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ค ำน ำ 
 

งานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจ าปีงบประมาณ 2560 งานทะเบียน
และประมวลผล จึงขอรายงานผลการด 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 2560  ฉบับนี้  งาน
ทะเบียนและประมวลผลรวบรวมผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน พร้อมแสดงภาพกิจกรรมประกอบ  โดยงานทะเบียนและประมวลผลได้รับ ความร่วมมือ
จากคณะผู้บริหาร และบุคลากร จึงท าให้รายงานประจ าปีฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี 

งานทะเบียนและประมวลผล ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร บุคลากร และเพ่ือนร่วมงานทุก
ท่าน ส าหรับก าลังใจและความร่วมมือปฏิบัติงาน สนับสนุนให้ภารกิจของงานทะเบียนและประมวลผล
ด าเนินไปได้ด้วยดีและประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้  
 

 

งานทะเบียนและประมวลผล 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารจากรองผูอ้ านวยการฝ่ายทะเบยีนและประมวลผล 

 งานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงาน          

ที่รับผิดชอบในการประสานงานและการจัดการเรียนการสอน โดยด าเนินการด้านงานทะเบียนและ

ประมวลผล ด้านงานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา และด้านงานส าเรจ็การศึกษา  

 การจัดท ารายงานประจ าปี 2560 ฉบับน้ี เป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์

ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ช่วงปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 

2560) ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การสร้างความเช่ือมั่นด้านบริการ การท างานบูรณาการแบบมี

เครือข่าย การสร้างบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง และการบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล 

รวมถึงการรายงานกจิกรรมต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา 

 ทั้งน้ีภารกิจที่ส าเร็จลุล่วงมาได้ด้วยดีในรอบปีที่ผ่านมา เป็นผลเน่ืองมาจากความร่วมมือ  

ร่วมใจของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทั้งน้ีในนามของ

งานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแสดงความขอบคุณทุกท่าน

ด้วยความจริงใจมา ณ โอกาสน้ี 

 

(นางสาวสมพินิจ  เหมืองทอง) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 





 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สารจากหวัหนา้งานทะเบยีนและประมวลผล 

 รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน  ได้รวบรวมผลงานและความก้าวหน้าในการด าเนินงาน โดยสรุปงานตาม

ประเดน็ยุทธศาสตร์ดังน้ี  [1] สร้างความเช่ือมั่นด้านบริการที่ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

[2] ระบบการท างานแบบบูรณาการ ที่มีเครือข่ายทุกฝ่ายและสังคมภายนอกมีส่วนร่วม  [3] สร้าง

บุคลากรที่ มีสมรรถนะสูง พร้อมมีความสามารถเรียนรู้ คิดริเ ร่ิม ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม               

[4] บริหารงานด้วยระบบธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส มั่นใจ ตรวจสอบได้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 น้ี งานทะเบียนและประมวลผล มีความมุ่งเน้นที่จะพัฒนางานด าเนินงานในเชิงรุก เพ่ือแสดงให้

เหน็ความมุ่งมั่นในการพัฒนางาน น าระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน ปรับปรุง

การออกเอกสารทางการศึกษาให้มีเอกลักษณ์ รวมถึงมีการจัดการความรู้ ซ่ึงในปีงบประมาณ 2560 น้ี 

ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประกวดการจัดการความรู้ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ เพ่ือพัฒนาบุคลากร 

และยกระดับการท างานใด้ดีย่ิงขึ้นไป 

 ในนามของงานทะเบียนและประมวลผล ขอขอบพระคุณผู้บริหาร บุคลากร และงานต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน รวมถึงสนับสนุนการพัฒนางานทะเบียนและ

ประมวลผลให้เกดิผลสมัฤทธิ์ในการปฏบัิติงานตามแผนงานที่ต้ังไว้  

 
 

(นางสาวภัณฑริา   สขุนา) 

หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล 
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ชื่อหน่วยงำน 

งำนทะเบียนและประมวลผล 

ที่ตั้งหน่วยงำน 
งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ตั้งอยู่

บริเวณชั้นที่ 2  ของอาคารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35)  โดยที่อยู่เพื่อการ
ติดต่อทางไปรษณีย์ คือ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน เลขที่ 744 ถนนสุรนารายณ์  ต าบลในเมือง   อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา  30000  
โทรศัพท์  0 4423 3000 ต่อ 2751 – 8  โทรสาร  0 4423 3052  และเว็บไซต์  
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  

บทท่ี  1  บทน ำ 

 



 

 

2 รายงานประจ าปีงบประมาณ  2560   

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

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

1. แผนกงานทะเบียนและประมวลผล 
2. แผนกงานตรวจสอบและรับผลการศึกษา 
3. แผนกงานส าเร็จการศึกษา 

 
 โดยแต่ละแผนกงานมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

1) แผนกงำนทะเบียนและประมวลผล มีหน้าที่และรับผิดชอบในการประสานงาน การ
ด าเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษา การรับรายงานตัวนักศึกษา การลงทะเบียนรายวิชา งานบัตร
ประจ าตัวนักศึกษา และการประมวลผลการศึกษา 

2) แผนกงำนตรวจสอบและรับผลกำรศึกษำ มีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำร
ประสำนงำน การด าเนินการงานสารบรรณของงานทะเบียนและประมวลผล ตรวจสอบคุณวุฒิ
ทางการศึกษาของนักศึกษาใหม่ทั้งในและต่างประเทศ ตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้ส าเร็จ
การศึกษา ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ และออกเอกสารรับรองทางการ
ศึกษา  

3) แผนกงำนส ำเร็จกำรศึกษำ มหีน้าที่และรับผิดชอบในการประสานงาน การ
ด าเนินการขอส าเร็จการศึกษาและขออนุมัติส าเร็จการศึกษา ออกเอกสารทางการศึกษาให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 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   จนัทร์ศิริสิร 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 

 

วิทยำลยันวัตกรรมวชิำชีพ 

 

แผนกงำนแผนและ 

ประกันคุณภำพ 

 

ส ำนักศึกษำทั่วไป 

 

แผนกงำนบริหำรงำนทั่วไป 

แผนกงำนวิชำกำรและ

ประเมินผล 

แผนกงำนบริหำรหลักสูตร

วิชำศึกษำทั่วไป 

กำรบริหำรงำนขึ้นตรงต่ออธิกำรบดี 

 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

 

งำนบริหำรงำนทั่วไป 

 

แผนกงำนธุรกำรส ำนัก 

แผนกงำนแผน/ประกนัคุณภำพ 

แผนกงำนรับเข้ำและพิธี

พระรำชทำนปริญญำบัตร

กำรศึกษำ 

รายงานประจ าปีงบประมาณ
  2560    
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 โครงสร้ำงกำรบริหำร งำนทะเบียนและประมวลผล 

 

                        

 

                             

 

                       

 

                        

 

                        

 

                          

 

                            

 

                         

 

                         
                                     

 

                     
                             

 

                        
                                 

 

                      
                                      

 

                     
                              

 

                      

 

                           

 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำร งำนทะเบียนและประมวลผล 

 หัวหน้าแผนกงานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา 
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งำนทะเบียนและประมวลผลได้แบ่งหน่วยงำนย่อยภำยในและก ำหนดควำมรับผิดชอบเป็นแผนก

งำน 3 แผนกงำนดังต่อไปนี้ 
 

 1.  แผนกงำนทะเบียนและประมวลผล 

1.1  ด าเนินด้านการขึ้นทะเบียนนักศึกษา และการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 

 บันทึกข้อมูลพ้ืนฐานในระบบบริการการศึกษา  

 ด าเนินการด้านงานขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

 ด าเนินการสร้างกลุ่มเรียน และจัดนักศึกษาเข้ากลุ่มเรียนในระบบบริการการศึกษา  

 จัดท ารายชื่อนักศึกษาใหม่ 

 ด าเนินการด้านงานรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 

 ตรวจสอบเอกสารประวัตินักศึกษาและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 

 จัดเก็บเอกสารประวัตินักศึกษา 
1.2  ด าเนินงานด้านการลงทะเบียนรายวิชา 

 บันทึกข้อมูลพ้ืนฐานในระบบบริการการศึกษา  

 ประสานงานและด าเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้นักศึกษา คณาจารย์และผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ 

 ด าเนินการด้านงานลงทะเบียนรายวิชา 

 ด าเนินการบันทึกข้อมูลตามใบค าร้องของนักศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา 

 ด าเนินการพิมพ์รายชื่อนักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนรายวิชา 

 ด าเนินการจัดท าประกาศถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา 

 ด าเนินการบันทึกสถานะนักศึกษาตามประกาศถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียน
นักศึกษา ในระบบบริการการศึกษา 

 ด าเนินการบันทึกข้อมูลตามใบค าร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาผ่านระบบบริการ
การศึกษา 

 บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยของนักศึกษาตามค าสั่งของมหาวิทยาลัยฯ 

 ด าเนินการจัดท าประกาศคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 

 ด าเนินการบันทึกข้อมูลการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาในระบบบริการ
การศึกษา 

 ด าเนินการบันทึกข้อมูลการโอนย้ายของนักศึกษาในระบบบริการการศึกษา 
1.3  ด าเนินงานด้านงานบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
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 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 าภาค
การศึกษา 

 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 จากระบบบริการ
การศึกษา 

 คัดแยกหลักฐานทางการศึกษาของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา แยกตามสถานศึกษา 
จังหวัด  ประเทศ 

 จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาไปยังสถานศึกษา 

 ตรวจสอบและรับผลการตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา 

 บันทึกผลการตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา 

 จัดเก็บไฟล์ข้อมูล และเก็บหลักฐาน 
2.3   ด าเนินงานตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษา ให้กับหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชน (ภายในประเทศและต่างประเทศ) 



 

 

10 รายงานประจ าปีงบประมาณ  2560   

 จัดท าฐานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาทุกภาคการศึกษา แยกเป็นวิทยาเขต  

 ของแต่ละปีการศึกษา 

 ด าเนินการตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณวุฒิผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

 พิมพ์หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา 

 จัดเก็บไฟล์ข้อมูล และจัดเก็บเอกสารหลักฐาน 
2.4    ด าเนินงานออกเอกสารรับรองทางการศึกษา  

 ใบรับรองการเป็นนักศึกษา   

 ใบรับรองความประพฤติ   

 ใบรับรองผลการศึกษา   

 หนังสือรับรองอ่ืน ๆ  
      2.5   ด าเนินงานจัดพิมพ์และจัดเก็บเอกสารต้นฉบับของนักศึกษาท่ีไม่ส าเร็จการศึกษา (ออกตาม

สาเหตุ 8 ประเภท ตามข้อบังคับฯ) 

 จัดพิมพ์เอกสารต้นฉบับ (หนังสือรับรองผลการศึกษา) พร้อมใบรายชื่อนักศึกษา 

 จัดท าไฟล์ข้อมูล 

 จัดเก็บเอกสารต้นฉบับ โดยเก็บแทรกในซองเอกสารผู้ส าเร็จการศึกษา 

 จัดเก็บไฟล์ข้อมูล ไว้ใช้อ้างอิง 
     2.6   ด าเนินงานประชุม ของงานทะเบียนและประมวลผล 

 จัดท าหนังสือเชิญประชุม พร้อมขอวาระการประชุมจากแผนกงานที่เกี่ยวข้อง 

 จัดท าระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม พร้อมส าเนาเอกสารแนบ 

 ด าเนินการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม 
2.7    ด าเนินงานกิจกรรม 7ส ของงานทะเบียนและประมวลผล 

 เตรียมการจัดกิจกรรม 7ส ประจ าปีการศึกษา 

 จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง รับการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส  (ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2) 

 รายงานสรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 
2.8 ด าเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ของงานทะเบียนและประมวลผล 

 เตรียมด าเนินงานจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจ าปี 

 เสนอประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ 

 ด าเนินการหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด และรวบรวมองค์ความรู้ แนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
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 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 ารูปเล่มรายงาน
ประจ าปี 

 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
 

 3.  แผนกงำนส ำเร็จกำรศึกษำ 

       3.1  ด าเนินการด้านงานขอส าเร็จการศึกษาและขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 

 จัดท าประกาศแจ้งก าหนดการขอส าเร็จการศึกษาประจ าภาคการศึกษา 

 ด าเนินการจัดพิมพ์หนังสือแจ้งนักศึกษา ให้ขอส าเร็จการศึกษาประจ าภาคการศึกษา 

 ด าเนินการตามค าร้องของนักศึกษาที่ต้องการจะส าเร็จการศึกษา (กรณีขอส าเร็จล่าช้า) 

 ตรวจสอบส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ประจ าภาค
การศึกษา 

 รับและตรวจสอบใบรายงานผลการศึกษาแบบสะสม ตรวจสอบส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา (ในส่วนของเอกสาร) 
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 จัดพิมพ์หนังสือ จัดท าฐานข้อมูลผู้ขอส าเร็จการศึกษา เพื่อจัดส่งรายชื่อผู้ยื่นส าเร็จ
การศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาไปยังคณะ 

 จัดท าประกาศแจ้งรายชื่อผู้ยื่นขอส าเร็จการศึกษาประจ าภาคการศึกษา (ประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางต่าง ๆ) 

 จัดระบบและตรวจสอบ จัดเก็บเอกสารใบรายงานผลการศึกษา  

 ประสานแจ้งวิทยาเขตท้ัง 4 แห่ง และคณะต่าง ๆ เพื่อส่งข้อมูลรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ประจ าภาคการศึกษา 

 รวบรวม ตรวจสอบและจัดท าข้อมูลรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาทั้ง 5 แห่ง ทุกระดับ 

 ด าเนินการเสนอผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนลงนามเอกสาร จัด
ชุดเอกสารผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าภาค เพ่ือเสนอขออนุมัติส าเร็จจากสภามหาวิทยาลัย 

 ประสาน และด าเนินการขออนุมัติส าเร็จการศึกษาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาท้ัง 5 แห่ง ต่อ
เลขานุการมหาวิทยาลัย เพื่อน าเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 

 ด าเนินการพิมพ์หนังสือส่งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 

 จัดท าฐานข้อมูลควบคุมเลขที่ใบรับรองสภา ใบประกาศนียบัตร 

 จัดท ารายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าภาคการศึกษา เพ่ือประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ 

 จัดพิมพ์หนังสือ จัดท าฐานข้อมูลผู้ส าเร็จส่งให้ห้องสมุดเพ่ือตรวจสอบพันธะห้องสมุด 

 จัดพิมพ์หนังสือ จัดท าฐานข้อมูลผู้ส าเร็จจัดส่งให้กองคลังเพ่ือคืนเงินประกันความ
เสียหาย (นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป) 

      3.2  ด าเนินงานออกเอกสารทางการศึกษาให้ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ด าเนินการออกเอกสารทางการศึกษา ตรวจสอบเอกสารทางการศึกษา แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

 ด าเนินการตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือจัดพิมพ์  

 ใบประกาศนียบัตร 

 ด าเนินการตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือจัดพิมพ์ใบปริญญาบัตรทั้ง 5 แห่ง 

 จัดพิมพ์หนังสือส่งใบประกาศนียบัตร (ระดับ ปวส.) เพ่ือเสนอให้คณบดีแต่ละคณะลง
นาม ในส่วนของวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 

 รบัหนังสือการลงนามใบประกาศนียบัตรและใบปริญญาบัตร  ตรวจสอบความครบถ้วน
และถูกต้อง 
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 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 แรงบันดาล
ใจ  สงบ  นุ่มนวล  น้ า  ทะเล  ความคิดสร้างสรรค์  ลึกลับ  ท้องฟ้า  ท่องเที่ยว  อุทิศตัวความก้าวหน้า  อิสระ  
ความรัก  ความเชื่อใจ  เห็นอกเห็นใจ  ความเศร้า  ความกลุ้มใจ  ความมั่นคงเป็นปึกแผ่น  ความเข้าใจ  ความ
มั่นใจ  การยอมรับ  การอนุรักษ์  ความปลอดภัย  สะดวกสบาย ค าสั่ง  หนาวเย็น  เทคโนโลยี  ปัญญา  
ความคิด  การแบ่งปัน  ความร่วมมือกัน  ความจริงใจ     ความผ่อนคลาย  มิตรภาพ  อดทน  
 

 

 

 

สัญลักษณ์งำน 

 

 

 

ดอกไม้ประจ ำงำน :  ดอกทองกวำว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 

 

 

 

จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกรประจ ำงำนทะเบียนและประมวลผล 

 ในปีงบประมาณ  2560  งานทะเบียนและประมวลผล  มีบุคลากรทั้งหมด จ านวน 15  คน  แบ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ  จ านวน  1  คน  ดังรายละเอียด
ปรากฎใน   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 

รายงานประจ าปีงบประมาณ
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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 - - - - - - - - 

รายงานประจ าปีงบประมาณ
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อำคำรสถำนที่ตั้ง 

งานทะเบียนและประมวลผล ตั้งอยู่ที่ อำคำรส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 
35)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เลขที่ 744  ถนนสุรนารายณ์  ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 30000  โทรศัพท์ 0 4423 3000 ต่อ 2751 – 8   โทรสาร 0 4423 3052    

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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สร้ำงควำมเชื่อมั่นด้ำนบริกำรที่ตอบสนองควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

เป้ำประสงค์ : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ยกระดับการใช้บริการและการท างาน  เพ่ือ
ตอบสนองความคาดหวัง  และความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   ปีงบประมาณ 2560  งานทะเบียนและประมวลผลได้ให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์  
บุคลากร  ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป  หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งผู้ที่มาใช้บริการที่งานทะเบียนและประมวลผลส่วนใหญ่จะ
เป็นนักศึกษาท่ีมาปรึกษาเก่ียวกับการลงทะเบียนรายวิชา การลด/ถอน เพ่ิมรายวิชา การย้ายกลุ่มเรียน  
การลงเรียนต่ าหรือสูงกว่าเกณฑ์ การลาพัก/รักษาสภาพนักศึกษา  การขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า  การขอ
เอกสารรับรองทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ เช่น ใบรับรองการเป็นนักศึกษา  ใบรับรองผลการศึกษา  
ใบรับรองความประพฤติ และใบรับรองอ่ืน ๆ ตามแบบฟอร์มของนักศึกษา  การขอส าเร็จล่าช้า การขอรับ
เอกสารทางการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา รวมทั้งการบริการในด้านข้อมูลต่าง ๆ  เช่น  ข้อมูลทางสถิติ
ทางการศึกษา  ข้อมูลสถิติผู้ส าเร็จการศึกษา   

 ในส่วนของการให้บริการแก่หน่วยงานทั้งหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศนั้น จะเป็นการให้บริการเก่ียวกับ การบริการด้านข้อมูลและสถิติต่าง ๆ  การขอตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษาของนักศึกษาใหม่  การแจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิผู้ส าเร็จการศึกษา รวมทั้งการให้
ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ 

 งานทะเบียนและประมวลผล ได้มีการจัดโครงการต่าง ๆ ขึ้นเพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะ และเพ่ือ
เพ่ิมความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือสร้างจิตส านึกที่ดีให้กับบุคลากรในด้านงานบริการ เพ่ือให้
บุคลากรมี Service Mind คือ การบริการด้วยหัวใจ เพ่ือให้ผู้มารับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด   โดยมี
รายละเอียดข้อมูลด้านต่าง ๆ ดังนี้คือ 
 

1. ข้อมูลจ ำนวนสำขำวิชำที่เปิดสอนในมหำวิทยำลัยฯ นครรำชสีมำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2560   โดยแยกเป็น 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 13 สาขาวิชา  

 ระดับปริญญาตรี จ านวน 45 สาขาวิชา   

 ระดับปริญญาโท จ านวน 8 หลักสูตร  

 ระดับปริญญาเอก (ในปีการศึกษา 2559 ไม่ได้เปิดรับนักศึกษา) 

บทที่ 3  ยุทธศำสตร์ที่ 1   
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ไดแ้สดงไว้ในตารางที่ 4 - 6 
 
ตารางที่ 4 จ านวนสาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 13 สาขาวิชา  

ล าดับ สาขาวิชา 

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

 
 ในปีการศึกษา 2560 นี้ มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2559  โดยรับกลุ่ม ม. 6 เพิ่ม ใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการเงิน  
สาขาวิชาการตลาด  และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งเดิมจะรับเฉพาะวุฒิ ปวช. โดยให้อยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ 
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ตารางที่ 5 จ านวนสาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี  45 สาขาวิชา 
 

ล าดับ

ที ่

สาขาวิชา ล าดับ

ที ่

สาขาวิชา 
1 การบัญชี 26 ออกแบบเซรามิก 
2 การเงิน 27 ทัศนศิลป ์

3 การตลาด 28 เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศลิป ์

4 ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์ 29 สถาปัตยกรรม 

5 การจัดการ-การจดัการทั่วไป 30 สถาปัตยกรรมภายใน 

6 การจัดการ-การจดัการอุตสาหกรรม 31 การจัดการผังเมือง 

7 การจัดการ-การจดัการโลจสิติกส ์ 32 เทคโนโลยีมลัติมเีดีย 

8 วิศวกรรมโยธา 33 เคม ี

9 วิศวกรรมส ารวจ 34 ฟิสิกส์ประยุกต ์

10 วิศวกรรมไฟฟ้า 35 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

11 วิศวกรรมเครื่องกล 36 วิทยาการคอมพิวเตอร ์

12 วิศวกรรมอุตสาหการ 37 เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 

13 วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 38 เทคโนโลยีชีวผลติภณัฑ ์

14 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 39 เทคโนโลยีชีวผลติภณัฑ์นม 
15 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 40 เทคโนโลยีโลจิสติกส ์

16 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 41 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 

17 วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ 42 วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

18 วิศวกรรมการท าความเย็นและปรบัอากาศ 43 การท่องเที่ยว 

19 

20 

วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ ์ 44 สถิติประยุกต ์

20 วิศวกรรมการผลิต 45 วิทยาการวัสดแุละนวตักรรม 

21 วิศวกรรมวสัด-ุโลหการ   

22 วิศวกรรมวสัด-ุพอลิเมอร ์   

23 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (แบบรับรวม)   

24 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   

25 ออกแบบบรรจุภณัฑ ์   

 
มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากเดิม 35 สาขาวิชา ในปีการศึกษา 2559 

เพ่ิมเป็น 45 สาขาวิชาในปีการศึกษา 2560 
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ตารางที่ 6 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาโท 8 หลักสูตร 
 

ล าดับที่ หลักสูตร 

1 บริหารธุรกิจ 
2 วิศวกรรมโยธา 
3 วิศวกรรมไฟฟ้า 
4 วิศวกรรมเครื่องกล 
5 วิศวกรรมอุตสาหการ 
6 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์ 
7 ชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์   
8 เคมีประยุกต์ 

 
ในปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายรับนักศึกษาระดับปริญญาโทจากเดิม 7 หลักสูตร 

เป็น 8 หลักสูตร โดยเพิ่มหลักสูตรเคมีประยุกต์ ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

จากนโยบายการเพ่ิมจ านวนสาขาวิชาในทุกระดับนั้น เพ่ือให้นักศึกษามีทางเลือกหลากหลายใน
การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  

 
2. ข้อมูลจ ำนวนนักศึกษำใหม่ที่รับไว้แยกตำมระดับกำรศึกษำ ของมหำวิทยำลัยฯ 

นครรำชสีมำ ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2555 - 2560  พบว่า  จ านวนนักศึกษาใหม่ที่ รับไว้ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และระดับปริญญาตรีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในปีการศึกษา 2560 อาจ
เนื่องมาจากนโยบายการเพ่ิมจ านวนสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย ซึ่งท าให้นักศึกษาสามารถเลือกเข้าศึกษาต่อ
ได้หลากหลาย จึงส่งผลให้ยอดนักศึกษาเพ่ิมสูงขึ้น ส่วนระดับปริญญาโทมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากมีผู้สมัคร
เข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจและคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มีจ านวนลดลง ส่วน
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มีจ านวนเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ดังได้แสดงไว้ในตารางที่ 7  และกราฟข้อมูล
นักศึกษาใหม่ที่รับไว้ของมหาวิทยาลัยฯ นครราชสีมา ช่วงปีการศึกษา 2555 – 2560  ได้แสดงไว้ในรูปที่ 1   

 ตารางที่ 7 จ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับไว้แยกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2555  - 2560 

ระดับการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ปวส. 583 510 331 269 491 513 

ปริญญาตรี 2,178 2,431 2,960 2,965 2,788 2,903 

ปริญญาโท 111 95 112 91 61 50 

ปริญญาเอก 0 0 1 0 0 0 

รวม 2,872 3,036 3,404 3,325 3,340 3,466 
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         2,178 2,431 2,960 2,965 2,788 2,903

        111 95 112 91 61 50
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จ ำนวนนักศึกษำใหม่ที่รับไว้แยกตำมระดับ ปีกำรศึกษำ 2555 - 2560

 

รูปที่ 1  จ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับไว้ของมหาวิทยาลัยฯ นครราชสีมา ปีการศึกษา 2555 – 2560 
 
 

3. ข้อมูลจ ำนวนนักศึกษำแยกตำมคณะ ของมหำวิทยำลัยฯ นครรำชสีมำ  ระหว่ำงปี
กำรศึกษำ 2555 – 2560  จะเหน็ได้ว่า ในปีการศึกษา 2559 จ านวนนักศึกษามีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นทุก
คณะ ดังได้แสดงในตารางที่ 8  และข้อมูลนักศึกษาแยกตามคณะ ระหว่างปีการศึกษา 2555 – 2560      
ได้แสดงในรูปที่ 2   
 
ตารางที่ 8 จ านวนนักศึกษาแยกตามคณะ ของมหาวิทยาลัย นครราชสีมา  ประจ าปีการศึกษา           

2555 – 2560 

               ปีการศึกษา 
คณะ 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 

บริหารธุรกิจ 3,324 3,454 3,247 3,187 3,443 3,389 

วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 713 736 917 1,156 1,568 1,765 

วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตย์ 4,417 4,344 4,115 4,412 4,583 3,970 

ศิลปกรรมและออกแบบฯ 500 532 566 649 756 1,274 

รวม 8,954 9,066 8,845 9,404 10,350 10,398 
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รูปที่ 2 ข้อมูลจ านวนนักศึกษาแยกตามคณะของมหาวิทยาลัยฯ นครราชสีมา  ระหว่าง 
              ปีการศึกษา  2555 – 2560 

 
4. ข้อมูลจ ำนวนนักศึกษำของมหำวิทยำลัย รวม 4 วิทยำเขต ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2555 

– 2560 ได้แก่ นครราชสีมา  สุรินทร์  ขอนแก่น  สกลนคร  พบว่า ในปีการศึกษา 2559 และ ปีการศึกษา 
2560  จ านวนนักศึกษาทั้งสิ้นของมหาวิทยาลัย มีแนวโน้มลดลง เนื่องมาจากวิทยาเขตกาฬสินธุ์ได้แยกตัว
ออกไปจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 (ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์)  
ดังไดแ้สดงไว้ในตารางที่ 9 และกราฟข้อมูลนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวม 4 วิทยาเขต ได้แสดงในรูปที่ 3   
 
ตารางที่ 9 จ านวนนักศึกษาทั้งสิ้นของมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างปีกำรศึกษำ   2555 - 2560 

ปีกำรศึกษำ จ ำนวนนักศึกษำ 

2555 25,812 

2556 26,703 

2557 26,036 

2558 27,785 

2559 26,283 

2560 25,516 
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            3,324 3,454 3,247 3,187 3,443 3,389

                        713 736 917 1,156 1,568 1,765

                         4,417 4,344 4,115 4,412 4,583 3,970

                  500 532 566 649 756 1,274

จ ำนวนนักศึกษำแยกตำมคณะ ปีกำรศึกษำ 2555 - 2560
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รูปที่ 3 ข้อมูลนักศึกษาทั้งสิ้นของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 – 2560 

 

5. ข้อมูลจ ำนวนนักศึกษำท่ีพ้นสภำพกำรเปน็นักศึกษำ ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน ระหว่ำงปีกำรศกึษำ 2556 - 2559  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจากสาเหตุ พ้นสภาพ
เนื่องจากลาออก  ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  พ้นสภาพเนื่องจากขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษา
ต่อ  พ้นสภาพเนื่องจากผลการศึกษา  การเสียชีวิต และพ้นสภาพเนื่องจากหมดระยะเวลาการศึกษาตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยรายละเอียดข้อมูลการพ้นสภาพจาก  4 วิทยาเขต ได้แก่ นครราชสีมา  
สุรินทร์  ขอนแก่น และสกลนคร ดังแสดงในตารางที่ 10 และรูปที่ 4 – 10  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ตารางที่ 10 สรุปจ านวนนักศึกษาท่ีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระหว่างปีการศึกษา 2556 – 2559 
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24 

สาเหตุการพ้นสภาพ

คณะ 2556 2557 2558 2559 2556 2557 2558 2559 2556 2557 2558 2559 2556 2557 2558 2559 2556 2557 2558 2559 2556 2557 2558 2559

มทร.อีสาน นครราชสีมา

บริหารธรุกจิ 46       38       28       45       108     142     119     155     -      1         2         1         67       72       73       59       -      -      1         -      1         3         -      2         

วศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10       21       24       28       33       68       67       81       -      -      1         3         15       19       26       44       -      -      -      -      -      -      -      -      

วทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 24       37       35       48       200     222     254     237     2         4         -      -      70       81       100     117     2         1         -      -      3         1         4         5         

ศิลปกรรมและออกแบบอตุสาหกรรม 10       23       7         18       32       45       62       95       4         2         1         -      19       28       15       23       -      -      -      -      -      -      -      3         

รวม 90     119    94     139    373    477    502    568   6       7       4       4       171    200    214    243    2       1       1       -    4       4       4       10     

มทร.อีสาน วิทยาเขตสรุนิทร์

เทคโนโลยีการจัดการ 16       17       8         3         200     241     222     98       -      -      2         -      23       21       3         75       3         -      -      1         -      -      -      -      

เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 23       29       11       10       245     413     339     201     1         -      1         1         65       68       131     97       3         -      -      4         -      -      -      -      

รวม 39     46     19     13     445    654    561    299    1       -    3       1       88     89     134    172    6       -    -    5       -    -    -    -    

มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ทรัพยากรธรรมชาติ 16       7         15       11       371     318     349     230     -      -      -      -      59       36       88       83       1         1         1         -      -      -      -      -      

อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 2         11       5         4         171     99       62       42       -      -      -      -      4         7         6         6         -      1         -      -      -      -      -      -      

รวม 18     18     20     15     542    417    411    272    -    -    -    -    63     43     94     89     1       2       1       -    -    -    -    -    

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

วศิวกรรมศาสตร์ 36       49       32       19       229     299     263     177     26       6         8         10       114     78       93       84       6         1         -      1         46       -      -      3         

ครุศาสตร์อตุสาหกรรม 34       48       49       31       173     286     210     225     20       4         7         10       73       45       72       32       1         1         -      1         -      -      -      1         

บริหารธรุกจิและเทคโนโลยีสารสนเทศ 14       32       25       21       76       90       93       83       18       -      2         8         32       20       39       36       -      1         -      1         -      -      -      -      

รวม 84     129    106    71     478   675    566    485   64     10     17     28     219    143    204    152    7       3       -    3       46     -    -    4       

รวมทั้งสิ้น 231    312    239    238   1,838 2,223 2,040 1,624 71     17     24     33     541    475    646    656    16     6       2       8      50     4       4       14     

สรุปจ านวนนักศึกษาทีพ้่นสภาพการเป็นนักศึกษา ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน

ระหว่างปีการศึกษา 2556 – 2559

เน่ืองจากลาออก ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา เน่ืองจากขาดคุณสมบัตใินการเขา้ศึกษาตอ่ เน่ืองจากผลการศึกษา เน่ืองจากเสยีชีวิต เน่ืองจากหมดระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร
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รูปที่ 4 สถิติการพ้นสภาพเนื่องจากลาออกของนักศึกษา มทร.อีสาน 
 

 

 

 

รูปที่ 5 สถิติการถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา มทร.อีสาน 
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รูปที่ 6 สถิติการพ้นสภาพเนื่องจากขาดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ มทร.อีสาน 
 

 

 

รูปที่ 7 สถิติการพ้นสภาพเนื่องจากผลการศึกษาของนักศึกษา มทร.อีสาน 
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รูปที่ 8 สถิติการพ้นสภาพเนื่องจากผลการศึกษาของนักศึกษา มทร.อีสาน 
 

 

 

รูปที่ 9 สถิติการพ้นสภาพเนื่องจากผลการศึกษาของนักศึกษา มทร.อีสาน 
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รูปที่ 10 สถิติการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา มทร.อีสาน ปีการศึกษา 2556 - 2559 
 

 

6. ข้อมูลจ ำนวนสถำนศึกษำเดิมของนักศึกษำที่เข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน นครรำชสีมำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  งานทะเบียนและประมวลผลได้ท าการแยก
สถานศึกษาเดิมของนักศึกษาที่ส่งตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาใหม่ โดยแยกตามประเทศ ภาค และจังหวัด  
พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มาจากสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 251 สถานศึกษา จาก 19 จังหวัด 
มีจ านวนนักศึกษา 3,309 คน  รองลงมาคือ ภาคกลาง 50 สถานศึกษาจาก 15 จังหวัด มีนักศึกษาจ านวน 
107 คน  ภาคตะวันออก 21 สถานศึกษาจาก 5 จังหวัด มีจ านวนนักศึกษา 31 คน  ภาคเหนือ 5 
สถานศึกษาจาก 4 จังหวัด มีจ านวนนักศึกษา 5 คน  ภาคใต้ 3 สถานศึกษาจาก 3 จังหวัด มีจ านวน
นักศึกษา 3 คน และภาคตะวันตก จ านวน 1 สถานศึกษา จาก 1 จังหวัด มีจ านวนนักศึกษา 2 คน และใน 
ปีการศึกษา 2560 นี้ มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยจาก
ประเทศกัมพูชา จ านวน 9 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 11  และรูปที่  11 - 13 
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ตารางที่ 11 สรุปรายงานจ านวนสถานศึกษาเดิมของนักศึกษาที่ส่งตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาใหม่ แยกตาม  

                ประเทศ/ภาค/จังหวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประจ าปี   

                การศึกษา 2560   

ล ำดับ
ที ่

ประเทศ ภำค 
จ ำนวน 
(จังหวัด) 

จ ำนวน 
(สถำนศึกษำ) 

จ ำนวนนักศึกษำ 
(คน) 

1 ไทย ภาคกลาง 15 50 107 

2 ไทย ภาคเหนือ 4 5 5 

3 ไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 251 3,309 

4 ไทย ภาคตะวันออก  5 21 31 

5 ไทย ภาคตะวันตก 1 1 2 

6 ไทย ภาคใต้ 3 3 3 

7 กัมพูชา - 1 1 9 

รวม 48 332 3,466 

 

ไทย ภำคกลำง, 15

ไทย ภำคเหนือ, 4

ไทย ภำค
ตะวันออกเ ียงเหนือ, 

19

ไทย ภำคตะวันออก , 
5

ไทย ภำคตะวันตก, 1

ไทย ภำคใต้, 3 กัมพูชำ -, 1

จ ำนวนสถำนศึกษำท่ีส่งตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษำใหม่ แยกตำมประเทศ/ภำค/จังหวัด      
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

 

รูปที่ 11 จ านวนสถานศึกษาที่ส่งตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาใหม่ แยกตามประเทศ/ภาค/จังหวัด 

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ไทย ภำคกลำง
31 

ไทย ภำคเหนือ
8 

ไทย ภำค
ตะวันออกเ ียงเหนือ

40 

ไทย ภำคตะวันออก 
11 

ไทย ภำคตะวันตก
2 

ไทย ภำคใต้
6 

กัมพูชำ -
2 

จ ำนวนร้อยละของสถำนศึกษำท่ีส่งตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษำใหม่ แยกตำมประเทศ/
ภำค/จังหวัด มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

 

รูปที่ 12 จ านวนร้อยละของสถานศึกษาท่ีส่งตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาใหม่ แยกตามประเทศ/ภาค/จังหวัด 

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

 
รูปที่  13 จ านวนนักศึกษาแยกตามประเทศ/ภาค ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน       
            นครราชสีมา ประจ าปีการศึกษา 2560  
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7. ข้อมูลสถติิจ ำนวนกำรขอรับบริกำร งำนทะเบียนและประมวลผล ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2560  โดยออกเอกสารรับรองทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ ให้แก่ผู้มาขอรับบริการ ได้แก่ ใบรับรองผล
การศึกษา  ใบรับรองการเป็นนักศึกษา  ใบรับรองความประพฤติ และใบรับรองอ่ืน ๆ โดยการขอเอกสารแต่
ละประเภทได้แยกเป็นฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ รวมทั้งแยกประเภทการยื่นค าร้อง โดยแบ่งเป็น 
การยื่นขอเอกสารด้วยตนเอง (ใช้แบบฟอร์ม R.02 และ R.20) และการยื่นขอเอกสารผ่าน Online โดยได้
แสดงไว้ในตารางที่ 12  พบว่าในช่วงเดือนพฤษภาคม จะมีปริมาณการขอเอกสารรับรองทั้งฉบับภาษาไทย
และฉบับภาษาอังกฤษมากที่สุดถึง 2,624 ฉบับ แยกเป็นฉบับภาษาไทยจ านวน 1,801 ฉบับ และฉบับ
ภาษาอังกฤษจ านวน 823 ฉบับ สืบเนื่องมาจากนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2  ปี
การศึกษา 2559  มีความประสงค์จะขอเอกสารรับรองไปใช้ในการยื่นสมัครงาน หรือยื่นสมัครเรียนต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้นไป ซึ่งได้แสดงในรูปที่ 14 – 16  โดยรูปที่ 14  แสดงประเภทการยื่นค าร้องขอเอกสาร  รูปที่ 
15  แสดงจ านวนเอกสารรับรองฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ประจ าปี พ.ศ. 2560   และรูปที่ 16 
แสดงข้อมูลจ านวนใบค าร้องแยกตามประเภท ประจ าปี พ.ศ. 2560 

   





 

 

 

 

 
ตารางที่ 12 สถิติจ านวนการขอรับบริการงานทะเบียนและประมวลผล ประจ าปี พ.ศ. 2560 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

คิดเป็น %

ยืน่ดว้ย ยืน่ ของ

ตนเอง Online ทัง้หมด ไทย อังกฤษ รวม ไทย อังกฤษ รวม ไทย อังกฤษ รวม ไทย อังกฤษ รวม ไทย อังกฤษ รวม

1 มกราคม 46 83 129 4% 79 20 99 26 4 30 4 1 5 35 28 63 144 53 197 

2 กมุภาพนัธ์ 28 155 183 6% 124 50 174 68 29 97 12 6 18 53 19 72 257 104 361 

3 มนีาคม 40 200 240 8% 182 65 247 76 19 95 26 4 30 49 14 63 333 102 435 

4 เมษายน 41 244 285 9% 360 149 509 124 57 181 37 17 54 39 19 58 560 242 802 

5 พฤษภาคม 631 633 1,264 40% 1,197 569 1,766 87 20 107 44 14 58 473 220 693 1,801 823 2,624 

6 มถิุนายน 186 269 455 15% 332 192 524 179 12 191 22 12 34 117 36 153 650 252 902 

7 กรกฎาคม 98 221 319 10% 202 79 281 166 8 174 18 2 20 72 37 109 458 126 584 

8 สิงหาคม 29 227 256 8% 111 25 136 135 11 146 14 3 17 71 22 93 331 61 392 

9 กนัยายน - 0% - - - - - - - 

10 ตุลาคม - 0% - - - - - - - 

11 พฤศจิกายน - 0% - - - - - - - 

12 ธนัวาคม - 0% - - - - - - - 

1,099 2,032 3,131 100% 2,587 1,149 3,736 861 160 1,021 177 59 236 909 395 1,304 4,534 1,763 6,297 

ข้อมลู ณ วนัที ่11 กนัยายน 2560

สถิติจ านวนการขอรับบริการงานทะเบียนและประมวลผล ประจ าปี พ.ศ. 2560

รวมทั้งสิ้น

ใบรับรองความประพฤติ ใบรับรองอ่ืนๆ (ฉบับ)ล าดบั เดอืน

จ านวนใบค าร้อง จ านวนเอกสารใบรับรอง (ฉบับ) จ านวนเอกสารใบรับรอง

รวม
ใบรับรองผลการศึกษา ใบรับรองการเป็นนักศึกษา

รายงานประจ าปีงบประมาณ
  2560    
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                              46 28 40 41 631 186 98 29

                     Online 83 155 200 244 633 269 221 227

จ ำนวนใบค ำร้องตำมประเภทกำรยื่นขอเอกสำร 
(ยื่นด้วยตนเอง และ ยื่นผ่ำน Online) ประจ ำปี พ.ศ. 2560

 
 

รูปที่ 14 จ านวนใบค าร้องแยกตามประเภทการยื่นขอเอกสาร (ยื่นขอด้วยตนเอง และยื่นขอ Online) 
                 ประจ าปี พ.ศ. 2560 ทั้งสิ้น 
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

จ านวนเอกสารใบรับรองทั้งสิ้น (ฉบับ) ไทย 144 257 333 560 1,801 650 458 331

จ านวนเอกสารใบรับรองทั้งสิ้น (ฉบับ) อังกฤษ 53 104 102 242 823 252 126 61

จ ำนวนเอกสำรรับรอง บับภำษำไทยและ บับภำษำอังก ษ 
ประจ ำปี พ.ศ. 2560

 

รูปที่ 15 จ านวนเอกสารใบรับรองฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ประจ าปี พ.ศ. 2560  
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รูปที่ 16 ข้อมูลจ านวนใบค าร้องแยกตามประเภท ประจ าปี พ.ศ. 2560 

 

8. ข้อมูลสถิติจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน ระหว่ำงปี
กำรศึกษำ 2556 – 2559  โดยแยกตำมวิทยำเขต คณะ และระดับกำรศึกษำ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด
ดังนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบด้วย 5 วิทยาเขต ได้แก่ นครราชสีมา  สุรินทร์  
ขอนแก่น  กาฬสินธุ์ และสกลนคร  ประกอบ 13 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  คณะ
ศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ  
คณะเทคโนโลยีการจัดการ  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีสังคม  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร  คณะทรัพยากรธรรมชาติ และคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และแบ่งระดับการศึกษา
เป็น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ระดับปริญญาตรี  ระดับ
ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ซึ่งในแต่ละปีการศึกษาจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ คณะ วิทยาเขต 
ดังแสดงในตารางที่ 13 และรูปที่  17 - 23 
 



 

 

 

 

ตารางที่ 13 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระหว่างปีการศึกษา 2556 – 2559  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 -   -   148 18 166 -   -   128 11 139 -   -   135 15 150 -   -   196 9 205
คณะศิลปกรรมและออกแบบอตุสาหกรรม -   -   76 -   76 -   -   67 -   67 -   -   62 -   62 -   -   218 -   218
คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ -   292 862 12 1166 -   165 626 13 804 -   232 615 16 863 -   185 614 16 815
คณะบริหารธรุกจิ -   250 842 27 1119 -   251 730 38 1019 -   67 753 28 848 -   50 810 33 893

รวม 0 542 1,928 57 2,527 0 416 1,551 62 2,029 0 299 1,565 59 1,923 0 235 1838 58 2131
2.  วทิยาเขตสุรนิทร์
คณะเทคโนโลยกีารจัดการ -   138 512 -   650 -   84 501 -   585 -   176 523 -   699 -   208 433 -   641
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี -   125 400 2 527 -   126 326 3 455 -   171 305 8 484 -   205 264 7 476

รวม 0 263 912 2 1,177 0 210 827 3 1,040 0 347 828 8 1183 0 413 697 7 1117
3.  วทิยาเขตขอนแก่น
คณะวศิวกรรมศาสตร์ -   -   470 -   470 -   -   369 -   369 -   -   386 7 393 -   -   483 4 487
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม -   435 690 -   1125 -   299 432 -   731 -   298 359 -   657 -   327 318 -   645
คณะบริหารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ -   -   -   -   -   -   56 365 -   421 -   -   353 -   353 -   -   399 -   399

รวม 0 435 1,160 -   1,595 0 355 1,166 -   1,521 0 298 1,098 7 1,403 0 327 1,200 4 1,531
4.  วทิยาเขตกาฬสินธุ์
คณะเทคโนโลยสัีงคม -   208 305 20 533 -   159 247 9 415 -   201 241 12 454 -   225 178 6 409
คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรมเกษตร -   142 269 8 419 -   125 223 2 350 -   137 208 5 350 -   167 196 4 367

รวม 0 350 574 28 952 0 284 470 11 765 0 338 449 17 804 0 392 374 10 776
5.  วทิยาเขตสกลนคร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ -   -   182 3 185 -   -   169 -   169 -   -   369 2 371 -   -   383 -   383
คณะอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 14 164 720 -   898 25 159 467 1 652 3 230 606 28 867 40 234 475 4 753

รวม 14 164 902 3 1,083 25 159 636 1 821 3 230 975 30 1,238 40 234 858 4 1,136
รวมทัง้สิ้น 14 1,754 5,476 90 7,334 25 1,424 4,650 77 6,176 3 1,512 4,915 121 6,551 40 1,601 4,967 83 6,691

สรปุจ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2556-2559
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน

รวม
ปีการศึกษา 2558

รวม
ปีการศึกษา 2559

รวมคณะ
ปีการศึกษา 2556

รวม
ปีการศึกษา 2557

รายงานประจ าปีงบประมาณ
  2560    
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รูปที่ 17 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาแยกตามคณะ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
                    ระหว่างปีการศึกษา 2556 – 2559 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

                                        

               2527 1177 1595 952 1083

               2029 1040 1521 765 821

               1923 1183 1403 804 1238

               2131 1117 1531 776 1136

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำแยกตำมวิทยำเขต ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2556 - 2559

 
รูปที่ 18 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาแยกตามวิทยาเขต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

                  ระหว่างปีการศึกษา 2556 – 2559 
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รูปที่ 19 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาแยกตามระดับการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
              ระหว่างปีการศึกษา  2556 - 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 20 แนวโน้มผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ระหว่างปีการศึกษา 
                   2554 – 2558 
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รูปที่ 21 แนวโน้มผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระหว่างปีการศึกษา 
                2556 – 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

รูปที่ 22 แนวโน้มผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างปีการศึกษา 2556 – 2559 
 

 



 

 

39 รายงานประจ าปีงบประมาณ  2560   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 23 แนวโน้มผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ระหว่างปีการศึกษา 2556 – 2559 

 
  

9. ข้อมูลค่ำเ ลี่ยและค่ำร้อยละของคะแนนควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร งำนทะเบียนและ
ประมวลผล มหำวิทยำลัยฯ นครรำชสีมำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 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)  ได้แสดงใน
ตารางที่ 14 - 15 แสดงข้อมูลคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจ าปีการศึกษา 2558 และ รูปที่ 
24 – 26  โดยรูปที่ 24  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจผู้รับบริการ งานทะเบียน ทั้ง 3 ครั้ง 
ประจ าปีการศึกษา 2559  รูปที่ 25  แสดงแนวโน้มค่าเฉลี่ยความพึงพอใจผู้รับบริการงานทะเบียนและ
ประมวลผล ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2560 และรูปที่ 26 แสดงแนวโน้มค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ผู้รับบริการงานทะเบียนและประมวลผลระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2560 
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ตารางที่ 14 คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานทะเบียนและประมวลผล   

     ประจ าปีการศึกษา 2559 

ปีกำรศึกษำ  2559 คะแนนเ ลี่ย ค่ำร้อยละของคะแนน 

ครั้งที่ 1 (เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน 2559) 4.04 80.81 
ครั้งที่ 2 (เดือนธันวาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560)  
) 

4.13 82.57 

ครั้งที่  3 (เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2560) 4.22 84.40 

รวมคะแนนควำมพึงพอใจ 4.13 82.60 

 
 
ตารางที่ 15 คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานทะเบียนและประมวลผล 

     ประจ าปีการศึกษา 2558 

ปีกำรศึกษำ  2558 คะแนนเ ลี่ย ค่ำร้อยละของคะแนน 

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

4.12 82.40 

ครั้งที่  3 (เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2559) 4.28 85.50 

รวมคะแนนควำมพึงพอใจ 4.14 82.79 

 
 

3.9

4

4.1

4.2

4.3

                                
           4.04 4.13 4.22

เปรียบเทียบคะแนนเ ลี่ยของควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร
งำนทะเบียนและประมวลผล ทั้ง 3 ครั้ง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559

 
รูปที่ 24 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจผู้รับบริการงานทะเบียนและประมวลผล  

                    ทั้ง 3 ครั้ง ประจ าปีการศึกษา 2559 
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คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่  3

ปีการศึกษา 2559 4.06 4.12 4.28

ปีการศึกษา 2560 4.04 4.13 4.22

3.9
3.95

4
4.05

4.1
4.15

4.2
4.25

4.3

แสดงแนวโน้มค่ำเ ล่ียของควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนทะเบียนและ
ประมวลผล ปีกำรศึกษำ 2559 ถึง 2560

3.9
3.95

4
4.05
4.1

4.15
4.2

4.25
4.3

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี  3
ปีการศึกษา 2558 4.06 4.12 4.28

ปีการศึกษา 2559 4.04 4.13 4.22

เปรียบเทียบคะแนนเ ลี่ยของควำมพึงพอใจ
ทั้ง 3 ครั้ง ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2558 และ 2559

 
รูปที่ 25 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจผู้รับบริการ งานทะเบียนและประมวลผล ทั้ง 3 ครั้ง 

            ระหว่างปีการศึกษา 2558 และ 2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 26 แสดงแนวโน้มค่าเฉลี่ยความพึงพอใจผู้รับบริการงานทะเบียนและประมวลผล  
                        ระหว่างปีการศึกษา 2559 ถึง 2560 
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ระบบกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร ที่มีเครือข่ำยทุกฝ่ำยและสังคมภำยนอกมีส่วนร่วม 
และบริกำรวิชำกำร 

เป้ำประสงค์ : ปรับรูปแบบการท างานเชิงบูรณาการภายในองค์กรแสวงหาความร่วมมือและสร้าง
เครือข่ายกับฝ่ายต่าง ๆ  รวมทั้งเปิดให้สังคมภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมและให้บริการวิชาการแก่สังคม   
 

กำรพัฒนำบุคลกรด้ำนกำรอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำน  

 ในปีงบประมาณ  2560   งานทะเบียนและประมวลผล   ไดจ้ัดให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ
สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน ดังนี้คือ 
 

1. โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพงำนทะเบียนและประมวลผล ศึกษำดูงำนที่
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ศูนย์รังสิต จัดขึ้นเมื่อวันที่  13 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต  จังหวัดปทุมธานี ดังแสดงในตารางที่ 16 และรูปที่ 17 

 
วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือศึกษาดูงานในการขอเอกสารทางการศึกษาออนไลน์ ผ่านระบบ 
2) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบการขอเอกสารทางการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา 

ของมหาวิทยาลัย 
3) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานทะเบียน

และประมวลผล 
  

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1) บุคลากรของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือการท างานที่เก่ียวข้องกับการออกเอกสารออนไลน์ ผ่านระบบ 
2) น าองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบ 
3) บุคลากรได้เปิดโลกทัศน์ และวิสัยทัศน์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในยุคปัจจุบัน 
 
 
 

บทที่ 4  ยุทธศำสตร์ที่ 2   
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ตารางที่ 16 การผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผน ผล 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

ค ำชี้แจงเหตุผล
กรณีแผนกับผล 

ต่ำงกัน 

เชิงปริมำณ :      

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน 15 15 บรรลุ  

จ านวนครั้งที่ด าเนินโครงการ ครั้ง 1 1 บรรลุ  

เชิงคุณภำพ :      

ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา  มีความ
พึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 75 

ร้อยละ 75 92.28 บรรลุ ผู้เข้าร่วม 

โครงการมีความ
พึงพอใจในการ
เข้าร่วมโครงการ 

เชิงเวลำ :      

ด าเนินโครงการแล้วเสร็จภายในวันที่  
13  ธันวาคม  2559 

ร้อยละ 75 100 บรรลุ ด าเนินการแล้ว
เสร็จตามวันเวลา
ที่ก าหนด 

เชิงต้นทุน :      

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ บาท 23,700 23,700 บรรลุ ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ
เป็นไปตามความ
เป็นจริง 
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รูปที่ 27 ภาพผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการบริการยุคใหม่ให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง 
 

2. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรยุคใหม่ให้พร้อมรับควำมเปลี่ยนแปลง ซึ่งจัดขึ้น 
ระหว่างวันที่  20 – 21 เมษายน  2560  ณ ห้องประชุมนวัตกรรมอีสาน ชั้น 2  อาคาร 8  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ดังแสดงในตารางที่ 17 และรูปที่ 28 

วัตถุประสงค์  
4) เพ่ือปลูกฝังและสร้างแนวคิดเชิงบวกต่อการบริการ และสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง 
5) เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ สามารถน าไปฝึกฝนจนเกิดเป็น

ลักษณะนิสัย 
6) เพ่ือให้บุคลากรงานทะเบียนที่เข้ารับการอบรมของแต่ละวิทยาเขต มีความรู้สึกท่ีดีในการ

ให้บริการ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้บริการที่มีคุณภาพ 
 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1) ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติในเชิงบวกต่องานบริการ และงานที่ตนเองรับผิดชอบ และน าไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  
2) ผู้ขอรับบริการได้รับความสะดวกและมีความประทับใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่งาน

ทะเบียนและประมวลผล 
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3) มีผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของงานทะเบียนและประมวลผลอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี 

 

ตารางที่ 17 การผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผน ผล 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

ค ำชี้แจงเหตุผล
กรณีแผนกับผล 

ต่ำงกัน 

เชิงปริมำณ :      

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน 30 30 บรรลุ  

จ านวนครั้งที่ด าเนินโครงการ ครั้ง 1 1 บรรลุ  

เชิงคุณภำพ :      

ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา  มีความ
พึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 75 

ร้อยละ 75 93.05 บรรลุ ผู้เข้าร่วม 

โครงการมีความ
พึงพอใจในการ
เข้าร่วมโครงการ 

เชิงเวลำ :      

ด าเนินโครงการแล้วเสร็จภายในวันที่  
21 เมษายน 2560 

ร้อยละ 75 100 บรรลุ ด าเนินการแล้ว
เสร็จตามวันเวลา
ที่ก าหนด 

เชิงต้นทุน :      

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ บาท 38,100 38,100 บรรลุ ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ
เป็นไปตามความ
เป็นจริง 
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รูปที่ 28 ภาพผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการบริการยุคใหม่ให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง 
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3. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อกำรวิเครำะห์ข้อมูลงำนทะเบียนนักศึกษำ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน  ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 28 
คน แบ่งเป็นบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 16  คน และบุคลากรจาก
วิทยาเขต (ท้ัง 3 วิทยาเขต) 12 คน  ดังแสดงในตารางที่ 18 และรูปที่ 29 

 
วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้บุคลากรด้านงานทะเบียนและประมวลผล เข้าใจวิธีการและกระบวนการ

วิเคราะห์ข้อมูลงานทะเบียนนักศึกษา อย่างถูกต้องตามหลักสถิติศาสตร์ 
2) เพ่ือให้ได้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนนักศึกษาที่ถูกต้อง สามารถน าไปใช้งาน

ได้อย่างน่าเชื่อถือ 
 
 ผลลัพธ์ที่ได้ 
บุคลากรด้านงานทะเบียนและประมวลผล เข้าใจวิธีการแบะกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล

ทะเบียนนักศึกษา อย่างถูกต้องตามหลักสถิติศาสตร์ และกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนนักศึกษาท่ี
ถูกต้อง สามารถน าไปใช้งานได้อย่างน่าเชื่อถือ 
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ตารางที่ 18 สรุปผลการผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผน ผล 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

ค ำชี้แจงเหตุผลกรณี
แผนกับผล 

ต่ำงกัน 

เชิงปริมำณ :      

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน 28 28 บรรลุ  

จ านวนครั้งที่ด าเนินโครงการ ครั้ง 1 1 บรรลุ  

เชิงคุณภำพ :      

ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา  มี
ความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 

ร้อยละ 75 90.17 บรรลุ ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมโครงการ 

เชิงเวลำ :      

ด าเนินโครงการแล้วเสร็จภายใน
วันที่ 24 พ.ค. 60 

ร้อยละ 75 100 บรรลุ ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามวันเวลาที่ก าหนด 

เชิงต้นทุน :      

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ บาท 29,700 29,700 บรรลุ ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการเป็นไปตาม
ความเป็นจริง 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

รูปที่ 29 ภาพผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลงานทะเบียนนักศึกษา       
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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4. กิจกรรมอบรมให้ควำมรู้กำรยื่นขอส ำเร็จกำรศึกษำในระบบบริกำรกำรศึกษำ (ESS)  
ส ำหรับผู้ที่คำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละปีกำรศึกษำ  

 งานทะเบียนและประมวลผล ได้จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นขอส าเร็จ
การศึกษาในระบบบริการศึกษา (ESS) ส าหรับผู้ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559  ซึ่งเป็น 
ดังแสดงในตารางที่ 19 และรูปที่ 30 
 

ตารางที่ 19 ช่วงระยะเวลาในการจัดอบรมให้ความรู้การยื่นขอส าเร็จการศึกษา 

ครั้งที ่ วันที่ เวลำในกำรอบรม หมำยเหตุ 

1 25 มกราคม 2560 15.00 – 16.00 น. ห้องประชุมคณะบริหารฯ/ห้องตะโกราย 1 
 

2 1 กุมภาพันธ์ 2560 15.00 – 16.00 น. ห้องประชุมคณะบริหารฯ/ห้องตะโกราย 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 30 ภาพกิจกรรมและบรรยากาศการอบรมการยื่นขอส าเร็จการศึกษา 
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5. กำรอบรมให้ควำมนักศึกษำใหม่ โดยให้ควำมรู้เกี่ยวกับระบบริกำรกำรศึกษำ (ESS)  
งานทะเบียนและประมวผล  ได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้กับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา  2560  โดย
ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริการของงานทะเบียนและประมวลผล และการใช้ระบบบริการการศึกษาเพ่ือให้
นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ และสามารถใช้ระบบบริการการศึกษาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  และมี
ประสิทธิภาพ  ภายใต้ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ  ดังตารางที่ 20 และรูปที่ 31 
 
ตารางที่ 20 ตารางการจัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบริการการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ครั้งที ่ ระดับ คณะ เวลำ 

1 ปวส. วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ 15.00 - 16.30 น. 

2 ปริญญาตรี -วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตย์ 
-ศิลปกรรม 

15.00 - 16.30 น. 

3 ปริญญาตรี (4 ปี) บริหารธุรกิจ 15.00 – 16.00 น. 
4 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 15.00 – 16.00 น. 
5 ปริญญาตรี  (เทียบโอน) บริหารธุรกิจ 15.00 – 16.00 น. 

 
           
 

 
   
 

 

 

 

 

  
  
  

รปูที่ 31 ภาพกิจกรรมและบรรยากาศการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบริการการศึกษา (ESS) 
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สร้ำงบุคลำกรที่มีสมรรถนะสูง พร้อมมีควำมสำมำรถเรียนรู้  
คิดริเร่ิม ปรับตัวได้อย่ำงเหมำะสม 

เป้ำประสงค์เป้ำประสงค์  :  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง  บุคลากรมี
พร้อมและความสามารถในการเรียนรู้  คิดริเริ่ม  เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม 
 

กำรพัฒนำและฝึกอบรม  
 ในปีงบประมาณ 2560  (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)  งานทะเบียนและ
ประมวลผลได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากมหาวิทยาลัย ให้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม เพื่อเพ่ิม
ความรู้ความสามารถและศักยภาพให้กับบุคลากร  และน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้พร้อมทั้งการพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
 จากการทีบุ่คลากรงานทะเบียนและประมวลผลได้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในโครงการ
ต่าง ๆ เพ่ือเป็นการพัฒนาตนเอง และสามารถน าความรู้ที่ได้มาปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายได้ ดังแสดงในตารางที่  26 – 27  ตัวอย่างเช่น 

1. โครงการ “การประชุมสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน”  ณ ไร่พฤกษา วัลเลย์  ต.มวกเหล็ก  อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 

2. โครงการ “การจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี” (Knowledge Management for Good 

Practices) วันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

3. โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือการแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งสูงขึ้น ประจ าปี 2560”  รุ่นที่ 1 วันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2560 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 7 – 10 กันยายน 

2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

ส่วนข้อมูลสถิติการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม ของบุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล  

ประจ าปีงบประมาณ 2560  ซึ่งมีท้ังสิ้น 26 โครงการ โดยแบ่งเป็นการเข้าร่วมประชุม  สัมมนา  อบรม  

ศึกษาดูงาน  พบว่าบุคลากรเข้ารับการพัฒนาตนเองในประเภทการอบรมมากท่ีสุดถึง 17 โครงการ  

รองลงมาคือการเข้าร่วมสัมมนาจ านวน 5 โครงการ  เข้าร่วมประชุม 3 โครงการ และล าดับสุดท้ายคือ 

การศึกษาดูงาน 1 โครงการ ดังได้แสดงในตารางที่ 21 – 23  และรูปที่  32 - 35 

 
 

บทที่ 5  ยุทธศำสตร์ที่ 3   
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ตารางที่ 21 สถิติการเข้ารับการพัฒนาตนเองของบุคลากรงานทะเบียน ประจ าปีงบประมาณ 2560     
(แยกตามประเภทของโครงการ) 

ล ำดับที่ ประเภทกำรพัฒนำตนเอง จ ำนวนโครงกำร 

1 ประชุม  3 
2 สัมมนา  5 
3 อบรม  17 
4 ศึกษาดูงาน  1 

 

 

ตารางที่ 22 สถิติการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม ของบุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล  ประจ าปี
งบประมาณ  2560 (รายบุคคล) 

 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล จ ำนวนครั้ง 

1 นางสาวสมพินิจ เหมืองทอง 8 
2 นางสาวภัณฑิรา สุขนา 16 
3 นางสาวระวิสุดา นารี 10 
4 นางสาววรรณ์มณี บุญฟู 11 
5 นางถนอมศรี สุทธิจันทร์ 7 
6 นางสาวพรรณาภรณ์ พับเกาะ 10 
7 นางสาวฐาณิญา ทองประสาร 6 
8 นางเอมอัจฉริยา พีรทัตสุวรรณ 6 
9 นางสาวพนิดา กาจกระโทก 6 
10 นางสาวน้ าผึ้ง ขอเชิญกลาง 8 
11 นางสาวจิราพร วรทองหลาง 5 
12 นางสาวณัฏฐนันท์ ไชยรัตน์ 6 
13 นางสาวปิยะรัตน์ วงษ์ชาลี 5 
14 นางสาวชุลีพร หิงไธสง 5 
15 นางสาวสุจิตรา ประพฤติเป็น 8 
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สถิติกำรเข้ำรับกำรพัฒนำตนเองของบุคลำกรงำนทะเบียน 
ประจ ำปีงบประมำณ 2560 (แยกตำมประเภทโครงกำร)

 

รูปที่ 32 ภาพกิจกรรมและบรรยากาศการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบริการการศึกษา (ESS) 
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สถิติกำรเข้ำรับกำรพัฒนำและฝึกอบรมรำยบุคคลของบุคลำกร
งำนทะเบียนและประมวลผล  ประจ ำปีงบประมำณ  2560

 

รูปที่ 33 ภาพกิจกรรมและบรรยากาศการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบริการการศึกษา (ESS) 
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ตารางที่ 23 รายละเอียดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง ของบุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล  

 ประจ าปีงบประมาณ 2560    
วัน/เดือน/ป ี โครงกำร/กิจกรรม สถำนที ่ ผู้เข้ำร่วม 

8 พฤศจิกายน 
2559 

อบรมหลักสูตร
ผู้ตรวจประเมิน
กิจกรรม 7ส 

ห้องประชุมมรกตอีสาน 
ชั้น 5 ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 
 

นางสาวสมพินิจ  เหมืองทอง 
นางสาวภัณฑิรา  สุขนา 
นางสาวระวิสุดา  นารี 
นางสาววรรณ์มณี  บุญฟู 
นางถนอมศรี  สุทธิจันทร์ 
 

13 ธันวาคม 
2559 

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพงาน
ทะเบียนและ
ประมวลผล 

ณ ส านักทะเบียนและ
ประมวลผล 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสต
ร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี 

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 
นางสาวปิยะรัตน์  วงษ์ชาลี 
นางสาวชุลีพร  หิงไธสง 
นางสาวสุจิตรา  ประพฤติเป็น 

27 ธันวาคม 
2559 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การ
จัดการองค์ความรู้ใน
องค์กร” 

ณ อาคาร 35 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 

นางสาวสมพินิจ  เหมืองทอง 
นางสาวภัณฑิรา  สุขนา 
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ตารางที่ 23  รายละเอียดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง ของบุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล  
ประจ าปีงบประมาณ 2560  (ต่อ) 

วัน/เดือน/ป ี โครงกำร/กิจกรรม สถำนที ่ ผู้เข้ำร่วม 

11-13 มกราคม 
2560 

โครงการ “การ
ประชุมสัมมนา
เครือข่ายการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน” 

ณ ไร่พฤกษา วัลเลย์   
ต.มวกเหล็ก  อ.มวกเหล็ก 
จ.สระบุรี 

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 
นางสาวปิยะรัตน์  วงษ์ชาลี 
นางสาวชุลีพร  หิงไธสง 
นางสาวสุจิตรา  ประพฤติเป็น 

16 มกราคม 
2560 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
มทร.อีสาน เกี่ยวกับ
การกฎหมาย เรื่อง 
“การรับฟังความ
คิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณท่ีพึงมีใน
สถาบันอุดมศึกษา” 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา 

นางสาวระวิสุดา  นารี 
นางสาวฐาณิญา  ทองประสาร 
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ตารางที่ 23  รายละเอียดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง ของบุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล  
ประจ าปีงบประมาณ 2560  (ต่อ) 

 

วัน/เดือน/ป ี โครงกำร/กิจกรรม สถำนที ่ ผู้เข้ำร่วม 

30 มกราคม 
2560 ถึง  2 
กุมภาพันธ์ 2560  

โครงการ
ประชุมสัมมนา
เครือข่ายการจัดการ
ความรู้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันการพลศึกษา
และสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10 

ณ โรงแรมเอวัน เดอะ 
รอยัล ครูส พัทยา 
จังหวัดชลบุร ี

นางสาวภัณฑิรา  สุขนา 
 

1  กุมภาพันธ์  
2560 

โครงการอบรมบรรยาย
ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้งานซอฟแวร์
ระบบปฏิบัติการ 
Windows 10, 
Microsoft Office 
และนวัตกรรมใหม่ๆ 
ของ Microsoft 

ณ ห้องประชุมมรกต
อีสาน ชั้น 5 อาคาร
ส านักวิทยาบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

นางถนอมศรี  สุทธิจันทร์ 
นางสาวพรรณาภรณ์  พับเกาะ 
นางสาวพนิดา  กาจกระโทก 
นางสาวจิราพร  วรทองหลาง 
นางสาวน้ าผึ้ง  ขอเชิญกลาง 
นางสาวณัฏฐนันท์  ไชยรัตน์ 

3 - 4  กุมภาพันธ์  
2560 

โครงการสัมมนา           
เชิงปฏิบัติการหลักสูตร
เทคนิคการบริหารพัสดุ
ขั้นสูง การวิเคราะห์เชิง
ลึก ปัญหาและ
กรณีศึกษาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหาร
สัญญา 

ณ ห้องประชุมมรกต
อีสาน ชั้น 5 อาคาร
ส านักวิทยาบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

นางสาวพรรณาภรณ์  พับเกาะ 
นางสาวชุลีพร  หิงไธสง 
 



 

 

57 รายงานประจ าปีงบประมาณ  2560   

ตารางที่ 23  รายละเอียดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง ของบุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล  
ประจ าปีงบประมาณ 2560  (ต่อ) 

วัน/เดือน/ป ี โครงกำร/กิจกรรม สถำนที ่ ผู้เข้ำร่วม 

22  กุมภาพันธ์  
2560 

โครงการการจัดการ
ความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี 
(Good Practice for 
Knowledge 
Management) 

ณ ห้องประชุม
มรกตอีสาน ชั้น 5 
อาคารส านักวิทยา
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 

นางสาวพรรณาภรณ์  พับเกาะ 
นางสาวน้ าผึ้ง  ขอเชิญกลาง 
นางสาวปิยะรัตน์  วงษ์ชาลี 
 

7  เมษายน  2560 โครงการ “การอบรมให้
ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ส าหรับบุคลากรใหม่ 
ครั้งที่ 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2560” 

ณ ห้องรปะชุม
นวัตกรรมอีสาน 
อาคาร 8 ชั้น 2 
ส านักงาน
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน  

นางสาวฐาณิญา  ทองประสาร 

20–21 เมษายน  
2560 

 
 
 
 
 
 

 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การบริการยุคใหม่ให้
พร้อมรับความ
เปลี่ยนแปลง 

ณ ห้องรปะชุม
นวัตกรรมอีสาน 
อาคาร 8 ชั้น 2 
ส านักงาน
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอสีาน 

นางสาวสมพินิจ  เหมืองทอง 
นางสาวภัณฑิรา  สุขนา 
นางสาววรรณ์มณ ี บุญฟู 
นางสาวระวิสุดา  นารี 
นางถนอมศรี  สุทธิจันทร์ 
นางสาวพรรณาภรณ์  พับเกาะ 
นางเอมอัจฉริยา พีรทัตสุวรรณ 
นางสาวฐาณิญา  ทองประสาร 
นางสาวพนิดา  กาจกระโทก 

 
 



 

 

58 รายงานประจ าปีงบประมาณ  2560   

ตารางที่ 23  รายละเอียดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง ของบุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล  
ประจ าปีงบประมาณ 2560  (ต่อ) 

วัน/เดือน/ป ี โครงกำร/กิจกรรม สถำนที ่ ผู้เข้ำร่วม 

20–21 
เมษายน  2560 

 
 
 

 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การบริการยุคใหม่ให้
พร้อมรับความ
เปลี่ยนแปลง (ต่อ) 

ณ ห้องรปะชุมนวัตกรรม
อีสาน อาคาร 8 ชั้น 2 
ส านักงานสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

นางสาวจิราพร  วรทองหลาง 
นางสาวน้ าผึ้ง  ขอเชิญกลาง 
นางสาวณัฏฐนันท์  ไชยรัตน์ 
นางสาวปิยะรัตน์  วงษ์ชาลี 
นางสาวชุลีพร  หิงไธสง 
นางสาวสุจิตรา  ประพฤติเป็น 

23 พฤษภาคม 
2560 

 

ประชุมเพ่ือมอบนโยบาย
และชี้แจงแนวทางการ
จัดท าข้อมูลกลาง
อุดมศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560 

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 
4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชั่น 
กรุงเทพมหานคร 

นางถนอมศรี  สุทธิจันทร์ 

24 พฤษภาคม 
2560 

โครงการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล
งานทะเบียนนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 

ณ ห้องประชุมส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนอาคาร 35 ชั้น 2 
อาคารส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

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 

 

 

 

 



 

 

59 รายงานประจ าปีงบประมาณ  2560   

ตารางที่ 23  รายละเอียดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง ของบุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล  
ประจ าปีงบประมาณ 2560  (ต่อ) 

วัน/เดือน/ป ี โครงกำร/กิจกรรม สถำนที ่ ผู้เข้ำร่วม 

24 พฤษภาคม 
2560 
(ต่อ) 

โครงการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล
งานทะเบียนนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน (ต่อ) 

ณ ห้องประชุมส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนอาคาร 35 ชั้น 2 
อาคารส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

นางสาวปิยะรัตน์  วงษ์ชาลี 
นางสาวชุลีพร  หิงไธสง 
นางสาวสุจิตรา  ประพฤติเป็น 

26-27 
พฤษภาคม 
2560 
 

 
 

โครงการบุคลากรเพ่ือ
เข้าร่วมเครือข่ายส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มทร. 

ณ มหาวิทยาลัยเทค 
โนโลยราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

นางสาวสมพินิจ  เหมืองทอง
นางสาวภัณฑิรา  สุขนา 
นางสาวน้ าผึ้ง  ขอเชิญกลาง 
นางสาวระวิสุดา  นารี 
นางเอมอัจฉริยา พีรทัตสุวรรณ 
นางสาวสุจิตรา  ประพฤติเป็น 

16  มิถุนายน  
2560 
 

การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
 การจัดการความรู้สู่แนว
ปฏิบัติที่ดี ประจ าปี
การศึกษา 2559  ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

ณ ห้องประชุมส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนอาคาร 35 ชั้น 2 
อาคารส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

นางสาวภัณฑิรา  สุขนา 
นางสาวระวิสุดา  นารี 
นางสาวสุจิตรา  ประพฤติเป็น
นางสาววรรณ์มณี  บุญฟู 
นางสาวพรรณาภรณ์  พับเกาะ 

23  มิถุนายน  
2560 

โครงการบริหารความ
เสี่ยง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน 

ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน 
ชั้น 5 อาคารส านักวิทยา
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

นางสาวภัณฑิรา  สุขนา 
นางสาววรรณ์มณี  บุญฟู 
นางสาวพรรณาภรณ์  พับเกาะ 
 
 

 

 

 

 



 

 

60 รายงานประจ าปีงบประมาณ  2560   

ตารางที่ 23 รายละเอียดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง ของบุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล  
 ประจ าปีงบประมาณ 2560  (ต่อ) 

วัน/เดือน/ป ี โครงกำร/กิจกรรม สถำนที ่ ผู้เข้ำร่วม 

29  มิถุนายน  
2560 

โครงการอบรมสัมมนา
การสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง 

ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน 
ชั้น 5 อาคารส านักวิทยา
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

นางสาวสมพินิจ  เหมืองทอง 
นางสาวภัณฑิรา  สุขนา 
นางเอมอัจฉริยา พีรทัตสุวรรณ 

6-7 กรกรฎา
คม  2560 

โครงการอบรมความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ส าหรับ
ส่วนราชการ 

ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน 
ชั้น 5 อาคารส านักวิทยา
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

นางสาวภัณฑิรา  สุขนา 
นางสาววรรณ์มณี  บุญฟู 
 

31 กรกฎาคม 
2560 

โครงการส่วงเสริมการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงาน 

ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 
12C อาคารส านักวิทยา
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

นางสาวน้ าผึ้ง  ขอเชิญกลาง 
นางสาวณัฏฐนันท์  ไชยรัตน์ 
นางสาวสุจิตรา  ประพฤติเป็น 

2 – 3 สิงหาคม 
2560 

โครงการควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 

ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน 
ชั้น 5 อาคารส านักวิทยา
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

นางสาวพรรณาภรณ์  พับเกาะ 

2 – 5 สิงหาคม 
2560 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สายสนับสนุนเพื่อการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น ประจ าปี 2560 

ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน
คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ชั้น 9  อาคารคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

นางสาวภัณฑิรา  สุขนา 
นางสาวระวิสุดา  นารี 

 



 

 

61 รายงานประจ าปีงบประมาณ  2560   

ตารางที่ 23 รายละเอียดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง ของบุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล  
 ประจ าปีงบประมาณ 2560  (ต่อ) 

วัน/เดือน/ป ี โครงกำร/กิจกรรม สถำนที ่ ผู้เข้ำร่วม 

4  สิงหาคม  
2560 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการระบบ
ฐานข้อมูล 

ณ ห้องประชุมแคแสด 
ส านักงานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 

นางสาวสุจิตรา  ประพฤติเป็น 
นางสาวพนิดา  กาจกระโทก 

7 – 8 สิงหาคม 
2560 

โครงการเพิ่มพูนความรู้
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

ณ ห้องประชุมตะโกราย 1  
อาคารส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 

นางสาวภัณฑิรา  สุขนา 
นางสาววรรณ์มณี  บุญฟู 

9–10 สิงหาคม 
2560 

โครงการ “การจัดการ
ความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่ดี” 
(Knowledge 
Management for 
Good Practices) 

ณ ห้องประชุมชมพู
พันธ์ทพิย์ ชั้น 3 อาคาร
ธรรมนูญ สิงคเสลิต คณะ
เทคโนโลยีการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์ 

นางสาวภัณฑิรา  สุขนา 
นางสาววรรณ์มณี  บุญฟู 
นางสาวระวิสุดา  นารี 

7-10 กันยายน 
2560 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สายสนับสนุนเพื่อการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น ประจ าปี 2560 

ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน
คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ชั้น 9  อาคารคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

นางสาววรรณ์มณี  บุญฟู 

25-26 กันยายน 
2560 

โครงการ “การอบรม
หลักสูตรผู้ตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน 
(Internal Auditor) ISO 
9001: 2015” 

ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน 
ชั้น 5 อาคารส านักวิทยา
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

นางสาวสมพินิจ  เหมืองทอง 
นางสาวภัณฑิรา  สุขนา 
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กำรน ำเสนอผลงำนกำรจัดกำรควำมรู้ 

ในปีงบประมาณ 2560 บุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล  ได้เข้าร่วมน าเสนอผลงาน 
การจัดการความรู้  ในระหว่างวันที่  9 – 10 สิงหาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
อีสานวิทยาเขตสุรินทร์ โดยเสนอผลงานภาคบรรยาย และภาคโปรเตอร์ คือ นางสาวภัณฑิรา สุขนา 
นางสาวระวิสุดา  นารี  และนางสาววรรณ์มณี  บุญฟู  ในหัวข้อการพัฒนาและปรับปรุงเอกสารทาง 
การศึกษา ดังรูปที่ 34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 34 ภาพประกอบการน าเสนอผลงานการจัดการความรู้ ของงานทะเบียนและประมวลผล 
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บุคลำกรงำนทะเบียนและประมวลผลเข้ำร่วมโครงกำร 

“ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนเพื่อด ำรงต ำแหน่งให้สูงขึ้น ประจ ำปี 2560” 

           ในปีงบประมาณ 2560 นี้ งานทะเบียนและประมวลผลมีบุคลากรที่สามารถท าผลงานเพ่ือ 
ด ารงต าแหน่งให้สูงขึ้นจ านวน 3 ราย ได้แก่ นางสาวภัณฑิรา   สุขนา  ต าแหน่งหัวหน้างานทะเบียนและ 
ประมวลผล  นางสาวระวิสุดา  นารี   ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  เข้าร่วมโครงการในรอบที่ 1 ระหว่าง 
วันที่  2 – 5  สิงหาคม  2560  และและนางสาววรรณ์มณี  บุญฟู  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  เข้าร่วม 
โครงการในรอบที่ 2  ระหว่างวันที่ 7 – 10 กันยายน  2560 ดังแสดงในรูปที่ 35 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 35 ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
              เพ่ือด ารงต าแหน่งให้สูงขึ้น ประจ าปี 2560” 
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กำรพัฒนำงำน ของงำนทะเบียนและประมวลผล 
 

พัฒนำและปรับปรุงเอกสำรทำงกำรศึกษำ 

โดยในปีงบประมาณ 2560 งานทะเบียนและประมวลผล ได้ปรับปรุงเอกสารทางการศึกษา
เพ่ือให้มีเอกลักษณ์ ยากต่อการปลอมแปลง และสามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นเอกสารทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ในเอกสารดังนี้ 

1.  ใบรายงานผลทางการศึกษา (ใบ Transcript) 
2.  ใบรับรองคุณวุฒิ 
3.  ใบประกาศนียบัตร และใบปริญญาบัตร  
ดังแสดงในรูปที่ 36 - 39 
 
 
 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 36 ภาพการประชุมการปรับปรุงและพัฒนาเอกสารทางการศึกษา 
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รูปที่ 37 รูปแบบใบรายงานผลการศึกษา (ฉบับเดิม และฉบับใหม่) 

รูปแบบเอกสำร บับเดิม 
ใบรำยงำนผลทำงกำรศึกษำ (Transcript) 

รูปแบบเอกสำร บับใหม่ 
ใบรำยงำนผลทำงกำรศึกษำ (Transcript) 

กระดำษขำวพิมพ์ตรำสัญลักษณม์หำวิทยำลัยฯ 
 ขนำด A4  (80 แกรม) ใช้ส ำหรับออกเอกสำร 
ใบ Transcript  บับภำษำไทย และ บับ
ภำษำอังก ษ 

 

 

กระดำษ Security  แบบมีเส้นใยไฟเบอร์และซ่อน
ลำยน้ ำขนำด A4  ( 120 แกรม) ใช้ส ำหรับออก
เอกสำร ใบ Transcript   บับภำษำไทย และ
 บับภำษำอังก ษ  (เมื่อน ำไปถ่ำยเอกสำรหรือ
สแกนไฟล์ จะปรำกฏลำยน้ ำ RMUTI  ป้องกันกำร
ปลอมแปลงเอกสำร) 
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รูปที่ 38 รูปแบบหนังสือรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา (ฉบับเดิม และฉบับใหม่) 
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รูปที่ 39 รูปแบบใบปริญญา  (ฉบับเดิม และฉบับใหม่) 

รูปแบบเอกสำร บับเดิม 
ใบปริญญำบัตร 

รูปแบบเอกสำร บับใหม่ 
ใบปริญญำบัตร 
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บริหำรงำนด้วยระบบธรรมำภิบำล มีควำมโปร่งใส  มั่นใจ  ตรวจสอบได้ 

 เป้ำประสงค์  :  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สร้างระบบการก ากับดูแลตนเองที่ดี  เกิดความ
โปร่งใส  มั่นใจและสามารถตรวจสอบได้  บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตส านึก  ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้รับบริการ           
 ในด้านการให้บริการ งานทะเบียนและประมวลผล ได้ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เรื่อง การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ประจ าปีการศึกษา 2560  
เพ่ือให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 3  “ระดบัความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ”  บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยงานทะเบียนและประมวลผล ได้เสนอ
กระบวนงานเพ่ือรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 2 กระบวนงาน 
ได้แก่ กระบวนงานการขอใบรับรองผลการศึกษา ส าหรับนักศึกษาปัจจุบัน และกระบวนงานการขอ
ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ส าหรับนักศึกษาปัจจุบัน  
 ในการให้บริการผู้มารับบริการ งานทะเบียนและประมวลผลได้ค านึงถึงความยุติธรรม โดยการ
ให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง แก่ผู้มารับบริการ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ที่ส าคัญคือการบริการ
ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส ซึ่งจะเห็นได้ได้จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่องาน
ทะเบียนและประมวลผล ซึ่งอยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังรายละเอียดในตารางที่ 24  และรูปที ่40 – 43  
 
ตารางที่ 24 กระบวนงานที่รักษามาตรฐานระยะการให้บริการ ของงานทะเบียนและประมวลผล 
               ประจ าปีการศึกษา 2560 

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   
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รูปที่ 40 บันทึกขอให้หน่วยงานเสนอกระบวนงานที่จะรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ  
                   ประจ าปีการศึกษา 2560 
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รูปที่ 41 บันทึกขอเสนอกระบวนงานที่จะรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 
                           ประจ าปีการศึกษา 2560 
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รูปที่ 42 ผังการปฏิบัติงาน กระบวนงานการขอใบรับรองผลการศึกษา ส าหรับนักศึกษาปัจจุบัน 
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รูปที่ 43 ผังการปฏิบัติงาน กระบวนงานการขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา ส าหรับนักศึกษาปัจจุบัน 
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บุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  ของ
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ รู้รักสามัคคี ช่วยกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้สามารถ
ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงได้ให้ความร่วมมือและพร้อมใจเข้าร่วมโครงการ และ
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ แต่ละปีงบประมาณ ตามล าดับภาพกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

 

 พิธีถวำยควำมอำลัย และส่งเสด็จสู่สวรรคำลัย วันที่หัวใจคนไทยทั้งชาติสลาย เพราะเป็น
การสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่  “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จัก
รีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคต” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
พระอาการประชวรได้ทรุดลงตามล าดับ และสวรรคตเมื่อเวลา 15.52 นาฬิกา สิริพระชนมายุ 88 พรรษา 
287 วัน   

วันที่ 17 ตุลาคม  2559  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รวมใจกันท าพิธีถวายความอาลัย และส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ดังรูปที่ 44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 44 พิธีถวายความอาลัย และส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 

บทที่ 7  กำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ  
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 กำรประชุมงำนทะเบียน งานทะเบียนและประมวลผล ได้ด าเนินการจัดประชุมบุคลากร
เดือนเว้นเดือน ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน งานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ประจ าปีงบประมาณ 2560  เพ่ือติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของแต่ละ
แผนกงาน พร้อมปรึกษาหารือถึงปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไขปรับปรุง พัฒนางานที่รับผิดชอบ และ 
งานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังแสงในรูปที่ 45  โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ 

1. ประชุมครั้งที่  7/2559  วันที่  28  พฤศจิกายน  2559 
2. ประชุมครั้งที่  1/2560  วันที่  21  กุมภาพันธ์  2560  ตามปฏิทินต้องประชุมในเดือน

มกราคม 2560 แต่เนื่องจาก ในช่วงเดือนมกราคม ผู้บริหารติดภารกิจการประชุม และ
การเดินทางไปราชการจึงท าให้ต้องเลื่อนการประชุมมาเป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2560 

3. ประชุมครั้งที่  2/2560  วันที่  11  เมษายน  2560 
4. ประชุมครั้งที่  3/2560  วันที่  12  มิถุนายน  2560 
5. ประชุมครั้งที่  4/2560  วันที่  18  สิงหาคม  2560 

 

ครั้งที่ 7/2559  วันที่ 28  พ ศจิกำยน  2559 ครั้งที่ 1/2560  วันที่  20 มกรำคม  2560 

 

 

 

 
 

 

ครั้งที่ 2/2560   วันที่  11  เมษำยน  2560 ครั้งที่ 3/2560  วันที่  12  มิถุนำยน  2560 

 

 

 

 
 

 

ครั้งที่ 4/2560  วันที่  18  สิงหำคม  2560 ครั้งที่ 5/2560  วันที่  17  ตุลำคม  2560 

 

 

 

การประชุมบุคลากรงานทะเบียนฯ  ครั้งที่  

5/2560 จะน าเสนอในปีงบประมาณ 2561 

ต่อไป 
 

          รูปที่ 45 แสดงงานการประชุมบุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล ประจ าปีงบประมาณ 2560 
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 กำรประชุมร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปรึกษาหารือ และเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังได้
แสดงในรูปที่ 46 
 

วันที่  19  ตุลำคม  2559 วันที่ 1  พ ศจิกำยน  2559 
 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม 7ส 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 
1/2559 วันที่ 19 ตุลาคม 2559  ณ ห้องประชุม
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการด าเนินการกิจกรรม 7ส 
ระดับงาน และระดับส านักฯ  (มหาวิทยาลัย) โดย
ที่ประชุมได้มีมติให้มีการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส 
ระดับงาน ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ประชุมร่วมกับวิทยาลัยฯ  ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
กระบวนการด าเนินงานด้านการลงทะเบียน/การ
ประมวลผลและอนุมัติผล/ การส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับ ปวส. ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2558 
– 2559 เนื่องจากวิทยาลัยฯ  ยังไม่ผ่านการอนุมัติ
โครงสร้างเทียบเท่าคณะจาก สกอ.  ผู้บริหารระดับสูง 
จึงเสนอให้มีการบริหารจัดการตามเดิม คือให้
วิทยาลัยฯ ด าเนินการขออนุมัติผลจากคณะ โดยให้
ท ามติและเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติผล ไปยัง
คณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติผลอีก
ครั้ง และ อาจารย์ผู้สอนก็ให้ไปแฝงอยู่ในคณะดังเดิม 
เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบบริการการศึกษา 
ESS ได้  จนกว่า สกอ. จะอนุมัติโครงสร้างเทียบเท่า
คณะ(โดยจะนัดประชุมใหม่อีกครั้งในวันที่ 3 พ.ย. 59) 
 
 
 
 
 

 

 

 

รูปที่ 46 ภาพบุคลากรงานทะเบียนและประมวลผลเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 



 

 

76 รายงานประจ าปีงบประมาณ  2560   

วันที่  15  พ ศจิกำยน  2559 วันที่ 16  ธันวำคม  2559 
 

        บุคลากรงานทะเบียน ได้เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในกระบวนการ
บริหารและการจัดการประจ าปีการศึกษา 2559    
ครั้งที่ 1/2559 เพ่ือรับทราบแผนปฏิบัติการระบบการ
ตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีการศึกษา 2559 และทบทวนประเด็นความ
เสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 2558 เพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 5  ก าหนดติดตามและ
รายงานผลการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  และทบทวน
ประเด็นความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 

  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร  ส่งตรัส ได้ให้
ความส าคัญกับเรื่องความเสี่ยง และวิธีกการแก้ไข
ปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง เป็นอย่างมาก โดยให้มีการ
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  4 ครั้งต่อ
ปีการศึกษา เพื่อการทวบทวน  ติดตาม  และแก้ไข ได้
ตามก าหนดเวลา สัมฤทธิผลตามตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลัย 

 
 

 

 

ประชุมร่วมกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณบดีคณะ
ศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม โดยมีรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ    
ผศ.ดร.เฉลิมพล  เยื้องกลาง เป็นประธานเพื่อหารือ
เกี่ยวกับการด าเนินการย้ายสาขาวิชาจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปสังกัด
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 4 
สาขาวิชา ได้แก่  

1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
2. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 
3. สาขาวิชาการจัดการผังเมือง 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียว 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
เรื่อง การย้ายสาขาวิชาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปสังกัดคณะศิลปกรรม
และออกแบบอุตสาหกรรม ลงวันที่ 29 กรกฎาคม  
2559  (ตาม สมอ.08)  โดยในภาคการศึกษาที่ 
1/2559 การประมวลผลและอนุมัติผลการศึกษา  
การส าเร็จการศึกษา ให้อยู่ในสังกัดคณะเดิม คือ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
และให้ท าการย้ายนักศึกษาท้ัง 4 สาขาวิชาไปสังกัด
คณะใหม่ คือ คณะศิลปกรรมและออกแบบ
อุตสาหกรรม(ด าเนินการโอนย้ายในระบบ ESS) 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 46 ภาพบุคลากรงานทะเบียนและประมวลผลเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 



 

 

77 รายงานประจ าปีงบประมาณ  2560   

 ร่วมพิธีรวมพลังแห่งควำมภักดี ร่วมท ำควำมดีถวำยองค์ภูมิพล เมื่อวันที่ 22 พ.ย.59  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) จัดพิธีรวมพลังแห่งความภักดี ร่วมท าความดีถวาย
องค์ภูมิพล ณ บริเวณหน้าเสาธง โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษามทร.อีสาน 
และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีกว่า 1,000 คน ภายในพิธีมีการร่วมกันร้องเพลงชาติไทย การกล่าวค าถวาย
สัตย์ปฏิญาณตนเพ่ือชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นผู้น าผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวค าปฏิญาณ และร่วมกัน
ส ารวมจิตภาวนา แผ่เมตตา และตั้งปณิธานท าความดี เพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิ
พลอดุลยเดช เป็นเวลา 89 วนิาที หลังจากนั้นได้ร่วมร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน และเพลงสรรเสริญพระ
บารม ีดังแสดงในรูปที่ 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 47 ภาพพิธีรวมพลังแห่งความภักดี ร่วมท าความดีถวายองค์ภูมิพล 
 

 

 



 

 

78 รายงานประจ าปีงบประมาณ  2560   

 ช่วงเทศกำลส่งท้ำยปีเก่ำ (ปี 2559)  ต้อนรับปีใหม่ (ปี 2560) บุคลากรของส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียนได้มอบกระเช้าแสดงความขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร  ส่งตรัส 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ได้ดูแล ให้ค าปรึกษาแนะน าที่ดี สนับสนุนและ

ส่งเสริมบุคลากรของส านักฯ เป็นอย่างดีตลอดเวลาที่ผ่านมา และบุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล

ไดร้ับหน้าที่เป็นตัวแทนไปแสดงความขอบคุณบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ที่คอยให้

ความช่วยเหลือในภารกิจต่างๆ ร่วมกันส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตลอดมา พร้อมกันนี้บุคลากร

ส านักส่งเสริมฯ ได้แลกเปลี่ยนของขวัญปีใหม่เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจซึ่งกันและกัน ดังแสดงในรูปที่ 48 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 48 ภาพกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 



 

 

79 รายงานประจ าปีงบประมาณ  2560   

 

 ร่วมโครงกำรประชุมสัมมนำเครือข่ำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน              
 เมื่อวันที่ 11 – 13 มกราคม 2560 บุคลากรของงานทะเบียนและประมวลผล ได้เข้าร่วม

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ 
ไร่พฤกษา วัลเลย์ รีสอร์ท จ.สระบุรี จัดโดยงานประกันคุณภาพและประเมินผล ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน โดยมีบุคลากรจากวิทยาเขตเข้าร่วมโครงการเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ดังแสดงในรูปที่ 49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 49 ภาพกิจกรรมการร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 

 



 

 

80 รายงานประจ าปีงบประมาณ  2560   

 งำนพ ิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ครั้งที่ 30 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558  เมื่อวันพุธที่          

22 มีนาคม 2560  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพ

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่

ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยปีนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิรับ

พระราชทานปริญญาบัตร รวม 9 คน ประกอบด้วย ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จ านวน 8 คน และมี

มหาบัณฑิตและบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รวมทั้งสิ้น 5,082 คน 

ซึ่งเป็นบัณฑิตจาก มทร.อีสาน นครราชสีมา 1,640 คน วิทยาเขตขอนแก่น 1,122 คน วิทยาเขตสกลนคร 

1,006 คน วิทยาเขตสุรินทร์ 844 คน และวิทยาเขตกาฬสินธุ์ 470 คน ดังแสดงในรูปที่ 50 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

รูปที่ 50 ภาพทีมงานสายพานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 30 ประจ าปีการศึกษา 2558 



 

 

81 รายงานประจ าปีงบประมาณ  2560   

 ร่วมโครงกำรประเพณีสงกรำนต์ สืบสำรประเพณีไทย ก่อพระทรำย ไหว้หลวงพ่อนพฯ  
เมื่อวันที่ 4 เมษยน 2560 บุคลากรงานทะเบียนได้เข้าร่วมโครงการวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีพุทธศักราช 2560 โดยได้ร่วมก่อพระเจดีย์ทราย รดน้ าด าหัวขอพรผู้บริหารและ
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน พร้อมออกร้านอาหาร  ดังแสดงในรูปที่ 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 51 ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมโครงการวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจ าปีพุทธศักราช 2560 
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 รับตรวจติดตำมระบบบริหำรคุณภำพกำรศึกษำภำยใน จำกสถำบันรับรองมำตรฐำน
ไอเอสโอ (MASCI)  
 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 บุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล ได้เข้าร่วมรับตรวจ
ติดตามระบบบริหารคุณภาพ จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) โดยงานทะเบียนและ
ประมวลผลถือครองทั้งหมด 7 PM ได้แก่  PM-07: การลงทะเบียนเรียน  PM-08: การบริการงานทะเบียน  
PM-12: การประมวลผลและอนุมัติผลการศึกษา  PM-20: การส าเร็จการศึกษา  PM-31: การเตรียมห้อง
และอุปกรณ์  PM-34: การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร  และ PM-44: การควบคุมบันทึกคุณภาพ 
การรับตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังแสดงในรูปที่ 52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 52 ภาพกิจกรรมการรับตรวจติตามระบบบริหารคุณภาพ จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
               (MASCI) 
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 โครงกำรเตรียมควำมพร้อม และรับตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับส ำนัก 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559   เมื่อวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2560  บุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล    
ได้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม และรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก โดย
คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย ซึ่งการตรวจเป็นแบบกัลยาณมิตร คณะกรรมการให้ค าแนะน าที่เป็น
ประโยชน์  เพ่ือให้บุคลากรของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้น ามาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไป 
ดังแสดงในรูปที่ 53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 53 ภาพกิจกรรมการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก 
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 ร่วมโครงกำรเกษียณอำยุรำชกำรบุคลำกรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน  

 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560  บุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในงานมุทิตาจิตแด่คณาจารย์และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2560  และบุคคล
ส าคัญของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คือ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร  ส่งตรัส ก็เป็นหนึ่งในคณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการด้วย ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
แสดงมุทิตาจิตแด่บุคคลส าคัญ บุคลากรทั้งหมดของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ร่วมขับร้อง
เพลง “หนึ่งในร้อย” กับวงออเคสตร้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดังแสดงในรูปที่ 54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 54 ภาพกิจกรรมการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก 
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 กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่บุคลำกรงำนทะเบียนและประมวลผล  
 ผู้บริหารให้ความส าคัญเกี่ยวกับการสร้างขวัญและก าลังให้แก่บุคลากร เพ่ือให้มีก าลังใจใน

การปฏบัติงาน ด้วยการร่วมแสดงความยินดีก้บบุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล ที่ได้รับการบรรจุ
ต าแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นคือ นางสาวฐาณิญา  ทองประสาร  และร่วมอวยพรในวันคล้ายวันเกิดของ
บุคลากร ได้ดังแสดงในรูปที่ 55 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 55 ภาพแสดงความยินดีกับบุคลากร และร่วมอวยพรในวันคล้ายวันเกิดของบุคลากร 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

บุคลากรงานทะเบียนและประมวลผล 

 



 

 

75 รายงานประจ าปีงบประมาณ  2560   

 

นางสาวสมพินิจ  เหมืองทอง 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ 
โทรศัพท์  0 4423 3000  ต่อ 2751 

Somphinith.mu@rmuti.ac.th 
 

รองผู้อ านวยการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

76 รายงานประจ าปีงบประมาณ  2560   

 

นางสาวภัณฑิรา  สุขนา 

นักวิชาการศึกษา 

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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แผนกงานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 

 ด าเนินงานด้านงานสารบรรณ ของงานทะเบียนและประมวลผล 

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

(ออกตามสาเหตุ 8 ประเภท ตามข้อบังคับฯ) 
 ด าเนินงานการประชุม ของงานทะเบียนและประมวลผล 

 ด าเนินงานด้านงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายใน 

นางสาววรรณ์มณี   บุญฟู 
นักวิชาการศึกษา 

หัวหน้าแผนกงาน 

โทรศัพท์  0 4423 3000 ต่อ 2790 

Wanmanee@rmuti.ac.th 
 
 

wanmanee@rmuti.ac.th 
 

นางสาวน้ าผึ้ง   ขอเชญิกลาง 
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 
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แผนกงานส าเร็จการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 

 ด าเนินการด้านงานขอส าเร็จการศึกษาและขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 

 ด าเนินงานด้านการออกเอกสารทางการศึกษาให้ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ด าเนินการจัดระบบ การจัดเก็บเอกสารทางการศึกษา ไว้เป็นหลักฐานในการอ้างอิง 

 ด าเนินการด้านงานสถิติและฐานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ด าเนินการจัดระบบ การแจกจ่ายเอกสารทางการศึกษาให้ผู้ส าเร็จการศึกษา 

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 

 



 

 

 

 

 

งานทะเบียนและประมวลผล ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
744  ถนนสุรนารายณ์  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000 
โทร. 0 4423 3000 ต่อ 2751 – 8  


