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สวนที่ 1 สวนนํา 

 

ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับหนวยงาน  
 

ช่ือหนวยงาน  ท่ีตั้ง  และประวัติความเปนมา 
 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนหนวยงานท่ีตั้งข้ึนมาใหมในภายหลัง  โดยในป พ.ศ. 2527 
ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี 2) ใหอํานาจวิทยาลัยครูเปดสอนสาขาตางๆ ถึงระดับ
ปริญญาตรี  วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราจึงเปดสอนระดับปริญญาในสาขาวิชาการศึกษา (ค.บ.) สาขาวิทยาศาสตร 
(วท.บ.) สาขาศิลปศาสตร (ศศ.บ.) ท้ังนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสําหรับ
บุคลากรประจําการ (กศ.บป.) ทําใหจํานวนนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน ภารกิจตางๆ มีมากตามมา ป พ.ศ. 2528 
วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา จึงไดดําเนินการปรับโครงสรางการบริหารงานของสถาบันเสียใหมโดยใหมีสํานักสงเสริม
วิชาการเกิดข้ึนเพ่ือรองรับงานทางดานวิชาการ  และสงเสริมในเรื่องของการเรียนการสอน ป พ.ศ. 2532                 
มีพระราชบัญญัติ วิทยาลัยครูและราชกิจจานุเบกษา สามารถเปดสอนในสาขาตางๆ ไดเพ่ิมข้ึน จึงเปดสอน                   
ในสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) และไดปรับโครงสรางการบริหารงานท่ัวไปใหสํานักสงเสริมวิชาการเปน
หนวยงานเทียบเทาคณะโดยประสานการจัดการศึกษากับคณะตางๆ ป พ.ศ. 2547 มีพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏและมีการปรับโครงสรางการบริหารงานใหสอดคลองกับภาระกิจของมหาวิทยาลัยและ
เปลี่ยนชื่อจากสํานักสงเสริมวิชาการ เปนสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนหนวยงานกลาง                   
ท่ีประสานการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน และไดปรับโครงสรางการบริหารงานท่ัวไปใหสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนหนวยงานเทียบเทาคณะโดยกํากับดูแลฝายตางๆ 
 สภาพปจจุบันของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนหนวยงานหนึ่งในจํานวน 10 หนวยงาน
สนับสนนุหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ซ่ึงสนับสนนุกิจกรรมทางวิชาการ และบริการงานทะเบียน
และวัดผลใหกับบุคคล อาจารย และนักศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ ปจจุบันมีผูบริหารจํานวน 5 คน ไดแก 
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการบริหาร รองผูอํานวยการสงเสริมวิชาการ รองผูอํานวยการงานทะเบียนและวัดผล 
หัวหนาสํานักงานฯ และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 21 คน 
 

ปรัชญา (Philosophy) 
สงเสริมงานวิชาการ บริการดวยใจ บริหารงานโปรงใส พัฒนางานดวยไอที 

 

วิสัยทัศน (Vision) 
มุงสูมาตรฐานคุณภาพและความเปนเลิศดานสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ 

 

พันธกิจ (Mission) 
1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริการดานวิชาการกับอาจารย นักศึกษา และบุคลากร 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศดานงานวิชาการและการประชาสัมพันธการศึกษาตอ 
3. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพอาจารยดานวิชาการ 
4. สงเสริมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรท่ีทันสมัยตอบสนองความตองการของสังคม 
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

   1 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจําปการศึกษา 2560 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 คานิยมองคการ (Core value) : 5H 

Head หนวยงานท่ีมีบุคลากรเชี่ยวชาญในการทํางาน รูระเบียบ รูจักใชเทคโนโลยี รูจักแลกเปลี่ยน 
เรียนรู 

Help หนวยงานท่ีเปนท่ีพ่ึงดานวิชาการใหกับทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
Heart หนวยงานท่ีประสานงานและการบริการดวยใจ 
Harmony หนวยงานท่ีมีความสามัคคีและมีทีมงาน 
Happiness หนวยงานท่ีมีความสุขในการทํางาน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การยกระดับคุณภาพการใหบริการและสนับสนุนการจัดเรียนการสอน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศดานงานวิชาการและประชาสัมพันธการศึกษาตอ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานวิชาการ 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรท่ีทันสมัยตอบสนองตอความตองการของสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาบุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  
เอกลักษณ (Uniqueness) 
“สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนหนวยงานหลักดานสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ” 

 
อัตลักษณ (Identity) 
“สนับสนุนงานวิชาการ บริการดวยใจ ประยุกตใชเทคโนโลยี” 
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โครงสรางองคกรและการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงสรางการบริหารงานสํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

หัวหนางานบริหารงานทั่วไป 

 

- งานธุรการ 

- งานจัดประชุมและงานเลขานุการ 

- งานแผนงานโครงการ งบประมาณ 

การเงิน 

- งานพัสดุ ครุภัณฑ 

- งานจัดซ้ือ จัดจาง 

- งานประชาสัมพันธแนะแนวการศึกษา 

- งานประกันคุณภาพ  ควบคุมภายใน 

- งานรายงานประจําป และรายงาน

ตางๆ 

 

 

 

 

 

รองอธิการบดีวิชาการ 

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

รองผูอํานวยการ

 

รองผูอํานวยการ

 

รองผูอํานวยการ

 

หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการฯ 

หัวหนางานทะเบียนฯ

 

หัวหนางานสงเสริมวิชาการ 

 

-  งานรับสมัครนักศึกษา 
- งานทะเบียนประวัติและสถิต ิ

- งานตรวจสอบคณุวุฒิและเอกสาร

รับรอง 

- งานวัดผลการศึกษา  

- งานจัดทําปริญญาบัตร 

- งานพัฒนาเว็บไซตระบบ

สารสนเทศ 

- งานหลักสูตรและแผนการเรยีน 

- งานจัดตารางเรียนตารางสอน 

- งานบริการขอมูลทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

- งานสนับสนุนการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตร 

- งานพัฒนาบุคลาการ (คณาจารย 

เจาหนาท่ี) 

- งานสนับสนุนการเขาสูตําแหนง

ทางวิชาการ 

- งานวารสารราชนครินทร 
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โครงสรางผูบริหารสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 
  
 
 

 
 

 
    ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญสิณี  อริยธนะกตวงศ 

      รองอธิการบดีวิชาการและวิจยั 
  

 

 

 
  

 
 

      อาจารยพิภัทรา  สิมะโรจนา  
      ผูอํานวยการสํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน  

  

 
 

 

 

 

                อาจารยนุชจรินทร  ครูเกษตร            อาจารยทวีทรัพย  เจือพานิช        อาจารยสุพัฒน  สุขเกษม  

           รองผูอํานวยการ                               รองผูอํานวยการ                    รองผูอํานวยการ 

 

 
 
 
 
 

 
 

  นายอุดม  คุมภัย 
     หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 
สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
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คณะผูบริหารและบุคลากร 
 

1. ผศ.ดร.พิชญสิณี   อริยธนะกตวงศ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย 
2. อาจารยพิภัทรา   สิมะโรจนา  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
3. อาจารยนุชจรินทร   ครูเกษตร  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
4. อาจารยทวีทรัพย   เจือพานิช  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
5. อาจารยสุพัฒน   สุขเกษม  รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ 
6.  นายอุดม   คุมภัย   หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ 

และงานทะเบียน 
 
ขอมูลบุคลากร 

1. นางสาวประกายแกว ชินวงศ   พนักงานพิมพ 3 
2. นางสาวเอมอร พุมประเสริฐ  พนักงานธุรการ 3 
3. นายชาญชัย  ศิริงาม   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
4. นางสาวสุมินตรา คางดวง   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
5. วาท่ี รอยตรีภูมิพัฒน จันทกุล   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
6. นายสายชล  พุทธฤทธิ์  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
7. นายธนา  จันทร   นักวิชาการคอมพิวเตอร 
8. นายโกเมศ  กุลอุดมโภคากุล  นักวิชาการศึกษา 
9. นางสาวศิริพร ขจรพันธ  นักวิชาการศึกษา 
10. นางบังอร  จีนภักดี   นักวิชาการศึกษา 
11. นายเสรี  จีนภักดี   นักวิชาการศึกษา 
12. นายธงชัย  หอมชื่น   นักวิชาการศึกษา 
13. นายฉลอง  รุงศิริ   นักวิชาการศึกษา 
14. นายศรีไพบูลย จันทร   นักวิชาการศึกษา 
15. นางธนัญญพัฒน ศิริรักษ   นักวิชาการศึกษา 
16. นางสาวพรทิพย ควรประกอบกิจ  นักวิชาการศึกษา 
17. นางยุพิน  เวฬุคามกุล  ผูปฏิบัติงานบริหาร 
18. นางสาวจรีรัตน ธรรมมา   ผูปฏิบัติงานบริหาร 

 

ประเภทบุคลากร จํานวน 
บุคลากร ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
ขาราชการ 3 - 2 - - - 1 - - - 
ลูกจางประจํา 2 2 - - - - - - - - 
พนักงานมหาวิทยาลัย 19 14 5 - - - - - - - 

รวม 24 16 7 - - - 1 - - - 
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งบประมาณ และการใชจายงบประมาณประจําป 2561 
 

1.1 การบริหารงบประมาณแยกตามประเภทงบประมาณ  
 

ประเภทงบประมาณ จัดสรร จายจริง คงเหลือ จายจริงรอยละ 

งบประมาณแผนดนิ 550,000 506,329 43,671 92.06 

งบประมาณเงินรายได 3,309,100 1,979,931.30 1,329,168.70 59.83 

งบประมาณเงินเบิกแทนกัน - - - - 

งบประมาณเงินกันเหลื่อมป (แผนดิน) - - - - 

งบประมาณเงินกันเหลื่อมป (รายได) - - - - 

รวมท้ังส้ิน 3,859,100 2,486,260 1,372,839.7 64.42 

 
เกณฑการเบิกจายของกระทรวงการคลังซ่ึงกําหนดใหมีการเบิกจายในแตละไตรมาส ดังนี้ 

ไตรมาส   1 = 30%  ไตรมาส   2 = 52% 
ไตรมาส   3 = 73%  ไตรมาส   4 = 96% 

 

ผลการเบิกจายของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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       1.2 การบริหารงบประมาณแยกตามประเภทงบประมาณ โครงการ 
 
 

ประเภทงบประมาณ/โครงการ จัดสรร จายจริง คงเหลือ จายจริงรอยละ 

งบประมาณแผนดิน 550,000 506,329 43,671 92.05 

  1. โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน   
     (งป.) 

350,000 349,996 4 100.00 

  2. โครงการสัมมนาเครือขายอาจารย 
     แนะแนว 

200,000 156,333 43,667 78.81 

งบประมาณเงินรายได 3,309,100 1,912,792 1,396,308 57.80 

  1. โครงการ พัฒนางานวิชาการและ    
     บริหารการประชุม 

290,866 221,698 69,168 76.73 

  2. โครงการพัฒนางานวิชาการและ 
     บริหารการประชุม (พ) 

59,134 59,134 0 100 

  3. โครงการบริหารจัดการสํานักสงเสริม   
     วชิาการและงานทะเบียน (พ) 

7,040 7,040 0 100 

  4. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ   
     เทคโนโลยีสารสนเทศ 

84,000 84,000 0 100 

  5. โครงการพัฒนาและปรับปรุง 
     หลักสูตร 

400,000 150,336 249,664 37.58 

  6. โครงการพัฒนาศักยภาพการทํางาน 
     และศึกษาดูงาน 

110,000 63,795 46,205 58.00 

  7. โครงการสนับสนุนตําแหนงทาง 
     วชิาการ 

1,420,890 697,750 723,140 49.10 

  8. โครงการสนับสนุนตําแหนงทาง 
     วชิาการ (พ) 

79,110 79,110 0 100 

  9. โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
     สํานักสงเสริมฯ 

42,000 40,000 2,000 95.24 

  10. โครงการบริหารจัดการสํานัก 
     สงเสริมฯ 

392,960 181,918 211,042 51.83 

  11. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย 273,100 231,759 41,341 84.86 

  12. โครงการแนะแนวการศึกษาตอ   
     ระดับอุดมศึกษาเชิงรุก 

150,000 96,252 53,748 64.17 

รวมท้ังส้ิน 3,859,100 2,419,121 1,439,979 64.42 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ประจําปการศึกษา 2560 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

อาคารสถานที่ 
 

-  อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  ชั้น 1,  ชั้น 2 (หองประชุมสํานักฯ) และชั้น 3 (หองผลงาน
วิชาการ)  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร   
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