(1)

บทสรุปผูบริหาร
1. ผลการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก
1.1 การวิจัยหรืองานสรางสรรค
มหาวิ ทยาลัย ได ส งเสริมและสนับสนุน ใหอาจารยทําวิจัย รวมถึงผลักดัน ใหมีการตีพิมพ
ผลงาน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนในฐานะหนวยงานที่สงเสริมและสนับสนุนงานดาน
วิชาการ จึงไดจัดทําวารสารราชนครินทรขึ้นและยกระดับมาตรฐานจนไดรับการรับรองใหเขาสูฐาน
TCI กลุม 2 เพื่อรองรับความตองการในการตีพิมพเผยแพรบทความวิจัยและบทความวิชาการของ
คณาจารย นักศึกษา บุคลากรภายนอก ไดดังนี้
ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่ลงตีพิมพในวารสารราชนครินทร
วารสารราชนครินทรปที่ 13 ฉบับที่ 30 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อบทความวิจัย/วิชาการ

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน
เพื่อสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย
รูปแบบการพัฒนาวัฒนธรรมวิจยั ตามแนวคิดแบบเสริมสรางพลังอํานาจ
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการคิด
วิเคราะห สําหรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมตอการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา
การพัฒนาโปรแกรมฝกบริหารสมองสําหรับเพิ่มความจําระยะสัน้ ใน
ผูสูงอายุ : การศึกษาศักยไฟฟาสมองสัมพันธกบั เหตุการณ
การกําหนดจุดตัดที่เหมาะสมของดัชนีฮารพ – โฮแกน สําหรับตรวจจับ
การลอกคําตอบในแบบทดสอบเลือกตอบกรณีการจําลอง
สถานการณสอบ
คุณลักษณะผูน ําของผูบ ริหารสถานศึกษา ที่สงผลตอประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทราตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของคุรุสภา
คุณลักษณะความเปนผูบ ริหารสถานศึกษา
ที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
แบบบรรยากาศองคการในโรงเรียนที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1

ผูแตง

วิจิตตรา จันทรศิริ
อรทัย ปาอาย
พรทิพย อนเกษม
วิภาภรณ บุญยงค
กัญภร เอี่ยมพญา
เดชา วรรณพาหุล
หนึ่งฤทัย เมฆวทัต
ศรีสุดา ปน กุล
อรวรรณ เปรมบํารุง
เมธาพร เชื้อหอม

(2)

ที่

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชื่อบทความวิจัย/วิชาการ

ภาวะผูน ําของผูบ ริหารตามทัศนะของบุคลากรสายสนับสนุนที่สง ผล
ตอประสิทธิผลการบริหารงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร
ภาคกลาง
การดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุ : กรณีศึกษาชมรมผูสูงอายุ ตําบล
หนองแหน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของ ผูส ูงอายุในตําบลเกาะขนุน
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพชองปากของผูสูงอายุในตําบล
เกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
การพัฒนาโปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2
ในชุมชน
ผลของโปรแกรมสงเสริมสุขภาพตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของ
ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ตําบลบางเตย อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจภูธรในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ปจจัยที่มีผลตอการไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดชลบุรี
ปจจัยที่มีผลตอการไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งของสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ เขต 1
การศึกษาขอผิดพลาดในการใชคําบงชี้ “ko” “so” และ “a” ของนิสิต
สาขาวิชาภาษาญีป่ ุน มหาวิทยาลัยนเรศวร
การพัฒนาตัวชี้วดั ขีดความสามารถหลักของ บุคลากร บริษัท
วินซั่ม กรีน จํากัด

ผูแตง

อุดม คุมภัย

อรุณี สุวรรณชาติ
ศรันยา สถิตย
ธนวัฒน มังกรแกว
บุญฤทธิ์ เฮงไล
เสนาะ นพโสภณ
พลสันต ตันยะกุล
พัชราภรณ ศิริพงษ
รชต จุฑาผิว
อรอนงค โรงรักษา
รัตติชา ญาวิเลิศ

วารสารราชนครินทรปที่ 14 ฉบับที่ 31 (มกราคม – มิถุนายน 2560)
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อบทความวิจัย/วิชาการ

การประเมินโครงการโรงเรียนตนแบบการเรียนรวมระดับประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การบวก การลบ
การคูณ และการหาร จํานวนที่มีหลายหลักของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชแบบฝกทักษะ
ปจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาลของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
ภาคตะวันออก
ปจจัยที่สง ผลตอการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลในอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวทางการปองกันและการแกไขการทุจริตคอรรัปชั่น ตามทัศนะของ
ประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผูแตง

วันทนีย บางเสน
จารุวรรณ สิงหมวง
สุภาภรณ แจงสุข
ธนบดี ฐานะชาลา
เจษฎา เรียมริมมะดัน
วิไลวัจส กฤษณะภูติ

(3)
ที่
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16

ชื่อบทความวิจัย/วิชาการ

แนวทางการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน ในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ความตองการในการพัฒนาบุคลากรทางสาธารณสุข ตอบทบาทของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จังหวัดฉะเชิงเทรา กับการกาวสู
ประชาคมอาเซียน
ความพึงพอใจตอการใหบริการโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา :
กรณีศึกษาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
แนวทางการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในงานการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย : เทคนิคเดลฟาย
การศึกษาความพรอมในการจัดการโซอุปทานผักของอําเภอหลมสัก
จังหวัดเพชรบูรณ
ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันองคกรของบุคลากรสถานีวิทยุโทรทัศน
กองทัพบกชอ 5
การวิเคราะหและออกแบบโพรโตคอลสําหรับชําระคาสินคาและบริการ
บนโทรศัพทมือถือผานตัวแทนทีม่ ีความมั่นคงปลอดภัย
การเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตชิ้นสวน เอ็มเจอีเอ กับ เอ็มจีแซทเอ
รุน ชารป วอเตอรปม กรณีศึกษา : บริษัทชิน้ สวนยานยนตแหงหนึ่ง

ผูแตง

กานต เสกขุนทด
นวัสนันท วงศประสิทธิ์
สุปราณี จอยรอด
พงศวสิษฐ แกวชัย
ฐิติมา โหลาํ ยอง

ประชาธิปตย พงษภิญโญ

ชนิกานต เพชรงาม
นันทพันธ จิระเดชประไพ

มนัส ตั้งสุข
เพ็ญศรี ปกกะสีนัง

จักรพันธ ปนทอง
ชัชวาล มงคล
อักษรแกว สุระกุล
และคณะ
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเรื่อง การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ และ ชัชวาล มงคล
การวิเคราะหขีดความสามทารถของกระบวนการ
จักรพันธ ปนทอง
เปรื่อง กิจรัตนภร
และคณะ
ที่มาของระบบเสียงของเครื่องดนตรีในปจจุบัน
ฆอง มงคล
สมพงศ ทองคํา

วิรินทรญา กิตติคุณนพวัชร

1.2 การบริการวิชาการ
 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนรวมมือกับหนวยงานภายนอก
1. ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทรโดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กับกองพลทหารราบที่ 11 เมื่อวันที่ 6
ธันวาคม 2559 ณ หองประชุมมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ
2. โครงการสัมมนาแนะแนวการศึกษาตอ และพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความ
ร ว มมื อ ทางวิ ช าการ ระหว า งมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร โดยอธิ ก ารบดี และผู บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาในเขตจั งหวั ดฉะเชิ ง เทรา ปราจีน บุรี สระแกว ระยอง ชลบุ รี นครนายก และ
สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 ณ หองประชุม อาคารราชนครินทร ชั้น 5

(4)
 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการภายใน
1. โครงการคายพัฒนาผลงานทางวิชาการแบบเขมขน ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม
2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ณ หองนักศึกษาจีน ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ
2. โครงการอบรมสัมมนาเครือขายสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559
ณ หองโชคอนันต อาคารเรียนรวมและอํานวยการ
2. โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพรอมตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และการวิพากษแผนพัฒนาหลักสูตรตามคําแนะนําของคณะกรรมการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน” เมื่ อ วั น ที่ 5 – 6 ตุ ล าคม 2559 ณ ห อ งเจ า พระยาชั้ น 3 อาคาร
บัณฑิตศึกษา
1.3 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 จัดโครงการภายในมหาวิทยาลัย

1. เขาร วมโครงการ “ราชภัฏ รวมใจบริ จาคโลหิต ถวายเปนพระราชกุศล แด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสูสวรรคาลัย” เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560
ณ หองอาคารคณาจารย ชั้น 1 อาคารราชนครินทร
2. เข า ร ว มพิ ธี บําเพ็ญ กุศลสตมวาร (100 วัน ) เพื่อถวายเปน พระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ อาคารเรียนรวม
และอํานวยการ
3. เขารวมโครงการอุปสมบทถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช เมื่ อ วั น ที่ 13 และ 14 กุ ม ภาพั น ธ 2560 ณ วั ด ผาณิ ต าราม อ.บ า นโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา
4. เข า ร ว มกิ จ กรรมทํ า บุ ญ ตั ก บาตร เมื่ อ วั น ที่ 21 กุ ม ภาพั น ธ 2560 ณ โดม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

หนา 5

2. การนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับแผนพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินฯ

แนวทางการพัฒนา

1. การจัดทํารายงานประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยควรสรางความเขาใจเกณฑ
(SAR)
มาตรฐานในรายองคประกอบอยางลึกซึ้ง
โดยเฉพาะความเขาใจเกณฑที่
คลาดเคลื่อน รวมถึงสรางความตระหนัก
ถึงการประเมินคุณภาพการศึกษาที่
เชื่อมโยงกับการทํางานประจําเพื่อการ
พัฒนาองคกรใหมีคุณภาพดีขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ตลอดจนการเชื่อมโยง SAR
ไปใชประโยชน เชน การจัดทํารายงาน
ประจําป และการประชาสัมพันธจุดเดน
ของหนวยงาน
2. การกําหนดเกณฑมาตรฐาน
หนวยงานสนับสนุนควรสังเคราะห
ใหสอดคลองกับพันธกิจและ
คัดเลือกรายเกณฑมาตรฐานของบาง
วัตถุประสงคของหนวยงาน
องคประกอบ หรือพัฒนาตังบงชี้ที่
สอดคลองกับพันธกิจ วัตถุประสงคของ
หนวยงาน เพื่อใหสามารถนําผลการ
ประเมินมาพัฒนาปรับปรุงใหมีคณ
ุ ภาพดี
ขึ้นอยางตอเนื่องและยั่งยืน เชน การลด
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานทั้งดานคุณภาพ

วิธีการดําเนินงาน

กรอบเวลาแลว
เสร็จ

ผูรับผิดชอบ
หลัก

หนวยงานไดจดั ทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามคูมือ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับสํานัก สถาบัน และศูนย
ปการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัย

สิงหาคม 2560

งานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ของสํานักฯ

หนวยงานไดมีการจัดประชุมเพื่อพัฒนาตัวตัวบงชี้ที่สอดคลอง
กับพันธกิจ และวัตถุประสงคของหนวยงาน

กรกฎาคม 2560

ผูบริหารสํานักฯ

(6)

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินฯ

แนวทางการพัฒนา

วิธีการดําเนินงาน

กรอบเวลาแลว
เสร็จ

ผูรับผิดชอบ
หลัก

หนวยงานไดจดั ประชุมการทําแผนพัฒนาเชิงรุกโดยนําพันธกิจ
ของหนวยงานมาเปนหลักในการพัฒนา และชี้แจงสรางความ
เขาใจการกําหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ใหกับบุคลากรในสํานักฯ

กรกฎาคม 2560

ผูบริหารสํานักฯ

หนวยงานไดเขารวมอบรมเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงกับ
มหาวิทยาลัย เพื่อนําความรูม าใชในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงในสํานักฯ 29 – 31 พฤษภาคม 2560

มิถุนายน 2560

ผูบริหารสํานักฯ

และเวลาการจัดทําแนวปฏิบตั ิที่ดี (Good
practice) ของงานในภาระหนาที่ของ
หนวยงานนั้นๆ และควรมีการประเมินผล
การดําเนินงานอยางตอเนื่องทุกป
3. การกําหนดตัวบงชี้ที่ครอบคลุม
และสะทอนคุณภาพตาม
เปาประสงค/วัตถุประสงคของ
แผนกลยุทธและแผนประจําป

4. การกําหนดประเด็นความเสี่ยง
และการกํากับติดตาม
กระบวนการลดความเสี่ยง

หนวยงานควรจัดทําแผนพัฒนาเชิงรุก
โดยนําพันธกิจของหนวยงานเปนหลัก
ในการพัฒนาแผนเชิงรุกที่สอดคลองกับ
แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้
หนวยงานควรสรางความเขาใจการกําหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เพื่อใหสามารถนําไป
ทบทวนตัวชี้วัดที่ครอบคลุมและสะทอน
คุณภาพของเปาประสงคของแผนกลยุทธ
และแผนประจําป
มหาวิทยาลัยควรสรางความเขาใจการ
บริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการสราง
ระบบและกลไกในการกํากับตาม
กระบวนการลดความเสี่ยงพรอมทัง้
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ นอกจากนี้ควร
รวบรวมหนวยงานขนาดเล็กที่มีพันธกิจ
คลายกันในการจัดทําการบริหารความ
เสี่ยงรวมกัน

(7)

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินฯ

แนวทางการพัฒนา

5. แผนการบริหารและแผนพัฒนา ไมพบการกํากับติดตามองคความรูที่
บุคลากรตลอดจนระบบและกลไก สามารถนํามาใชประโยชนกับหนวยงาน
ในการกํากับติดตามแผนฯ
หรือการเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรใหมี
ความกาวหนาในวิชาชีพ หนวยงาน
ควรมีการวิเคราะหภาระงาน (Job
description) เพื่อนํามาสูการพัฒนา
ศักยภาพของหนวยงานดานจํานวน
บุคลากรและการพัฒนาศักยภาพตาม
ภาระงาน โดยเนนแผนพัฒนาบุคลากร
HRM/HRD และพัฒนาบุคลากรตามแผน
ที่กําหนด
6. การพัฒนาคุณภาพอยาง
การประเมินและการพัฒนาคุณภาพ
สม่ําเสมอและตอเนื่อง
การศึกษาภายในควรมีการจัดการ
ดําเนินการอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา
และนําผลการประเมิน ขอเสนอแนะจาก
การประเมินเพื่อนํามาสูการพัฒนากรอบ
การปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
อยางสม่ําเสมอ เพื่อนํามาสูการพัฒนา
คุณภาพ ประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงานของศูนย/สํานักอยูอยาง
สม่ําเสมอ

วิธีการดําเนินงาน

กรอบเวลาแลว
เสร็จ

ผูรับผิดชอบ
หลัก

มีการออกแบบฟอรมการฝกอบรมและการเขียนรายงาน
หลังจากการฝกอบรม

กรกฎาคม 2560

ผูบริหารสํานักฯ

หนวยงานมีการทบทวนการปฏิบัตงิ าน โดยมีการนํา
ขอเสนอแนะจากการดําเนินงานมาใชในการวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนา

กรกฎาคม 2560

ผูบริหารและ
บุคลากรสํานักฯ

(8)
3. ผลการดําเนินงานตามองคประกอบ
องคประกอบ

ตัว
บงชี้

คะแนนประเมินเฉลี่ย
I

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

ผลการประเมิน

1 ดานประสิทธิผล

3

4.33

ระดับคุณภาพ............

2 ดานคุณภาพ

2

1.67

ระดับคุณภาพ............

3. ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

3

4.33

ระดับคุณภาพ............

4. ดานการพัฒนาหนวยงาน

2

5.00

ระดับคุณภาพ............

10

15.33

รวม
ผลการประเมิน

จุดเดน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.83

ระดับคุณภาพ............

ผูบริหารและทีมงานเปนคนรุนใหม
มีบุคลากรที่มีความรู และมีประสบการณในการทํางาน
มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการศึกษา
สรางเครือขายทางการศึกษา
มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานมาปรับใชในการวางแผนการทํางาน

จุดที่ควรพัฒนา
1. มีแนวคิดในการพัฒนางานในรูปแบบใหมๆ
2. วางแผนและดําเนินการเพิ่มปริมาณนักศึกษาจากการสรางเครือขายทางการศึกษา และเพิ่ม
วิธีการประชาสัมพันธหลักสูตร และการรับนักศึกษาเชิงรุก
3. ควรมีการพัฒนาระบบบริการการศึกษาอยางตอเนื่อง
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรมีการวางแผนติดตามการใชงบประมาณใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการประจําป

