึกษา  

 ด าเนินการด้านงานประมวลผลการศึกษา 
 จัดเก็บใบรายงานผลการศึกษาแบบสะสมประจ าภาคการศึกษา 
 ด าเนินการแก้ไขค่าระดับคะแนน และการเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) 
 ด าเนินการด้านการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผลการศึกษาประจ า

ภาคการศึกษา 
 จัดท าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจ าภาคการศึกษา 
 ด าเนินการด้านงานสถิติและฐานข้อมูล 

 
 2. แผนกงำนตรวจสอบและรับรองผลกำรศึกษำ 

     2.1   ด าเนินงานสารบรรณ ของงานทะเบียนและประมวลผล 
 งานรับหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก ที่มีมาถึงงานทะเบียน 
 การจัดพิมพ์หนังสือราชการต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
 การจัดส่งหนังสือราชการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 การจัดเก็บหนังสือราชการ ตามระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ 
 การด าเนินการหนังสือค าร้องของนักศึกษา 

     2.2   ด าเนินงานตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาของนักศึกษาใหม่ (ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ) 

 จัดท าแผนและเตรียมข้อมูลในการท าบัญชีรายชื่อนักศึกษาใหม่ จากระบบ
บริการการศึกษา 

 คัดแยกหลักฐานทางการศึกษาของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา แยกตาม
สถานศึกษา จังหวัด  ประเทศ 

 จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาไปยัง
สถานศึกษา 

 ตรวจสอบและรับผลการตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา 
 บันทึกผลการตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา 
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 จัดเก็บไฟล์ข้อมูล และเก็บหลักฐาน 
2.3   ด าเนินงานตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษา ให้กับหน่วยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชน (ภายในประเทศและต่างประเทศ) 
 จัดท าฐานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาทุกภาคการศึกษา แยกเป็นวิทยาเขต  

ของแต่ละปีการศึกษา 
 ด าเนินการตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบ

คุณวุฒิผู้ส าเร็จการศึกษา 
 พิมพ์หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา 
 จัดเก็บไฟล์ข้อมูล และจัดเก็บเอกสารหลักฐาน 

2.4    ด าเนินงานออกเอกสารรับรองทางการศึกษา  
 ใบรับรองการเป็นนักศึกษา   
 ใบรับรองความประพฤติ   
 ใบรับรองผลการศึกษา   
 หนังสือรับรองอ่ืน ๆ  

      2.5   ด าเนินงานจัดพิมพ์และจัดเก็บเอกสารต้นฉบับของนักศึกษาท่ีไม่ส าเร็จการศึกษา 
(ออกตามสาเหตุ 8 ประเภท ตามข้อบังคับฯ) 
 จัดพิมพ์เอกสารต้นฉบับ (หนังสือรับรองผลการศึกษา) พร้อมใบรายชื่อ

นักศึกษา 
 จัดท าไฟล์ข้อมูล 
 จัดเก็บเอกสารต้นฉบับ โดยเก็บแทรกในซองเอกสารผู้ส าเร็จการศึกษา 
 จัดเก็บไฟล์ข้อมูล ไว้ใช้อ้างอิง 

     2.6   ด าเนินงานประชุม ของงานทะเบียนและประมวลผล 
 จัดท าหนังสือเชิญประชุม พร้อมขอวาระการประชุมจากแผนกงานที่เกี่ยวข้อง 
 จัดท าระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม พร้อมส าเนาเอกสารแนบ 
 ด าเนินการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม 

2.7    ด าเนินงานกิจกรรม 5ส ของงานทะเบียนและประมวลผล 
 เตรียมการจัดกิจกรรม 5ส ประจ าปีการศึกษา 
 จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง รับการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  (ครั้งที่ 1 และ 

ครั้งที่ 2) 
 รายงานสรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 
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2.8 ด าเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ของงานทะเบียนและประมวลผล 
 เตรียมด าเนินงานจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจ าปี 
 เสนอประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ 
 ด าเนินการหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด และรวบรวมองค์

ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
 ด าเนินการประเมินการจัดการความรู้  

2.9 ด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ของงานทะเบียนและประมวลผล 
 ด าเนินการรวบรวมประเด็นการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 
 ด าเนินการจัดท าแบบประเมินควบคุมความเสี่ยง 
 ด าเนินการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง 
 ด าเนินการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงงวดก่อน 
 รวบรวมข้อมูล และตรวจสอบเพ่ือจัดท ารูปเล่มความเสี่ยง 

2.10 ด าเนินงานประเมินความพึงพอใจ ของงานทะเบียนและประมวลผล 
 ด าเนินการจัดท าแผน และจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ  
 ด าเนินการเปิด – ปิดระบบออนไลน์ และแจกแบบประเมินความพึงพอใจ 
 รวบรวมข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ผล และสรุปผล 
 จัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงความพึงพอใจ 

2.11  ด าเนินงานจัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) ของงานทะเบียนและประมวลผล 
2.12  ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปี ของงานทะเบียนและประมวลผล 

 จัดเตรียมหัวข้อและรายละเอียดในการจัดท ารายงานประจ าปี 
 รวบรวมข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และจัดท ารูปเล่ม

รายงานประจ าปี 
 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 

  
 3.  แผนกงำนส ำเร็จกำรศึกษำ 

       3.1  ด าเนินการด้านงานขอส าเร็จการศึกษาและขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 
 จัดท าประกาศแจ้งก าหนดการขอส าเร็จการศึกษาประจ าภาคการศึกษา 
 ด าเนินการจัดพิมพ์หนังสือแจ้งนักศึกษา ให้ขอส าเร็จการศึกษาประจ าภาค

การศึกษา 
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 ด าเนินการตามค าร้องของนักศึกษาที่ต้องการจะส าเร็จการศึกษา (กรณีขอ
ส าเร็จล่าช้า) 

 ตรวจสอบส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ประจ า
ภาคการศึกษา 

 รับและตรวจสอบใบรายงานผลการศึกษาแบบสะสม ตรวจสอบส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษา (ในส่วนของเอกสาร) 

 จัดพิมพ์หนังสือ จัดท าฐานข้อมูลผู้ขอส าเร็จการศึกษา เพื่อจัดส่งรายชื่อผู้ยื่น
ส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาไปยังคณะ 

 จัดท าประกาศแจ้งรายชื่อผู้ยื่นขอส าเร็จการศึกษาประจ าภาคการศึกษา 
(ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ) 

 จัดระบบและตรวจสอบ จัดเก็บเอกสารใบรายงานผลการศึกษา  
 ประสานแจ้งวิทยาเขตท้ัง 4 แห่ง และคณะต่าง ๆ เพื่อส่งข้อมูลรายชื่อผู้ส าเร็จ

การศึกษาประจ าภาคการศึกษา 
 รวบรวม ตรวจสอบและจัดท าข้อมูลรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาทั้ง 5 แห่ง ทุก

ระดับ 
 ด าเนินการเสนอผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนลงนาม

เอกสาร จัดชุดเอกสารผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าภาค เพ่ือเสนอขออนุมัติส าเร็จ
จากสภามหาวิทยาลัยฯ 

 ประสาน และด าเนินการขออนุมัติส าเร็จการศึกษาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาท้ัง 5 
แห่ง ต่อเลขานุการมหาวิทยาลัย เพ่ือน าเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 

 ด าเนินการพิมพ์หนังสือส่งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
 จัดท าฐานข้อมูลควบคุมเลขที่ใบรับรองสภา ใบประกาศนียบัตร 
 จัดท ารายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าภาคการศึกษา เพ่ือประชาสัมพันธ์ผ่าน

ช่องทางต่าง ๆ 
 จัดพิมพ์หนังสือ จัดท าฐานข้อมูลผู้ส าเร็จส่งให้ห้องสมุดเพ่ือตรวจสอบพันธะ

ห้องสมุด 
 จัดพิมพ์หนังสือ จัดท าฐานข้อมูลผู้ส าเร็จจัดส่งให้กองคลังเพ่ือคืนเงินประกัน

ความเสียหาย (นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป) 
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      3.2  ด าเนินงานออกเอกสารทางการศึกษาให้ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ด าเนินการออกเอกสารทางการศึกษา ตรวจสอบเอกสารทางการศึกษา       
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ด าเนินการตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือจัดพิมพ์  
ใบประกาศนียบัตร 

 ด าเนินการตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือจัดพิมพ์ใบปริญญาบัตร
ทั้ง 5 แห่ง 

 จัดพิมพ์หนังสือส่งใบประกาศนียบัตร (ระดับ ปวส.) เพ่ือเสนอให้คณบดีแต่ละ
คณะลงนาม ในส่วนของวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 

 รบัหนังสือการลงนามใบประกาศนียบัตรและใบปริญญาบัตร  ตรวจสอบความ
ครบถ้วนและถูกต้อง 

 ด าเนินการออกเอกสารรับรองต่าง ๆ ตามค าร้องขอของผู้รับบริการ (หลัง
ส าเร็จการศึกษา) 

3.3   ด าเนินการจัดระบบ การแจกจ่ายเอกสารทางการศึกษาให้ผู้ส าเร็จการศึกษา 
3.4  ด าเนินการจัดระบบ การจัดเก็บเอกสารทางการศึกษา ไว้เป็นหลักฐานในการอ้างอิง 
3.5  ด าเนินการด้านงานสถิติและฐานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

สีประจ ำงำน 

 สีฟ้ำ          เป็นสีประจ ำวันศุกร์    
 ควำมหมำย สีฟ้า หมายถึงความโชคดี  การติดต่อสื่อสาร  ฉลาดเฉียบแหลม  การป้องกัน 
แรงบันดาลใจ  สงบ  นุ่มนวล  น้ า  ทะเล  ความคิดสร้างสรรค์  ลึกลับ  ท้องฟ้า  ท่องเที่ยว  อุทิศตัว
ความก้าวหน้า  อิสระ  ความรัก  ความเชื่อใจ  เห็นอกเห็นใจ  ความเศร้า  ความกลุ้มใจ  ความมั่นคง
เป็นปึกแผ่น  ความเข้าใจ  ความมั่นใจ  การยอมรับ  การอนุรักษ์  ความปลอดภัย  สะดวกสบาย 
ค าสั่ง  หนาวเย็น  เทคโนโลยี  ปัญญา  ความคิด  การแบ่งปัน  ความร่วมมือกัน  ความจริงใจ     
ความผ่อนคลาย  มิตรภาพ  อดทน  
 

สัญลักษณ์งำน 
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ดอกไม้ประจ ำงำน 
   

ทองกวำว  :  สื่อความรักได้ยิ่งใหญ่กว่าความรักหนุ่มสาว เพราะสื่อถึงความรู้รักสามัคคีในหมู่คนสอง
พวกท่ีเคยเป็นศัตรูคู่แค้นท าสงครามติดพันให้หันมารักสามัคคีกัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อสามัญ         :  Bastard Teak, Bengal Kino, Kino Tree, Flame of the Forest  
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Butea monosperma (Lam.) Taub  จัดอยู่ในวงศ์  LEGUMINOSAE และอยู่  

ในวงศ์ย่อย PAPILIONOIDEAE 
สมุนไพรทองกวำว   

ยังมีชื่อท้องถิ่นอ่ืนๆ อีก เช่น จาน (อุบลราชธานี)  จ้า (สุรินทร์)  ทองต้น (ราชบุรี) 
ทองธรรมชาติ ทองพรหมชาติ (ภาคกลาง)   กวาว ก๋าว (ภาคเหนือ)  ดอกจาน (ภาคอีสาน)  จอมทอง 
(ภาคใต้) เป็นต้น มีถิ่นก าเนิดในแถบเอเชียใต้ จากประเทศไทย  ลาว  กัมพูชา  เวียดนาม  มาเลเซีย 
ศรีลังกา  เนปาล  บังกลาเทศ  ปากีสถาน  อินเดีย และในแถบทางภาคตะวันตกของอินโดนีเซีย 

ลักษณะทำงพฤกษศำสตร์ 
ต้นทองกวาว จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 12-18 เมตร กิ่งอ่อนมีขน

ละเอียดสีน้ าตาลหนา ลักษณะของการแตกกิ่งก้านจะเป็นไปในทิศทางที่ไม่เป็นระเบียบ ส่วนเปลือก
ต้นจะเป็นปุ่มปม ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด หรือการใช้กิ่งปักช า  ดอกมีสีส้มสดใส  สีจัดจ้าน  
ลักษณะเหมือนเรือส าเภาจีน  กลีบดอกละมุนค่อนข้างแข็งและเหนียว 

ใบทองกวาว  ลักษณะเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3 ใบเรียงสลับ ใบย่อยที่ปลาย 
รูปไข่ กลีบแกมสีเหลี่ยมขนมเปียกปูน ส่วนใบย่อยด้านข้างจะเป็นรูปไม่เบี้ยว มีความกว้างประมาณ  
8-15 เซนติเมตร และมีความยาวประมาณ 17 เซนติเมตร และขอบใบเรียบ   
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ดอกทองกวาว  ออกดอกเป็นช่อคล้ายกับดอกทองหลาง ดอกมีสีแดงส้มหรือแสด มีความ
ยาวประมาณ 6-15 เซนติเมตร มีดอกย่อยเกาะกันเป็นกลุ่ม เมื่อดอกบานจะมีกลีบ 5 กลีบ และจะ
ออกดอกมากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 

ผลทองกวาว  ลักษณะของผลเป็นฝักแบน ฝักมีสีเขียวอ่อนและจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลอม
เหลืองเมื่อแก่เต็มที่ ที่ฝักมีขนอ่อนนุ่มสีขาวเป็นมัน ฝักโค้งงอเล็กน้อย ไม่แตก ส่วนด้านบนหนาแตก
เป็น 2 ซีก ในฝักมีเมล็ดขนาดเล็กอยู่ภายใน 1 เมล็ด ฝักมีความยาวประมาณ 10-14 เซนติเมตร และ
กว้างประมาณ 2 - 3.5 เซนติเมตร 

สรรพคุณของทองกวาว 
1. รากทองกวาว สรรพคุณช่วยบ ารุงธาตุ (ราก) 
2. รากทองกวาว ใช้ต้มรักษาโรคประสาท (ราก) 
3. ดอกทองกวาว ใช้ต้มดื่มช่วยถอนพิษไข้ได้ (ดอก) 
4. ช่วยแก้กระหายน้ า (ดอก) 
5. ช่วยสมานแผลปากเปื่อย (ดอก) 
6. แก่น สามารถใช้ทาแก้อาการปวดฟันได้ (แก่น) 
7. ดอกใช้ภายนอกใช้หยอดตาแก้อาการตาแดง เจ็บตา ปวดตาระเคืองตา ตามัว ตาแฉะ ตา

ฝาง (ดอก) 
8. ช่วยแก้อาการท้องร่วง (ยาง) 
9. ทองกวาว สรรพคุณช่วยแก้อาการท้องขึ้น คือ อาการท้องอืดเพราะลมในกระเพาะอาหาร

เฟ้อขึ้น (ใบ) 
10. ฝักหรือใบหรือเมล็ด น ามาต้มเอาแต่น้ าใช้เป็นยาขับพยาธิ หรือพยาธิตัวกลม (ฝัก ใบเมล็ด) 
11. ใช้บ าบัดพยาธิภายใน (เมล็ด) 
12. ดอก ใช้ต้มดื่มช่วยขับปัสสาวะ (ดอก) 
13. สรรพคุณทองกวาว ใบช่วยรักษาริดสีดวง (ใบ) 
14. ดอกหรือใบ ใช้ต้มดื่มเป็นยาแก้ปวดได้ (ดอก ใบ) 
15. เมล็ดน ามาบดผสมกับมะนาว น ามาบริเวณที่เป็นผดผื่นแดง อักเสบ คันและแสบร้อน (เมล็ด) 
16. ใบใช้ต าพอกฝีและสิว แก้อาการปวด และช่วยถอนพิษได้ (ใบ) 
17. สรรพคุณของทองกวาว ดอกช่วยแก้พิษฝี (ดอก) 
18. รากทองกวาว น ามาใช้ประคบบริเวณที่เป็นตะคริวได้ (ราก) 
19. ช่วยลดก าหนด (ดอก) 
20. สารสกัดจากเปลือกทองกวาว สามารถช่วยเพ่ิมขนาดหน้าอกให้ใหญ่ขึ้นได้ แต่จะท าให้จ านวน

อสุจิลดลง (เปลือก) 



[รายงานประจ าปีงบประมาณ 2558  :  งานทะเบียนและประมวลผล] 16 

 

 

ประโยชน์ของทองกวาว 
1. ดอกใช้ย้อมสีผ้า โดยจะให้สีแดง 
2. ล าต้นเมื่อน ามาสับเป็นแผลจะมียางไหลออกมา สามารถน ามาใช้แทน Kimo ได้ หรือที่

เรียกว่า Bengal Kino 
3. เส้นใยจากเปลือกสามารถน ามาใช้ท าเป็นเชือกหลวม ๆ ได้ และกระดาษได้ 
4. ประโยชน์ทองกวาว ใบสดน ามาใช้ห่อของ 
5. ใบทองกวาว ใช้ตากมะม่วงกวน 
6. ใบใช้เป็นอาหารส าหรับช้างและวัวควายได้ 
7. ในอินเดียใช้ใบน ามาปั้นเป็นถ้วยไว้ใส่อาหารและขนมแทนการใช้พลาสติก 
8. เนื้อไม้สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องเรือนและเครื่องมือทางการเกษตรได้ 
9. เนื้อไม้เมื่อแห้งจะมีน้ าหนักเบาและหดตัวมาก จึงสามารถใช้ท ากระดานกรุบ่อน้ า ท าเรือ

ขุด หรือเรือโปงใช้ชั่วคราว หรอืใช้กั้นบ่อน้ า ร่องน้ าและกังหันน้ าได้ 
10. ทองกวางจัดเป็นไม้มงคลนาม คนไทยสมัยก่อนเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกต้นทองกวาวไว้

ประจ าบ้าน  จะท าให้มีเงินมีทองมาก คือสามารถมีทองได้ตามชาติหรือมีทองมากมาย
นั่นเอง นอกจากนี้ดอกทองกวาวยังมีความสวยงามเรืองรองเหมือนทองธรรมชาติอีกด้วย 
โดยต าแหน่งที่ปลูกก็คือทิศใต้ และถ้าปลูกในวันเสาร์ก็จะยิ่งเป็นมงคลขึ้นไปอีก หรือถ้าจะ
ให้เป็นสิริมงคลมากยิ่งข้ึน ผู้ปลูกควรเป็นผู้ใหญ่ที่ควรเคารพนับถือหรือเป็นผู้ที่ประกอบ
คุณงามความดีก็จะเป็นสิริมงคลยิ่งนัก 

ค ำแนะน ำ  :  เนื่องจากหลักฐานทางด้านความเป็นพิษยังมีอยู่น้อยมาก จึงควรใช้ด้วยความ
ระมัดระวังและไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน 

ข้อควรระวัง  :  เนื่องจากเมล็ดมีสารที่ออกฤทธิ์คล้ายเอสโตรเจน ซึ่งมีผลเสียต่อสตรีที่ก าลัง
ตั้งครรภ์ 

แหล่งอ้ำงอิง  :  เว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, เว็บไซต์ส านักงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  รายการสาระความรู้ทางการเกษตร สถานีวิทยุ  มอ. เอฟเอ็ม แปดสิบแปด เม็กกะเฮิร์กซ์, 
หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1 

ภำพประกอบ  :  www.hellomukdahan.com, www.baanmaha.com, www.wattano.ac.th 

เรียบเรียงข้อมูลโดย  ฟรินน์.com  





 

 

จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกรประจ ำงำนทะเบียนและประมวลผล 

 ในปีงบประมาณ  2558  งานทะเบียนและประมวลผล  มีบุคลากรทั้งหมด จ านวน 15  คน  แบ่งเป็นบุคลากรสายวชิาการ  จ านวน  1  คน  ดังรายละเอียดปรากฎใน   
ตารางที่  1  และบุคลากรสายสนับสนุน  จ านวน 14  คน  ดังรายละเอียดในตารางที่  2 
 

 
ตารางที่ 1  จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการ 

รำยกำร 
อำจำรย์ประจ ำ อำจำรย์

พิเศษ 
รวมท้ังสิ้น 

ข้ำรำชกำร   

พลเรือน 

พนักงำนใน

สถำบันอุดมศกึษำ 

พนักงำน

รำชกำร 

อำจำรย์

ชำวต่ำงชำติ 
สัญญำจ้ำง รวม 

1. เพศ 
ชาย - - - - - - - - 

หญิง 1 - - - - - - 1 

รวม 1 - - - - - - 1 

2. วุฒิ

การศึกษา 

 

ต่ ากว่า ป.ตร ี - - - - - - - - 

ป.ตร ี - - - - - - - - 

ป.โท - - - - - - - 1 

ป.เอก 1 - - - - 1 - - 

รวม 1 - - - - 1 - 1 

3. ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

อาจารย ์ 1 - - - - 1 - 1 

ผศ. - - - - - - - - 

รศ. - - - - - - - - 
รวม 1 - - - - 1 - 1 
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        ตารางที่ 2  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตาม เพศ และวุฒิการศึกษา 

รำยกำร 
อำจำรย์ประจ ำ 

อำจำรย์พิเศษ 
รวมท้ังสิ้น 

ข้ำรำชกำร

พลเรือน 

พนักงำนใน

สถำบันอุดมศกึษำ 

พนักงำน

รำชกำร 

อำจำรย์

ชำวต่ำงชำติ 
สัญญำจ้ำง รวม 

1. เพศ 
ชาย - - - - - - - - 

หญิง - 4 - - 10 14 - 14 

รวม - 4 - - 10 14 - 14 

2. วุฒิ

การศึกษา 

 

 

 

 

ต่ ากว่า ป.ตร ี - - - - - - - - 

ป.ตร ี - 2 - - 10 12 - 12 

ป.โท - 2 - - - 2 - 2 

ป.เอก - - - - - - - - 

รวม - 4 - - 10 14 - 14 

3. ต าแหน่ง

ทางวชิาการ 

อาจารย ์ - - - - - - - - 

ผศ. - - - - - - - - 

รศ. - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - 
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อำคำรสถำนที่ตั้ง 

งานทะเบียนและประมวลผล ตั้งอยู่ที่ อำคำร 35 ชั้น 2 ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา   
30000    โทรศัพท์  0 4423 3000 ต่อ 2751 – 2758  โทรสาร  0 4423 3068    

อีเมล์ : regis-rmuti@hotmail.co.th    เว็บไซต์ : http://regis.rmuti.ac.th/regis    
เฟสบุ๊ค :  มทร.อีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา งานทะเบียนและประมวลผล   
โดยมีพ้ืนที่ความรับผิดชอบ ดังแสดงในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3  พ้ืนที่รับผิดชอบ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ 2558 
 

จ ำนวน 

อำคำร 
จ ำนวนชั้น ห้องเรียน 

 

ห้อง 

ปฏิบัติกำร 

ส ำนักงำน 

 

ห้อง

ประชุม 

 

ห้องพัก

อำจำรย์ 

ส านักสง่เสริมวิชาการและ 1 - - 1 1 - 

งานทะเบียน       

รวม 1 - - 1 1 - 
  

 

  

mailto:regis-rmuti@hotmail.co.th
http://regis.rmuti.ac.th/regis
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สร้ำงควำมเชื่อม่ันด้ำนบริกำรที่ตอบสนองควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

เป้ำประสงค์ : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ยกระดับการใช้บริการและการท างาน        
เพ่ือตอบสนองความคาดหวัง  และความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   ปีงบประมาณ 2558  งานทะเบียนและประมวลผลได้ให้บริการแก่นักศึกษา  อาจารย์  
บุคลากร  ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป  หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยให้บริการและให้ข้อมูลต่าง ๆ  เช่น  ข้อมูลทางสถิติทางการศึกษาและข้อมูลผู้ส าเร็จ
การศึกษา  ส่วนการให้บริการในการออกเอกสารทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ  เพ่ือสร้างความพึง
พอใจให้แก่ผู้รับบริการ  ดังรายละเอียดข้อมูล และสถิติต่าง ๆ  ต่อไปนี้ 
 

1. ข้อมูลจ านวนสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯ นครราชสีมา  ประจ าปี
งบประมาณ 2558   โดยแยกเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 8 สาขาวิชา 
ระดับปริญญาตรี จ านวน  45 สาขาวิชา  ระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งแบ่งเป็นระดับปริญญาโท จ านวน     
8 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จ านวน  1 หลักสูตร  ได้แสดงไว้ในตารางที่ 4 - 6 
 
ตารางที่ 4  จ านวนสาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   

ล ำดับ สำขำวิชำ 

 
1 การเงิน 
2 ช่างโยธา 
3 ช่างจักรกลหนัก 
4 ช่างยนต์ 
5 ช่างยนต์-เครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 
6 ช่างโลหะ 
7 ช่างกลโรงงาน 
8 ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ 

 

 

 

บทที่ 3  ยุทธศำสตร์ที่ 1   
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ตารางที่ 5  จ านวนสาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี 
 

ล ำดับ

ที ่

สำขำวิชำ ล ำดับ

ที ่

สำขำวิชำ 
1 การบัญชี 24 เทคโนโลยีมลัติมเีดีย 

2 การเงิน 25 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

3 การตลาด 26 ออกแบบบรรจุภณัฑ ์

4 การจัดการ-การจดัการทั่วไป 27 ออกแบบเซรามิก 

5 การจัดการอุตสาหกรรม 28 ศิลปะภาพพิมพ์ 

6 ระบบสารสนเทศ 29 ประตมิากรรม 

7 วิศวกรรมโยธา 30 จิตกรรม 

8 วิศวกรรมไฟฟ้า 31 ทัศนศิลป ์

9 วิศวกรรมเครื่องกล 32 เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศลิป ์

10 วิศวกรรมอุตสาหการ 33 เคม ี

11 วิศวกรรมวสัดุ – โลหการ 34 ฟิสิกส์ประยุกต ์

12 วิศวกรรมวสัดุ – โพลิเมอร ์ 35 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

13 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 36 

 

วิทยาการคอมพิวเตอร ์

14 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 37 เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 

15 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์ 38 เทคโนโลยีชีวผลติภณัฑ์นม 

16 วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 39 เทคโนโลยีโลจิสติกส ์

17 เทคโนโลยีสถาปตัยกรรม 40 เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศลิป ์

18 สถาปัตยกรรมภายใน 41 เทคโนโลยีชีวผลติภณัฑ์นม 

19 

20 

การจัดการผังเมือง 42 เทคโนโลยีโลจิสติกส ์

20 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 43 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 

21 วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ 44 วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

22 วิศวกรรมส ารวจ 45 การท่องเที่ยว 

23 วิศวกรรมการท าความเย็นและปรบัอากาศ   

 
ตารางที่ 6  จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน ระดับบัณฑิตศึกษา  
 

ล ำดับ

ที ่

หลักสูตร ล ำดับ

ที ่

หลักสูตร 
1 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 5 วิศวกรรมเครื่องกล 

2 บริหารธรุกิจ 6 วิศวกรรมโยธา 

3 บัญชีมหาบณัฑิต 7 วิศวกรรมอุตสาหการ 

4 วิศวกรรมไฟฟ้า 8 ชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสตัว์   
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2. ข้อมูลจ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับไว้แยกตามระดับการศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ 
นครราชสีมา  ระหว่างปีการศึกษา 2554 - 2558   พบว่า จ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับไว้ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  มีแนวโน้มลดลง  ระดับปริญญาตรีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  ระดับ
ปริญญาโทมีแนวโน้มลดลง ส่วนระดับปริญญาเอกคณะเริ่มรับนักศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2557  ได้
แสดงไว้ในตารางที่ 7  และกราฟข้อมูลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ นครราชสีมา ช่วงปีการศึกษา 
2554 – 2558  ได้แสดงรูปที่ 1   

 
 ตารางที่ 7  จ านวนนักศึกษาใหม่แยกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2554  - 2558 

ระดับ
กำรศึกษำ 

ปีกำรศึกษำ 
รวม  

2554 2555 2556 2557 2558 
ปวส. 678 583 510 331 269 2,371 
ป. ตรี 2,215 2,178 2,431 2,960 2,965 12,749 
ป. โท 24 111 95 112 91 433 
ป. เอก 0 0 0 1 0 1 
รวม 2,917 2,872 3,036 3,404 3,325 15,554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1  จ านวนนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ นครราชสีมา ปีการศึกษา 2554 - 2558 
 

จ ำนวนนักศึกษำใหม่ ปีกำรศึกษำ 2554 - 2558 
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3. ข้อมูลจ านวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ รวม 5 วิทยาเขต ระหว่างปีการศึกษา 
2554 – 2558   (นครราชสีมา  สุรินทร์  ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  และสกลนคร)  ไดแ้สดงไว้ในตาราง   
ที่ 8  และรูปที่ 2  ได้แสดงกราฟข้อมูลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้ง 5 วิทยาเขต 

 
ตารางที่ 8  จ านวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้ง 5 วิทยำเขต ระหว่ำงปีการศึกษา          

2554 – 2558   
ปีกำรศึกษำ จ ำนวนนักศึกษำ 

2554 24,813 
2555 25,812 
2556 26,703 
2557 26,036 
2558 27,785 

  
  
  

     

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่  2  ข้อมูลจ านวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้ง 5 วิทยาเขต ระหว่างปีการศึกษา   
           2554 – 2558 
  

4. ข้อมูลจ านวนนักศึกษาต่างชาติโดยแยกตามวิทยาเขต และคณะ ของมหาวิทยาลัยฯ 
รวม 5 วิทยาเขต ระหว่างปีการศึกษา 2554 -2557  (นครราชสีมา  สุรินทร์  ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  
และสกลนคร)  ไดแ้สดงในตารางที่ 9 และ รูปที่ 3  แสดงนักศึกษาต่างชาติแยกตามวิทยาเขต ระหว่าง
ปีการศึกษา 2554 - 2557 
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ตารางที่ 9  จ านวนนักศึกษาต่างชาติ ของมหาวิทยาลัยฯ รวม 5 วิทยำเขต ระหว่ำงปีการศึกษา  
2554 - 2557 

 

วิทยำเขต/คณะ 
ปีกำรศึกษำ 

รวม 
2554 2555 2556 2557 

วิทยำเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ นครรำชสีมำ      
บริหารธรุกิจ - - - 3 3 
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร ์ - - - 5 5 

ศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม - - - - - 

วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร ์ - - - 4 4 

รวมจ ำนวนนกัศึกษำต่ำงชำติ   
วิทยำเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ นครรำชสีมำ 

- - - 12 12 

วิทยำเขตสุรินทร์      

เทคโนโลยีการจดัการ - - - 2 2 

เกษตรศาสตร์และเทคโนโลย ี 3 4 5 6 18 

รวมจ ำนวนนกัศึกษำต่ำงชำติ  วิทยำเขตสุรินทร์ 3 4 5 8 20 

วิทยำเขตขอนแก่น - - - - - 

วิศวกรรมศาสตร ์ - - - - - 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม - - - - - 

บริหารธรุกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ - - - - - 

รวมจ ำนวนนกัศึกษำต่ำงชำติ  วิทยำเขตขอนแกน่ - - - - - 

วิทยำเขตกำฬสินธุ ์      

เทคโนโลยีสังคม 7 7 4 2 20 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 11 7 3 2 23 

รวมจ ำนวนนกัศึกษำต่ำงชำติ วิทยำเขตกำฬสินธุ ์ 18 14 7 4 43 

วิทยำเขตสกลนคร      

ทรัพยากรธรรมชาต ิ 3 2 1 1 7 

อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี - 5 3 5 13 

รวมจ ำนวนนกัศึกษำต่ำงชำติ วิทยำเขตสกลนคร 3 7 4 6 20 

รวมนักศึกษำต่ำงชำติของมหำวิทยำลัยฯ ทั้งสิ้น 24 25 16 30 95 
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รูปที่ 3  จ านวนนักศึกษาต่างชาติแยกตามวิทยาเขต ระหว่างปีการศึกษา 2554 - 2557 
 

5. ข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแยกตามภาคการศึกษาแต่ละคณะ ของ
มหาวิทยาลัยฯ นครราชสีมา  ประจ าปีการศึกษา 2557  ได้แสดงในตารางที่ 10  และรูปที่ 4 – 5   
แสดงข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามภาคการศึกษาแต่ละคณะ ประจ าปีการศึกษา 2557 
 
ตารางที่ 10  จ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามภาคการศึกษาแต่ละคณะ ประจ าปีการศึกษา 

2557    

คณะ 
ภำคกำรศึกษำที่ 

รวม 
1/2557 2/2557 3/2557 

บริหารธุรกิจ 3,159 2,955 1,262 7,376 
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4,016 3,765 2,200 9,981 
ศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 545 505 53 1,103 
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 883 841 264 1,988 

รวมนักศึกษำที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 8,603 8,066 3,779 20,448 

นักศึกษำต่ำงชำติแยกตำมวิทยำเขต 
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รูปที่ 4  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามภาคการศึกษาของแต่ละคณะ ปีการศึกษา 2557 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

รูปที่ 5  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนของแต่ละคณะ ประจ าปีการศึกษา 2557 

นักศึกษำลงทะเบียนเรียนตำมภำคกำรศึกษำของแต่ละคณะ ปีกำรศึกษำ 2557 
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6. ข้อมูลจ านวนนักศึกษาแยกตามคณะ ของมหาวิทยาลัยฯ นครราชสีมา  ระหว่าง    
ปีการศึกษา 2554 - 2558  ได้แสดงในตารางที่ 11  และ รูปที่ 6  แสดงข้อมูลนักศึกษาแยกตามคณะ 
ระหว่างปีการศึกษา 2554 - 2558 

 
ตารางที่ 11  จ านวนนักศึกษาแยกตามคณะ ของมหาวิทยาลัยฯ นครราชสีมา  ประจ าปีการศึกษา  

2554 - 2558   

 คณะ 2554 2555 2556 2557 2558 

บริหารธุรกิจ 3,314 3,324 3,454 3,247 3,187 
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 661 713 736 917 1,156 
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตย์ 4,471 4,417 4,344 4,115 4,412 
ศิลปกรรมและออกแบบฯ 475 500 532 566 649 

รวม 8,921 8,954 9,066 8,845 9,404 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6  จ านวนนักศึกษาแยกตามคณะ ของมหาวิทยาลัยฯ นครราชสีมา ประจ าปีการศึกษา   
 2554 - 2558 

 

นักศึกษำแยกตำมคณะ ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2554 - 2558 
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7. ข้อมูลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ รวม 5 วิทยาเขต  ระหว่างปี
การศึกษา 2553 - 2557  ได้แสดงในตารางที่ 12  และรูปที่ 7 แสดงข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ รวม 5 วิทยาเขต  ระหว่างปีการศึกษา 2553 – 2557  
 

 

ตารางที่ 12  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ รวม 5 วิทยำเขต  ระหว่ำงปีการศึกษา  
2553 - 2557   
ปีกำรศึกษำ จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

2553 6,441 
2554 6,346 
2555 6,418 
2556 7,320 
2557 6,176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7  ผู้ส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ รวม 5 วิทยำเขต ระหว่ำงปีการศึกษา 2553 - 2557 
 
 

8. ข้อมูลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาแยกตามระดับการศึกษา  ของมหาวิทยาลัยฯ        
รวม 5 วิทยาเขต ระหว่างปีการศึกษา 2553 - 2557  ไดแ้สดงในตารางที่ 13  และรูปที่  8 – 11 
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ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2553 - 2557
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รูปที่ 8  แสดงจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาแยกตามระดับการศึกษา  ส่วนรูปที่ 9 – 11 แสดงแนวโน้ม
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส.  ปริญญาตรี  และปริญญาโท ตามล าดับ โดยรูปที่ 9 แสดงให้
เห็นได้ว่าผู้ส าเร็จระดับ ปวส. มีแนวโน้มลดลง ซึ่งสืบเนื่องจากนโยบายการงดรับนักศึกษาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2555   รูปที่ 10 แสดงแนวโน้มผู้ส าเร็จระดับปริญญาตรีเพิ่มสูงขึ้นในช่วงปีการศึกษา 
2553 – 2556 และมีแนวโน้มลดลงในปีการศึกษา 2557 อาจเนื่องมาจากการมีนโยบายรับนักศึกษา
หลักสูตรเทียบโอนลดลง  ส่วนรูปที่ 11  แสดงแนวโน้มผู้ส าเร็จระดับปริญญาโท มีแนวโน้มลดลง
ในช่วงปีการศึกษา 2554 – 2555 และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอีกในปีการศึกษา 2556  ส่วนปีการศึกษา 
2557 ก็มีแนวโน้มลดลงอีก อาจเนื่องมาจากนโยบายการรับนักศึกษา และข้อจ ากัดส่วนตัวของ
นักศึกษาท่ีท าให้ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาศึกษาตามแผนการเรียน 
 
ตารางที่ 13  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาแยกตามระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ รวม 5 วิทยำเขต  

ระหว่างปีการศึกษา 2553 - 2557          

 
 
 
 

 

 

 

ปีกำรศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำ 

รวมทั้งสิ้น 
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท 

2553 - 2,222 4,122 97 6,441 

2554 - 1,979 4,325 42 6,346 

2555 - 1,721 4,648 49 6,418 

2556 - 1,762 5,468 90 7,320 
2557 25 1,424 4,650 77 6,176 

รวม 25 13,925 30,063 437 44,450 
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รูปที่ 8  ผู้ส าเร็จการศึกษาแยกตามระดับ ของมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างปีการศึกษา 2553 - 2557 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
รูปที่ 9  แนวโน้มผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ระหว่างปีการศึกษา  

  2553 - 2557 
 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำแยกตำมระดับกำรศึกษำ ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2553 - 2557 
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รูปที่ 10  แนวโน้มผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างปีการศกึษา 2553 – 2557 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

รูปที่ 11  แนวโน้มผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ระหว่างปีการศึกษา 2553 - 2557 
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9. ข้อมูลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาแยกตามระดับการศึกษา และแยกตามภาคการศึกษา
ของแต่ละคณะ ของมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีการศึกษา 2557  ได้แสดงในตารางที่ 14 และรูปที่ 12 – 
14  โดยรูปที่ 12  แสดงผู้ส าเร็จการศึกษาแยกตามระดับการศึกษา ประจ าการศึกษา 2557 แสดงให้
เห็นว่าผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีจ านวนสูงสุด ล าดับที่ 2 คือ ระดับ ปวส. และล าดับที่ 3 
คือระดับปริญญาโท  รูปที่ 13  แสดงผู้ส าเร็จการศึกษาแยกตามคณะ ประจ าปีการศึกษา 2557 แสดง
ให้เห็นว่าคณะที่มีผู้ส าเร็จการศึกษาสูงสุดคือ คณะบริหารธุรกิจ  ล าดับที่ 2 คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และล าดับที่ 3 คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ส่วนรูปที่ 14  แสดง
ผู้ส าเร็จการศึกษาแยกตามวิทยาเขต ประจ าปีการศึกษา 2557 แสดงให้เห็นว่าวิทยาเขตที่มีจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษามากท่ีสุด คือ วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา  ล าดับที่ 2 คือ 
วิทยาเขตขอนแก่น  และล าดับที่ 3 คือ วิทยาเขตสุรินทร์ 
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ตารางที่ 14  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาแยกตามระดับการศึกษา/คณะ ของมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปี
การศึกษา 2557 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ปวช. ปวส. ปรญิญาตรี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก

ศูนยก์ลาง มทร.อีสาน

1 วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ - - 128 11 - 139

2 ศิลปกรรมและออกแบบอตุสาหกรรม - - 67 - - 67

3 วิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ - 165 626 13 - 804

4 บริหารธุรกจิ - 251 730 38 - 1019

           รวม 0 416 1551 62 0 2029

วทิยาเขตสุรนิทร์

5 เทคโนโลยีการจัดการ - 84 501 - - 585

6 เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี - 126 326 3 - 455

           รวม 0 210 827 3 0 1040

วทิยาเขตขอนแก่น

7 วิศวกรรมศาสตร์ - - 369 - - 369

8 ครุศาสตร์อตุสาหกรรม - 299 432 - - 731

9 บริหารธุรกจิและเทคโนโลยีสารสนเทศ - 56 365 - - 421

           รวม 0 355 1166 0 0 1521

วทิยาเขตกาฬสินธุ์

10 เทคโนโลยีสังคม - 159 247 9 - 415

11 เทคโนโลยีอตุสาหกรรมเกษตร - 125 223 2 - 350

           รวม 0 284 470 11 0 765

วทิยาเขตสกลนคร

12 ทรัพยากรธรรมชาติ - - 169 - - 169

13 อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 25 159 467 1 - 652

           รวม 25 159 636 1 0 821

           รวมทัง้สิ้น 25 1424 4650 77 0 6176

ระดับ 
คณะล าดับที ่ รวม

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา   ประจ าปกีารศึกษา  2557
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รูปที่ 12  ผู้ส าเร็จการศึกษาแยกตามระดับการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 13  ผู้ส าเร็จการศึกษาแยกตามคณะ ประจ าปีการศึกษา 2557 
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จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำแยกตำมคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 
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รูปที่ 14  ผู้ส าเร็จการศึกษาแยกตามวิทยาเขต ประจ าปีการศึกษา2557   
 

10. ข้อมูลค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของคะแนนความพึงพอใจผู้รับบริการ งานทะเบียนและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยฯ นครราชสีมา ประจ าปีการศึกษา 2557  (ราย 4 เดือน คือ แบ่งช่วงการ
ประเมินฯ  เป็น 3 ครั้ง ดังนี้คือ ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน 2557  ครั้งที่ 2 ช่วง
เดือนธันวาคม 2557 – เดือนมีนาคม 2558  และครั้งที่ 3 ช่วงเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2558)  ได้
แสดงในตารางที่ 15 – 19 

 
ตารางที่ 15  คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานทะเบียนและประมวลผล   

ประจ าปีการศึกษา 2557  

ปีกำรศึกษำ  2557 คะแนนเฉลี่ย ค่ำร้อยละของคะแนน 

ครั้งที่  1 (ส.ค. – พ.ย. 57) 4.26 85.20 

ครั้งที่  2 (ธ.ค.  57 – มี.ค. 58) 4.26 85.20 

ครั้งที่  3 (เม.ย. –ก.ค. 58) 4.00 80.00 

รวมคะแนนควำมพึงพอใจ 4.16 83.20 
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ตารางที่ 16  ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ งานทะเบียนและประมวลผล   
ประจ าปีการศึกษา 2557  ครั้งที่ 1   

  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบน ค่าเฉลี่ย

(Mean) มาตรฐาน รอ้ยละ ระดับ

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ปรับปรุง (S.D.) (%)

1.  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

    1.1  ขั้นตอนการให้บริการมคีวามเหมาะสม (106) (167) (25) (2) (2)
35.10 55.30 8.28 0.66 0.66 4.24 0.683 84.80 มากทีสุ่ด

    1.2  ระยะเวลาในการให้บริการมคีวามเหมาะสม (95) (176) (23) (3) (5)
31.46 58.28 7.62 1.00 1.66 4.17 0.743 83.40 มาก

    1.3  ให้บริการด้านความเสมอภาคตาม (104) (163) (30) (1) (4)

           ล าดับกอ่น-หลัง 34.44 53.97 9.93 0.33 1.32 4.20 0.734 84.00 มาก
    1.4  บริการด้วยความรวดเร็ว ทันตามเวลา (103) (160) (30) (6) (3)

34.11 52.98 9.93 1.97 1.00 4.17 0.763 83.40 มาก

รวมร้อยละของความพึงพอใจด้านกระบวนการฯ 4.20 0.731 84.00 มาก

2.  ด้านเจ้าหน้าที่

     2.1  ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกนัเอง (140) (134) (23) (2) (3)
46.36 44.37 7.62 0.66 1.00 4.34 0.734 86.80 มากทีสุ่ด

     2.2  มคีวามเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจ (119) (154) (23) (3) (3)
            ให้บริการ 39.40 51.00 7.62 1.00 1.00 4.27 0.727 85.40 มากทีสุ่ด
     2.3  รับฟงัปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการ (124) (145) (27) (3) (3)
           อย่างเต็มใจ 41.06 48.01 8.94 1.00 1.00 4.27 0.746 85.40 มากทีสุ่ด
    2.4  ให้ค าอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น (120) (153) (22) (4) (3)

39.74 50.66 7.28 1.32 1.00 4.27 0.737 85.40 มากทีสุ่ด
    2.5  มคีวามชัดเจนในการให้ค าแนะน าที่เป็น (126) (151) (19) (3) (3)
          ประโยชน์ 41.72 50.00 6.29 1.00 1.00 4.30 0.72 86.00 มากทีสุ่ด

รวมร้อยละของความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ 4.29 0.733 85.80 มากที่สุด

3.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก

     3.1  สถานที่ให้บริการสะอาดเป็นระเบียบ (122) (151) (20) (5) (4)
40.4 50 6.62 1.66 1.32 4.26 0.766 85.2 มากทีสุ่ด

     3.2  ที่นั่งพกัส าหรับผู้มาติดต่อ (123) (124) (43) (8) (4)
40.73 41.06 14.24 2.65 1.32 4.17 0.865 83.40 มาก

รวมร้อยละของความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.22 0.816 84.40 มากที่สุด

4.  ด้านคุณภาพการให้บริการ

      4.1  ความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร (132) (153) (11) (4) (2)
43.71 50.66 3.64 1.32 0.66 4.35 0.68 87.00 มากทีสุ่ด

      4.2  ความพงึพอใจโดยรวมในการให้บริการ (120) (159) (17) (4) (2)
39.74 52.65 5.63 1.32 0.66 4.30 0.694 86.00 มากทีสุ่ด

รวมร้อยละของความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ19.87 26.33 2.82 0.66 0.33 4.33 0.687 86.60 มากที่สุด

ภาพรวม 4.26 0.740 85.20 มากทีสุ่ด

ประเด็นความพึงพอใจ
จ านวนคน / ค่ารอ้ยละของระดับความพึงพอใจ

(  )
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ตารางที่ 17  ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ งานทะเบียนและประมวลผล   
ประจ าปีการศึกษา 2557  ครั้งที่ 2   

  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบน ค่าเฉลี่ย

(Mean) มาตรฐาน รอ้ยละ ระดับ

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ปรับปรุง (S.D.) (%)

1.  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

    1.1  ขั้นตอนการให้บริการมคีวามเหมาะสม (139) (235) (45) (3) (2)
32.78 55.42 10.61 0.71 0.47 4.19 0.684 83.80 มาก

    1.2  ระยะเวลาในการให้บริการมคีวามเหมาะสม (135) (213) (71) (4) (1)
31.84 50.24 16.75 0.94 0.24 4.13 0.728 82.60 มาก

    1.3  ให้บริการด้านความเสมอภาคตาม (165) (190) (63) (5) (1)

           ล าดับกอ่น-หลัง 38.92 44.81 14.86 1.18 0.24 4.21 0.751 84.20 มากทีสุ่ด
    1.4  บริการด้วยความรวดเร็ว ทันตามเวลา (147) (190) (79) (7) (1)

34.67 44.81 18.63 1.65 0.24 4.12 0.780 82.40 มาก

รวมร้อยละของความพึงพอใจด้านกระบวนการฯ 34.55 48.82 15.21 1.12 0.30 4.16 0.736 83.20 มาก

2.  ด้านเจ้าหน้าที่

     2.1  ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกนัเอง (195) (187) (38) (0) (4)
46.00 44.10 8.96 0.00 0.94 4.34 0.720 86.80 มากทีสุ่ด

     2.2  มคีวามเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจ (190) (175) (53) (2) (4)
            ให้บริการ 44.81 41.27 12.50 0.47 0.94 4.29 0.773 85.80 มากทีสุ่ด
     2.3  รับฟงัปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการ (167) (185) (64) (4) (4)
           อย่างเต็มใจ 39.39 43.63 15.09 0.94 0.94 4.20 0.794 84.00 มาก
    2.4  ให้ค าอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น (174) (186) (59) (1) (4)

41.04 43.87 13.92 0.24 0.94 4.24 0.767 84.80 มากทีสุ่ด
    2.5  มคีวามชัดเจนในการให้ค าแนะน าที่เป็น (179) (202) (35) (6) (2)
          ประโยชน์ 42.22 47.64 8.25 1.42 0.47 4.30 0.719 86.00 มากทีสุ่ด

รวมร้อยละของความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ 42.69 44.10 11.74 0.61 0.85 4.27 0.755 85.40 มากที่สุด

3.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก

     3.1  สถานที่ให้บริการสะอาดเป็นระเบียบ (174) (194) (55) (1) (0)
41.04 45.75 12.97 0.24 0.00 4.28 0.689 85.60 มากทีสุ่ด

     3.2  ที่นั่งพกัส าหรับผู้มาติดต่อ (178) (175) (66) (5) (0)
41.98 41.27 15.57 1.18 0.00 4.24 0.752 84.80 มากทีสุ่ด

รวมร้อยละของความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวย

ความสะดวก
41.51 43.51 14.27 0.71 0.00 4.26 0.721 85.20 มากที่สุด

4.  ด้านคุณภาพการให้บริการ

      4.1  ความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร (132) (153) (11) (4) (2)
43.71 50.66 3.64 1.32 0.66 4.34 0.730 86.80 มากทีสุ่ด

      4.2  ความพงึพอใจโดยรวมในการให้บริการ (120) (159) (17) (4) (2)
39.72 52.65 5.63 1.32 0.66 4.31 0.748 86.20 มากทีสุ่ด

รวมร้อยละของความพึงพอใจด้านคุณภาพการ

ให้บริการ
41.72 51.66 4.64 1.32 0.66 4.33 0.739 86.60 มากที่สุด

ภาพรวม 40.12 47.02 11.47 0.94 0.45 4.26 0.738 85.20 มากทีสุ่ด

ประเด็นความพึงพอใจ
จ านวนคน / ค่ารอ้ยละของระดับความพึงพอใจ

(  )
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ตารางที่ 18  ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ งานทะเบียนและประมวลผล   
ประจ าปีการศึกษา 2557  ครั้งที่ 3   

  
 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบน ค่าเฉลี่ย

(Mean) มาตรฐาน รอ้ยละ ระดับ

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ปรับปรุง (S.D.) (%)

1.  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

    1.1  ขั้นตอนการให้บริการมคีวามเหมาะสม (99) (221) (135) (11) (12)
20.71 46.23 28.24 2.30 2.51 3.80 0.878 76.00 มาก

    1.2  ระยะเวลาในการให้บริการมคีวามเหมาะสม (99) (174) (181) (13) (11)
20.71 36.40 37.87 2.72 2.30 3.71 0.904 74.20 มาก

    1.3  ให้บริการด้านความเสมอภาคตาม (111) (288) (55) (11) (13)

           ล าดับกอ่น-หลัง 23.22 60.25 11.51 2.30 2.72 3.99 0.828 79.80 มาก
    1.4  บริการด้วยความรวดเร็ว ทันตามเวลา (113) (261) (76) (13) (15)

23.64 54.60 15.90 2.72 3.14 3.93 0.885 78.60 มาก

รวมร้อยละของความพึงพอใจด้านกระบวนการฯ 22.07 49.37 23.38 2.51 2.67 3.86 0.874 77.20 มาก

2.  ด้านเจ้าหน้าที่

     2.1  ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกนัเอง (173) (222) (64) (13) (6)
36.19 46.44 13.39 2.72 1.26 4.14 0.837 82.80 มาก

     2.2  มคีวามเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจ (137) (258) (61) (14) (8)
            ให้บริการ 28.66 53.97 12.76 2.93 1.67 4.05 0.825 81.00 มาก
     2.3  รับฟงัปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการ (137) (253) (69) (11) (8)
           อย่างเต็มใจ 28.66 52.93 14.44 2.30 1.67 4.05 0.820 81.00 มาก
    2.4  ให้ค าอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น (127) (264) (67) (11) (9)

26.57 55.23 14.02 2.30 1.88 4.02 0.817 80.40 มาก
    2.5  มคีวามชัดเจนในการให้ค าแนะน าที่เป็น (131) (258) (64) (15) (10)
          ประโยชน์ 27.41 53.97 13.39 3.14 2.09 4.01 0.850 80.20 มาก

รวมร้อยละของความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ 29.50 52.51 13.60 2.68 1.71 4.05 0.830 81.00 มาก

3.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก

     3.1  สถานที่ให้บริการสะอาดเป็นระเบียบ (134) (258) (67) (12) (7)
28.03 53.97 14.02 2.51 1.46 4.05 0.807 81.00 มาก

     3.2  ที่นั่งพกัส าหรับผู้มาติดต่อ (138) (243) (64) (22) (11)
28.87 50.84 13.39 4.60 2.30 3.99 0.903 79.80 มาก

              รวมร้อยละของความพึงพอใจ       

       ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
28.45 52.41 13.71 3.56 1.88 4.02 0.855 80.40 มาก

4.  ด้านคุณภาพการให้บริการ

      4.1  ความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร (133) (265) (61) (10) (9)
27.82 55.44 12.76 2.09 1.88 4.05 0.811 81.00 มาก

      4.2  ความพงึพอใจโดยรวมในการให้บริการ (132) (268) (56) (12) (10)
27.61 56.07 11.72 2.51 2.09 4.05 0.825 81.00 มาก

             รวมร้อยละของความพึงพอใจ        

    ด้านคุณภาพการให้บริการ
27.72 55.76 12.24 2.30 1.99 4.05 0.818 81.00 มาก

ภาพรวม 26.93 52.51 15.73 2.76 2.06 4.00 0.738 80.00 มาก

ประเด็นความพึงพอใจ
จ านวนคน / ค่ารอ้ยละของระดับความพึงพอใจ

(  )



 

 

[รายงานประจ าปีงบประมาณ 2558  :  งานทะเบียนและประมวลผล] 39 

 

ตารางที่ 19  สรุประดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ งานทะเบียนและประมวลผล  
ประจ าปีการศึกษา  2557 

 

  
  
  
  
  
  
     
 
 
 
 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบน ค่าเฉลี่ย

(Mean) มาตรฐาน รอ้ยละ ระดับ

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ปรับปรุง (S.D.) (%)

1.  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

    1.1  ขั้นตอนการให้บริการมคีวามเหมาะสม (344) (623) (205) (16) (16)
28.57 51.74 17.03 1.33 1.33 4.05 0.792 81.00 มาก

    1.2  ระยะเวลาในการให้บริการมคีวามเหมาะสม (329) (563) (275) (20) (17)
27.33 46.76 22.84 1.66 1.41 3.97 0.834 79.40 มาก

    1.3  ให้บริการด้านความเสมอภาคตาม (380) (641) (148) (17) (18)

           ล าดับกอ่น-หลัง 31.56 53.24 12.29 1.41 1.50 4.12 0.785 82.40 มาก
    1.4  บริการด้วยความรวดเร็ว ทันตามเวลา (363) (611) (185) (26) (19)

30.15 50.75 15.36 2.16 1.58 4.08 0.825 81.60 มาก

รวมร้อยละของความพึงพอใจด้านกระบวนการฯ 29.40 50.62 16.88 1.64 1.46 4.06 0.809 81.20 มาก

2.  ด้านเจ้าหน้าที่

     2.1  ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกนัเอง (508) (543) (125) (15) (13)
42.19 45.10 10.38 1.25 1.08 4.26 0.778 85.20 มากทีสุ่ด

     2.2  มคีวามเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจ (446) (587) (137) (19) (15)
            ให้บริการ 37.04 48.75 11.38 1.58 1.25 4.19 0.79 83.80 มาก
     2.3  รับฟงัปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการ (428) (583) (160) (18) (15)
           อย่างเต็มใจ 35.55 48.42 13.29 1.50 1.24 4.16 0.798 83.20 มาก
    2.4  ให้ค าอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น (421) (603) (148) (16) (16)

34.97 50.08 12.29 1.33 1.33 4.18 0.788 83.60 มาก
    2.5  มคีวามชัดเจนในการให้ค าแนะน าที่เป็น (436) (611) (118) (24) (15)
          ประโยชน์ 36.21 50.75 9.80 2.00 1.24 4.19 0.786 83.80 มาก

รวมร้อยละของความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ 37.19 48.62 11.43 1.53 1.23 4.20 0.788 84.00 มาก

3.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก

     3.1  สถานที่ให้บริการสะอาดเป็นระเบียบ (430) (603) (142) (18) (11)
35.71 50.08 11.79 1.51 0.91 4.18 0.764 83.60 มาก

     3.2  ที่นั่งพกัส าหรับผู้มาติดต่อ (439) (542) (173) (35) (15)
36.46 45.02 14.37 2.91 1.24 4.13 0.849 82.40 มาก

              รวมร้อยละของความพึงพอใจ       

       ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
36.09 47.55 13.08 2.21 1.08 4.16 0.807 83.20 มาก

4.  ด้านคุณภาพการให้บริการ

      4.1  ความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร (468) (583) (122) (19) (11)
38.88 48.5 10.13 1.58 0.91 4.23 0.764 84.60 มากทีสุ่ด

      4.2  ความพงึพอใจโดยรวมในการให้บริการ (444) (607) (119) (19) (15)
36.88 50.41 9.88 1.58 1.25 4.20 0.776 84.00 มาก

             รวมร้อยละของความพึงพอใจ        

    ด้านคุณภาพการให้บริการ
37.88 49.46 10.01 1.58 1.08 4.22 0.770 84.40 มากที่สุด

ภาพรวม 35.14 49.06 12.85 1.74 1.21 4.16 0.793 83.20 มาก

ประเด็นความพึงพอใจ
จ านวนคน / ค่ารอ้ยละของระดับความพึงพอใจ

(  )
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11. ข้อมูลคะแนนเฉลี่ยและค่าร้อยละของคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ งาน
ทะเบียนและประมวลผล  ระหว่างปีการศึกษา 2552 – 2557  ได้แสดงในตารางที่ 20  และรูปที่   
15 – 16  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานทะเบียนและประมวลผล ประจ าปี
การศึกษา 2552 - 2557   ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น 
 
ตารางที่ 20  คะแนนเฉลี่ยและค่าร้อยละของคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานทะเบียนและ

ประมวลผล  ปีการศึกษา 2552 - 2557 
 

ปีกำรศึกษำ คะแนนเฉลี่ย ค่ำร้อยละของคะแนน 
2552 3.61 72.20 
2553 3.72 74.47 
2554 3.63 72.60 
2555 3.70 74.00 
2556 3.99 79.80 
2557 4.16 83.20 

 
 
 

 
 

รูปที่ 16  ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานทะเบียนและประมวลผล  
ปีการศึกษา 2552 - 2557 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 15  คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานทะเบียนและประมวลผล ประจ าปี 
        การศึกษา 2552 - 2557 
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รูปที่ 16  แนวโน้มคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานทะเบียนและประมวลผล 
        ปีการศึกษา 2552 - 2557 
 

12. ข้อมูลสถิติจ านวนการขอรับบริการ งานทะเบียนและประมวลผล ประจ าปีการศึกษา 
2558   โดยออกเอกสารรับรองทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ  ได้แก่ ใบรับรองผลการศึกษา  เอกสาร
รับรองการเป็นนักศึกษา  และเอกสารรับรองความประพฤติ ไดแ้สดงไว้ในตารางที่ 21  และรูปที่ 17 
– 19  โดยรูปที่ 17  แสดงสถิติข้อมูลการขอเอกสารรับรองแยกเป็นรายเดือน ประจ าปีการศึกษา 
2558  พบว่าในช่วงเดือนมิถุนายน จะมีปริมาณการขอเอกสารรับรองทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับ
ภาษาอังกฤษมากที่สุดถึง 1,409 ฉบับ อาจเนื่องมาจากนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาค
การศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2558  ต้องการน าเอกสารรับรองไปใช้ในการยื่นสมัครงาน หรือยื่นสมัคร
เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไป รูปที่ 18 แสดงข้อมูลสถิติการขอเอกสารรับรองฉบับภาษาไทยและฉบับ
ภาษาอังกฤษ ประจ าปีการศึกษา 2558  ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการขอเอกสารรับรองผลการศึกษาฉบับ
ภาษาไทยมีจ านวนมากที่สุดถึง 3,294 ฉบับ  ส่วนหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษมีจ านวน 1,225 
ฉบับ และรูปที่ 19 แสดงแนวโน้มการขอเอกสารรับรองฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งมี
แนวโน้มสูงขึ้น 
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ตารางที่ 21  สถิติจ านวนการขอรับบริการ งานทะเบียนและประมวลผล ประจ าปีการศึกษา 2558 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 17  สถิติข้อมูลการขอเอกสารรับรองรายเดือน ประจ าปีการศึกษา 2558 

จ านวน

ค าร้อง
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รวม

1 สิงหาคม 2557 155 122      33        65        1         6         -          193      34        227      

2 กนัยายน 2557 132 78        16        58        1         5         -          141      17        158      

3 ตุลาคม 2557 57 57        16        16        -          1         -          74        16        90        

4 พฤศจิกายน 2557 48 36        8         25        -          -          -          61        8          69        

5 ธันวาคม 2557 91 86        41        13        -          1         -          100      41        141      

6 มกราคม 2558 391 340      135      32        -          15        -          387      135      522      

7 กมุภาพนัธ์ 2558 255 226      122      58        1         -          -          284      123      407      

8 มนีาคม 2558 104 95        41        17        -          1         -          113      41        154      

9 เมษายน 2558 298 258      87        31        2         4         -          293      89        382      

10 พฤษภาคม 2558 452 271      164      101      6         -          -          372      170      542      

11 มถิุนายน 2558 1068 851      470      83        5         -          -          934      475      1,409    

12 กรกฎาคม 2558 400 251      75        90        1         1         -          342      76        418      

3,451   2,671  1,208  589     17       34       -      3,294  1,225  4,519  

รวมทัง้สิน้ (ฉบบั)
ใบรบัรองการเปน็นักศึกษา ใบรบัรองความประพฤติ

รวมทัง้สิ้น

ล าดบั เดอืน/ปี

จ านวนการออกเอกสารรับรองประเภทตา่ง ๆ (ฉบบั)

ใบรบัรองผลการศึกษา

สถิติข้อมูลกำรขอเอกสำรรับรองแยกรำยเดือน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
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รูปที่ 18  ข้อมูลสถิติการขอเอกสารรับรองฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ 
       ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ 19  แนวโน้มการขอเอกสารรับรองฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ  
      ประจ าปีการศึกษา 2558 

สถิติกำรขอเอกสำรรับรองฉบับภำษำไทยและฉบับภำษำอังกฤษ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

แสดงแนวโน้มกำรขอเอกสำรรับรองฉบับภำษำไทยและฉบับภำษำอังกฤษ 
 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
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13. สถิติข้อมูลหนังสือราชการ งานทะเบียนและประมวลผล ประจ าปีการศึกษา 2558   
โดยแยกเป็นจ านวนหนังสือรับ และจ านวนหนังสือส่ง  ได้แสดงในตารางที่ 22  และรูปที่ 20 แสดง
แนวโน้มหนังสือรับ – ส่ง ประจ าปีการศึกษา 2558  จะเห็นได้ว่าในช่วงเดือนตุลาคม 2557 จะมียอด
หนังสือรับสูงสุด เนื่องจากหนังสือรับส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิทางการ
ศึกษา จากสถานศึกษาเดิมของนักศึกษา  ส่วนหนังสือส่งมียอดสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2558  อาจ
เนื่องมาจากการส่งหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา ที่สถานศึกษาและหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ขอตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยฯ 
 

ตารางที่ 22  จ านวนหนังสือรับ – ส่ง  ประจ าปีการศึกษา 2558   

ล ำดับ เดือน 
จ ำนวนหนังสือรับ – ส่ง 

หนังสือรับ หนังสือส่ง 

1 สิงหาคม 2557 87 80 
2 กันยายน 2557 165 77 
3 ตุลาคม 2557 311 75 
4 พฤศจิกายน 2557 134 64 
5 ธันวาคม 2557 115 58 
6 มกราคม 2558 158 91 
7 กุมภาพันธ์ 2558 164 98 
8 มีนาคม 2558 133 69 
9 เมษายน 2558 109 106 
10 พฤษภาคม 2558 112 71 
11 มิถุนายน 2558 156 76 
12 กรกฎาคม 2558 228 145 

รวมทั้งสิ้น 1,872 1,010 
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รปูที่  20  แนวโน้มหนังสือรับ – ส่ง  ประจ าปีการศึกษา 2558   

 

 

หนังสือรับ 
หนังสือส่ง 

(หนังสือรับ) 
(หนังสือส่ง) 

แนวโน้มหนังสือรับ - ส่ง  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
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ระบบกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร ที่มีเครือข่ำยทุกฝ่ำยและสังคมภำยนอกมีส่วนร่วมและบริกำรวิชำกำร 

เป้ำประสงค์ : ปรับรูปแบบการท างานเชิงบูรณาการภายในองค์กรแสวงหาความร่วมมือและสร้าง
เครือข่ายกับฝ่ายต่าง ๆ  รวมทั้งเปิดให้สังคมภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมและให้บริการวิชาการแก่สังคม   
 

กำรพัฒนำบุคลกรด้ำนกำรอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำน  

 ในปีงบประมาณ  2558   งานทะเบียนและประมวลผล   ไดจ้ัดให้บุคลากรเข้าร่วม
โครงการสัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน ดังนี้คือ 

1. กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ หัวข้อเรื่อง กำรตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษำต่ำงชำติ       
เพ่ือให้บุคลากรในงานทะเบียนและประมวลผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความรู้ 

มีวิสัยทัศน์และทักษะ น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น งานทะเบียน
และประมวลผลจัดการความรู้เรื่อง การตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาต่างชาติ  

ณ ห้องกัณหาภรณ์อีสาน  อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ในวันที่  19  กุมภาพันธ์  2558   โดยแสดงภาพการจัด
กิจกรรมการจัดการความรู้ในรูปที่ 21  และแสดงผลการประเมินโครงการในตารางที่ 23  ซึ่งผลการ
ประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 คิดเป็นร้อยละ 93.05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีผลนี้คือ  

- ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 คิดเป็นร้อยละ 91.07 

- ด้านเจ้าหน้าที่และวิทยากร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70  คิดเป็นร้อยละ 93.93 

- ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66  คิดเป็นร้อยละ 93.21 

- ด้านผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70  คิดเป็นร้อยละ 94 
 

 

บทที่ 4  ยุทธศำสตร์ที่ 2   
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รูปที่  21  กิจกรรมการจัดการความรู้  (KM)  การตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาต่างชาติ 
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ตารางที่ 23  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจกิจกรรมการจัดการความรู้ กำรตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษำต่ำงชำติ 
 

 

หัวข้อควำมคิดเห็น 

จ ำนวนคน / ระดับควำมพึงพอใจ (%) ผลกำรประเมิน 

5 4 3 2 1 
ค่ำเฉลี่ย       

( x ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน

มำตรำฐำน  
(S.D.) 

ค่ำเฉลี่ย 
ร้อยละ 

แปลผล 
 มำกที่สุด มำก 

ปำน
กลำง 

น้อย ปรับปรุง 

1.  ด้ำนกระบวนกำร / ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม           4.55 0.48 91.07 มำกที่สุด 

1.1 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม (7) (7) (0) (0) (0) 4.50 0.52 90.00 มากที่สุด 

  50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00%         

1.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม (4) (10) (0) (0) (0) 4.29 0.47 85.71 มากที่สุด 

  28.57% 71.43% 0.00% 0.00% 0.00%         

1.3 กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์การจัดงาน (9) (5) (0) (0) (0) 4.64 0.50 92.86 มากที่สุด 

 
64.29% 35.71% 0.00% 0.00% 0.00%         

1.4 ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดกิจกรรม (11) (3) (0) 0 0 4.79 0.43 95.71 มากที่สุด 

  78.57% 21.43% 0.00% 0.00% 0.00%         

2.  ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ / วิทยำกร           4.70 0.46 93.93 มำกที่สุด 

2.1 ความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิก/ท่าทาง (9) (5) (0) (0) (0) 4.64 0.50 92.86 มากที่สุด 

  64.29% 35.71% 0.00% 0.00% 0.00%         

2.2 บริการด้วยความสุภาพ และมีไมตรีจิต (10) (4) (0) (0) (0) 4.71 0.47 94.29 มากที่สุด 

  71.43% 28.57% 0.00% 0.00% 0.00%         

2.3 บริการด้วยความกระตือรือร้น รวดเร็ว ฉับไว (8) (6) (0) (0) (0) 4.57 0.51 91.43 มากที่สุด 

  57.14% 42.86% 0.00% 0.00% 0.00%         

2.4 ความรู้ความสามารถในการบริการ เช่น การตอบค าถาม (12) (2) (0) (0) (0) 4.86 0.36 97.14 มากที่สุด 

     ชี้แจงข้อสงสัย ค าแนะน า 85.71% 14.29% 0.00% 0.00% 0.00%         

3.  ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก           4.66 0.51 93.21 มำกที่สุด 

3.1 สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม (10) (4) (0) (0) (0) 4.71 0.47 94.29 มากที่สุด 

  71.43% 28.57% 0.00% 0.00% 0.00%         

3.2 ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ระบบภาพและ (10) (4) (0) (0) (0) 4.71 0.47 94.29 มากที่สุด 

     เสียงที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 71.43% 28.57% 0.00% 0.00% 0.00%         

3.3 สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความทันสมัย (8) (5) 1 (0) (0) 4.50 0.65 90.00 มากที่สุด 

  27.14% 35.71% 7.14% 0.00% 0.00%         

3.4 มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และอย่างทั่วถึง (10) (4) (0) (0) (0) 4.71 0.47 94.29 มากที่สุด 

  71.43% 28.57% 0.00% 0.00% 0.00%         

4.  ผลที่ได้รับจำกกำรจัดกจิกรรม           4.70 0.47 94.00 มำกที่สุด 

4.1 ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม (9) (5) (0) (0) (0) 4.64 0.50 92.86 มากที่สุด 

  64.29% 35.71% 0.00% 0.00% 0.00%         

4.2 เพ่ิมทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ (9) (5) (0) (0) (0) 4.64 0.50 92.86 มากที่สุด 

  34.29% 35.71% 0.00% 0.00% 0.00%         

4.3 การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม (10) (4) (0) (0) (0) 4.71 0.47 94.29 มากที่สุด 

  71.43% 28.57% 0.00% 0.00% 0.00%         

4.4 สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในการ  (11) (3) (0) (0) (0) 4.79 0.43 95.71 มากที่สุด 

     ปฏิบัติงานได้จริง 78.57% 21.43% 0.00% 0.00% 0.00%         

4.5 ความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมกิจกรรม (10) (4) (0) (0) (0) 4.71 0.47 94.29 มากที่สุด 

  71.43% 28.57% 0.00% 0.00% 0.00%         

ภำพรวม           4.65 0.48 93.05 มำกที่สุด 
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2. โครงกำรศึกษำดูงำนระบบงำนทะเบียนและประมวลผล   
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ เพ่ิมศักยภาพ เปิดโลกทัศน์ให้บุคลากรมี

มุมมองที่กว้างขึ้น และสามารถน าความรู้มาปรับใช้งานได้ โดยได้ศึกษาระบบรับนักศึกษา  ระบบสอบ
คัดเลือก  ระบบงานทะเบียนและวัดผลการศึกษา รวมทั้งระบบสารสนเทศนักศึกษาต่างชาติของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ท าให้บุคลากรได้รับความรู้ใหม่ ๆ 
และได้เทคนิคน ามาปรับปรุงพัฒนางานที่รับผิดชอบได้ 

ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  ระหว่างวันที่  7 – 8  กันยายน  2558       
ดังภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานที่ได้แสดงในรูปที่ 22  และได้สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการจัด
โครงการศึกษาดูงานระบบงานทะเบียนและประมวลผล ซึ่งมีผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ ได้เแสดงใน
ตารางที่ 24  ส่วนผลการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แสดงในตารางที่ 25  ซึ่งผลการประเมินความ
พึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33  คิดเป็นร้อยละ 86.60 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุดตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้คือ  

ล าดับที่ 1  ความเหมาะสมของยานพาหนะ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53  คิดเป็นร้อยละ 90.67 

ล าดับที่ 2  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดจ านวน 3 ข้อ ซี่ง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47  คิดเป็นร้อยละ 89.33  ได้แก่ ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับ  การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ทัศนคติ และประสบการณ์  รวมทั้งภาพรวมในการจัดโครงการ 

ล าดับที่ 3  ความเหมาะสมของสถานที่ศึกษาดูงาน ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ      

พึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40  คิดเป็นร้อยละ 88.00 
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รูปที่ 22  กิจกรรมโครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี 
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ตารางที่ 24  สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด การจัดโครงการศึกษาดูงานระบบงานทะเบียนและ
ประมวลผล ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

แผน ผล 
ค ำชี้แจงเหตุผล  

กรณี แผนกับผลต่ำงกัน 

เชิงปริมำณ :     

- จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ  คน 15 15  

- จ านวนครั้งท่ีด าเนินโครงการ  ครั้ง 1 1  

เชิงคุณภำพ :     

- จ านวนผู้เขา้ร่วมสัมมนาไมต่่ ากวา่ 

ร้อยละ 75 
ร้อยละ 75 86.60 

ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มี
ความพึงพอในการเข้าร่วม
โครงการ 

เชิงเวลำ :     

-งานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 75 100 
ด าเนินการตามโครงการแล้ว
เสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด 

เชิงต้นทุน :     

- ค่าใช้จ่ายการผลติตามงบประมาณ
ที่ได้รับจดัสรร 

บาท 47,660 37,410 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
เป็นไปตามความเป็นจริง 
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ตารางที่ 25  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ การเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานระบบงานทะเบียน 
และประมวลผล ณ มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบน ค่าเฉลี่ย

(Mean) มาตรฐาน รอ้ยละ ระดับ

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด (S.D.) (%)
1. ส่ือ อปุกรณ์ เอกสารประกอบการประชมุ (6) (8) (1) (0) (0)

40.00 53.33 6.67 0.00 0.00 4.33 0.6172 86.67 มากทีสุ่ด

2. ประโยชน/์ความรู้ท่ีได้รับ (7) (8) (0) (0) (0)
46.67 53.33 0.00 0.00 0.00 4.47 0.5164 89.33 มากทีสุ่ด

3. สามารถน าความรู้นี้ไปประยุกต์ใชง้านได้ (3) (12) (0) (0) (0)
20.00 80.00 0.00 0.00 0.00 4.20 0.4140 84.00 มาก

4. สามารถน าความรู้นี้ไปถา่ยทอดแกผู้้อืน่ได้ (4) (11) (0) (0) (0)
26.67 73.33 0.00 0.00 0.00 4.27 0.4577 85.33 มากทีสุ่ด

5. สามารถน าความรู้นี้ไปต่อยอดเปน็ (5) (8) (2) (0) (0)
   องค์ความรู้ใหม่ได้ 33.33 53.33 13.33 0.00 0.00 4.20 0.6761 84.00 มาก

6. ความเหมาะสมของระยะเวลา (6) (4) (4) (1) (0)
40.00 26.67 26.67 6.67 0.00 4.00 1.0000 80.00 มาก

7. ความเหมาะสมของสถานท่ีศึกษาดูงาน (7) (7) (1) (0) (0)
46.67 46.67 6.67 0.00 0.00 4.40 0.6325 88.00 มากทีสุ่ด

8. ความเหมาะสมของยานพาหนะ (9) (5) (1) (0) (0)
60.00 33.33 6.67 0.00 0.00 4.53 0.6399 90.67 มากทีสุ่ด

9. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทัศนคติ และ (7) (8) (0) (0) (0)
    ประสบการณ์ในคร้ังนี้ 46.67 53.33 0.00 0.00 0.00 4.47 0.5164 89.33 มากทีสุ่ด

10. ภาพรวมในการจัดโครงการในคร้ังนี้ (7) (8) (0) (0) (0)
46.67 53.33 0.00 0.00 0.00 4.47 0.5164 89.33 มากทีสุ่ด

ภาพรวม 40.67 52.67 6.00 0.67 0.00 4.33 0.738 86.60 มากทีสุ่ด

ประเด็นการส ารวจความพึงพอใจ
จ านวน (คน) / ค่ารอ้ยละของระดับความพึงพอใจ

(  )
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3. กิจกรรมอบรมกำรใช้งำนระบบบริกำรกำรศึกษำ (ESS)  ส ำหรับนักศึกษำใหม่ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558   

 เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบบริการการศึกษา (ESS)  แก่นักศึกษาใหม่ที่เข้า
ศึกษาในปีการศึกษา 2558  โดยหัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล และหัวหน้าแผนกงานทะเบียน 

 ระหว่างวันที่  18 – 29  สิงหาคม  2558  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ได้แสดงภาพการจัดกิจกรรมในรูปที่ 23 

 

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 23  กิจกรรมอบรมการใช้งานระบบบริการการศึกษา (ESS)  ส าหรับนักศึกษาใหม่ 

 ประจ าปีการศึกษา 2558 
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สร้ำงบุคลำกรที่มีสมรรถนะสูง พร้อมมีควำมสำมำรถเรียนรู้ คิดริเริ่ม  ปรับตัวได้อย่ำงเหมำะสม 

เป้ำประสงค์เป้ำประสงค์  :  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เป็นหน่วยงานทีม่ีขีดสมรรถนะสูง  บุคลากร
มีพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้  คิดริเริ่ม  เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม 
 

 ในปีงบประมาณ 2558  (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) งานทะเบียนและ
ประมวลผลได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากมหาวิทยาลัย ให้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม เพื่อ
เพ่ิมความรู้ความสามารถและศักยภาพให้กับบุคลากร  และน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้พร้อมทั้ง
การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
 จากการทีบุ่คลากรงานทะเบียนและประมวลผลได้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมใน
โครงการต่าง ๆ เพ่ือเป็นการพัฒนาตนเอง และสามารถน าความรู้ที่ได้มาปรับประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายได้ ได้แสดงในตารางที่  
26 – 27  ตัวอย่างเช่น 

1. โครงการสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย 

3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานทะเบียนและประมวลผล 

ส่วนข้อมูลสถิติการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม ของบุคลากรงานทะเบียนและ
ประมวลผล  ประจ าปีงบประมาณ  2558 และประเภทการพัฒนาตนเอง ของบุคลากรงานทะเบียน
และประมวลผล  ประจ าปีงบประมาณ  2558 ซึ่งแบ่งเป็นการเข้าร่วมประชุม  สัมมนา  อบรม  ศึกษา
ดูงาน  พบว่าบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตนเองในประเภทการอบรมมากท่ีสุด รองลงมาคือการเข้าร่วม
สัมมนา  เข้าร่วมประชุม และล าดับสุดท้ายคือศึกษาดูงาน ได้แสดงในรูปที่ 24 - 25 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 5  ยุทธศำสตร์ที่ 3   
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ตารางที่ 26  สถิติการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม ของบุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล  
ประจ าปีงบประมาณ  2558   

 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล จ ำนวนครั้ง 
1 นางสาวสมพินิจ เหมืองทอง 4 
2 นางสาวภัณฑิรา สุขนา 7 
3 นางสาวระวิสุดา นารี 4 
4 นางสาววรรณ์มณี บุญฟู 7 
5 นางถนอมศรี สุทธิจันทร ์ 4 
6 นางสาวพรรณาภรณ์ พับเกาะ 4 
7 นางสาวฐาณิญา ทองประสาร 3 
8 นางเอมอัจฉริยา พีรทัตสุวรรณ 2 
9 นางสาวพนิดา กาจกระโทก 3 
10 นางสาวน้ าผึ้ง ขอเชิญกลาง 3 
11 นางสาวจิราพร วรทองหลาง 3 
12 นางสาวบุณฑริก ไชยรัตน์ 3 
13 นางสาวปิยะรัตน์ วงษ์ชาลี 4 
14 นางสาวชุลีพร หิงไธสง 3 
15 นางสาวสุจิตรา ประพฤติเป็น 2 
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ตารางที่ 27  รายละเอียดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง ของบุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล  
ประจ าปีงบประมาณ 2558   

 

วัน/เดือน/ป ี โครงกำร/กิจกรรม สถำนที ่ ผู้เข้ำร่วม 
2  ตุลาคม  2557 โครงการสัมมนาเครือข่ายการประกัน

คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราขมงคลอีสาน 

อาคาร  35  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

นางสาวภัณฑิรา  สุขนา 

10 – 11  พฤศจิกายน  2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
จัดเก็บเอกสาร (E-Document)  ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 3 
อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

น.ส.พรรณาภรณ์  พับเกาะ 

 

20  พฤศจิกายน  2557 หลักสูตรศิลปะการพูด การเป็นพิธีการ 
และการจัดการพิธีการ 

โรงแรมปัญจดารา   
จ.นครราชสีมา 

น.ส.วรรณ์มณี  บุญฟู 

23  พฤศจิกายน  2557 ศิลปะการวางตนของคนท างานเพื่อ
การบริการท่ีมีคุณภาพ 

โรงแรมปัญจดารา 
จ.นครราชสีมา 

นางสาวระวิสุดา  นารี 
นางสาวชุลีพร  หิงไธสง 

2  ธันวาคม  2557 โครงการการอบรมให้ความรู้ด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา ส าหรับ
บุคลากรใหม่  ครั้งท่ี  1 

ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5  
อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

นางสาวชุลีพร  หิงไธสง 
นางสาวปิยะรัตน์  วงษ์ชาลี 

9  ธันวาคม  2557 โครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน  ประจ าปีการศึกษา  
2557” 

ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5  
อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

นางถนอมศรี  สุทธิจันทร์ 

29 – 30   มกราคม  2558 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล  โครงการย่อยอบรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
เอ  ชั้น  3  อาคาร  12C ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

นางสาวน้ าผึ้ง  ขอเชิญกลาง 
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ตารางที่ 27  รายละเอียดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง ของบุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล  
ประจ าปีงบประมาณ 2558  (ต่อ) 

 

วัน/เดือน/ป ี โครงกำร/กิจกรรม สถำนที ่ ผู้เข้ำร่วม 
5 มีนาคม  2558 โครงการให้ความรู้ ปลุกจิตส านึกใน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการ
ทุจริต  ภายใต้โครงการ “ข้าราชการ
ไทยไร้ทุกจริต” 

ห้องประชุมมรกตอีสาน 
ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

นางสาวฐาณิญา  ทองประสาร 

19 – 20  พฤษภาคม  2558 โครงการอบรมให้ความรู้ ตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในประจ าปีการศึกษา  2557 

ห้องประชุมมรกตอีสาน 
ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

นางสาวภัณฑิรา  สุขนา 
นางสาววรรณ์มณี  บุญฟู 

25 – 26 พฤษภาคม  2558 โครงการเพิ่มศักยภาพงานควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง 
โครงการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัย 

ห้องประชุมมรกตอีสาน 
ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

นางสาววรรณ์มณี  บุญฟู 
นางสาวปิยะรัตน์  วงษ์ชาลี 

16 กรกฎาคม  2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย 

ห้องปฏิบัติการคอมฯ  
ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

นางสาววรรณ์มณี  บุญฟู 
นางสาวระวิสุดา  นารี 
นางสาวสุจิตรา  ประพฤติเป็น 
นางสาวพรรณาภรณ์  พับเกาะ 
นางสาวพนิดา  กาจกระโทก 
นางสาวจิราพร  วรทองหลาง 

4 – 6 สิงหาคม 2558 

 

โครงการจัดท าร่างข้อบังคับ ระเบียบ 
และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ท่ีเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา 

อาคารส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  
(อาคาร 35  ชั้น 2) 

นางสาวสมพินิจ  เหมืองทอง 
นางสาวภัณฑิรา  สุขนา 
นางสาวพรรณาภรณ์  พับเกาะ 

18  สิงหาคม  2558 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ส าหรับ
บุคลากรใหม่ 

อาคารส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  
(อาคาร 35  ชั้น 2) 

นางสาวสุจิตรา  ประพฤติเป็น 
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ตารางที่ 27  รายละเอียดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง ของบุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล  
ประจ าปีงบประมาณ 2558  (ต่อ) 

วัน/เดือน/ป ี โครงกำร/กิจกรรม สถำนที ่ ผู้เข้ำร่วม 
14-15  กันยายน  2558 โครงการเพิ่มศักยภาพงานควบคุม

ภายในและการบริหารความเสี่ยง 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง
การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

ห้องประชุมมรกตอีสาน 
ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

นางสาววรรณ์มณี  บุญฟู 

 

9–11  กันยายน  2558 โครงการ”ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น” 

ห้องประชุมมรกตอีสาน 
ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

นางสาวภัณฑิรา  สุขนา 

 

7-8  กันยายน  2558 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงาน
ทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยบูรพา   
จังหวัดชลบุรี 

นางสาวสมพินิจ  เหมืองทอง 
นางสาวภัณฑิรา  สุขนา 
นางสาวระวิสุดา  นารี 
นางสาววรรณ์มณี  บุญฟู 
นางถนอมศรี  สุทธิจันทร์ 
นางสาวพรรณาภรณ์  พับเกาะ 
นางเอมอัจฉริยา  พีรทัตสุวรรณ 
นางสาวฐาณิญา  ทองประสาร 
นางสาวพนิดา  กาจกระโทก 
นางสาวจิราพร  วรทองหลาง 
นางสาวน้ าผึ้ง  ขอเชิญกลาง 
นางสาวบุณฑริก  ไชยรัตน์ 
นางสาวชุลีพร  หิงไธสง 
นางสาวปิยะรัตน์  วงษ์ชาลี 
นางสาวสุจิตรา  ประพฤติเป็น 
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รูปที่ 24  สถิติการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม ของบุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล 

        ประจ าปีงบประมาณ  2558 
 

 

 

  

 

 

 

 
รูปที่ 25  ประเภทการพัฒนาตนเอง ของบุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล   

     ประจ าปีงบประมาณ  2558 
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สถิติกำรเข้ำรับกำรพัฒนำและฝึกอบรม 
ของบุคลำกำรงำนทะเบียนและประมวลผล ประจ ำปีงบประมำณ 2558 

จ านวนครั้ง
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กำรพัฒนำบุคลำกรในด้ำนกำรศึกษำ 

มหาวิทยาลัยฯ  สนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือเพ่ิมความรู้ ทักษะ 
และศักยภาพให้กับบุคลากร  โดยในปีงบประมาณ 2558  นางสาวระวิสุดา   นารี    ต าแหน่ง
นักวิชาการศึกษา  ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  บุคลากรงานทะเบียนฯ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี ได้
แสดงในรูปที่ 26 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  26  การแสดงความยินดีกับ นางสาวระวิสุดา  นารี  เนื่องในพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
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ผลกำรพัฒนำงำน 

 งานทะเบียนและประมวลผลได้ด าเนินงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการและสร้างความพึง
พอใจให้กับผู้มารับบริการ ทั้งนักศึกษาปัจจุบัน อาจารย์  เจ้าหน้าที่  ผู้บริหาร  หน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ภาครัฐและภาคเอกชน ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป แม้ว่าจะพบปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน แต่บุคลากรของงานทะเบียนและประมวลผลก็ได้คิด วิเคราะห์สรุปปัญหา
และอุปสรรคเพ่ือเสนอผู้บริหารหาแนวทางแก้ไข และได้จัดท าแนวปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นการ
ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการหรือขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการจัดท าประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ การมอบอ านาจของผู้บริหารเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็วและทันเวลา 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. จัดท าแนวปฏิบัติการรายงานค่าระดับคะแนนการประมวลผล และการอนุมัติผลการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา  2558  เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอน  หัวหน้าสาขาวิชา  คณบดี  คณะ รวมทั้งงาน
ทะเบียนและประมวลผล เข้าใจถึงขั้นตอนการรายงานค่าระดับคะแนน การประมวลผลและการอนุมัติ
ผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษา  (ดังแสดงในหน้า 62 - 66) 

2. จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การแต่งกายเพ่ือถ่ายรูปท า
บัตรประจ าตัวนักศึกษา และขอใบรับรองทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ  เพ่ือประกาศให้นักศึกษา
ทราบถึงการแต่งกายท่ีถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ (ดังแสดงในหน้า 67 - 68) 

3. จัดท าการมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปฏิบัติ
ราชการแทนอธิการบดี เกี่ยวกับการจัดการศึกษา  เพ่ือให้การบริหารงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  (ดังแสดงใน
หน้า 69 - 70) 

4. จัดท าการมอบอ านาจให้รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา เพ่ือให้การบริหารงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  (ดังแสดงในหน้า 71 - 72) 

5. ปรับปรุงใบค าร้องในการให้บริการงานทะเบียนให้เป็นฉบับ 2 ภาษา  เพ่ือเป็นการรองรับ
นักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างชาติ และความเป็นมาตรฐานสากล  งานทะเบียนและประมวลผลจึงได้
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบฟอร์มให้เป็นฉบับ 2 ภาษาขึ้น  เพ่ือไว้บริการผู้มารับบริการ จ านวน  23 
แบบฟอร์ม  (ดังแสดงในหน้า 73 - 75) 
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ประเภทค ำร้องขอรับบริกำรฉบับ 2 ภำษำ งำนทะเบียนและประมวลผล 

Code ชื่อค ำร้อง (ภำษำไทย) ชื่อค ำร้อง (ภำษำอังกฤษ) 

R.01 ค ำร้องท่ัวไป General Request Form 
R.02 ค ำร้องขอหนังสือรับรอง Application for certificates 
R.03 ค ำร้องขอท ำใบแทนบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ Request Form for Replacement of a Student Identification 
R.04 ค ำร้องขอลำออกจำกกำรเป็นนักศึกษำ Request Form for Resignation 
R.05 ค ำร้องขอลำพักกำรศึกษำ/รักษำสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำ Request Form for Leave of Absence/for Retaining Student Status 
R.06 ค ำร้องขอกลับเข้ำศึกษำ - 
R.07 ค ำร้องขอคืนสถำนภำพกำรเป็นนักศึกษำ - 
R.08 ค ำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ Request Form for Changing Information in Student Record 
R.09 ค ำร้องขอโอนย้ำยสำขำวิชำต่ำงคณะ Request Form to change field of study 
R.10 ค ำร้องขอโอนย้ำยสำขำวิชำภำยในคณะ/ย้ำยเวลำเรียน - 
R.11 ค ำร้องขอโอนย้ำยสถำนศึกษำ Request Form for Academy Transfer 
R.12 ค ำร้องขอลงทะเบียนเรียนเทียบรำยวิชำ Request Form for Transferring to Equivalent Course 
R.13 ค ำร้องขอแก้ไขกลุ่มวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร - 
R.14 ค ำร้องขอลงทะเบียนเรียนหมวดวิชำเลือกเสรี Request Form for registering free Elective Course(s) 
R.15 ค ำร้องขอลงทะเบียนเกิน หรือ ต่ ำกว่ำหน่วยกิต Request Form for Registering Less/More than Required Credits 
R.16 ค ำร้องขอลำป่ำย/ลำกิจ Request Form for Sick Leave/Personal Leave 
R.17 ค ำร้องขอย้ำยกลุ่มเรียน Request Form for Changing Section 
R.18 ค ำร้องขอวัดผลกำรศึกษำเพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนน  ม.ส.  (I) - 

R.19 ค ำร้องขอเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำ/ภำยหลังส ำเร็จกำรศึกษำ 
Request Form for transcript of records or certification 
letter/after graduation 

R.20 ค ำร้องขอหนังสือรับรองคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ Request Form for certificate of expected graduation 
R.21 ค ำร้องขอรับใบปริญญำบัตร/ใบประกำศนียบัตร Request Form for diploma certificate/degree 
R.22 บันทึกขออนุมัติให้ระดับคะแนน ม.ส. (I) - 

R.23 
ค ำร้องแจ้งกำรเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) / แก้ไขค่ำระดับ
คะแนน 

- 
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ตัวอย่ำงค ำร้องทั่วไป 
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ตัวอย่ำงค ำร้องขอหนังสือรับรอง 
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บริหำรงำนด้วยระบบธรรมำภิบำล มีควำมโปร่งใส ม่ันใจ  ตรวจสอบได้ 

เป้ำประสงค์  :  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สร้างระบบการก ากับดูแลตนเองที่ดี  เกิด
ความโปร่งใส  มั่นใจและสามารถตรวจสอบได้   บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตส านึก  ความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและผู้รับบริการ       

1. กำรด ำเนินงำนกำรให้บริกำร 

 โดยเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มารับบริการให้ทราบขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้คือ 
1) รับใบค าร้อง และกรอกรายละเอียด  
2) ด าเนินการตามขั้นตอนในใบค าร้อง 
3) ช าระเงินค่าธรรมเนียมเอกสาร 
4) ยื่นใบค าร้องขอเอกสารที่งานทะเบียนและประมวลผล พร้อมลงชื่อผู้ขอรับบริการ 

ลงชื่อรับเอกสาร 
     ในด้านการให้บริการ งานทะเบียนและประมวลผล ได้ด าเนินการให้บริการนักศึกษา และผู้มา
ขอรับบริการ โดยอ านวยความสะดวกในการให้ค าปรึกษา แนะน าที่เป็นประโยชน์ และการออก
เอกสารทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือรับรองผลการศึกษา  หนังสือรับรองการเป็น
นักศึกษา  หนังสือรับรองความประพฤติ  และเอกสารทางการศึกษาอ่ืน ๆ แก่ผู้มารับบริการ โดยการ
ให้บริการด้วยความเสมอภาค ตามล าดับก่อน – หลัง  เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ เพ่ือ
สร้างความประทับใจแก่ผู้มารับบริการ ไดแ้สดงในรูปที่ 27 - 29 

บทที่ 6  ยุทธศำสตร์ที่ 4   
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รูปที่ 27  การให้บริการแก่นักศึกษาและผู้มารับบริการ งานทะเบียนและประมวลผล 

 
 
 

 

 

 
  
 

รูปที่ 28  ขั้นตอนการด าเนินการของผู้มารับบริการ  
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2. กำรด ำเนินรักษำมำตรฐำนระยะเวลำกำรให้บริกำร ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลอีสาน เรื่อง การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ประจ าปีการศึกษา 2558  เพ่ือให้
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 3  “ระดบัความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการ”  บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ 2558  ของส านักงาน ก.พ.ร.      
ในการจัดท า “คู่มือประชาชน” เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้รับบริการ งานทะเบียนและ
ประมวลผลตระหนักถึงความต้องการของผู้มารับบริการเป็นส าคัญ จึงอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินการออกเอกสารรับรองต่าง ๆ ให้กับผู้มารับบริการตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ    
โดยได้ด าเนินการใน 2 กระบวนงาน ดังนี้คือ 

1. กระบวนงานการขอใบรับรองผลการศึกษา กรณีนักศึกษาปัจจุบัน   
ระยะเวลามาตรฐานที่ให้บริการ 20 นาที 

2. กระบวนงานการขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา กรณีนักศึกษาปัจจุบัน  
ระยะเวลามาตรฐานที่ให้บริการ 20 นาที 

 รายละเอียดได้แสดงไว้ในหน้า 79 – 85  
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กำรเผยแพร่คู่มือส ำหรับประชำชนผ่ำนเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อรำชกำร
(https://www.info.go.th) 
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 งานทะเบียนและประมวลผล ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลและประเมินผลคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตามเป้าหมายคุณภาพหน่วยงานสายสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 2557   โดยแยกการ
ประเมินเป็น 4 มิติ  ได้แก่   
 มิติที่ 1  มิติด้านประสิทธิผล  จ านวน 1 ตัวบ่งชี้   
 มิติที่ 2  มิติด้านคุณภาพ  จ านวน 1 ตัวบ่งชี้   
 มิติที่ 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน  จ านวน 4 ตัวบ่งชี้   
 มิติที่ 4  มิติด้านการพัฒนาหน่วยงาน  จ านวน 3 ตัวบ่งชี้   
 โดยยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 3 ระดับความส าเร็จของร้อยละถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ดังแสดงในตารางที่ 28 - 29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 7  ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพ   
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ตารางที่ 28  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามมิติคุณภาพ 

ตวัตัง้

ตวัหาร

12 5.00 0.6667

1

1

10 4.16 0.4622

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 10 5.00 4.16 0.4622

34 4.41 1.6667

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉล่ีย

ถ่วงน้ าหนกัในการรักษามาตรฐานระยะ

เวลาการให้บริการ

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ระดับความส าเร็จของการจดัการความรู้ 12 5 ข้อ 5.00 0.6667

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับความส าเร็จของการบริหารความเส่ียง 10 5 ข้อ 3.00 0.3333

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ระดับความส าเร็จในการด าเนนิการกิจกรรม 5ส 

(มทร.อีสาน 3)

12 5 ข้อ 5.00 0.6667

34 3.71 1.4000

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจดัการภายใน

หนว่ยงาน

10 5 ข้อ
3.00

0.3333

ตัวบ่งชี้ที่ 8 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากรสาย

สนบัสนนุ

12 5 ข้อ
3.00

0.4000

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานตามคู่มือ

ขั้นตอนการท างาน (PM)  ที่หนว่ยงานรับผิดชอบ

12 5 ข้อ
5.00

0.6667

90 4.1956

4.1  ตารางผลการประเมนิรายตวับ่งชีต้ามมติคุิณภาพ

คะแนน

ถ่วงน้ าหนัก

0.6667

หมายเหต ุ: ช่องผลการด าเนนิงาน ให้ระบุตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินส าหรับตัวบ่งชี้นัน้ ๆ  เช่น  ระบุเป็นค่าร้อยละ  หรือระบุ

เป็นสัดส่วน  หรือระบุเป็นคะแนน  หรือระบุเป็นจ านวน  หรือระบุเป็นข้อ

มติทิี่ 1  มติดิา้นประสิทธผิล

มติทิี่ 2  มติดิา้นคุณภาพ

มติทิี่ 3  มติดิา้นประสิทธภิาพของการปฏบิัตงิาน

3

5

5.00

5

5

3

มติทิี่ 4  มติดิา้นการพัฒนาหน่วยงาน

100

ภาพรวม

3

ตัวบ่งชี้ที่ 1

ร้อยละ 75

4.16

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้

ของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

(มทร.อีสาน 2)

12

คะแนน

ที่ได้
มติ ิ/ ตวับ่งชี้ เป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน

ผลลัพธ ์

(%หรือ

สัดส่วน)

น้ าหนัก
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ตารางที่ 29  วิเคราะห์ผลการประเมิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I P O รวม

12 5.00 5.00

10 4.16 4.16

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ
10 4.16 4.16 ดี

34 4.41 4.41

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉล่ีย

ถ่วงน้ าหนกัในการรักษามาตรฐานระยะ

เวลาการให้บริการ

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ระดับความส าเร็จของการจดัการความรู้ 12 5.00 5.00 ดมีาก

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับความส าเร็จของการบริหารความเส่ียง 10 3.00 3.00 พอใช้

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ระดับความส าเร็จในการด าเนนิการกิจกรรม 

5ส (มทร.อีสาน 3)
12 5.00 5.00 ดมีาก

34 3.71 3.71

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจดัการภายใน

หนว่ยงาน

10 3.00 3.00 พอใช้

ตัวบ่งชี้ที่ 8 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร

สายสนบัสนนุ
12 3.00 3.00 พอใช้

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานตาม

คู่มือขั้นตอนการท างาน (PM)  ที่หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

12 5.00 5.00 ดีมาก

90 4.06 4.62 4.20 ดี

ตารางที่ 4.2  ตารางวิเคราะห์ผลการประเมนิ

12 5.00 5.00 ดมีาก

ผลการประเมนิมติ ิ/ ตวับ่งชี้

มติทิี่ 1  มติดิา้นประสิทธผิล

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้

ของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน  (มทร.อีสาน 2)

มติทิี่ 2  มติดิา้นคุณภาพ

คะแนนการประเมนิเฉลี่ย
น้ าหนัก

การแปลผลการประเมนิ

0.00 - 1.50 การด าเนนิงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

1.51 - 2.50 การด าเนนิงานต้องปรับปรุง

2.51 - 3.50 การด าเนนิงานระดับพอใช้

3.51 - 4.50 การด าเนนิงานระดับดี

4.51 - 5.00 การด าเนนิงานระดับดีมาก

มติทิี่ 3  มติดิา้นประสิทธภิาพของการปฏบิัตงิาน

มติทิี่ 4  มติดิา้นการพัฒนาหน่วยงาน

ภาพรวม
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บุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  ของ
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ รู้รักสามัคคี ช่วยกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้
สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงได้ให้ความร่วมมือและพร้อมใจเข้าร่วม
โครงการ และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ แต่ละปีงบประมาณ ตามล าดับภาพกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

 ภาพบุคลากรของงานทะเบียนและประมวลผล เข้าร่วมพิธีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
และขอพรปีใหม่จากผู้บริหาร ดังแสดงในรูปที่ 29 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 29  ร่วมงานส่งท้ายปีเก่า 2557 ต้อนรับปีใหม่ 2558 และขอพรปีใหม่จากผู้บริหาร 

บทที่ 8  ภำพกิจกรรมที่บุคลกรงำนทะเบียนฯ เข้ำร่วม   
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 ตามท่ีส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ ให้
ด าเนินการจัดสอบ V-NET ระหว่างวันที่ 24 – 25  มกราคม  2558   คือ การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET) ของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมหาวิทยาลัยฯ เป็นศูนย์สอบรับผิดชอบ 3 จังหวัด คือ 
นครราชสีมา  บุรีรัมย์  และชัยภูมิ  บุคลากรงานทะเบียนและประมวลผลได้รับแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการด าเนินงานในการประสานงานรับ - ส่งข้อสอบไปยังสนามสอบต่าง ๆ และตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของซองกระดาษค าตอบและซองข้อสอบก่อนน าส่งคณะท างานเพ่ือประสาน 
สทศ. ต่อไป  ดังแสดงในรูปที่ 30 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 30  ร่วมการจัดสอบ V-NET 
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 วันที่ 13  มีนาคม  2558  ส านักส่เงสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดท าค ารับรอง
การปฏิบัติราชการและการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ประจ าปีการศึกษา 2557  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ค ารับรองการปฏิบัติราชการตาม
แผนยุทธศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่าง
ผู้อ านวยการส านักฯ กับรองผู้อ านวยการ และ รองผู้อ านวยการกับหัวหน้าส านักงาน ของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังแสดงในรูปที่ 31 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 31  การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการและการประกันคุณภาพการศึกษา 
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 พิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวัน
ข้าราชการพลเรือน ปี 2558  ในวันที่  31 มีนาคม 2558  หัวหน้าส่วนราชการพร้อมข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมาร่วมพิธี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทย บุคลากรงานทะเบียนและประมวลผลก็มีตัวแทนเข้าร่วม
พิธีดังกล่าว คือ นางสาวภัณฑิรา  สุขนา  หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล ดังแสดงในรูปที่ 32 
 

 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ 32  ร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันข้าราชการพลเรือน 
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 วันที่ 2  เมษายน  2558  บุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล เข้าร่วมโครงการพิธี
ถวายเครื่องราชสักการะ  จุดเทียนถวายพระพรชัยและถวายพระราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ  ณ สนามกีฬา
กลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ดังแสดงในรูปที่ 33 
 
  

 

 
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 33  ร่วมโครงการจุดเทียนถวายพระพรชัยและถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 

     พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
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 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการราชมงคลอีสานมหาสงกรานต์เล่าขานวิถีไทย ปี
พุทธศักราช 2558  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558  โดยมีพิธีท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วม
ประเพณีฮดสรงรวมทั้งการละเล่นกีฬาพ้ืนบ้าน และการออกร้านอาหารให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ส านัก   
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการทุกคน ดังแสดงในรูปที่ 34 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 34  ร่วมโครงการราชมงคลอีสานมหาสงกรานต์เล่าขานวิถีไทย ปีพุทธศักราช 2558 
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 บุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล ร่วมกันรดน้ าด าหัวขอพรจากผู้บริหารงาน
ทะเบียนและประมวลผล เนื่องในพิธีวันสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย เพ่ือความเป็นสิริมงคล ดังแสดงใน
รูปที่ 35 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 35  รดน้ าด าหัวขอพรจากผู้บริหาร 
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 วันที่ 15 พฤษภาคม 2558  มหาวิทยาลัยฯ ท าพิธีเปิดอาคารส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน (อาคาร 35)  โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์  เสถียรไทย  นายกสภามหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดอาคาร และในช่วงบา่ยบุคลากรได้เข้ารว่มรับฟังการ
บรรยายจากนายกสภาฯ เพื่อทราบแนวทางในการพัฒนามหาวทิยาลัยฯ อยา่งอย่างยั่งยืน  ดังแสดงใน      
รูปที่ 36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 36  พิธีเปิดอาคารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) 
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 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะ ได้ประชุมร่วมกัน เพ่ือปรึกษาหารือ
และเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2557  โดยมีตัวแทน
จากทั้ง 4 คณะเข้าร่วมประชุม และผู้อ านวยการส านักฯ เป็นประธาน  ดังแสดงในรูปที่ 37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 37  การประชุมร่วมกับคณะ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียน 
 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และวิทยาเขต ได้ประชุมร่วมกัน เพ่ือ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาและการตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาต่างชาติ โดยมีตัวแทน
จาก 4 วิทยาเขตเข้าร่วมประชุม และผู้อ านวยการส านักฯ เป็นประธาน ดังแสดงในรูปที่ 38 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 38  การประชุมร่วมกับวิทยาเขต 
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 งานทะเบียนและประมวลผล จัดประชุมบุคลากรตามปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจ าปี
การศึกษา 2558  โดยจัดให้มีการประชุมบุคลากรเดือนเว้นเดือน เพ่ือติดตามและรายงาน
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของแต่ละแผนกงาน พร้อมปรึกษาหารือถึงปัญหาอุปสรรคและวิธีการ
แก้ไข ให้งานนั้นขับเคลื่อนไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ ดังแสงในรูปที่ 39  โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ 

1. ประชุมครั้งที่  5/2557  วันที่  28  พฤศจิกายน  2557 
2. ประชุมครัง้ที่  1/2558  วันที่  6  กุมภาพันธ์  2558  (ตามปฏิทินปฏิบัติงานจะเป็น

เดือนมกราคม แต่เนื่องจากเป็นช่วงการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาของแผนกงาน
ทะเบียนและประมวลผล ประกอบกับบุคลากรต้องเข้าร่วมอบรมโครงการต่าง ๆ  
จึงเลื่อนการประชุมมาเป็นเดือนกุมภาพันธ์) 

3. ประชุมครั้งที่  2/2558  วันที่  3  มีนาคม  2558 
4. ประชุมครั้งที่  3/2558  วันที่  28  พฤษภาคม  2558 
5. ประชุมครั้งที่  4/2558  วันที่ 27  กรกฎาคม  2558 
6. ประชุมครั้งที่  5/2558  วันที่ 39  กันยายน  2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรปฏิบัตงิำน งำนทะเบียนและประมวลผล ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ปีงบประมำณ 2558 
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รูปที่ 39 การประชุมบุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล ประจ าปีการศึกษา 2558 
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 ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ  มีนโยบายรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยฯ  ประจ าปีการศึกษา 2558  นั้น งานทะเบียนและประมวลผล ได้รับแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และระดับ
ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2558  โดยท าหน้าที่คณะกรรมการรับรายงานตัว และรวบรวม
เอกสารหลักฐาน ระหว่างวันที่ 6 – 8  พฤษภาคม  2558  ดังแสดงในรูปที่ 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

รูปที่ 40  การรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558 
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 ศูนย์การศึกษาหนองระเวียงได้จัดงานท าบุญวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์หนองระเวียงขึ้น 
ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558  โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ น าคณะ
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมปลูกต้นไม้และท าบุญ ณ ศูนย์หนอง
ระเวียง เพ่ือเป็นการระลึกถึงวัตถุประสงค์การก่อตั้งศูนย์หนองระเวียง ดังแสดงในรูปที่ 41 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 41  ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์การศึกษา 
หนองระเวียง ครบรอบ 46 ปี 

 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการเตรียมความพร้อมและรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557  (ระดับงาน)  ระหว่างวันที่  24 – 25  
สิงหาคม  2558  ดังแสดงในรูปที่ 42 
 

 
 
 

 

 

 

 

รูปที่ 42  ร่วมโครงการการเตรียมความพร้อมและรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ประจ าปีการศึกษา 2557  (ระดับงาน) 
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 จากความตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ของบุคลากรงานทะเบียนและ
ประมวลผลทุกคน ซึ่งทุ่มเททั้งแรงใจ แรงกาย และสติปัญญาในการท างานเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามเป้าหมาย ผู้บริหารให้ความส าคัญในเรื่องของขวัญและก าลังใจ จึงได้มีการจัดกิจกรรม
เพ่ือเสริมสร้างก าลังใจในโอกาสต่าง ๆ  เช่น งานเลี้ยงต้อนรับ งานเลี้ยงส่งบุคลากร การให้ของขวัญใน
วันคล้ายวันเกิดของบุคลากร เป็นต้น  ดังแสดงในรูปที่ 43 
 
 
 
 

 
 

 

งานเลี้ยงส่งอาจารย์วัลลภ  อรุณส่ง (อาจารย์ที่ปรึกษางานทะเบียนฯ)  เนื่องจากเกษียณอายุราชการ 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
งานเลี้ยงต้อนรับรองผู้อ านวยการงานทะเบียนและประมวลผล 

(ดร.สมพินิจ  เหมืองทอง)  และเลี้ยงส่งบุคลากรงานทะเบียนฯ  (คุณรุ่งฉัตร  สอสูงเนิน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

โอกาสวันคล้ายวันเกิดบุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล 
 

รูปที่ 43  การสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลำกรงำนทะเบียนและประมวลผล 
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นางสาวสมพินิจ  เหมืองทอง 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ 
โทรศัพท์  0 4423 3000  ต่อ 2751 

Somphinith.mu@rmuti.ac.th 
 

รองผู้อ านวยการงานทะเบียนและประมวลผล 
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นางสาวภัณฑริา  สุขนา 

นักวชิาการศึกษา 

โทรศัพท์  0 4423 3000  ต่อ 2751 
bhanthira.so@rmuti.ac.th 

bhanthira_jeab@hotmail.com 
 

  

หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล 
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นางถนอมศรี  สุทธิจันทร์ 
นักวิชาการศึกษา 

หัวหน้าแผนกงาน 

โทรศัพท์  0 4423 3000 ต่อ 2756 

TANOMSRI.SU@rmuti.ac.th 
 

นางสาวพนิดา  กาจกระโทก 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

โทรศัพท์  0 4423 3000 ต่อ 2756 

Panida.kj@rmuti.ac.th 
 

นางสาวณัฐนันท์  ไชยรัตน์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
โทรศัพท์  0 4423 3000 ต่อ 2754 

Boontharick@rmuti.ac.th 
 

นางสาวฐาณิญา  ทองประสาร 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

โทรศัพท์  0 4423 3000 ต่อ 2754 

Phattaralapa.th@rmuti.ac.th 
 

นางสาวจิราพร  วรทองหลาง 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
โทรศัพท์  0 4423 3000 ต่อ 2754 

Chiraporn.wo@rmuti.ac.th 
 

แผนกงานทะเบียนและประมวลผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 

 ด าเนินงานด้านการข้ึนทะเบียนนักศึกษา และการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 
 ด าเนินงานด้านการลงทะเบียนรายวิชา 

 ด าเนินงานด้านงานบัตรประจ าตัวนักศึกษา 

 ด าเนินงานด้านงานประมวลผลการศึกษา  
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นางสาววรรณ์มณี   บุญฟู 
นักวิชาการศึกษา 

หัวหน้าแผนกงาน 

โทรศัพท์  0 4423 3000 ต่อ 2790 

Wanmanee@rmuti.ac.th 
 
 

wanmanee@rmuti.ac.th 
 

นางสาวน้ าผึ้ง   ขอเชิญกลาง 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
โทรศัพท์  0 4423 3000 ต่อ 2757 

Numpueng.kh@rmuti.ac.th 
 

นางสาวพรรณาภรณ์   พับเกาะ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

โทรศัพท์  0 4423 3000 ต่อ 2757 

Phannaphon.ph@rmuti.ac.th 
 

นางสาวปิยะรัตน์  วงษ์ชาลี 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

โทรศัพท์  0 4423 3000 ต่อ 2790 

Piyarat.wo@rmuti.ac.th 
 

แผนกงานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 

 ด าเนินงานด้านงานสารบรรณ ของงานทะเบียนและประมวลผล 

 ด าเนินงานด้านการตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา (ภายในประเทศ/ต่างประเทศ) 
 ด าเนินงานด้านการออกเอกสารรับรองทางการศึกษา  
 ด าเนินงานการจัดพิมพ์และจัดเก็บเอกสารต้นฉบับของนักศึกษาที่ไม่ส าเร็จการศึกษา   

(ออกตามสาเหตุ 8 ประเภท ตามข้อบังคับฯ) 
 ด าเนินงานการประชุม ของงานทะเบียนและประมวลผล 

 ด าเนินงานด้านงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายใน 
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นางเอมอัจฉริยา  พีรทัตสุวรรณ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

โทรศัพท์  0 4423 3000 ต่อ 2758 

Emachariya.pe@rmuti.ac.th 
 

นางสาวระวิสุดา  นารี 
นักวิชาการศึกษา 
หัวหน้าแผนกงาน 

โทรศัพท์  0 4423 3000 ต่อ 2758 

Rawisuda.na@rmuti.ac.th 
 

นางสาวสุจิตรา  ประพฤติเป็น 
นักวิชาการศึกษา 

โทรศัพท์  0 4423 3000 ต่อ 2755 

Sujittra.pr@rmuti.ac.th 
 

นางสาวชุลีพร  หิงไธสง 
นักวิชาการศึกษา 

โทรศัพท์  0 4423 3000 ต่อ 2755 

Chuleeporn.hi@rmuti.ac.th 

 

แผนกงานส าเร็จการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 

 ด าเนินการด้านงานขอส าเร็จการศึกษาและขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 

 ด าเนินงานด้านการออกเอกสารทางการศึกษาให้ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ด าเนินการจัดระบบ การจัดเก็บเอกสารทางการศึกษา ไว้เป็นหลักฐานในการอ้างอิง 

 ด าเนินการด้านงานสถิติและฐานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ด าเนินการจัดระบบ การแจกจ่ายเอกสารทางการศึกษาให้ผู้ส าเร็จการศึกษา 



 

 

 


