
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  





 

 

 

 
ค ำน ำ 

 
งานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจ าปีงบประมาณ 2559  งานทะเบียน
และประมวลผลจึงขอรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาคมอันประกอบด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ตลอดจนศิษย์เก่า และบุคคลที่สนใจทั่วไป  

งานทะเบียนและประมวลผล ด าเนินการด้านระบบงานทะเบียนนักศึกษา การให้บริการด้าน
การศึกษาแก่นักศึกษา บุคลากร หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  และบุคคลทั่วไป โดย
งานทะเบียนและประมวลผลมีการพัฒนากระบวนงาน พัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศมาอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้งานบริการด้านงานทะเบียนมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้เข้ารับบริการเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด การจัดท ารายงานประจ าปี   2559  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 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารจากรองผู้อ านวยการงานทะเบียนและประมวลผล 

       งานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่

รับผิดชอบในการประสานงานและการจัดการเรียนการสอน โดยด าเนินการงานทะเบี ยนและ

ประมวลผล  งานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา  และงานส าเร็จการศึกษา  

       การจัดท ารายงานประจ าปี 2559 ฉบับนี้   เป็นการรายงานผลการด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในช่วงปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 

- กันยายน 2559) ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การสร้างความเชื่อมั่นด้านบริการ การท างานแบบ

บูรณาการมีเครือข่าย การสร้างบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง และการบริหารงานด้วยความโปร่งใส มี

ธรรมาภิบาล รวมถึงการรายงานกิจกรรมต่างๆ ในรอบปี 2559 

       ทั้งนี้ภารกิจที่ส าเร็จลุล่วงมาได้ด้วยดีในรอบปีที่ผ่านมา เป็นผลเนื่องมาจากความ
ร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ใน
นามของงานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแสดงความ
ขอบคุณทุกท่านด้วยความจริงใจ มา ณ โอกาสนี้ 

 
(นางสาวสมพินิจ  เหมืองทอง) 

รองผู้อ านวยการงานทะเบียนและประมวลผล 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารจากหัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล 
       รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน  ได้รวบรวมผลงานและความก้าวหน้าในการด าเนินงาน โดยสรุปงานตรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้  [1] สร้างความเชื่อมั่นด้านบริการที่ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ  [2) 

ระบบการท างานแบบบูรณาการ ที่มีเครือข่ายทุกฝ่ายและสังคมภายนอกมีส่วนร่วม  [3) สร้างบุคลากรที่มี

สมรรถนะสูง พร้อมมีความสามารถเรียนรู้ คิดริเริ่ม ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม  [4) บริหารงานด้วยระบบ

ธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส มั่นใจ ตรวจสอบได้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นี้ งานทะเบียนและ

ประมวลผล มีความมุ่งเน้นที่จะพัฒนางานด าเนินงานในเชิงรุก เพ่ือแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นในการพัฒนา

งาน น าระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน ปรับปรุงการออกเอกสารทางการศึกษา

ให้มีเอกลกัษณ์ รวมถึงมีการจัดการความรู้ ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการท างานให้

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นไป 

       ในนามของงานทะเบียนและประมวลผล ขอขอบพระคุณผู้บริหาร บุคลากร และงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน รวมถึงสนับสนุนการพัฒนางานทะเบียนและประมวลผล
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ตั้งไว้  

 
 

(นางสาวภัณฑิรา   สุขนา) 
หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล 
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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 
2. งานประกันคุณภาพและประเมินผลการศึกษา 

บทที่  1  บทน ำ 

 



 

 

2 รายงานประจ าปงีบประมาณ  2559   

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 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล สุริพล กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพลงพิณ เพียรภูพงศ์ กรรมการ 
นางสาวภัทรานุช บุญเรือง กรรมการและเลขานุการ 
นางณัชชา สุวรรณวงศ ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ      
   

รำยนำมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร   ส่งตรัส      ประธานกรรมการ         
นางชุดาภัค    เดชพันธ์  กรรมการ   
นางสาวจิณณพัต          โรจนวงศ ์  กรรมการ   
นางสาวสมพินิจ  เหมืองทอง  กรรมการ   
นางณัชชา    สุวรรณวงศ ์  กรรมการ   
นางสาวภัณฑิรา   สุขนา  กรรมการ  
นายบรรณชา ขันเขียว  กรรมการ  
นางสาวมนต์ธิณี             ดุลย์เภรี  กรรมการ      
นางสาวภัทรานุช   บุญเรือง  กรรมการและเลขานุการ       
  

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 าปงีบประมาณ
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 โครงสร้ำงกำรบริหำร งำนทะเบียนและประมวลผล 

 

                        

 

                             

 

                       

 

                        

 

                        

 

                          

 

                            

 

                         

 

                         
                                     

 

                     
                             

 

                        
                                 

 

                      
                                      

 

                     
                              

 

                      

 

                           

 
 

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 
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 ด าเนินการบันทึกข้อมูลการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาในระบบบริการ
การศึกษา 

 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 
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 จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาไปยัง
สถานศึกษา 

 ตรวจสอบและรับผลการตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา 

 บันทึกผลการตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา 

 จัดเก็บไฟล์ข้อมูล และเก็บหลักฐาน 
2.3   ด าเนินงานตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษา ให้กับหน่วยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชน (ภายในประเทศและต่างประเทศ) 

 จัดท าฐานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาทุกภาคการศึกษา แยกเป็นวิทยาเขต  

 ของแต่ละปีการศึกษา 

 ด าเนินการตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณวุฒิ
ผู้ส 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 
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2.7    ด าเนินงานกิจกรรม 5ส ของงานทะเบียนและประมวลผล 

 เตรียมการจัดกิจกรรม 5ส ประจ าปีการศึกษา 

 จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง รับการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  (ครั้งที่ 1 และ ครั้ง
ที่ 2) 

 รายงานสรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 
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 
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 3.  แผนกงำนส ำเร็จกำรศึกษำ 

       3.1  ด าเนินการด้านงานขอส าเร็จการศึกษาและขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 

 จัดท าประกาศแจ้งก าหนดการขอส าเร็จการศึกษาประจ าภาคการศึกษา 

 ด าเนินการจัดพิมพ์หนังสือแจ้งนักศึกษา ให้ขอส าเร็จการศึกษาประจ าภาค
การศึกษา 

 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 เพื่อน าเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 

 ด าเนินการพิมพ์หนังสือส่งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 

 จัดท าฐานข้อมูลควบคุมเลขที่ใบรับรองสภา ใบประกาศนียบัตร 

 จัดท ารายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าภาคการศึกษา เพ่ือประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ 
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 จัดพิมพ์หนังสือ จัดท าฐานข้อมูลผู้ส าเร็จส่งให้ห้องสมุดเพ่ือตรวจสอบพันธะ
ห้องสมุด 

 จัดพิมพ์หนังสือ จัดท าฐานข้อมูลผู้ส าเร็จจัดส่งให้กองคลังเพ่ือคืนเงินประกัน
ความเสียหาย (นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป) 

      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 

 รับหนังสือการลงนามใบประกาศนียบัตรและใบปริญญาบัตร  ตรวจสอบความ
ครบถ้วนและถูกต้อง 

 ด าเนินการออกเอกสารรับรองต่าง ๆ ตามค าร้องขอของผู้รับบริการ (หลังส าเร็จ
การศึกษา) 

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 
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ค าสั่ง  หนาวเย็น  เทคโนโลยี  ปัญญา  ความคิด  การแบ่งปัน  ความร่วมมือกัน  ความจริงใจ     
ความผ่อนคลาย  มิตรภาพ  อดทน  
 

 

 

 

สัญลักษณ์งำน 

 

 

 

 

ดอกไม้ประจ ำงำน :  ดอกทองกวำว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 

 

 

 

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 - - - - - - - 

 ป.เอก 1 - - - - 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 - 5 - - 9 14 - 14 

รวม - 5 - - 9 14 - 14 

2. วุฒิ

การศึกษา 

 

 

 

 

ต่ ากว่า ป.ตร ี - - - - - - - - 

ป.ตร ี - 3 - - 9 12 - 12 

ป.โท - 2 - - - 2 - 2 

ป.เอก - - - - - - - - 

รวม - 5 - - 9 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 2559 
 

จ ำนวน 

อำคำร 
จ ำนวนชั้น ห้องเรียน 

 

ห้อง 

ปฏิบัติกำร 

ส ำนักงำน 

 

ห้อง

ประชุม 

 

ห้องพัก

อำจำรย์ 

ส านักสง่เสริมวิชาการ

และ 

1 - - 1 - - 

งานทะเบียน  (ห้องงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทะเบียนและ

ประมวลผล) 

 

      

 
รวม 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 2559  งานทะเบียนและประมวลผลได้ให้บริการแก่นักศึกษา  อาจารย์  
บุคลากร  ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป  หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งผู้ที่มาใช้บริการที่งานทะเบียนและประมวลผลส่วนใหญ่
จะเป็นนักศึกษาที่มาปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนรายวิชา การลด/ถอน เพ่ิมรายวิชา การย้ายกลุ่ม
เรียน การลงเรียนต่ าหรือสูงกว่าเกณฑ์ การลาพัก/รักษาสภาพนักศึกษา  การขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า  
การขอเอกสารรับรองทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ เช่น ใบรับรองการเป็นนักศึกษา  ใบรับรองผล
การศึกษา  ใบรับรองความประพฤติ และใบรับรองอ่ืน ๆ ตามแบบฟอร์มของนักศึกษา  การขอส าเร็จ
ล่าช้า การขอรับเอกสารทางการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา รวมทั้งการบริการในด้านข้อมูลต่าง ๆ  
เช่น  ข้อมูลทางสถิติทางการศึกษา  ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา   

 ในส่วนของการให้บริการแก่หน่วยงานทั้งหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ นั้น จะเป็นการให้บริการเกี่ยวกับ การบริการด้านข้อมูลและสถิติต่าง ๆ  
การขอตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาของนักศึกษาใหม่  การแจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิผู้ส าเร็จ
การศึกษา รวมทั้งการให้ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ 

 งานทะเบียนและประมวลผล ได้มีการจัดโครงการต่าง ๆ ขึ้นเพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะ 
และเพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับบุคลากรในด้านงานบริการ 
มีหัวใจบริการ คือ การบริการด้วยหัวใจ เพ่ือสร้างความประทับใจ และให้ผู้มารับบริการเกิดความพึง
พอใจสูงสุด   โดยมีรายละเอียดข้อมูลด้านต่าง ๆ ดังนี้คือ 
 

1. ข้อมูลจ านวนสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯ นครราชสีมา  ประจ าปี
การศึกษา 2559   โดยแยกเป็น 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 13 สาขาวิชา  

บทที่ 3  ยุทธศำสตร์ที่ 1   
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 ระดับปริญญาตรี จ านวน 35 สาขาวิชา   

 ระดับปริญญาโท จ านวน  7 หลักสูตร  

 ระดับปริญญาเอก (ในปีการศึกษา 2559 ไม่ได้เปิดรับนักศึกษา) 
ไดแ้สดงไว้ในตารางที่ 4 - 6 

 
ตารางที่ 4  จ านวนสาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  13 สาขาวิชา 

ล ำดับ สำขำวิชำ 

 
1 การบัญชี 
2 การเงิน 
3 การตลาด 
4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
5 ช่างโยธา 
6 ไฟฟ้า 
7 อิเล็กทรอนิกส์ 
8 ช่างจักรกลหนัก 
9 ช่างยนต์ 
10 ช่างยนต์-เครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 
11 ช่างโลหะ 
12 ช่างกลโรงงาน 
13 ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ 

 
 ในปีการศึกษา 2559 นี้ มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)  เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2558  เดิม 8 สาขาวิชา เป็น 13 สาขาวิชา โดยให้อยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของวิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ  
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ตารางที่ 5  จ านวนสาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี  35 สาขาวิชา 
 

ล ำดับ

ที ่

สำขำวิชำ ล ำดับ

ที ่

สำขำวิชำ 
1 การบัญชี 19 

20 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (แบบรับรวม) 

2 การเงิน 20 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

3 การตลาด 21 ออกแบบบรรจุภณัฑ ์

4 การจัดการ-การจดัการทั่วไป 22 ออกแบบเซรามิก 

5 การจัดการ-การจดัการอุตสาหกรรม 23 ทัศนศิลป ์

6 ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์ 24 เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศลิป ์

7 วิศวกรรมโยธา 25 เคม ี

8 วิศวกรรมไฟฟ้า 26 ฟิสิกส์ประยุกต ์

9 วิศวกรรมเครื่องกล 27 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

10 วิศวกรรมอุตสาหการ 28 วิทยาการคอมพิวเตอร ์

11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 29 เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 

12 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 30 เทคโนโลยีชีวผลติภณัฑ ์

13 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 31 เทคโนโลยีชีวผลติภณัฑ์นม 
14 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 32 เทคโนโลยีโลจิสติกส ์

15 สถาปัตยกรรม 33 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 

16 สถาปัตยกรรมภายใน 34 วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

17 การจัดการผังเมือง 35 การท่องเที่ยว 

18 เทคโนโลยีมลัติมเีดีย   

 
 
ตารางที่ 6  จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาโท  7 หลักสูตร 
 

ล ำดับ

ที ่

หลักสูตร 
1 การบัญชี 

2 บริหารธรุกิจ 

3 วิศวกรรมโยธา 

4 วิศวกรรมไฟฟ้า 

5 วิศวกรรมเครื่องกล 

6 วิศวกรรมอุตสาหการ 

7 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต ์

8 ชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสตัว์   
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2. ข้อมูลจ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับไว้แยกตามระดับการศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ 
นครราชสีมา  ระหว่างปีการศึกษา 2555 - 2559  พบว่า จ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับไว้ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในปีการศึกษา 2559 อาจเนื่องมาจาก
นโยบายของมหาวิทยาลัย ที่มีการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจเพ่ือรับผิดชอบนักศึกษา
ระดับ ปวส. จึงมีการรับนักศึกษาเพ่ิมขึ้น  ส่วนระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโทมีแนวโน้มลดลง ดัง
ไดแ้สดงไว้ในตารางที่ 7  และกราฟข้อมูลนักศึกษาใหม่ที่รับไว้ของมหาวิทยาลัยฯ นครราชสีมา ช่วงปี
การศึกษา 2555 – 2559  ได้แสดงไว้ในรูปที่ 1   

 
 ตารางที่ 7  จ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับไว้แยกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2555  - 2559 

ระดับกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 

2555 2556 2557 2558 2559 
ปวส. 583 510 331 269 491 

ปริญญาตรี 2,178 2,431 2,960 2,965 2,788 
ปริญญาโท 111 95 112 91 61 
ปริญญาเอก 0 0 1 0 0 

รวม 2,872 3,036 3,404 3,325 3,340 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1  จ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับไว้ของมหาวิทยาลัยฯ นครราชสีมา ปีการศึกษา 2555 – 2559 

จ ำนวนนักศึกษำใหม่ที่รับไว้แยกตำมระดับ ปีกำรศึกษำ 2555 - 2559 
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3. ข้อมูลจ านวนนักศึกษาแยกตามคณะ ของมหาวิทยาลัยฯ นครราชสีมา  ระหว่างปี
การศึกษา 2555 – 2559  จะเป็นได้ว่า ในปีการศึกษา 2559 จ านวนนักศึกษามีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน
ทุกคณะ ดังไดแ้สดงในตารางที่ 8  และข้อมูลนักศึกษาแยกตามคณะ ระหว่างปีการศึกษา 2555 – 
2559 ได้แสดงในรูปที่ 2   
 
ตารางที่ 8  จ านวนนักศึกษาแยกตามคณะ ของมหาวิทยาลัยฯ นครราชสีมา  ประจ าปีการศึกษา  

2555 – 2559 

คณะ 2555 2556 2557 2558 2559 

บริหารธุรกิจ 3,324 3,454 3,247 3,187 3,443 
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 713 736 917 1,156 1,568 
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตย์ 4,417 4,344 4,115 4,412 4,583 
ศิลปกรรมและออกแบบฯ 500 532 566 649 756 

รวม 8,954 9,066 8,845 9,404 10,350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  2  ข้อมูลจ านวนนักศึกษาแยกตามคณะของมหาวิทยาลัยฯ นครราชสีมา  ระหว่าง 
              ปีการศึกษา  2555 – 2559 

 

นักศึกษำแยกตำมคณะ ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2555 - 2559 
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4. ข้อมูลจ านวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ รวม 5 วิทยาเขต ระหว่างปีการศึกษา 
2555 – 2559   (นครราชสีมา  สุรินทร์  ขอนแก่น  กาฬสินธุ์ และสกลนคร)  พบว่า ในปีการศึกษา 
2559  จ านวนนักศึกษาทั้งสิ้นของมหาวิทยาลัยฯ มีแนวโน้มลดลง เนื่องมาจากวิทยาเขตกาฬสินธุ์ได้
แยกตัวออกไปจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 (ตาม พ.ร.บ. 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์)  ดังได้แสดงไว้ในตารางที่ 9  และกราฟข้อมูลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ รวม 
5 วิทยาเขต ได้แสดงในรูปที่ 3   
 
ตารางที่ 9  จ านวนนักศึกษาทั้งสิ้นของมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างปีกำรศึกษำ   2555 - 2559 

ปีกำรศึกษำ จ ำนวนนักศึกษำ 
2555 25,812 
2556 26,703 
2557 26,036 
2558 27,785 
2559 26,283 

หหมำยเหตุ ปีการศึกษา 2559 ไม่รวมวิทยาเขตกาฬสินธุ์ 
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28,000

�   �   �   �   �   

ข้อมูลนักศึกษำท้ังสิ้นของมหำวิทยำลัย  ปีกำรศึกษำ 2555 - 
2559

                      

 

รูปที่ 3  ข้อมูลนักศึกษาทั้งสิ้นของมหาวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2555 – 2559 
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5. ข้อมูลจ านวนนักศึกษาต่างชาติ โดยแยกตามวิทยาเขตและคณะ ของมหาวิทยาลัยฯ 
รวม 5 วิทยาเขต ระหว่างปีการศึกษา 2555 -2559  (นครราชสีมา  สุรินทร์  ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และ
สกลนคร)  ดังได้แสดงในตารางที่ 10  และข้อมูลนักศึกษาต่างชาติแยกตามคณะ และแยกตามวิทยา
เขต ระหว่างปีการศึกษา 2555 – 2559  ได้แสดงในรูปที่ 4 - 5 
ตารางที่ 10 จ านวนนักศึกษาต่างชาติ ของมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างปีการศึกษา  2555 – 2559 
 

วิทยำเขต/คณะ 
ปีกำรศึกษำ 

รวม 
2555 2556 2557 2558 2559 

วิทยำเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ นครรำชสีมำ       
   คณะบริหารธุรกิจ - - - 3 7 10 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์ - - - 5 9 14 

   คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม - - - - 4 4 

   คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์ - - - 4 8 12 

รวมจ ำนวนนกัศึกษำต่ำงชำติ  วิทยำเขต  นครรำชสีมำ - - - 12 28 40 

วิทยำเขตสุรินทร์       

   คณะเทคโนโลยีการจัดการ - - - 2 4 6 

   คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลย ี 3 4 5 6 20 38 

รวมจ ำนวนนกัศึกษำต่ำงชำติ  วิทยำเขตสุรินทร์ 3 4 5 8 24 44 

วิทยำเขตขอนแก่น - - - -   

   คณะวิศวกรรมศาสตร ์ - - - - 4 4 

   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม - - - - 1 1 

   คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - - 1 1 

รวมจ ำนวนนกัศึกษำต่ำงชำติ  วิทยำเขตขอนแกน่ - - - - 6 6 

วิทยำเขตกำฬสินธุ ์       

    คณะเทคโนโลยสีังคม 7 7 4 2 - 20 

    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 11 7 3 2 - 23 

รวมจ ำนวนนกัศึกษำต่ำงชำติ  วิทยำเขตกำฬสินธุ ์ 18 14 7 4 0 43 

วิทยำเขตสกลนคร       

   คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ 3 2 1 1 4 11 

   คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี - 5 3 5 6 19 

รวมจ ำนวนนกัศึกษำต่ำงชำติ วิทยำเขตสกลนคร 3 7 4 6 10 30 

รวมนักศึกษำต่ำงชำติของมหำวิทยำลัย  ทั้งสิ้น 6 25 16 30 68 163 

หหมำยเหตุ ปีการศึกษา 2559 ไม่รวมวิทยาเขตกาฬสินธุ์ 
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รูปที่  4  จ านวนนักศึกษาต่างชาติแยกตามคณะ ของมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างปีการศึกษา 
        2555 – 2559  (ปีการศึกษา 2559 ไม่รวมวิทยาเขตกาฬสินธุ์) 

 

 

รูปที่  5 จ านวนนักศึกษาต่างชาติแยกตามวิทยาเขต ของมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างปีการศึกษา 

2555 – 2559 (ปีการศึกษา 2559 ไม่รวมวิทยาเขตกาฬสินธุ์) 

นักศึกษำต่ำงชำติแยกตำมวิทยำเขต ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2555 - 2559 
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6. ข้อมูลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ รวม 5 วิทยาเขต ระหว่างปี
การศึกษา 2554 – 2558  ได้แสดงในตารางที่ 10  และ รูปที่ 6 – 11 

รูปที่ 6 แสดงข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ รวม 5 วิทยาเขต ระหว่างปี
การศึกษา  2554 - 2558 

รูปที่ 7 แสดงข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ รวม 5 วิทยาเขต แยกตาม
วิทยาเขต ระหว่างปีการศึกษา 2554 - 2558    
       รูปที่ 8 แสดงข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ แยกตามระดับการศึกษา 
ระหว่างปีการศึกษา 2554 – 2558 
 รูปที่ 9 แนวโน้มผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ระหว่าง
การศึกษา 2554 – 2558 
 รูปที่ 10 แนวโน้มผู้ส าเร็จระดับปริญญาตรี ระหว่างการศึกษา 2554 – 2558 
 รูปที่ 11 แนวโน้มผู้ส าเร็จระดับปริญญาโท ระหว่างการศึกษา 2554 – 2558 
 



 

 

 

 

ตารางที่ 11  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ รวม 5 วิทยาเขต ระหว่างปีการศึกษา 2554 – 2558 
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ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท
1.  วทิยาเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
 -  คณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ -     -     85 5 90 -     -     157 8 165 -     -     148 18 166 -     -     128 11 139 -     -     135 15 150
 -  คณะศิลปกรรมและออกแบบอตุสาหกรรม -     -     76 -     76 -     -     99 -     99 -     -     76 -     76 -     -     67 -     67 -     -     62 -     62
 -  คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ -     316 701 1 1018 -     268 695 2 965 -     292 862 12 1166 -     165 626 13 804 -     232 615 16 863
 -  คณะบริหารธรุกจิ -     259 720 14 993 -     239 776 12 1027 -     250 842 27 1119 -     251 730 38 1019 -     67 753 28 848

รวม 0 575 1,582 20 2,177 0 507 1,727 22 2,256 0 542 1,928 57 2,527 0 416 1,551 62 2,029 0 299 1,565 59 1,923
2.  วทิยาเขตสุรนิทร์
 -  คณะเทคโนโลยกีารจัดการ -     164 488 -     652 -     102 530 -     632 -     138 512 -     650 -     84 501 -     585 -     176 523 -     699
 -  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี -     126 294 -     420 -     136 333 2 471 -     125 400 2 527 -     126 326 3 455 -     171 305 8 484

รวม 0 290 782 0 1,072 0 238 863 2 1,103 0 263 912 2 1,177 0 210 827 3 1,040 0 347 828 8 1183
3.  วทิยาเขตขอนแก่น
 -  คณะวศิวกรรมศาสตร์ -     -     391 -     391 -     -     434 -     434 -     -     470 -     470 -     -     369 -     369 -     -     386 7 393
 -  คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม -     520 616 -     1136 -     494 725 -     1219 -     435 690 -     1125 -     299 432 -     731 -     298 359 -     657
 -  คณะบริหารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     56 365 -     421 -     -     353 -     353

รวม 0 520 1,007 0 1,527 0 494 1,159 -     1,653 0 435 1,160 -     1,595 0 355 1,166 -     1,521 0 298 1,098 7 1,403
4.  วทิยาเขตกาฬสินธุ์
 -  คณะเทคโนโลยสัีงคม -     222 390 20 632 -     192 329 11 532 -     208 305 20 533 -     159 247 9 415 -     201 241 12 454
 -  คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรมเกษตร -     149 228 2 379 -     145 261 8 414 -     142 269 8 419 -     125 223 2 350 -     137 208 5 350

รวม 0 371 618 22 1,011 0 337 590 19 946 0 350 574 28 952 0 284 470 11 765 0 338 449 17 804
5.  วทิยาเขตสกลนคร
 -  คณะทรัพยากรธรรมชาติ -     -     99 -     99 -     -     120 6 126 -     -     182 3 185 -     -     169 -     169 -     -     369 2 371
 -  คณะอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 21 223 537 -     781 23 145 389 -     557 14 164 720 -     898 25 159 467 1 652 3 230 606 28 867

รวม 21 223 636 0 880 23 145 509 6 683 14 164 902 3 1,083 25 159 636 1 821 3 230 975 30 1,238
รวมทัง้สิ้น 21 1,979 4,625 42 6,667 23 1,721 4,848 49 6,641 14 1,754 5,476 90 7,334 25 1,424 4,650 77 6,176 3 1,512 4,915 121 6,551

ข้อมูล ณ วนัที ่14 ตุลาคม 2559

รวม

สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปกีารศึกษา  2554-2558

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน

รวม
ปกีารศึกษา 2556

รวม
ปกีารศึกษา 2557

รวม
ปกีารศึกษา 2558

คณะ
ปกีารศึกษา 2554

รวม
ปกีารศึกษา 2555
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รูปที่ 6  แสดงข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ รวม 5 วิทยาเขต 
                           ระหว่างปีการศึกษา 2554 – 2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 7  แสดงข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ แยกตามวิทยาเขต ระหว่างปีการศึกษา 
             2554 – 2558 
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รูปที่ 8 ผู้ส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ รวม 5 วิทยาเขต แยกตามระดับการศึกษา 
                  ระหว่างปีการศึกษา 2554 - 2558 
 

 

รูปที่ 9  แนวโน้มผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ระหว่างปีการศึกษา 
               2554 - 2558 
 
 

 

ผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำของมหำวิทยำลยัฯ รวม  5 วิทยำเขต แยกตำมระดบักำรศึกษำ  
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ  2554 - 2558 
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รูปที่ 10  แนวโน้มผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระหว่างปีการศึกษา 
             2554 – 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

รูปที่ 11 แนวโน้มผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างปีการศึกษา 2554 – 2558 
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7. ข้อมูลสถิติจ านวนการขอรับบริการ งานทะเบียนและประมวลผล ประจ าปีการศึกษา 
2559  โดยออกเอกสารรับรองทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ ให้แก่ผู้มาขอรับบริการ ได้แก่ ใบรับรอง
ผลการศึกษา  ใบรับรองการเป็นนักศึกษา  ใบรับรองความประพฤติ และใบรับรองอ่ืน ๆ โดยการขอ
เอกสารแต่ละประเภทได้แยกเป็นฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ รวมทั้งแยกประเภทการยื่นค า
ร้อง โดยแบ่งเป็น การยื่นด้วยตนเอง (หน้าเคาเตอร์) และการยื่นผ่าน Online ไดแ้สดงไว้ในตารางที่ 11  
พบว่าในช่วงเดือนมิถุนายน จะมีปริมาณการขอเอกสารรับรองทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับ
ภาษาอังกฤษมากที่สุดถึง 2,383 ฉบับ  อาจเนื่องมาจากนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาค
การศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2558  ต้องการน าเอกสารรับรองไปใช้ในการยื่นสมัครงาน หรือยื่นสมัคร
เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไป และได้แสดงในรูปที่ 12 – 15  โดยรูปที่ 12  แสดงจ านวนเอกสารใบรับรอง
ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ประจ าปี พ.ศ. 2559 ทั้งสิ้น รูปที่ 13  แสดงข้อมูลจ านวนใบค า
ร้องแยกตามประเภท ประจ าปี พ.ศ. 2559  รูปที่ 14  แสดง จ านวนใบค าร้อง (ยื่นขอด้วยตนเอง และ 
ยื่นขอ Online) ประจ าปี พ.ศ. 2559 ทั้งสิ้น  และรูปที่ 15 แสดงแนวโน้มการขอเอกสารใบรับรองฉบับ
ภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ประจ าปี พ.ศ. 2559 



 

 

 

 

ตารางที่ 12  สถิติจ านวนการขอรับบริการงานทะเบียนและประมวลผล ประจ าปี พ.ศ. 2559 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คิดเปน็ %
ยืน่ดว้ย ยืน่ ของ
ตนเอง Online ทัง้หมด ไทย อังกฤษ รวม ไทย อังกฤษ รวม ไทย อังกฤษ รวม ไทย อังกฤษ รวม ไทย อังกฤษ รวม

1 มกราคม 252 - 252     7% 273    98     371    24     5       29     4       2       6       -       -       -       329    105    434    
2 กมุภาพนัธ์ 205 - 205     6% 144    44     188    57     21     78     14     1       15     5       5       10     220    71     291    
3 มนีาคม 173 - 173     5% 190    66     256    45     13     58     14     4       18     15     7       22     264    90     354    
4 เมษายน 150 - 150     4% 130    37     167    57     13     70     17     -       17     6       -       6       210    50     260    
5 พฤษภาคม 456 - 456     13% 517    277    794    145    52     197    77     49     126    88     2       90     827    380    1,207 
6 มถิุนายน 20 806 826     23% 948    499    1,447 108    30     138    60     25     85     465    248    713    1,581 802    2,383 
7 กรกฎาคม 104 239 343     9% 305      179      484    104      22       126    27       13       40     227      14       241    663    228    891    
8 สิงหาคม 153 323 476     13% 388    204    592    162    11     173    15     4       19     381    124    505    946    343    1,289 
9 กนัยายน 44 210 254     7% 167    21      188    144    7       151    8       1       9       40      15      55     351    43     394    
10 ตุลาคม 15 110 125     3% 82      17      99     45      7       52     5       2       7       26      7       33     153    31     184    
11 พฤศจิกายน 17 141 158     4% 123    28      151    45      12      57     1       -        1       12      5       17     180    45     225    
12 ธนัวาคม 35 171 206     6% 204    98      302    33      3       36     5       1       6       92      57      149    329    158    487    

1,624 2,000 3,624 100% 3,471 1,568 5,039 969 196 1,165 247 102 349 1,357 484 1,841 6,053 2,346 8,399 

(ฉบบั)

รวมทั้งสิ้น

ล าดบั เดอืน
จ านวนใบค าร้อง จ านวนเอกสารใบรับรอง (ฉบบั) จ านวนเอกสารใบรับรอง

รวม
ใบรับรองผลการศึกษา ใบรับรองการเปน็นักศึกษา ใบรับรองความประพฤติ ใบรับรองอ่ืนๆ

รายงานประจ าปงีบประมาณ
  2559   
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รูปที่ 12 จ านวนเอกสารใบรับรองฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ประจ าปี พ.ศ. 2559 ทั้งสิ้น 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 13 ข้อมูลจ านวนใบค าร้องแยกตามประเภท ประจ าปี พ.ศ. 2559 

 

จ านวนใบค าร้องแยกตามประเภท ประจ าปี พ.ศ. 2559  

            ใ                                                  2559          

32 

รายงานประจ าปงีบประมาณ  2559 33 



 

 

34 รายงานประจ าปงีบประมาณ  2559   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 14 จ านวนใบค าร้อง (ยื่นขอด้วยตนเอง และ ยื่นขอ Online)  ประจ าปี พ.ศ. 2559 ทั้งสิ้น 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 15 แสดงแนวโน้มการขอเอกสารใบรับรองฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ  
                        ประจ าปี พ.ศ. 2559 
 
 

จ านวนใบค าร้อง (ยื่นขอด้วยตนเอง และ ยื่นขอ Online)  ประจ าปี พ.ศ. 2559 ทั้งสิ้น 

แนวโน้มการขอเอกสารใบรับรองฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ประจ าปี พ.ศ. 2559  
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8. ข้อมูลค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของคะแนนความพึงพอใจผู้รับบริการ งานทะเบียนและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยฯ นครราชสีมา ประจ าปีการศึกษา 2558  (ราย 4 เดือน โดยแบ่งช่วงการ
ประเมินฯ  เป็น 3 ครั้ง ดังนี้คือ ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน 2558  ครั้งที่ 2 ช่วงเดือน
ธันวาคม 2558 – เดือนมีนาคม 2559  และครั้งที่ 3 ช่วงเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2559)    ไดแ้สดงใน
ตารางที่ 13 – 16  และรูปที่ 16 – 17  แสดงคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจผู้รับบริการงานทะเบียน ปี
การศึกษา 2558  (แบ่งเป็น 3 ครั้ง)  พบว่า มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 

 
ตารางที่ 13  คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานทะเบียนและประมวลผล   

      ประจ าปีการศึกษา 2558  

ปีกำรศึกษำ  2558 คะแนนเฉลี่ย ค่ำร้อยละของคะแนน 

ครั้งที่ 1 (เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน 2558) 4.06 81.20 
ครั้งที่ 2 (เดือนธันวาคม 2558 – เดือนมีนาคม 2559)  
) 

4.12 82.40 

ครั้งที่  3 (เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2559) 4.28 85.50 

รวมคะแนนควำมพึงพอใจ 4.14 82.79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 16 แสดงคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจผู้รับบริการงานทะเบียน ปีการศึกษา 2558 
             (แบ่งเป็น 3 ครั้ง) 
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รูปที่ 17 แสดงแนวโน้มความพึงพอใจผู้รับบริการงานทะเบียน ปีการศึกษา 2558 
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แนวโน้มควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรงำนทะเบียน ปีกำรศึกษำ 2558
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ตารางที่ 14  ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ งานทะเบียนและประมวลผล   
ประจ าปีการศึกษา 2558  ครั้งที่ 1   

  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย

(Mean) ร้อยละ ระดับ

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ปรับปรุง (%)

1. กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ

    1.1  การติดป้ายประกาศแจ้งขัน้ตอนและระยะเวลา (229) (434) (154) (24) (9)

           ในการให้บริการ 26.94 51.06 18.12 2.82 1.06 4.00 80.00 มาก 

    1.2  การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด (212) (442) (155) (31) (10)

24.94 52.00 18.24 3.65 1.18 3.96 79.20 มาก

    1.3  ความสะดวกในการเข้าถึงการให้บริการ (241) (387) (168) (34) (20)

28.35 45.53 19.76 4.00 2.35 3.94 78.80 มาก

รวมร้อยละของความพึงพอใจต่อกระบวนการฯ 26.74 49.53 18.71 3.49 1.53 3.97 79.40 มาก 

2. การบริการของเจ้าหน้าที่

     2.1  ความเหมาะสมในการแต่งกายของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ (318) (413) (103) (13) (3)

37.41 48.59 12.12 1.53 0.35 4.21 84.20 มากทีสุ่ด

     2.2  ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ (298) (367) (144) (31) (10)

35.06 43.18 16.94 3.65 1.18 4.07 81.40 มาก

     2.3  ความรู้ความสามารถในการให้บริการ ชีแ้จงข้อสงสัย (298) (380) (148) (19) (5)

            ให้ค าแนะน าได้ 35.06 43.18 16.94 3.65 1.15 4.11 82.20 มาก

    2.4  ให้บริการด้วยความเสมอภาคโดยไมเ่ลือกปฏิบัติ (273) (403) (141) (23) (10)

35.06 44.71 17.41 2.24 0.59 4.07 81.40 มาก

รวมรอ้ยละของความพึงพอใจต่อการบรกิารของเจ้าหน้าที่ 35.65 44.92 15.85 2.77 0.82 4.12 82.40 มาก

3. สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก

     3.1  ความสะอาด และความเป็นระเบียบของสถานท่ี (327) (400) (110) (11) (2)

38.47 47.06 12.94 1.29 0.24 4.22 84.40 มากทีสุ่ด

     3.2  ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพนัธบ์อกจุด (272) (405) (140) (26) (7)

            ท่ีให้บริการ 32.00 47.65 16.47 3.06 0.82 4.07 81.40 มาก

     3.3  ช่องการให้บริการมคีวามเหมาะสม และเข้าถึงได้สะดวก (289) (383) (138) (32) (8)

32.00 47.65 16.47 3.06 0.82 4.07 81.40 มาก

     3.4  ความเพยีงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น (269) (381) (160) (33) (7)

            ท่ีนั่งพกัคอย 34.00 45.06 16.24 3.76 0.94 4.03 80.60 มาก

รวมร้อยละของความพึงพอใจต่อสถานที่ฯ 34.12 46.86 15.53 2.79 0.71 4.10 82.00 มาก

สรปุค่ารอ้ยละของความพึงพอใจของผู้รบับรกิาร 32.17 47.10 16.70 3.02 1.02 4.06 81.20 มาก

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
จ านวนคน / ค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจ

(  )
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ตารางที่ 15  ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ งานทะเบียนและประมวลผล   
ประจ าปีการศึกษา 2558  ครั้งที่ 2   

  ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ระดับ

(Mean) ร้อยละ ความ

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ปรับปรุง (%) พึงพอใจ

1. กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ

    1.1  การติดป้ายประกาศแจ้งขัน้ตอนและระยะเวลา (177) (374) (106) (20) (3)

           ในการให้บริการ 26.03 55.00 15.59 2.94 0.44 4.03 80.60 มาก 

    1.2  การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด (198) (339) (121) (21) (1)

29.12 49.85 17.79 3.09 0.15 4.05 81.00 มาก

    1.3  ความสะดวกในการเข้าถึงการให้บริการ (218) (303) (126) (28) (5)

32.06 44.56 18.53 4.12 0.74 4.03 80.60 มาก

รวมค่าร้อยละของความพึงพอใจต่อกระบวนการฯ 29.07 49.80 17.30 3.38 0.44 4.04 80.80 มาก 

2. การบริการของเจ้าหน้าที่

     2.1  ความเหมาะสมในการแต่งกายของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ (267) (328) (75) (10) (0)

39.26 48.24 11.03 1.47 0.00 4.25 85.00 มาก

     2.2  ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ (260) (283) (121) (14) (2)

38.24 41.62 17.79 2.06 0.29 4.15 83.00 มาก

     2.3  ความรู้ความสามารถในการให้บริการ ชีแ้จงข้อสงสัย (258) (288) (116) (17) (1)

            ให้ค าแนะน าได้ 37.94 42.35 17.06 2.50 0.15 4.15 83.00 มาก

    2.4  ให้บริการด้วยความเสมอภาคโดยไมเ่ลือกปฏิบัติ (248) (298) (115) (16) (3)

36.47 43.83 16.91 2.35 0.44 4.14 82.80 มาก

รวมค่ารอ้ยละของความพึงพอใจต่อการบรกิารของเจ้าหน้าที่ 37.98 44.01 15.70 2.10 0.22 4.17 83.40 มาก

3. สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก

     3.1  ความสะอาด และความเป็นระเบียบของสถานท่ี (270) (321) (77) (12) (0)

39.71 47.21 11.32 1.76 0.00 4.25 85.00 มาก

     3.2  ความชัดเจนขอป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพนัธบ์อกจุด (241) (305) (107) (24) (3)

            ท่ีให้บริการ 35.44 44.85 15.74 3.53 0.44 4.11 82.20 มาก

     3.3  ช่องการให้บริการมคีวามเหมาะสม และเข้าถึงได้สะดวก (249) (309) (91) (28) (3)

36.62 45.44 13.38 4.12 0.44 4.14 82.80 มาก

     3.4  ความเพยีงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น (260) (285) (105) (23) (7)

            ท่ีนั่งพกัคอย 38.24 41.91 15.44 3.38 1.03 4.13 82.60 มาก

รวมค่าร้อยละของความพึงพอใจต่อสถานที่ฯ 37.50 44.85 13.97 3.20 0.48 4.16 83.20 มาก

สรปุรวมค่ารอ้ยละของความพึงพอใจของผู้รบับรกิาร 34.85 46.22 15.66 2.89 0.38 4.12 82.40 มาก

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
จ านวนคน / ค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจ

(   
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ตารางที่ 16  ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ งานทะเบียนและประมวลผล   
ประจ าปีการศึกษา 2558  ครั้งที่ 3   

  
 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ระดับ

(Mean) ร้อยละ ความ

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ปรับปรุง (%) พึงพอใจ

1. กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ

    1.1  การติดป้ายประกาศแจ้งขัน้ตอนและระยะเวลา (232) (291) (52) (8) (2)

           ในการให้บริการ 39.66 49.74 8.89 1.37 0.34 4.27 85.40 มาก

    1.2  การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด (214) (296) (65) (7) (3)

36.58 50.60 11.11 1.20 0.51 4.22 84.40 มาก

    1.3  ความสะดวกในการเข้าถึงการให้บริการ (202) (289) (74) (16) (4)

34.53 49.40 12.65 2.73 0.68 4.14 82.80 มาก

ค่าเฉลี่ยร้อยละของความพึงพอใจต่อกระบวนการฯ 36.92 49.91 10.88 1.77 0.51 4.21 84.20 มาก 

2. การบริการของเจ้าหน้าที่

     2.1  ความเหมาะสมในการแต่งกายของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ (267) (258) (53) (6) (1)

45.64 44.10 9.06 1.03 0.17 4.34 86.80 มากทีสุ่ด

     2.2  ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ (263) (263) (51) (6) (2)

44.96 44.96 8.72 1.03 0.34 4.33 86.60 มากทีสุ่ด

     2.3  ความรู้ความสามารถในการให้บริการ ชีแ้จงข้อสงสัย (255) (262) (61) (4) (3)

            ให้ค าแนะน าได้ 43.59 44.79 10.43 0.68 0.51 4.30 86.00 มาก

    2.4  ให้บริการด้วยความเสมอภาคโดยไมเ่ลือกปฏิบัติ (247) (259) (66) (10) (3)

42.22 44.27 11.28 1.71 0.51 4.26 85.20 มาก

ค่าเฉลีย่รอ้ยละของความพึงพอใจต่อการบรกิารของเจ้าหน้าที่ 44.10 44.53 9.87 1.11 0.38 4.31 86.15 มาก

3. สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก

     3.1  ความสะอาด และความเป็นระเบียบของสถานท่ี (271) (267) (40) (6) (1)

46.32 45.64 6.84 1.03 0.17 4.37 87.40 มากทีสุ่ด

     3.2  ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพนัธบ์อกจุด (246) (270) (62) (6) (1)

            ท่ีให้บริการ 42.05 46.15 10.60 1.03 0.17 4.29 85.80 มาก

     3.3  ช่องการให้บริการมคีวามเหมาะสม และเข้าถึงได้สะดวก (252) (270) (52) (9) (2)

43.08 46.15 8.89 1.54 0.34 4.30 86.00 มาก

     3.4  ความเพยีงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น (239) (277) (58) (10) (1)

            ท่ีนั่งพกัคอย 40.85 47.35 9.91 1.71 0.17 4.27 85.40 มาก

ค่าเฉลี่ยร้อยละของความพึงพอใจต่อสถานที่ฯ 43.08 46.32 9.06 1.33 0.21 4.31 86.15 มาก

สรปุค่าเฉลี่ยรอ้ยละของความพึงพอใจของผู้รบับรกิาร 41.37 46.92 9.94 1.40 0.37 4.28 85.50 มาก

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
จ านวนคน / ค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจ

(  )
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ตารางที่ 17  สรุประดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ งานทะเบียนและประมวลผล  
ประจ าปีการศกึษา  2558 

 

  
  
  
  
  
  
     
 
 
 
 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ระดับ

(Mean) ร้อยละ ความ

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ปรับปรุง (%) พึงพอใจ

1. กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ

    1.1  การติดป้ายประกาศแจ้งขัน้ตอนและระยะเวลา (638) (1,099) (312) (52) (14)

           ในการให้บริการ 30.17 51.96 14.75 2.46 0.66 4.09 81.80 มาก

    1.2  การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด (624) (1,077) (341) (59) (14)

29.5 50.92 16.12 2.79 0.66 4.06 81.20 มาก

    1.3  ความสะดวกในการเข้าถึงการให้บริการ (661) (979) (368) (78) (29)

31.25 46.29 17.40 3.69 1.37 4.02 80.40 มาก

ค่าเฉลี่ยร้อยละของความพึงพอใจต่อกระบวนการฯ 30.31 49.72 16.09 2.98 0.90 4.06 81.13 มาก 

2. การบริการของเจ้าหน้าที่

     2.1  ความเหมาะสมในการแต่งกายของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ (852) (999) (231) (29) (4)

40.28 47.23 10.92 1.37 0.19 4.26 85.20 มาก

     2.2  ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ (821) (913) (316) (51) (14)

38.82 43.17 14.94 2.41 0.66 4.17 83.40 มาก

     2.3  ความรู้ความสามารถในการให้บริการ ชีแ้จงข้อสงสัย (811) (930) (325) (40) (9)

            ให้ค าแนะน าได้ 38.35 43.97 15.37 1.89 0.43 4.18 83.60 มาก

    2.4  ให้บริการด้วยความเสมอภาคโดยไมเ่ลือกปฏิบัติ (768) (960) (322) (49) (16)

36.31 45.39 15.22 2.32 0.76 4.14 82.80 มาก

ค่าเฉลีย่รอ้ยละของความพึงพอใจต่อการบรกิารของเจ้าหน้าที่ 38.44 44.94 14.11 2.00 0.51 4.19 83.75 มาก

3. สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก

     3.1  ความสะอาด และความเป็นระเบียบของสถานท่ี (868) (988) (227) (29) (3)

41.04 46.71 10.73 1.37 0.14 4.27 85.40 มาก

     3.2  ความชัดเจนขอป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพนัธบ์อกจุด (759) (980) (309) (56) (11)

            ท่ีให้บริการ 35.89 46.34 14.61 2.65 0.52 4.14 82.80 มาก

     3.3  ช่องการให้บริการมคีวามเหมาะสม และเข้าถึงได้สะดวก (790) (962) (281) (69) (13)

37.35 45.48 13.29 3.26 0.61 4.16 83.20 มาก

     3.4  ความเพยีงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น (768) (943) (323) (66) (15)

            ท่ีนั่งพกัคอย 36.31 44.59 15.27 3.12 0.74 4.13 82.60 มาก

ค่าเฉลี่ยร้อยละของความพึงพอใจต่อสถานที่ฯ 37.65 45.78 13.48 2.60 0.50 4.18 83.50 มาก

สรปุค่าเฉลี่ยรอ้ยละของความพึงพอใจของผู้รบับรกิาร 35.46 46.81 14.56 2.53 0.64 4.14 82.79 มาก

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
จ านวนคน / ค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจ

(  )
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9. ข้อมูลคะแนนเฉลี่ยและค่าร้อยละของคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานทะเบียนและ
ประมวลผล  ระหว่างปีการศึกษา 2554 – 2558  ได้แสดงในตารางที่ 17  และรูปที่ 18 -19 ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ งานทะเบียนและประมวลผล ประจ าปีการศึกษา 2554 - 2558  พบว่าปี
การศึกษา 2554 ถึง 2557 มีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ในปีการศึกษา 2558 มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย อาจ
เนื่องมาจากในช่วงการลงทะเบียน คือ ระหว่างวันที่ 10 – 16  สิงหาคม  2558  เป็นช่วงการลงทะเบียน
เรียนรายวิชา ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558  ผ่านระบบบริการการศึกษา (ESS) ซึ่งในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าวระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ขัดข้องท าให้นักศึกษาไม่สะดวกในการเข้าไปใช้
งาน เมื่อส ารวจความพึงพอใจในช่วงระยะเวลาจึงส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจผู้รับบริการ ปี
การศึกษา 2558  ลดลง แต่ก็ลดลงเพียงเล็กน้อย และเจ้าหน้าที่ของงานทะเบียนและประมวลผล ได้ใช้
ความรู้ความสามารถ และความพยายามในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาที่มาติดต่อ เพื่อให้เกิด
ความประทับใจและกลับไปพร้อมรอยยิ้ม 
 

ตารางที่ 18  คะแนนเฉลี่ยและค่าร้อยละของคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานทะเบียนและ
ประมวลผล  ปีการศึกษา 2554 - 2558 

 

ปีกำรศึกษำ คะแนนเฉลี่ย ค่ำร้อยละของคะแนน 
2554 3.63 72.60 
2555 3.70 74.00 
2556 3.99 79.80 
2557 4.16 83.20 
2558 4.14 82.79 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 18 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานทะเบียนและประมวลผล 
                ปีการศึกษา 2552 – 2557 

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

4
4.1
4.2

2554 2555 2556 2557 2558

           3.63 3.7 3.99 4.16 4.14

คะแนนเฉล่ียควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร งำนทะเบียนและประมวลผล  
ปีกำรศึกษำ 2554 - 2558
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รูปที่ 19 แนวโน้มความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานทะเบียนและประมวลผล  
        ประจ าปีการศึกษา 2554 - 2558 

 

 

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

4.1

4.2

4.3

                    

แนวโน้มควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร งำนทะเบียนและประมวลผล  
ปีกำรศึกษำ 2554 - 2558

           

Linear (            
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ระบบกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร ที่มีเครือข่ำยทุกฝ่ำยและสังคมภำยนอกมีส่วนร่วมและบริกำรวิชำกำร 

เป้ำประสงค์ : ปรับรูปแบบการท างานเชิงบูรณาการภายในองค์กรแสวงหาความร่วมมือและสร้าง
เครือข่ายกับฝ่ายต่าง ๆ  รวมทั้งเปิดให้สังคมภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมและให้บริการวิชาการแก่สังคม   
 

กำรพัฒนำบุคลกรด้ำนกำรอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำน  

 ในปีงบประมาณ  2559   งานทะเบียนและประมวลผล   ไดจ้ัดให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ
สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน ดังนี้คือ 
 

1. โครงกำรประชุมสัมมนำขั้นตอนแนวปฏิบัติที่ดีในกำรตรวจสอบและรวบรวมรำยชื่อ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
  วันที่  28  เมษายน  2559  ณ ห้อง 35-200-2  อาคารส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 29 คน แบ่งเป็นบุคลากร
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 17  คน และบุคลากรจากวิทยาเขต (ท้ัง 3 วิทยา
เขต) 12 คน 
 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา และทั้ง 3 วิทยาเขตมีขั้นตอน

การปฏิบัติที่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบรายชื่อและเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

เพ่ือขออนุมัติให้ประกาศนียบัตร และปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย 

2) เพ่ือให้เกิดความถูกต้องในการเสนอรายขื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมัติให้

ประกาศนียบัตร และปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย และน ามาส่งยังวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นครราชสีมา เพื่อรวบรวมและน าเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

บทที่ 4  ยุทธศำสตร์ที่ 2   
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีแนวปฏิบัติในการด าเนินการที่ถูกต้องและ

ชัดเจน เกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจสอบ และการเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือเสนอขออนุมัติให้
ประกาศนียบัตร และปริญญา 

2) การเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศกึษาเพ่ือเสนออนุมัติให้ประกาศนียบัตร และปริญญา มี
ความผิดพลาดน้อย หรือไม่มีความผิดพลาดเลย ซึ่งท าให้การด าเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอรายชื่อมี
ความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปในแนวเดียวกัน 

3) ได้ข้อมูลและรายละเอียดจากสรุปผลการประชุมสัมมนาไปเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง แก้ไข หรือเพ่ิมเติม กระบวนยการต่าง ๆ ในการเสนอรายชื่อขออนุมัติให้ประกาศนียบัตร และ
ปริญญา ให้มีความถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

โดยแสดงสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการในตารางที่ 19  แสดง
สรุปผลการผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในตารางที่ 20  และแสดงภาพการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้
ในรูปที่ 20  ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 คิด
เป็นร้อยละ 88.72 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีผลนี้คือ  

- ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรประชุมสัมมนำ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 คิดเป็นร้อยละ 86.76 

- ด้ำนสถำนที่/ระยะเวลำ/อำหำร/ประชำสัมพันธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50  คิดเป็นร้อยละ 89.93 

- ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48  คิดเป็นร้อยละ 89.66 
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ตารางที่ 19 สรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการขั้นตอนแนวปฏิบัติที่ดีในการ 
               ตรวจสอบและรวบรวมรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

หัวข้อกำรประเมิน 

ระดับควำมพึงพอใจ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ผลควำม 

มำก
ท่ีสุด 

มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

(Mean) 
ร้อยละ พึงพอใจ 

(5) (4) (3) (2) (1)   (%) (ระดับ) 

1.   รูปแบบและขั้นตอนในการด าเนินการประชุม 
(9) (19) (1) (0) (0) 

4.28 85.52 มากที่สุด 
31.03 65.52 3.45 0.00 0.00 

2.   เอกสารท่ีใช้ประกอบการประชุมสัมมนา 
(11) (16) (2) (0) (0) 

4.31 86.21 มากที่สุด 
37.93 55.17 6.90 0.00 0.00 

3.   ระยะเวลาท่ีใช้ในการประชุมสัมมนามีความเหมาะสม 
(11) (16) (2) (0) (0) 

4.31 86.21 มากที่สุด 
37.93 55.17 6.90 0.00 0.00 

4.   ท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการประชุมสัมมนา 
(11) (15) (3) (0) (0) 

4.28 85.52 มากที่สุด 
37.93 51.72 10.34 0.00 0.00 

5.   ความรู้ท่ีได้รับจากการสัมมนาเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ (17) (11) (0) (1) (0) 
4.52 90.34 มากที่สุด 

      งานของท่านแค่ไหน 58.62 37.93 0.00 3.45 0.00 

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
40.69 53.10 5.52 0.69 0.00 4.34 86.76 มากที่สุด 

ด้ำนกระบวนกำร / ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรประชุมสัมมนำ 

1.  สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม 
(16) (13) (0) (0) (0) 

4.55 91.03 มากที่สุด 
55.17 44.83 0.00 0.00 0.00 

2.  ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
(15) (13) (1) (0) (0) 

4.48 89.66 มากที่สุด 
51.72 44.83 3.45 0.00 0.00 

3.  ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 
(16) (12) (1) (0) (0) 

4.52 90.34 มากที่สุด 
55.17 41.38 3.45 0.00 0.00 

4. อาหาร มีความเหมาะสม 
(17) (11) (1) (0) (0) 

4.55 91.03 มากที่สุด 
58.62 37.93 3.45 0.00 0.00 

5. การประชาสัมพันธ์การจัดอบรม 
(15) (10) (4) (0) (0) 

4.38 87.59 มากที่สุด 
51.72 34.48 13.79 0.00 0.00 

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
54.48 40.69 4.83 0.00 0.00 4.50 89.93 มากที่สุด 

ด้ำนสถำนที่ / ระยะเวลำ / อำหำร / ประชำสัมพันธ์ 

1.  สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
(14) (14) (1) (0) (0) 

4.45 88.97 มากที่สุด 
48.28 48.28 3.45 0.00 0.00 

2.  สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 
(14) (14) (1) (0) (0) 

4.45 88.97 มากที่สุด 
48.28 48.28 3.45 0.00 0.00 

3.  สามารถให้ค าปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงานได้ 
(14) (15) (0) (0) (0) 

4.48 89.66 มากที่สุด 
48.28 51.72 0.00 0.00 0.00 

4.  มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ได้ 
(16) (13) (0) (0) (0) 

4.55 91.03 มากที่สุด 
55.17 44.83 0.00 0.00 0.00 

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ 50.00 48.28 1.72 0.00 0.00 4.48 89.66 มากที่สุด 

สรุปผลระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำอบรมโครงกำร 
48.28 47.29 4.19 0.25 0.00 4.44 88.72 มากที่สุด 

สัมมนำขั้นตอนและแนวปฏิบัติที่ดี  

( ) 
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ตารางที่ 20 การผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผน ผล 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

ค ำชี้แจงเหตุผล
กรณีแผนกับผล 

ต่ำงกัน 

เชิงปริมำณ :      

จ า น ว น ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ 

คน 29 29 บรรลุ  

จ านวนครั้ งที่ด า เนิน
โครงการ 

ครั้ง 1 1 บรรลุ  

เชิงคุณภำพ :      

ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม โคร งการ
สัมมนา  มีความพึง
พอใจในการเข้าร่วม
โครงการไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 75 

ร้อยละ 80 88.72 บรรลุ ผู้เข้าร่วม 

โครงการมีความ
พึงพอใจในการ
เข้าร่วมโครงการ 

เชิงเวลำ :      

ด าเนินโครงการแล้ว
เสร็จภายในวันที่  
28  เมษายน  2559 

ร้อยละ 80 100 บรรลุ ด า เนินการแล้ ว
เสร็จตามวันเวลา
ที่ก าหนด 

เชิงต้นทุน :      

ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ 

บาท 27,500 27,500 บรรลุ ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ
เป็นไปตามความ
เป็นจริง 
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รูปที่ 20 กิจกรรมการจัดการความรู้ โครงการขั้นตอนแนวปฏิบัติที่ดีในการตรวจสอบและรวบรวม 

                 รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
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2. โครงกำรสัมมนำแนวปฏิบัติที่ดีในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบคุณวุฒิทำงกำรศึกษำของ
นักศึกษำที่เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำนเพื่อรองรับ AEC 

วันที่  29  เมษายน  2559  ณ ห้อง 35-200-2  อาคารส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 29 คน แบ่งเป็นบุคลากร

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 17  คน และบุคลากรจากวิทยาเขต (ท้ัง 3 วิทยา

เขต) 12 คน 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้บุคลากรด้านงานทะเบียนและประมวลผล ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการ

ด าเนินการตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา เข้าใจวิธีการและกระบวนการตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา
ของนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง 

2) เพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาของนักศึกษา 
และบุคลากร สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ 

 
 ผลลัพธ์ที่ได้ 
1) บุคลากรด้านงานทะเบียนและวัดผลมีความรู้ และความเข้าใจในวิธีการและ

กระบวนการตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาของนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
2) ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ 
3) บุคลากรด้านงานทะเบียนและประมวลผล ปฏิบัติงานในการตรวจสอบคุณวุฒิเป็นไป

ในทิศทางเดียวกันและมีมาตรฐานสากล 
 
กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
1) ไดแ้นวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน เป็นแนวทางในการจัดท าหนังสือขอตรวจสอบ

คุณวุฒินักศึกษาต่างชาติ และหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิผู้ส าเร็จการศึกษาไปยังหน่วยงาน
ต่างประเทศได้ 

2) บุคลากรสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้ 
3) ได้พัฒนางานและปรับปรุงกระบวนงานด้านการตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา 

โดยแสดงสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการในตารางที่ 21 แสดง
สรุปผลการผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในตารางที่ 22  และแสดงภาพการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้
ในรูปที่ 21  ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 คิดเป็น
ร้อยละ 88.11 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีผลนี้คือ  
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- ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอน/ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 คิดเป็นร้อยละ 86.90 

- ด้ำนวิทยำกร/เจ้ำหน้ำที่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71  คิดเป็นร้อยละ 94.20 

- ด้ำนสถำนที่/อำหำรและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42  คิดเป็นร้อยละ 88.45 

- ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ/กำรน ำควำมรู้ไปใช้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15  คิดเป็นร้อยละ 82.90 
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ตารางที่ 21 สรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาแนวปฏิบัติที่ดีในการ     
    ด าเนินการตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
    ราชมงคลอีสานเพื่อรองรับ AEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย

(Mean) ร้อยละ ระดับ

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ปรับปรุง (%)

1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน/ระยะเวลาในการจดักิจกรรม

    1.1  รูปแบบการจัดกจิกรรมมคีวามเหมาะสม (9) (19) (1) (0) (0)
31.03 65.52 3.45 0.00 0.00 4.28 85.60 มากทีสุ่ด

    1.2  ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกจิกรรมมคีวามเหมาะสม (11) (16) (2) (0) (0)
37.93 55.17 6.90 0.00 0.00 4.31 86.20 มากทีสุ่ด

    1.3  กระบวนการจัดกจิกรรมตรงกบัวตัถุประสงค์การจัดงาน (10) (19) (0) (0) (0)
34.48 65.52 0.00 0.00 0.00 4.34 86.80 มากทีสุ่ด

    1.4  ล าดับขั้นตอนการจัดกจิกรรมได้อย่างเหมาะสม (13) (16) (0) (0) (0)
44.83 55.17 0.00 0.00 0.00 4.45 89.00 มากทีสุ่ด

รวมร้อยละของความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการฯ 37.07 60.35 2.59 0.00 0.00 4.35 86.90 มากที่สุด

2.  ด้านวทิยากร / เจา้หน้าที่

     2.1  การเตรียมตัวและความพร้อมของวทิยากร (26) (3) (0) (0) (0)
89.66 10.34 0.00 0.00 0.00 4.90 98.00 มากทีสุ่ด

     2.2  การถ่ายทอดของวทิยากร ใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย (26) (3) (0) (0) (0)
89.66 10.34 0.00 0.00 0.00 4.90 98.00 มากทีสุ่ด

     2.3  เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม (19) (10) (0) (0) (0)
65.52 34.48 0.00 0.00 0.00 4.66 93.20 มากทีสุ่ด

     2.4  การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ (17) (12) (0) (0) (0)
58.62 41.38 0.00 0.00 0.00 4.59 91.80 มากทีสุ่ด

     2.5  การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ (18) (11) (0) (0) (0)
62.07 37.93 0.00 0.00 0.00 4.62 92.40 มากทีสุ่ด

     2.6  การให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ (17) (12) (0) (0) (0)
58.62 41.38 0.00 0.00 0.00 4.59 91.80 มากทีสุ่ด

รวมร้อยละของความพึงพอใจต่อด้านวทิยากร/เจ้าหน้าที่ 70.69 29.31 0.00 0.00 0.00 4.71 94.20 มากที่สุด

3.  ด้านสถานที ่/ อาหารและเครื่องดื่ม

      3.1  สถานที่จัดกจิกรรมมคีวามสะอาดและเหมาะสม (15) (12) (2) (0) (0)

51.72 41.38 6.90 0.00 0.00 4.45 89.00 มากทีสุ่ด

      3.2  ความพร้อมของอปุกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (13) (15) (1) (0) (0)

44.83 51.72 3.45 0.00 0.00 4.41 88.20 มากทีสุ่ด

      3.3  ระยะเวลาในการสัมมนามคีวามเหมาะสม (13) (15) (1) (0) (0)

48.28 48.28 3.45 0.00 0.00 4.45 89.00 มากทีสุ่ด

      3.4  อาหารและเคร่ืองด่ืม มเีพยีงพอและเหมาะสม (13) (14) (2) (0) (0)

44.83 48.28 6.90 0.00 0.00 4.38 87.60 มากทีสุ่ด

รวมร้อยละของความพึงพอใจต่อด้านสถานที่/อาหารฯ 47.42 47.42 5.18 0.00 0.00 4.42 88.45 มากที่สุด

4.  ด้านความรู้ความเข้าใจ / การน าความรู้ไปใช้
      4.1  ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองนี้กอ่นการอบรม (3) (11) (10) (4) (1)

10.34 37.93 34.48 13.79 3.45 3.38 67.60 มาก

      4.2  ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองนี้หลังการอบรม (13) (16) (0) (0) (0)
44.83 55.17 0.00 0.00 0.00 4.45 89.00 มากทีสุ่ด

      4.3  การมส่ีวนร่วมในการเข้าร่วมกจิกรรม (11) (17) (1) (0) (0)
37.93 58.62 3.45 0.00 0.00 4.34 86.80 มากทีสุ่ด

      4.4  สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกจิกรรมไปใช้ (13) (15) (1) (0) (0)
             ในการปฏิบัติงานได้จริง 44.83 51.72 3.45 0.00 0.00 4.41 88.20 มากทีสุ่ด

รวมร้อยละของความพึงพอใจต่อด้านความรู้ความเข้าใจฯ 34.48 50.86 10.35 3.45 0.86 4.15 82.90 มาก

สรปุค่ารอ้ยละของความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการฯ 47.41 46.98 4.53 0.86 0.22 4.41 88.11 มากทีสุ่ด

ประเด็นการส ารวจความพึงพอใจ
จ านวนคน / ค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจ

(  )
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ตารางที่ 22 สรุปผลการผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผน ผล 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

ค ำชี้แจงเหตุผล
กรณีแผนกับผล 

ต่ำงกัน 

เชิงปริมำณ :      

จ า น ว น ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ 

คน 29 29 บรรลุ  

จ านวนครั้ งที่ด า เนิน
โครงการ 

ครั้ง 1 1 บรรลุ  

เชิงคุณภำพ :      

ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม โคร งการ
สัมมนา  มีความพึง
พอใจในการเข้าร่วม
โครงการไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 75 

ร้อยละ 75 88.11 บรรลุ ผู้เข้าร่วม 

โครงการมีความ
พึงพอใจในการ
เข้าร่วมโครงการ 

เชิงเวลำ :      

ด าเนินโครงการแล้ว
เสร็จภายในวันที่  
29  เมษายน  2559 

ร้อยละ 75 100 บรรลุ ด า เนินการแล้ ว
เสร็จตามวันเวลา
ที่ก าหนด 

เชิงต้นทุน :      

ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ 

บาท 27,500 27,500 บรรลุ ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ
เป็นไปตามความ
เป็นจริง 

 

 

 

 

 



 

 

52 รายงานประจ าปงีบประมาณ  2559   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 21 กิจกรรมการจัดการความรู้ โครงการสัมมนาแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการตรวจสอบ 
            คุณวุฒิทางการศึกษาของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

                   เพ่ือรองรับ AEC 
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3. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรที่เป็นเลิศส ำหรับบุคลำกรด้ำนงำนทะเบียนและ
ประมวลผล  

 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือพัฒนาและปลูกจิตส านึกการให้บริการที่ดี และมีประสิทธิภาพแก่บุคลากรด้านงาน

ทะเบียนและประมวลผล 
2) เพ่ือให้บุคลากรด้านงานทะเบียนและประมวลผลมีความเข้าใจ และตระหนักถึง

ความส าคัญของการบริการ ทราบความหมายและแนวคิดของการให้บริการที่ถูกต้อง 
3) บุคลากรด้านงานทะเบียนและประมวลผลได้รู้วิธีการและแนวทางการให้บริการที่ได้

มาตรฐาน สามารถสร้างความพึงพอใจ  ความประทับใจ  และครองใจผู้รับบริการได้อย่างยั่งยืน 
4) เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการอย่างเต็มท่ีและเต็มประสิทธิภาพ เป็นผลให้

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการของบุคลากรด้านงานทะเบียนและประมวลผลอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
ระหว่างวันที่  11 – 12  กรกฎาคม  2559  ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน  ชั้น 2 อาคาร 35  (ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 33 คน แบ่งเป็นบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา 21  คน และบุคลากรจากวิทยาเขต (ท้ัง 3 วิทยาเขต) 12 คน 

 
ผลลัพธ์ที่ได้ 
4) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจถึงเทคนิค วิธีการและแนวทางการให้บริการที่ได้มาตรฐาน 
5) บุคลากรได้รับความรู้ในเรื่องเริ่มคลิกท่ีความคิด พลิกชีวิตได้ทันที  มาดดีมีเสน่ห์  

บุคลิกภาพภายใน  ที่ดีมีผลต่อบุคลิกภาพภายนอก ประตูสู่ไมตรี  ระยะของบุคคล  มารยาทสังคม   การมี
ทัศนคติที่ดี (คิดบวก)  การพูดโทรศัพท์  มารยาทการรับประทานอาหาร 

6) บุคลากรมีการพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ ในเรื่องการแต่งกายให้ดูดี การพูดจาด้วยถ้อยค า
ที่ไพเราะ และให้บริการด้วยความเต็มใจแก่ผู้มารับบริการ 

7) บุคลากรมีหัวใจบริการ คือ การบริการด้วยหัวใจ สามารถสร้างความพึงพอใจ  ความ
ประทับใจ  และครองใจผู้รับบริการได้อย่างยั่งยืน 

 
กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
1) บุคลากรได้ทราบถึงเทคนิคการแต่งกายให้เรียบร้อย และดูดี โดยไม่ฟุ่มเฟือย 
2)  บุคลากรสามารถน าความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการอบรมไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
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3)  บุคลากรสามารถถ่ายทอดความรู้ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้พัฒนางานด้านงาน
บริการให้ดียิ่งขึ้น โดยบุคลากรมีความตระหนักในหัวใจของการบริการว่าคือ “การบริการด้วยหัวใจ” 

โดยแสดงสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการในตารางที่ 23 แสดง
สรุปผลการผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในตารางที่ 24  และแสดงภาพการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้
ในรูปที่ 22  ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 คิดเป็น
ร้อยละ 84.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีผลนี้คือ  

- ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรจัดโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 คิดเป็นร้อยละ 84.00 

- ด้ำนวิทยำกร/เจ้ำหน้ำที่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54  คิดเป็นร้อยละ 90.73 

- ด้ำนสถำนที่/อำหำรและเคริ่งดื่ม ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09  คิดเป็นร้อยละ 81.80 

- ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ/กำรน ำควำมรู้ไปใช้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14  คิดเป็นร้อยละ 82.80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

55 รายงานประจ าปงีบประมาณ  2559   

ตารางที่ 23  สรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่เป็น 
        เลิศส าหรับบุคลากรด้านงานทะเบียนและประมวลผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย

(Mean) ร้อยละ ระดับ

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ปรับปรุง (%)

1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการจัดโครงการ

    1.1  ความเหมาะสมของรูปแบบการจดัโครงการ (8) (21) (4) (0) (0)
24.24 63.64 12.12 0.00 0.00 4.12 82.40 มาก

    1.2  ความเหมาะสมของกระบวนการจดัโครงการ (10) (21) (2) (0) (0)
30.30 63.64 6.06 0.00 0.00 4.24 84.80 มาก

    1.3  ความเหมาะสมของล าดับขัน้ตอนการจดัโครงการ (10) (21) (2) (0) (0)
30.30 63.64 6.06 0.00 0.00 4.24 84.80 มาก

รวมร้อยละของความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการฯ 28.28 63.64 8.08 0.00 0.00 4.20 84.00 มาก

2.  ด้านวทิยากร/เจ้าหน้าที่

      2.1  การใชภ้าษาและการถา่ยทอดความรู้ของวิทยากร (21) (12) (0) (0) (0)
63.64 36.36 0.00 0.00 0.00 4.64 92.80 มากทีสุ่ด

      2.2  เอกสารประกอบการบรรยาย (17) (16) (0) (0) (0)
51.52 48.48 0.00 0.00 0.00 4.52 90.40 มากทีสุ่ด

      2.3  การประสานงานของเจา้หนา้ท่ี (15) (18) (0) (0) (0)
45.45 54.55 0.00 0.00 0.00 4.45 89.00 มาก

รวมร้อยละของความพึงพอใจต่อด้านวทิยากร/เจ้าหน้าที่ 53.54 46.46 0.00 0.00 0.00 4.54 90.73 มากที่สุด

3.  ด้านสถานที/่อาหารและเครื่องดื่ม

      3.1  ความเหมาะสมของสถานท่ีจดัโครงการ (7) (20) (6) (0) (0)

21.21 60.61 18.18 0.00 0.00 4.03 80.60 มาก

      3.2  ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนปูกรณ์ (7) (21) (4) (1) (0)

21.21 63.64 12.12 3.03 0.00 4.03 80.60 มาก

      3.3  ความเหมาะสมของอาหารและเคร่ืองด่ืม (11) (18) (4) (0) (0)

33.33 54.55 12.12 0.00 0.00 4.21 84.20 มาก

รวมร้อยละของความพึงพอใจต่อด้านสถานที่ /อาหารฯ 25.25 59.60 14.14 1.01 0.00 4.09 81.80 มาก

4.  ด้านความรู้ความเข้าใจ/การน าความรู้ไปใช้
      4.1  ความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองนี้ก่อนการเขา้ร่วมโครงการ (5) (9) (17) (2) (0)

15.15 27.27 51.52 6.06 0.00 3.52 70.40 ปานกลาง

      4.2  ความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองนี้หลังการเขา้ร่วมโครงการ (15) (17) (1) (0) (0)
45.45 51.52 3.03 0.00 0.00 4.42 88.40 มาก

      4.3  ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใชใ้นการ (17) (15) (1) (0) (0)

            ได้จริง 51.52 45.45 3.03 0.00 0.00 4.48 89.60 มากทีสุ่ด

รวมร้อยละของความพึงพอใจต่อด้านความรู้ความเขา้ใจฯ 37.37 41.41 19.19 2.02 0.00 4.14 82.80 มาก

สรปุค่ารอ้ยละของความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการฯ 36.11 52.78 10.35 0.76 0.00 4.24 84.83 มาก

หมายเหตุ  ระดับความพงึพอใจ พจิารณาจากค่าร้อยละของระดับความพงึพอใจ 5 ระดับ

ประเด็นการส ารวจความพึงพอใจ
จ านวนคน / ค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจ

(  )
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ตารางที ่24  สรุปผลการผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผน ผล 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

ค ำชี้แจงเหตุผล
กรณีแผนกับผล 

ต่ำงกัน 

เชิงปริมำณ :      

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน 33 33 บรรลุ  

จ า น ว น ค รั้ ง ที่ ด า เ นิ น
โครงการ 

ครั้ง 1 1 บรรลุ  

เชิงคุณภำพ :      

ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา  
มีความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 75 

ร้อยละ 75 84.83 บรรลุ ผู้เข้าร่วม 

โครงการมีความ
พึงพอใจในการ
เข้าร่วมโครงการ 

เชิงเวลำ :      

ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ
ภายในวันที่  
12  กรกฎาคม  2559 

ร้อยละ 75 100 บรรลุ ด า เนินการแล้ ว
เสร็จตามวันเวลา
ที่ก าหนด 

เชิงต้นทุน :      

ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ 

บาท 50,000 50,000 บรรลุ ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ
เป็นไปตามความ
เป็นจริง 
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รูปที่ 22 กิจกรรมการจัดการความรู้ โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่เป็นเลิศส าหรับบุคลากร 
     ด้านงานทะเบียนและประมวลผล 
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4. กิจกรรมอบรมกำรใช้งำนระบบบริกำรกำรศึกษำ (ESS)  ส ำหรับนักศึกษำใหม่ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559   

 งานทะเบียนและประมวลผล ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือให้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบบริการการศึกษา (ESS)  แก่นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559  
โดยหัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล และหัวหน้าแผนกงานทะเบียนและประมวลผล ใน 
วันที่ 27 – 28  กรกฎาคม  2559  ณ ห้องตะโกราย 3  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ดังแสดงภาพการจัดกิจกรรมในรูปที่ 23 

 

      
 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

รูปที่ 23 กิจกรรมอบรมการใช้งานระบบบริการการศึกษา (ESS)  ส าหรับนักศึกษาใหม่ 
   ประจ าปีการศึกษา 2559 
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5. กิจกรรมอบรมให้ควำมรู้กำรยื่นขอส ำเร็จกำรศึกษำในระบบบริกำรกำรศึกษำ (ESS)  
ส ำหรับผู้ที่คำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละปีกำรศึกษำ  

 งานทะเบียนและประมวลผล ได้จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นขอส าเร็จ
การศึกษาในระบบบริการศึกษา (ESS) ส าหรับผู้ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ 2559 ซึ่งเป็น
ช่วงของภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ดังแสดงในตารางที่ 25 และรูปที่ 24 
 

ตารางที่ 25 ช่วงระยะเวลาในการจัดอบรม 
ครั้งที ่ วันที่ เวลำในกำรอบรม หมำยเหตุ 

1 27 มกราคม 2559 15.00 – 16.00 น.  

2 10 กุมภาพันธ์ 2559 15.00 – 16.00 น.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 24 กิจกรรมอบรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นขอส าเร็จการศึกษาในระบบบริการศึกษา 
                (ESS) ส าหรับผู้ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 
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สร้ำงบุคลำกรที่มีสมรรถนะสูง พร้อมมีควำมสำมำรถเรียนรู้ คิดริเริ่ม  ปรับตวัไดอ้ย่ำงเหมำะสม 

เป้ำประสงค์เป้ำประสงค์  :  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง  บุคลากรมี
พร้อมและความสามารถในการเรียนรู้  คิดริเริ่ม  เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม 
 

 ในปีงบประมาณ 2559  (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)  งานทะเบียนและ
ประมวลผลได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากมหาวิทยาลัย ให้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม เพื่อเพ่ิม
ความรู้ความสามารถและศักยภาพให้กับบุคลากร  และน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้พร้อมทั้งการพัฒนา
งานให้มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
 จากการทีบุ่คลากรงานทะเบียนและประมวลผลได้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในโครงการ
ต่าง ๆ เพ่ือเป็นการพัฒนาตนเอง และสามารถน าความรู้ที่ได้มาปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายได้ ได้แสดงในตารางที่  26 – 27  ตัวอย่างเช่น 

1. โครงการมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 NRRU : Show & Share 2015 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน 

3. โครงการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

4. โครงการ “พัฒนาเครือข่ายส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร.” 

ส่วนข้อมูลสถิติการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม ของบุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล  

ประจ าปีงบประมาณ 2559  และประเภทการพัฒนาตนเอง ของบุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล  

ประจ าปีงบประมาณ 2559  ซ่ึงแบ่งเป็นการเข้าร่วมประชุม  สัมมนา  อบรม  ศึกษาดูงาน  พบว่าบุคลากร

เข้ารับการพัฒนาตนเองในประเภทการอบรมมากท่ีสุดถึง 12 โครงการ  รองลงมาคือการเข้าร่วมสัมมนา

จ านวน 3 โครงการ  และล าดับสุดท้ายคือ การเข้าร่วมประชุมจ านวน 2 โครงการ ส่วนการศึกษาดูงานนั้น 

ในปีงบประมาณ 2559  ยังไม่ได้รับอนุมัติโครงการศึกษาดูงาน ดังได้แสดงในรูปที่ 25 - 26 

 
 

บทที่ 5  ยุทธศำสตร์ที่ 3   
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ตารางที่ 26 สถิติการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม ของบุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล  ประจ าปี
งบประมาณ  2559 

 

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

ประจ าปีงบประมาณ 2559    
วัน/เดือน/ป ี โครงกำร/กิจกรรม สถำนที ่ ผู้เข้ำร่วม 

3 ตุลาคม 2558 ศิลปะการพูด การเป็น
พิธีกรและการจัดพิธี
การ 

โรงแรมราชพฤกษ์   
แกรนด์ จ.นครราชสีมา 

นางสาวสมพินิจ  เหมืองทอง 
นางสาวสุจิตรา  ประพฤติเป็น 

19-20 
พฤศจิกายน 
2558 

โครงการมหกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้ง
ที่ 4 NRRU : Show & 
Share 2015 

ณ หอประชุมอนุสรณ์  
70 ปี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครราชสีมา 

นางสาวภัณฑิรา  สุขนา 
นางสาววรรณ์มณี  บุญฟู 
นางสาวระวิสุดา  นารี 
นางสาวพรรณาภรณ์  พับเกาะ 
นางเอมอัจฉริยา พีรทัตสุวรรณ 
นางสาวปิยะรัตน์  วงษ์ชาลี 
นางสาวน้ าผึ้ง  ขอเชิญกลาง 
นางสาวณัฏฐนันท์  ไชยรัตน์ 
นางสาวชุลีพร  หิงไธสง 

24 พฤศจิกายน 
2558 

โครงการจัดการความรู้
สู่แนวปฏิบัติที่ดี 

ห้องประชุมมรกต
อีสาน ชั้น 5 ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

นางสาวระวิสุดา  นาร ี

30 พฤศจิกายน 
ถึง 
4 ธันวาคม 2558 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการระบบงาน
ทะเบียนของ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

ห้องปฏิบัติการคอมฯ 
A ชั้น 3  อาคาร 12C  
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

นางสาวระวิสุดา  นารี 
นางถนอมศรี  สุทธิจันทร์ 
นางสาวพรรณาภรณ์  พับเกาะ 
นางเอมอัจฉริยา พีรทัตสุวรรณ 
นางสาวฐาณิญา  ทองประสาร 
นางสาวพนิดา  กาจกระโทก 
นางสาวจิราพร  วรทองหลาง 
นางสาวปิยะรัตน์  วงษ์ชาลี 
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ตารางที่ 27  รายละเอียดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง ของบุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล  
ประจ าปีงบประมาณ 2559  (ต่อ) 

วัน/เดือน/ป ี โครงกำร/กิจกรรม สถำนที ่ ผู้เข้ำร่วม 

4 กุมภาพันธ์ 
2559 

โครงการอบรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับการบริหาร
จัดการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
 

ห้องปฏิบัติการคอมฯ A 
ชั้น 3  อาคาร 12C  
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 

นางสาวระวิสุดา นารี 
นางสาววรรณ์มณี  บุญฟู 
นางสาวพรรณาภรณ์  พบัเกาะ 
นางเอมอัจฉริยา พีรทัตสุวรรณ 
นางสาวปิยะรัตน์  วงษช์าลี 
 

29 กุมภาพันธ์ 
2559 

โครงการอบรมสัมมนา 
ทบทวนความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ส าหรับส่วน
ราชการ 

ห้องประชุมมรกตอีสาน 
ชั้น 5 ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 

นางสาวภัณฑิรา  สุขนา 

1-2 เมษายน 
2559 

โครงการ “พัฒนา
เครือข่ายส านักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 9 มทร.” 
 

ณ ภูธาราฟ้า รีสอร์ท 
อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา 

นางสาวสมพินิจ  เหมืองทอง 
นางสาวภัณฑิรา  สุขนา 
นางสาววรรณ์มณี  บุญฟู 
นางสาวระวิสุดา  นารี 
นางถนอมศรี  สุทธิจันทร์ 
นางสาวพรรณาภรณ์  พับเกาะ 
นางเอมอัจฉริยา พีรทัตสุวรรณ 
นางสาวฐาณิญา  ทองประสาร 
นางสาวพนิดา  กาจกระโทก 
นางสาวจิราพร  วรทองหลาง 
นางสาวน้ าผึ้ง  ขอเชิญกลาง 
นางสาวณัฏฐนันท์  ไชยรัตน์ 
นางสาวชุลีพร  หิงไธสง 
นางสาวสุจิตรา  ประพฤติเป็น 
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ตารางที่ 27  รายละเอียดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง ของบุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล  
ประจ าปีงบประมาณ 2559  (ต่อ) 

วัน/เดือน/ป ี โครงกำร/กิจกรรม สถำนที่ ผู้เข้ำร่วม 
28  เมษายน  
2559 

โครงการประชุมสัมมนา
ขั้นตอนและแนวปฏิบตัิที่
ดีในการตรวจสอบและ
รวบรวมรายชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ห้อง 35-200-2  
อาคารส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 
 

นางสาวสมพินิจ  เหมืองทอง 
นางสาวภัณฑิรา  สุขนา 
นางสาววรรณ์มณี  บุญฟ ู
นางสาวระวสิุดา  นาร ี
นางถนอมศรี  สุทธจิันทร ์
นางสาวพรรณาภรณ์  พบัเกาะ 
นางเอมอัจฉริยา พีรทัตสุวรรณ 
นางสาวฐาณิญา  ทองประสาร 
นางสาวพนิดา  กาจกระโทก 
นางสาวจิราพร  วรทองหลาง 
นางสาวน้ าผึ้ง  ขอเชิญกลาง 
นางสาวณัฏฐนันท์  ไชยรัตน์ 
นางสาวปิยะรัตน์  วงษช์าลี 
นางสาวชุลีพร  หิงไธสง 
นางสาวสุจิตรา  ประพฤติเป็น 

29  เมษายน  
2559 

โครงการสัมมนาแนว

ปฏิบัติที่ดีในการ

ด าเนินการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา

ของนักศึกษาที่เข้าศึกษา

ในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน เพื่อรองรับ AEC 

 

ห้อง 35-200-2  
อาคารส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 

นางสาวสมพินิจ  เหมืองทอง 
นางสาวภัณฑิรา  สุขนา 
นางสาววรรณ์มณี  บุญฟ ู
นางสาวระวสิุดา  นาร ี
นางถนอมศรี  สุทธจิันทร ์
นางสาวพรรณาภรณ์  พบัเกาะ 
นางเอมอัจฉริยา พีรทัตสุวรรณ 
นางสาวฐาณิญา  ทองประสาร 
นางสาวพนิดา  กาจกระโทก 
นางสาวจิราพร  วรทองหลาง 
นางสาวน้ าผึ้ง  ขอเชิญกลาง 
นางสาวณัฏฐนันท์  ไชยรัตน์ 
นางสาวปิยะรัตน์  วงษช์าลี 
นางสาวชุลีพร  หิงไธสง 
นางสาวสุจิตรา  ประพฤติเป็น 
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ตารางที่ 27  รายละเอียดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง ของบุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล  
ประจ าปีงบประมาณ 2559  (ต่อ) 

วัน/เดือน/ป ี โครงกำร/กิจกรรม สถำนที ่ ผู้เข้ำร่วม 

20 มิถุนายน 2559  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการระบบติดตาม
โครงการออนไลน ์

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ A, B ชั้น 3 
อาคารส านักวิทยบรกิาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 

นางสาวภัณฑิรา  สุขนา 
นางสาววรรณ์มณี  บุญฟ ู
 

27-29 มิถุนายน 2559 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
เลือกใช้สถิติที่ถกูต้องและ
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ใน
งานวิจัย 

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 706  ชั้น 
7 อาคาร 34 (อาคาร
คณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์) 

นางสาวสมพินิจ  เหมืองทอง 
นางสาววรรณ์มณี  บุญฟ ู
นางสาวสุจิตรา  ประพฤติเป็น 
 

30 มิถุนายน ถึง           
1 กรกฎาคม 2559 

โครงการการบรหิารความ
เสี่ยง มทร.อีสาน 

ห้องประชุมเพชรไพลิน 
ชั้น 9 อาคาร 36 (คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์) 

นางสาวสมพินิจ  เหมืองทอง 
นางสาวภัณฑิรา  สุขนา 
นางสาววรรณ์มณี  บุญฟ ู
นางสาวปิยะรัตน์  วงษ์ชาลี 

11-12 กรกฎาคม 
2559 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการทีเ่ป็นเลิศ
ส าหรับบุคลากรด้านงาน
ทะเบียนและประมวลผล 

ห้องประชุมส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน อาคาร 35 ชัน้ 
2 

นางสาวสมพินิจ  เหมืองทอง 
นางสาวภัณฑิรา  สุขนา 
นางสาววรรณ์มณี  บุญฟ ู
นางสาวระวิสุดา  นาร ี
นางถนอมศรี  สุทธิจันทร ์
นางสาวพรรณาภรณ์  พับเกาะ 
นางเอมอัจฉริยา พีรทัตสุวรรณ 
นางสาวฐาณิญา  ทองประสาร 
นางสาวพนิดา  กาจกระโทก 
นางสาวจิราพร  วรทองหลาง 
นางสาวน้ าผึ้ง  ขอเชญิกลาง 
นางสาวณัฏฐนันท์  ไชยรัตน ์
นางสาวปิยะรัตน์  วงษ์ชาลี 
นางสาวชุลีพร  หงิไธสง 
นางสาวสุจิตรา  ประพฤติเป็น 
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ตารางที่ 27  รายละเอียดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง ของบุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล  
ประจ าปีงบประมาณ 2559  (ต่อ) 

วัน/เดือน/ป ี โครงกำร/กิจกรรม สถำนที ่ ผู้เข้ำร่วม 

11-13 
กรกฎาคม 
2559 

โครงการปฐมนิเทศ
ข้าราชการ พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 
พนักงานราชการ 
อาจารย์บรรจุใหม่ (สาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน)  ประจ าปี 
2559 

ห้องประชุมมรกตอีสาน 
ชั้น 5 อาคารส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ ภูธารา
ฟ้ารีสอร์ท อ าเภอวังน้ า
เขียว จ.นครราชสีมา 

นางถนอมศรี  สุทธิจันทร์ 

1-2 สิงหาคม 
2559 

โครงการธนาคารหน่วย
กิต : การศึกษาเป็น
รายวิชา 

ห้องประชุมส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
อาคาร 35 ชั้น 2 

นางสาวฐาณิญา  ทองประสาร 
นางสาวพรรณาภรณ์  พับเกาะ 
นางถนอมศรี  สุทธิจันทร์ 

5 สิงหาคม 
2559 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการระบบ
ฐานข้อมูล ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 

ห้อง 19-213  ชั้น 2 
อาคาร 19 ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

นางถนอมศรี  สุทธิจันทร์ 
นางสาวสุจิตรา  ประพฤติเป็น 
นางสาวพนิดา  กาจกระโทก 

29-30 สิงหาคม 
2559 

โครงการการควบคุม
ภายใน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

ห้องประชุมเพชรไพลิน  
ชั้น 9 อาคาร 36 (คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์) 

นางสาวภัณฑิรา  สุขนา 
นางสาววรรณ์มณี  บุญฟู 
นางสาวปิยะรัตน์  วงษ์ชาลี 
 

19-20 
กันยายน 2559 

โครงการฝึกอบรมเพ่ือ
ส่งเสริมเอกภาพและ
กระบวนทัศน์ด้านวิเทศ
สัมพันธ์ และพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษแก่
นักวิเทศสัมพันธ์ เพ่ือ
ก้าวทัน AEC 

ห้องประชุมมรกตอีสาน 
ชั้น 5  อาคารส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

นางสาวณัฏฐนันท์  ไชยรัตน์ 
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รูปที่ 25 สถิติการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม ของบุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล 
           ประจ าปีงบประมาณ  2559 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

รูปที่ 26 ประเภทการพัฒนาตนเอง ของบุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล 
             ประจ าปีงบประมาณ  2559 
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ผลกำรพัฒนำงำน ของงำนทะเบียนและประมวลผล 

1. ภำระงำนที่ด ำเนินงำนเรียบร้อยแล้ว มีดังนี้ 

 กำรจัดท ำคู่มือประชำชน  ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก ตามที่ส านักงาน 
ก.พ.ร. ก าหนด โดยจัดท าการลดรอบระยะเวลาการให้บริการ 2 กระบวนงานดังนี้ 
 กระบวนงานที่ 1   กระบวนงานการขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา (กรณีนักศึกษาปัจจุบัน) 
 กระบวนงานที่ 2  กระบวนงานการขอใบรับรองผลการศึกษา (กรณีนักศึกษาปัจจุบัน) 

 ระบบ Barcode  โดยน าระบบ Barcode มาใช้ในกระบวนงำนรับรำยงำนตัวนักศึกษำ
ใหม่  ซึ่งท าให้สามารถลดจ านวนบุคลากรในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก  
ถูกต้อง และรวดเร็ว 

 กำรขอเอกสำรทำงกำรศึกษำออนไลน์ ผ่ำนระบบบริกำรกำรศึกษำ โดยนักศึกษาสามารถ
ขอเอกสารทางการศึกษาส าหรับนักศึกษาปัจจุบัน ผ่านระบบได้ 

 สรุปจ ำนวนโครงกำรที่ได้จัดท ำในปีงบประมำณ 2559 ที่เรียบร้อยแล้วดังนี้ 
 1.  โครงการสัมมนาขั้นตอนและแนวปฏิบัติที่ดีในการตรวจสอบและรวบรวมรายชื่อผู้ส าเร็จ

การศึกษา โดยจัดท าโครงการในวันที่ 28 เมษายน 2559   
  ผลการด าเนินงานมีดังนี้ 
  -  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 88.72 
  -  ได้ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อและเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมัติให้

ประกาศนียบัตรและปริญญา ต่อสภามหาวิทยาลัย 
  -  ได้รูปแบบการเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
  -  ได้แนวปฏิบัติในการออกเอกสารทางการศึกษา 
 2.  โครงการสัมมนาแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาของ

นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเพ่ือรองรับ AEC โดยจัดท าโครงการในวันที่ 
29 เมษายน 2559   

  ผลการด าเนินงานมีดังนี้ 
  -  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 88.11 
  -  ได้แนวปฏิบัติในการตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาของนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 3.  โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่เป็นเลิศส าหรับบุคลากรด้านงานทะเบียนและ

ประมวลผล โดยจัดท าโครงการในวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2559   
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  ผลการด าเนินงานมีดังนี้ 
  -  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 84.83 
  -  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจถึงเทคนิค วิธีการและแนวทางการให้บริการที่ได้

มาตรฐาน 
  -  บุคลากรได้รับความรู้มารยาทสังคม และสามารถน ามาพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ ทั้ง

ในเรื่องการแต่งกาย  การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะ และให้บริการด้วยความเต็มใจแก่ผู้มารับบริการ  “มี
หัวใจบริการ”  คือ บริการด้วยหัวใจ สามารถสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจ และครองใจผู้มารับ
บริการได้อย่างยั่งยืน 

 
2. ภำระงำนที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร มีดังนี้ 

 กำรปรับปรุงเอกสำรทำงกำรศึกษำ (กระดำษส ำหรับจัดท ำใบ Transcript)  เพ่ือให้มี
เอกลักษณ์ และป้องกันการปลอมแปลงเอกสารทางการศึกษา โดยในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการจัดซื้อ 

 กำรขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำธรรมเนียม จากฉบับละ 20 บาท เป็น ฉบับละ 50 บาท  
ดังแสดงในตารางที ่28 
 
ตารางที่ 28 อัตราค่าธรรมเนียมเอกสาร 

รำยกำร อัตรำค่ำธรรมเนียมเดิม อัตรำค่ำธรรมเนียมใหม่ 
1.  ใบรายงานผลการศึกษา  

(Transcript) 
20 50 

2.  ใบรับรอง 20 50 
   

 อยู่ในระหว่างด าเนินการเนื่องจากงานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา จะด าเนินการ
ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าประกาศ 
 
3. ภำระงำนที่ต้องพัฒนำ 

 กำรเพิ่มเติม Barcode หรือคิวอำร์โค้ด  ลงในเอกสารทางการศึกษา (Transcript)  เพ่ือ
สร้างคุณค่าให้กับเอกสารทางการศึกษา 
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บริหำรงำนด้วยระบบธรรมำภิบำล  มีควำมโปร่งใส  มั่นใจ  ตรวจสอบได ้

 เป้ำประสงค์  :  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สร้างระบบการก ากับดูแลตนเองที่ดี  เกิดความ
โปร่งใส  มั่นใจและสามารถตรวจสอบได้   บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตส านึก  ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้รับบริการ           
 ในด้านการให้บริการ งานทะเบียนและประมวลผล ได้ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เรื่อง การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ประจ าปีการศึกษา 2559  
เพ่ือให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 3  “ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ”  บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยงานทะเบียนและประมวลผล ได้เสนอ
กระบวนงานเพ่ือรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการจ านวน 2 กระบวนงาน โดยได้ก าหนดไว้ในคู่มือ
ประชาชน  ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558  เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงานของรัฐและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในการสืบค้นคู่มือส าหรับ
ประชาชนได้โดยง่าย ได้แสดงไว้ในตารางที่ 29 และได้เผยแพร่คู่มือประชาชนผ่านเว็บไซต์ของศูนย์รวม
ข้อมูลเพ่ือติดต่อราชการ (https://www.info.go.th) ดังแสดงในรูปที่ 27 และได้ท าบันทึกขอความ
อนุเคราะห์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือติดตั้งแบนเนอร์ของส านักงาน ก.พ.ร. บน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (https://www.rmuti.ac.th) ดังได้แสดงไว้ในรูปที่ 28 
 
ตารางที่ 29  กระบวนงานที่รักษามาตรฐานระยะการให้บริการ ของงานทะเบียนและประมวลผล 
                ประจ าปีการศึกษา 2559 

ชื่อกระบวนงำน 
จ ำนวนขั้นตอนในกำร 

ให้บริกำรทั้งหมด 
(ขั้นตอน) 

ระยะเวลำมำตรฐำน 
ที่ให้บริกำร 

(วัน/ชั่วโมง/นำที) 
1. การขอใบรับรองผลการศึกษา ส าหรับ

นักศึกษาปัจจุบัน 
6 20 นาที 

2. การขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาปัจจุบัน 

6 20 นาที 

 

บทที่ 6  ยุทธศำสตร์ที่ 4   
 

https://www.info.go.th/
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รูปที่ 27 เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (https://www.info.go.th) 
 

https://www.info.go.th/
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รูปที่ 28 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (https://www.rmuti.ac.th) 
 

https://www.rmuti.ac.th/
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 งานทะเบียนและประมวลผล ได้ด าเนินการตามประกาศเป้าหมายคุณภาพ ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ประจ าปีการศึกษา 2559   ดังรูปที่ 29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 29 ประกาศส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง เป้าหมายคุณภาพ ส านักส่งเสริม 
                  วิชาการและงานทะเบียน ประจ าปีการศึกษา 2559 

บทที่ 7  ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพ   
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โดยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลและประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเป้าหมายคุณภาพ 
หน่วยงานสายสนับสนุน ของส านักส่เสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจ าปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยแยกการประเมินเป็น 5 มิติ  ได้แก่   
 มิติที่ 1  มิติด้านประสิทธิผล  จ านวน 1 ตัวบ่งชี้   
 มิติที่ 2  มิติด้านคุณภาพ  จ านวน 2 ตัวบ่งชี้   
 มิติที่ 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน  จ านวน 4 ตัวบ่งชี้   
 มิติที่ 4  มิติด้านการพัฒนาหน่วยงาน  จ านวน 3 ตัวบ่งชี้   
 มิติที่ 5  มิติด้านพันธกิจหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัย จ านวน 3 ตัวบ่งชี้   
 
 ในการประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเป้าหมายคุณภาพฯ งานทะเบียนและประมวลผล 
รับการประเมิน 3 มิติ จ านวน 7 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ คือ 
 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน   

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการ   

  ตัวบ่งชี้ที่ 4 ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง 
  ตัวบ่งชี้ที่ 6 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการกิจกรรม 5ส (มทร.อีสาน 3)  
 มิติที่ 4 มติิด้านการพัฒนาหน่วยงาน   

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ภายในหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามคู่มือขั้นตอนการท างาน (PM)         
ที่หน่วยงานรับผิดชอบ  

 ดังแสดงผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามมิติคุณภาพในตารางที่ 30 และแสดงการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินในตารางที่ 31 
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ตารางที่ 30  ตารางผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามมิติคุณภาพ 

ตวัตัง้

ตวัหาร

12 0.00 0.0000

10 4.14 0.5447

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 10 5.00 4.14 0.5447

44 4.55 2.6316

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉล่ีย

ถ่วงน้ าหนกัในการรักษามาตรฐานระยะ

เวลาการให้บริการ

10 5.00 5.00 0.6579

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ระดับความส าเร็จของการจดัการความรู้ 12 5 ข้อ 5.00 0.7895

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับความส าเร็จของการบริหารความเส่ียง 10 5 ข้อ 3.00 0.3947

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ระดับความส าเร็จในการด าเนนิการกิจกรรม 5ส 

(มทร.อีสาน 3)
12 5 ข้อ 5.00 0.7895

22 3.55 1.0263

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจดัการภายใน

หนว่ยงาน

10 5 ข้อ 3.00 0.3947

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานตามคู่มือ

ขั้นตอนการท างาน (PM)  ที่หนว่ยงานรับผิดชอบ 12 5 ข้อ 4.00 0.6316

76 4.20

คะแนน

ถ่วงน้ าหนัก

0.0000

หมายเหต ุ: ช่องผลการด าเนนิงาน ให้ระบุตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินส าหรับตัวบ่งชี้นัน้ ๆ  เช่น  ระบุเป็นค่าร้อยละ  หรือ

ระบุเป็นสัดส่วน  หรือระบุเป็นคะแนน  หรือระบุเป็นจ านวน  หรือระบุเป็นข้อ

มติทิี่ 1  มติดิา้นประสิทธผิล

มติทิี่ 2  มติดิา้นคุณภาพ

มติทิี่ 3  มติดิา้นประสิทธภิาพของการปฏบิัตงิาน

4

0.00

5

5

3

มติทิี่ 4  มติดิา้นการพัฒนาหน่วยงาน

ตัวบ่งชี้ที่ 1

ร้อยละ 75

ร้อยละ 82.79

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้

ของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

(มทร.อีสาน 2)

12 ไม่ขอรับการประเมินฯ

ร้อยละที่ลดลงของ

ระยะเวลา (1) 77.44

(2) 70.16

ภาพรวม

3

คะแนน

ที่ได้
มติ ิ/ ตวับ่งชี้ เป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน

ผลลัพธ ์

(%หรือ

สัดส่วน)

น้ าหนัก
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ตารางที่ 31 วิเคราะห์ผลการประเมิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I P O รวม

12 0.00 0.00

10 4.14 4.14 ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ
10 4.14 4.14

ดี

44 4.41 4.00 4.55 ดมีาก

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉล่ีย

ถ่วงน้ าหนกัในการรักษามาตรฐานระยะ

เวลาการให้บริการ

10 4.00 4.00 ดี

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

22 3.55 3.55 ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจดัการภายใน

หนว่ยงาน

10 3.00 3.00

พอใช้

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานตาม

คู่มือขั้นตอนการท างาน (PM)  ที่หนว่ยงาน

รับผิดชอบ

12 4.00 4.00

ดี

76 4.07 4.07 4.20 ดี
ดี ดี ดี

12 0.00 0.00

ตอ้งปรับปรุงเร่งดว่น

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 ช่วยกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้สามารถ
ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงได้ให้ความร่วมมือและพร้อมใจเข้าร่วมโครงการ และ
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ แต่ละปีงบประมาณ ตามล าดับภาพกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

 

 บุคลกรงานทะเบียนและประมวลผล เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 4 : 
NRRU Show & Share  2015   ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ระหว่างวันที่  19 – 20  พฤศจิกายน  2558        

ดังแสดงในรูปที่ 30 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 30 กิจกรรมมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 4 : NRRU Show & Share  2015 

บทที่ 8  กำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ  
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 ช่วงเช้าของวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (คุณย่าโม)บุคลากร
ของงานทะเบียนและประมวลผล ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา) 
โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย เป็นประธานในพิธี ดังแสดงในรูปที่ 31 

 
 

 

 

 

 

 

 

 รูปที่ 31 ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 
 
 

 ภาพบุคลากรของงานทะเบียนและประมวลผล เข้าร่วมพิธีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยท าหน้าที่รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน ดังแสดงในรูปที่ 32 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 32 ร่วมงานส่งท้ายปีเก่า 2558 ต้อนรับปีใหม่ 2559  
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 วันที่  28  ธ.ค. 58 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดให้มีโครงการสานกีฬาสาน
สัมพันธ์น้องพ่ี สวท. ครั้งที่ 3  ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้ท ากิจกรรมร่วมกัน โดยได้มีการแบ่งกลุ่ม
เพ่ือแข่งขันกีฬาและท ากิจกรรมกลุ่มเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ และเพ่ือความสมัครสมานสามัคคีกัน และ
ในช่วงค่ าก็ได้มีกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สวท.  (ธีมย้อนเวลาหาอดีตในวัยเรียน) ดังแสดงในรูปที่ 
33 – 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 33 ภาพกิจกรรมสานกีฬาสานสัมพันธ์น้องพ่ี สวท. ครั้งที่ 3 
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 “ย้อนเวลาหาอดตีในวยัเรียน” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 34 ภาพกิจกรรมย้อนเวลาหาอดีตในวัยเรียน 
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 ตามท่ีส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ ให้
ด าเนินการจัดสอบ V-NET  ระหว่างวันที่  20-21 กุมภาพันธ์ 2559 คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมหาวิทยาลัยฯ เป็นศูนย์สอบรับผิดชอบ 3 จังหวัด คือ นครราชสีมา  
บุรีรัมย์  และชัยภูมิ  บุคลากรงานทะเบียนและประมวลผลได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินงานใน
การประสานงานรับ - ส่งข้อสอบไปยังสนามสอบต่าง ๆ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของซอง
กระดาษค าตอบและซองข้อสอบก่อนน าส่งคณะท างานเพ่ือประสาน สทศ. ต่อไป  ดังแสดงในรูปที่ 35 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปที่ 35 การจัดสอบ V-NET 

 

 การเตรียมความพร้อม (Pre-Audit)  ระบบบริหารคุณภาพ  เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 59  บุคลากร
งานทะเบียนได้ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เตรียมความพร้อมด้าน
เอกสารหลักฐานก่อนรับการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001  กับสถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ (MASCI) กิจกรรมย่อยที่ 2 : การตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ ขั้นตอนที่ 1  ซึ่งจะมีการ
ตรวจประเมินในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559  ดังแสดงในรูปที่ 36 – 37 
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รูปที่ 36 การเตรียมความพร้อมด้านเอกสารก่อนรับตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ (Pre-Audit) 

 
 

 

 

 

 

รูปที่ 37 รับตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ขั้นตอนที่ 1 

 

 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการประเพณีฮดสรงในเทศกาลสงกรานต์ 2559  บุคลากรของ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้จัดพานดอกไม้สดประดิษฐานองค์
พระพุทธรูปน าเข้าร่วมพิธี เพื่อให้ผู้มาร่วมงานได้สรงน้ าพระขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคล ดังแสดงในรูป    
ที่ 38 
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รูปที่ 38 ร่วมโครงการประเพณีฮดสรงสงกรานต์ ปีพุทธศักราช 2559 
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 งานทะเบียนและประมวลผล จัดประชุมบุคลากรตามปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจ าปี
การศึกษา 2559  โดยจัดให้มีการประชุมบุคลากรเดือนเว้นเดือน ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน งานทะเบียน
และประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจ าปีงบประมาณ 2559  ดังแสดงในตารางที่ 
32  เพ่ือติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของแต่ละแผนกงาน พร้อมปรึกษาหารือถึง
ปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไขปรับปรุง เพ่ือให้งานที่ได้รับมอบหมายบรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังแสงในรูป
ที่ 39  โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ 

1. ประชุมครัง้ที่  6/2558  วันที่  24  พฤศจิกายน  2558 
2. ประชุมครั้งที่  1/2559  วันที่  26  มกราคม  2559   
3. ประชุมครั้งที่  2/2559  วันที่  28  มีนาคม  2559 
4. ประชุมครั้งที่  3/2559  วันที่  30  พฤษภาคม  2559 
5. ประชุมครั้งที่  4/2559  วันที่  ๑ มิถุนายน  2559 (เป็นการประชุมกรณีเร่งด่วน คือการ

ขอเอกสารออนไลน์ เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลามาตรฐาน) 
6. ประชุมครั้งที่  5/2559  วันที่  29  กรกฎาคม  2559 
7. ประชุมครั้งที่  6/2559  วันที่  22  กันยายน 2559 

 

ตารางที่ 32 ปฏิทินการปฏิบัติงาน งานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
     ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รบัผิดชอบ หมายเหตุ

P

A

P

A

P

A

P

A

ประชมุคณะกรรมการประจ าส านักฯ  (สวท.) P

(วนัพธุ  สัปดาหท่ี์ 4  ของทุกเดือน) A

ประชมุคณะกรรมการบริหารส านักฯ  (สวท.) P

(วนัศุกร์  สัปดาหท่ี์ 3  ของทุกเดือน) A

ประชมุบคุลากรส านักฯ  (สวท.) P

(วนัศุกร์  สัปดาหท่ี์ 2  ของทุก 4 เดือน) A

P

A

ก.ย. 59

ประชมุสภามหาวทิยาลัยฯ

ประชมุสภาวชิาการ มทร.อสีาน

ประชมุคณะกรรมการบริหาร มทร.อสีาน

ประชมุคณะกรรมการบริหารศูนยก์ลาง มทร.อสีาน

ประชมุงานทะเบยีนและประมวลผล

มี.ค. 59 ม.ย. 59 พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59ปปีฏทินิ ต.ค. 58 พ.ย. 58 ธ.ค. 58 ม.ค. 59 ก.พ. 59

ปงีบประมาณ  2559

ปฏิทนิการปฏิบตังิาน  งานทะเบยีนและประมวลผล   ส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีน   ปงีบประมาณ  2559
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รูปที่ 39 ประชุมบุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 

 

 ประชุมร่วมกันคณะ 4 คณะ  เมื่อวันที่  4  กรกฎาคม  2559  เวลา  09.00 – 12.30 น. 
งานทะเบียนและประมวลผลได้ประชุมร่วมกับคณะทั้ง 4 คณะ เพ่ือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ร่วมกัน ดังแสดง
ในรูปที่ 40  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. การด าเนินงานลงทะเบียน ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2559 

2. เพ่ือการพิจารณาขออนุมัติรายการ เพิ่มรายวิชา การลดถอนรายวิชาล่าช้าของอาจารย์ 
3. การเปลี่ยนหรือ ย้ายสาขาว ภายในคณะ/ต่างคณะ และการโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

4. กระบวนการด าเนินการ ส าหรับนักศึกษาท่ีเรียนข้ามวิทยาเขต 

5. ให้คณะส่งผลการเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
6. การแก้ไขค่าระดับคะแนน ในกรณีท่ีอาจารย์ผู้สอนบันทึกคะแนนนักศึกษาผิดพลาด 
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7. การรวบรวม “ใบส่งระดับคะแนนตัวอักษร” ประจ าภาคการศึกษา 

8. พิจารณาการประมวลผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2558 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 40 บุคลากรงานทะเบียนและประมวลผลประชุมร่วมกับคณะทั้ง 4 คณะ 

 

 การด าเนินการขั้นตอนต่าง ๆ  เพื่อเตรีมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 
ประจ าปีการศึกษา 2557  แผนกงานส าเร็จได้ด าเนินการจัดเตรียมใบปริญญาและมีขั้นตอนการด าเนินการ  
ดังแสดงในรูปที่ 41  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 การจัดท าใบปริญญาพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอผู้มีอ านาจลงนาม  

 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของใบปริญญาอีกครั้ง ก่อนน าใส่ปกปริญญา และ
บรรจุกล่องโดยแยกเป็นคณะ ภาคเช้า – บ่าย  

 การขีดชื่อบัณฑิตที่ขาดซ้อมย่อย  

 การดึงปกปริญญาของบัณฑิตที่ขาดซ้อมย่อย   
 การขนปกปริญญาบัตรไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 การขีดรายชื่อบัณฑิตที่ขาดซ้อมใหญ่ 
 การล าเลียงปกปริญญาเข้าชั้นวาง เพื่อเตรียมสายพานล าเลียงปกปริญญาบัตร ในวัน

พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 
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รูปที่ 41 การการด าเนินการขั้นตอนต่าง ๆ  เพ่ือเตรีมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 
           ประจ าปีการศึกษา 2557 

 
 การด าเนินการในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29  ประจ าปีการศึกษา 2557 ณ 

หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จังหวดัประทุมธานี  โดยบุคลากรงานทะเบียนและ
ประมวผล ท าหน้าที่คณะกรรมการสายพานล าเลียงปกปริญญาบัตร  ในการด าเนินการอยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของหัวหน้างานทะเบียนและประมวผล รองผู้อ านวยการงานทะเบียนและประมวลผล และ
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือคอยให้ค าแนะน าและช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
กรณีต่าง ๆ จึงท าให้สามารถด าเนินงานส าเร็จลุล่วงด้วยดี ดังแสดงในรูปที่ 42 
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รูปที่ 42 บุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล ท าหน้าที่สายพานล าเลียงปกปริญญาบัตร 
                      ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29  ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

 จากความตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ของบุคลากรงานทะเบียนและ
ประมวลผล ซึ่งทุ่มเททั้งแรงใจ แรงกาย และสติปัญญาในการท างานเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและบรรลุ
ตามเป้าหมาย ผู้บริหารให้ความส าคัญในเรื่องขวัญและก าลังใจ จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ก าลังใจในโอกาสต่าง ๆ  เช่น งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้เลื่อนต าแหน่งหน้าที่การงาน  การ
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รับประทานอาหารร่วมกันและให้ของขวัญในวันคล้ายวันเกิดของบุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล  
เป็นต้น ดังแสดงในรูปที่ 43 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 43 การให้ขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลำกรงำนทะเบียนและประมวลผล 

 



 

 

75 รายงานประจ าปงีบประมาณ  2559   

 

นางสาวสมพินิจ  เหมืองทอง 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ 
โทรศัพท์  0 4423 3000  ต่อ 2751 

Somphinith.mu@rmuti.ac.th 
 

รองผู้อ านวยการงานทะเบียนและประมวลผล 
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นางสาวภัณฑิรา  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 



 

 

 

 

 
 


