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สวนที่ 1 สวนนํา
ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับหนวยงาน
ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมา
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนหนวยงานที่ตั้งขึ้นมาใหมในภายหลัง โดยในป พ.ศ. 2527
ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) ใหอํานาจวิทยาลัยครูเปดสอนสาขาตางๆ ถึงระดับ
ปริญญาตรี วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราจึงเปดสอนระดับปริญญาในสาขาวิชาการศึกษา (ค.บ.) สาขาวิทยาศาสตร
(วท.บ.) สาขาศิลปศาสตร (ศศ.บ.) ทั้งนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสําหรับ
บุคลากรประจําการ (กศ.บป.) ทําใหจํานวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น ภารกิจตางๆ มีมากตามมา ป พ.ศ. 2528
วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา จึงไดดําเนินการปรับโครงสรางการบริหารงานของสถาบันเสียใหมโดยใหมีสํานักสงเสริม
วิชาการเกิดขึ้นเพื่อรองรับงานทางดานวิชาการ และสงเสริมในเรื่องของการเรียนการสอน ป พ.ศ. 2532
มีพระราชบัญญัติ วิทยาลัยครูและราชกิจจานุเบกษา สามารถเปดสอนในสาขาตางๆ ไดเพิ่มขึ้น จึงเปดสอน
ในสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) และไดปรับโครงสรางการบริหารงานทั่วไปใหสํานักสงเสริมวิชาการเปน
หน ว ยงานเที ย บเท า คณะโดยประสานการจั ด การศึ ก ษากั บ คณะต า งๆ ป พ.ศ. 2547 มี พ ระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏและมีการปรับโครงสรางการบริหารงานใหสอดคลองกับภาระกิจของมหาวิทยาลัยและ
เปลี่ ย นชื่ อ จากสํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการ เป น สํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น เป น หน ว ยงานกลาง
ที่ประสานการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน และไดปรับโครงสรางการบริหารงานทั่วไปใหสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนหนวยงานเทียบเทาคณะโดยกํากับดูแลฝายตางๆ
สภาพปจจุบันของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนหนวยงานหนึ่งในจํานวน 10 หนวยงาน
สนับสนุนหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ซึ่งสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ และบริการงานทะเบียน
และวัดผลใหกับบุคคล อาจารย และนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ปจจุบันมีผูบริหารจํานวน 5 คน ไดแก
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการบริหาร รองผูอํานวยการสงเสริมวิชาการ รองผูอํานวยการงานทะเบียนและวัดผล
หัวหนาสํานักงาน และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 21 คน
ปรัชญา (Philosophy)
ระบบมีมาตรฐาน บริการดวยใจ มุงไกลประสานภารกิจ เนนบัณฑิตคุณภาพ
วิสัยทัศน (Vision)

มุงเปนหนวยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน เนนบริการดวยไอที
พันธกิจ (Mission)

เพิ่มขึ้น

1. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. พัฒนาระบบการบริการสูระบบการศึกษาอิเล็กทรอนิกส (e-Academic)
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหสามารถใชไอทีไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลงานทางวิชาการ
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ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)
1. กํากับติดตามคุณภาพการจัดการศึกษา
2. พัฒนาระบบบริการใหไดมาตรฐานรองรับอาเซียน
3. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงวิชาการ
4. พัฒนาระบบสหกิจศึกษาและการสรางเครือขายความรวมมือ
5. จัดระบบบริหารการเงินใหมีประสิทธิภาพ
6. บริหารบุคลากรและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ
7. จัดบริการวิชาการแกชุมชน และสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เปาประสงค (Goal)
1. มีระบบควบคุมและกํากับติดตามคุณภาพการผลิตบัณฑิต
2. สงเสริมประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร องคความรู สูชุมชน และสูอาเซียน
3. พัฒนาระบบ KM สําหรับพัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
4. จัดระบบสหกิจศึกษาและสรางเครือขายกับสถานประกอบการทั้งในและตางประเทศ
5. มีระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพ
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญในงานและมี Career path ที่ชัดเจน
กลยุทธ (Strategies)
1. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของทองถิ่น และวิจัย
คุณภาพการจัดการศึกษา
2. พัฒนาบุคลากร ใหมีทักษะการบริการ การเผยแพรขอมูลขาวสารสูชุมชนและอาเซียน
3. เพิ่มศักยภาพบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญในสายงานของตน
4. จัดใหมีระบบติดตามประเมินผลตามโครงการเสนทางการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของบุคลากร
สายวิชาการ
5. จัดระบบใหมีพี่เลี้ยงสําหรับการทําผลงานทางวิชาการ
6. สรางเครือขายความรวมมือกับแหลงงานและสถานประกอบการทั้งในและตางประเทศ
7. พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ ลดความเสี่ยงในการบริหารการเงิน งบประมาณ และ
การใชทรัพยากร
8. สงเสริมบุคลากรเขารวมโครงการตามแนวพระราชดําริและนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ
9. เนนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เอกลักษณ (Uniqueness)

สนับสนุนพัฒนางานวิชาการสูสากล

อัตลักษณ (Identity)
“จิตอาสา ใฝรู สูงาน”
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โครงสรางองคกรและการบริหาร

โครงสรางการบริหารงานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองอธิการบดีวิชาการ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ

หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการฯ
หัวหนางานบริหารงานทั่วไป

หัวหนางานสงเสริมวิชาการ

หัวหนางานทะเบียนฯ

- งานธุรการ
- งานจัดประชุมและงานเลขานุการ
- งานแผนงานโครงการ งบประมาณ
การเงิน
- งานพัสดุ ครุภัณฑ
- งานจัดซื้อ จัดจาง
- งานประชาสัมพันธแนะแนวการศึกษา
- งานประกันคุณภาพ ควบคุมภายใน
- งานรายงานประจําป และรายงาน
ตางๆ

- งานสนับสนุนการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร
- งานพัฒนาบุคลาการ (คณาจารย
เจาหนาที่)
- งานสนับสนุนการเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการ
- งานวารสารราชนครินทร

- งานรับสมัครนักศึกษา
- งานทะเบียนประวัติและสถิติ
- งานตรวจสอบคุณวุฒิและเอกสาร
รับรอง
- งานวัดผลการศึกษา
- งานจัดทําปริญญาบัตร
- งานพัฒนาเว็บไซตระบบ
สารสนเทศ
- งานหลักสูตรและแผนการเรียน
- งานจัดตารางเรียนตารางสอน
- งานบริการขอมูลทางการศึกษา
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โครงสรางผูบริหารสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตั้งแตเดือนสิงหาคม 2559 – มีนาคม 2560

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร ภูผะกา
รองอธิการบดีวิชาการ

ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญศรี ปกกะสีนัง
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาจารย ดร.เยาวนุช ทานาม
รองผูอํานวยการ

อาจารย ดร.ณรงคศักดิ์ พุดเผือก
รองผูอํานวยการ

อาจารยประยุทธ อินแบน
รองผูอํานวยการ

นายอุดม คุมภัย
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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โครงสรางผูบริหารสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตั้งแตเดือนมีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560

อาจารยพิภัทรา สิมะโรจนา
รองอธิการบดีวิชาการ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นายอุดม คุมภัย
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะผูบริหารและบุคลากร
ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2559 – มีนาคม 2560
1. ผศ.ดร.ดวงพร ภูผะกา
รองอธิการบดีวิชาการ
2. ผศ.เพ็ญศรี ปกกะสีนัง
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ
3. อาจารย ดร.เยาวนุช ทานาม
รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ
4. อาจารย ดร.ณรงคศักดิ์ พุดเผือก
รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ
5. อาจารยประยุทธ อินแบน
รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ
6. นายอุดม คุมภัย
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
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ตั้งแตเดือนมีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560
1. อาจารยพิภัทรา สิมะโรจนา
รองอธิการบดีวิชาการ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
2. นายอุดม คุมภัย
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1. ผศ. เพ็ญศรี
ปกกะสีนัง
2. อาจารย ดร.เยาวนุช ทานาม
3. อาจารย ดร.ณรงคศักดิ์ พุดเผือก
4. อาจารยประยุทธ
อินแบน
5. นายชาญชัย
ศิริงาม
6. นายโกเมศ
กุลอุดมโภคากุล
7. นายเสรี
จีนภักดี
8. นายอุดม
คุมภัย
9. นางสาวศิริพร
ขจรพันธ
ขอมูลบุคลากร
1. นางสาวสุณิสา
ชัยนพรัตน
2. นางสาวประกายแกว ชินวงศ
3. นางสาวเอมอร
พุมประเสริฐ
4. นางสาววิไลจิตร
รุงศรีวรวัฒน
5. นายชาญชัย
ศิริงาม
6. นางเยาวนาถ
เพ็ชรดี
7. นางสาวสุมินตรา คางดวง
8. วาที่ รอยตรีวิชิต ธานีวรรณ
9. นางบังอร
จีนภักดี
10. นายเสรี
จีนภักดี
11. นายธงชัย
หอมชื่น
12. นายธนา
จันทร
13. นายโกเมศ
กุลอุดมโภคากุล
14. นางสาวศิริพร
ขจรพันธ
15. นางสาวญาณณิศา อุปถัมภ
16. นายฉลอง
รุงศิริ
17. นายศรีไพบูลย
จันทร

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
พนักงานพิมพ 3
พนักงานพิมพ 3
พนักงานธุรการ 3
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. นางธนัญญพัฒน
19. นางสาวพรทิพย
20. นางสาวจรีรัตน
21. นางยุพิน
ประเภทบุคลากร
ขาราชการ
ลูกจางประจํา
พนักงานมหาวิทยาลัย
รวม

ศิริรักษ
ควรประกอบกิจ
ธรรมมา
เวฬุคามกุล
จํานวน
5
3
18
26

ป.ตรี
3
14
17

นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
ผูปฏิบัติงานบริหาร
ผูปฏิบัติงานบริหาร

บุคลากร
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก
3
1
1
3
1
6
2
1
-

งบประมาณ และการใชจายงบประมาณประจําป 2560
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประเภทงบประมาณ

สนับสนุนการเรียนการสอน (งบแผนดิน)
บริหารงานกลาง (งป)
บริหารจัดการสํานักสงเสริมฯ
สหกิจศึกษา
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
เตรียมความพรอมตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร 58
7. พัฒนาสนับสนุนตําแหนงทางวิชาการ
8. การจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย
9. พัฒนางานวิชาการและการบริหารงาน
ประชุม
10. วารสารราชนครินทร
11. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานทะเบียน
(ลป)
12. ปรับแตงฐานขอมูลระบบทะเบียนและ
ประมวลผล ระยะที่ 2
13. แนะแนวการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา
รวมทั้งสิ้น

จัดสรร

500,000
500,000
250,000
150,000
100,000
200,000

จายจริง

497,677.45
424,437.00
223,329.41
136,501.00
69,996.00
183,853.60

คงเหลือ

2,322.55
75,563.00
26,670.59
13,499.00
30,004.00
16,146.40

จายจริงรอยละ

99.53
84.88
89.33
91.00
70.00
91.93

500,000
200,000
500,000

498,702.00
31,110.00
196,994.00

1,298.00
168,890.00
303,006.00

99.74
15.55
39.40

200,000
100,000

116,115.00
96,300.00

83,885.00
3,700.00

58.05
96.30

100,000

96,300.00

3,700.00

96.30

200,000
3,500,000

88,945.00
2,660,260.46

111,055.00
839,739.54

44.47
76.00

อาคารสถานที่
- มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร อาคารเรียนรวมและอํานวยการ ชั้น 1 ชั้น 2 (หองประชุมสํานักฯ)
และ ชั้น 3 (หองผลงานวิชาการ)
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