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บทสรุปผูบริหาร 
 

 

1. ผลการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก 
 

1.1 การวิจัยหรืองานสรางสรรค 
มหาวิทยาลัยไดสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย  รวมถึงผลักดันใหมีการตีพิมพ

ผลงาน  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนในฐานะหนวยงานท่ีสงเสริมและสนับสนุนงานดาน

วิชาการ  จึงไดจัดทําวารสารราชนครินทรข้ึนและยกระดับมาตรฐานจนไดรับการรับรองใหเขาสูฐาน 

TCI กลุม 2  เพ่ือรองรับความตองการในการตีพิมพเผยแพรบทความวิจัยและบทความวิชาการของ

คณาจารย  นักศึกษา  บุคลากรภายนอก  ไดดังนี้   

ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีลงตีพิมพในวารสารราชนครินทร 

วารสารราชนครินทรปท่ี 13 ฉบับท่ี 30 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

ท่ี ช่ือบทความวิจัย/วิชาการ ผูแตง 
1 การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน  

เพื่อสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 
วิจิตตรา  จันทรศิริ 

2 รูปแบบการพฒันาวัฒนธรรมวจิยัตามแนวคิดแบบเสริมสรางพลงัอํานาจ
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

อรทัย  ปาอาย 

3 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการคิด
วิเคราะห  สําหรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูคณะครุศาสตร  
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 

พรทิพย  อนเกษม 

4 แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาคณะครุศาสตร  
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 

วิภาภรณ  บุญยงค 

5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมตอการพฒันาคุณธรรม  
จริยธรรม  ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

กัญภร  เอ่ียมพญา 

6 การพัฒนาโปรแกรมฝกบริหารสมองสําหรับเพิ่มความจําระยะสัน้ใน
ผูสูงอายุ : การศึกษาศักยไฟฟาสมองสัมพันธกับเหตุการณ 

เดชา  วรรณพาหุล 

7 การกําหนดจุดตัดที่เหมาะสมของดัชนฮีารพ – โฮแกน  สําหรับตรวจจับ
การลอกคําตอบในแบบทดสอบเลือกตอบกรณีการจําลอง 
สถานการณสอบ 

หนึ่งฤทัย  เมฆวทัต 

8 คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  ที่สงผลตอประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษา  จังหวัดฉะเชงิเทราตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของคุรุสภา 

ศรีสุดา  ปนกุล 

9 คุณลักษณะความเปนผูบริหารสถานศึกษา 
ที่สงผลตอประสทิธิผลของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 2 

อรวรรณ  เปรมบํารุง 

10 แบบบรรยากาศองคการในโรงเรียนที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของขาราชการครู  สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

เมธาพร  เชื้อหอม 
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ท่ี ช่ือบทความวิจัย/วิชาการ ผูแตง 
11 ภาวะผูนําของผูบริหารตามทัศนะของบุคลากรสายสนับสนุนที่สงผล 

ตอประสิทธิผลการบริหารงาน  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร
ภาคกลาง 

อุดม  คุมภัย 

12 การดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุ : กรณีศึกษาชมรมผูสูงอายุ  ตําบล
หนองแหน  อําเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

อรุณ ี สุวรรณชาต ิ

13 ปจจัยที่มีความสัมพนัธกับคุณภาพชีวิตของ ผูสูงอายุในตําบลเกาะขนนุ  
อําเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ศรันยา  สถิตย 

14 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพชองปากของผูสูงอายุในตําบล 
เกาะขนุน  อําเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ธนวัฒน  มังกรแกว 

15 การพัฒนาโปรแกรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2  
ในชุมชน 

บุญฤทธิ์  เฮงไล 

16 ผลของโปรแกรมสงเสริมสุขภาพตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของ 
ผูปวยเบาหวานชนดิที่ 2 ตําบลบางเตย อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เสนาะ  นพโสภณ 

17 คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตาํรวจภูธรในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

พลสันต  ตันยะกุล 

18 ปจจัยที่มีผลตอการไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดชลบุรี 

พัชราภรณ  ศิริพงษ 

19 ปจจัยที่มีผลตอการไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร  จังหวัดกาฬสนิธุ เขต 1 

รชต  จุฑาผิว 

20 การศึกษาขอผิดพลาดในการใชคําบงชี้ “ko” “so” และ “a” ของนิสิต
สาขาวชิาภาษาญีปุ่น  มหาวิทยาลัยนเรศวร     

อรอนงค  โรงรักษา 

21 การพัฒนาตัวชี้วดัขีดความสามารถหลักของ บุคลากร  บริษัท   
วินซั่ม  กรีน  จํากัด 

รัตติชา  ญาวิเลิศ 

 

วารสารราชนครินทรปท่ี 14 ฉบับท่ี 31 (มกราคม – มิถุนายน 2560) 

ท่ี ช่ือบทความวิจัย/วิชาการ ผูแตง 
1 การประเมินโครงการโรงเรียนตนแบบการเรียนรวมระดับประถมศึกษา  

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
วันทนีย  บางเสน 

2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง การบวก  การลบ 
การคูณ  และการหาร  จํานวนที่มีหลายหลักของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชแบบฝกทักษะ 

จารุวรรณ  สิงหมวง  
สุภาภรณ  แจงสุข 

3 ปจจัยที่อธิบายธรรมาภิบาลของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
ภาคตะวันออก 

ธนบดี  ฐานะชาลา 

4 ปจจัยที่สงผลตอการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารองคการ
บริหารสวนตาํบลในอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชงิเทรา 

เจษฎา  เรียมริมมะดัน 

5 แนวทางการปองกันและการแกไขการทุจริตคอรรัปชั่น  ตามทัศนะของ
ประชาชนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

วิไลวัจส  กฤษณะภูต ิ
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ท่ี ช่ือบทความวิจัย/วิชาการ ผูแตง 
6 แนวทางการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน  ในองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
กานต  เสกขุนทด 

7 ความตองการในการพัฒนาบุคลากรทางสาธารณสุข  ตอบทบาทของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร  จังหวัดฉะเชิงเทรา  กับการกาวสู
ประชาคมอาเซียน 

นวัสนนัท  วงศประสทิธิ์  
สุปราณี  จอยรอด 

8 ความพึงพอใจตอการใหบริการโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา : 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

พงศวสิษฐ  แกวชัย   
ฐิติมา  โหลาํยอง 

9 ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการของกรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

ประชาธิปตย  พงษภิญโญ 

10 แนวทางการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในงานการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย : เทคนิคเดลฟาย 

ชนิกานต  เพชรงาม 

11 การศึกษาความพรอมในการจัดการโซอุปทานผักของอําเภอหลมสัก  
จังหวัดเพชรบูรณ 

นันทพันธ  จิระเดชประไพ 

12 ปจจัยที่มีผลตอความผูกพนัองคกรของบุคลากรสถานีวิทยโุทรทศัน
กองทัพบกชอ 5 

มนัส  ตั้งสุข 

13 การวิเคราะหและออกแบบโพรโตคอลสําหรับชาํระคาสินคาและบริการ
บนโทรศัพทมือถือผานตัวแทนทีม่ีความมั่นคงปลอดภัย 

เพ็ญศรี  ปกกะสีนัง 

14 การเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตชิ้นสวน  เอ็มเจอีเอ  กับ  เอ็มจีแซทเอ  
รุน  ชารป  วอเตอรปม  กรณีศึกษา : บริษัทชิน้สวนยานยนตแหงหนึ่ง 

จักรพันธ  ปนทอง
ชัชวาล  มงคล  
อักษรแกว  สุระกุล  
และคณะ 

15 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเร่ือง การควบคุมกระบวนการเชงิสถิติ  และ
การวิเคราะหขีดความสามทารถของกระบวนการ 

ชัชวาล  มงคล  
จักรพันธ  ปนทอง 
เปร่ือง กิจรัตนภร   
และคณะ 

16 ที่มาของระบบเสยีงของเคร่ืองดนตรีในปจจบุัน  ฆอง  มงคล  
สมพงศ  ทองคํา   
วิรินทรญา  กิตติคุณนพวัชร 

 

1.2 การบริการวิชาการ    
 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนรวมมือกับหนวยงานภายนอก 

1. ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทรโดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กับกองพลทหารราบท่ี 11  เม่ือวันท่ี 6 

ธันวาคม 2559  ณ หองประชุมมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 

2. โครงการสัมมนาแนะแนวการศึกษาตอ  และพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความ

รวมมือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร โดยอธิการบดี  และผูบริหาร

สถานศึกษาในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา  ปราจีนบุรี  สระแกว  ระยอง  ชลบุรี  นครนายก  และ

สมุทรปราการ  เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2556 ณ หองประชุม  อาคารราชนครินทร ชั้น 5 
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 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการภายใน  
1.  โครงการคายพัฒนาผลงานทางวิชาการแบบเขมขน ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 

2558 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2559 ณ หองนักศึกษาจีน ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
2.  โครงการอบรมสัมมนาเครือขายสหกิจศึกษา  เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2559           

ณ หองโชคอนันต  อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
2. โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพรอมตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และการวิพากษแผนพัฒนาหลักสูตรตามคําแนะนําของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน” เ ม่ือวันท่ี 5 – 6 ตุลาคม 2559 ณ หองเจาพระยาชั้น 3  อาคาร
บัณฑิตศึกษา 

 

1.3 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 

 จัดโครงการภายในมหาวิทยาลัย 
1.  เขารวมโครงการ “ราชภัฏรวมใจบริจาคโลหิต  ถวายเปนพระราชกุศล  แด

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เสด็จสูสวรรคาลัย” เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2560 

ณ หองอาคารคณาจารย ชั้น 1 อาคารราชนครินทร 

2. เขารวมพิธีบําเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแด

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2560 ณ อาคารเรียนรวม

และอํานวยการ  

3. เขารวมโครงการอุปสมบทถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช เม่ือวันท่ี 13 และ 14 กุมภาพันธ 2560 ณ วัดผาณิตาราม อ.บานโพธิ์                   

จ.ฉะเชิงเทรา 

4. เขารวมกิจกรรมทําบุญตักบาตร เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2560 ณ โดม

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 
 
 
 
 
 
 
  

 



2. การนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับแผนพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
  

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมินฯ 

แนวทางการพัฒนา  วิธีการดําเนินงาน กรอบเวลาแลว

เสร็จ 

ผูรับผิดชอบ

หลัก 

1.  การจัดทํารายงานประเมินตนเอง      
    (SAR) 

มหาวิทยาลยัควรสรางความเขาใจเกณฑ
มาตรฐานในรายองคประกอบอยางลึกซึ้ง  
โดยเฉพาะความเขาใจเกณฑท่ี
คลาดเคลื่อน  รวมถึงสรางความตระหนัก
ถึงการประเมินคุณภาพการศึกษาท่ี
เช่ือมโยงกับการทํางานประจําเพ่ือการ
พัฒนาองคกรใหมีคุณภาพดีข้ึนอยาง
ตอเน่ือง  ตลอดจนการเช่ือมโยง SAR       
ไปใชประโยชน เชน  การจดัทํารายงาน
ประจําป  และการประชาสมัพันธจุดเดน
ของหนวยงาน 

หนวยงานไดจดัทํารายงานประเมนิตนเอง (SAR) ตามคูมือ
ประกันคณุภาพการศึกษาระดับสาํนัก  สถาบัน  และศูนย            
ปการศึกษา 2559  ของมหาวิทยาลัย 

สิงหาคม 2560 งานประกัน

คุณภาพการศึกษา

ของสํานักฯ 

2.  การกําหนดเกณฑมาตรฐาน 
     ใหสอดคลองกับพันธกิจและ 
     วัตถุประสงคของหนวยงาน 

หนวยงานสนับสนุนควรสังเคราะห  

คัดเลือกรายเกณฑมาตรฐานของบาง

องคประกอบ  หรือพัฒนาตังบงช้ีท่ี

สอดคลองกับพันธกิจ  วัตถุประสงคของ

หนวยงาน  เพ่ือใหสามารถนําผลการ

ประเมินมาพัฒนาปรับปรุงใหมีคณุภาพดี

ข้ึนอยางตอเน่ืองและยั่งยืน  เชน  การลด

ข้ันตอนการปฏิบัติงานท้ังดานคุณภาพ  

หนวยงานไดมีการจดัประชุมเพ่ือพัฒนาตัวตัวบงช้ีท่ีสอดคลอง
กับพันธกิจ  และวัตถุประสงคของหนวยงาน 

กรกฎาคม 2560 ผูบริหารสํานักฯ 

 

หนา 5 
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมินฯ 

แนวทางการพัฒนา  วิธีการดําเนินงาน กรอบเวลาแลว

เสร็จ 

ผูรับผิดชอบ

หลัก 

และเวลาการจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดี (Good  

practice)  ของงานในภาระหนาท่ีของ

หนวยงานน้ันๆ และควรมีการประเมินผล

การดําเนินงานอยางตอเน่ืองทุกป 

3.  การกําหนดตัวบงช้ีท่ีครอบคลุม 
    และสะทอนคุณภาพตาม 
    เปาประสงค/วัตถุประสงคของ 
    แผนกลยุทธและแผนประจําป 

หนวยงานควรจัดทําแผนพัฒนาเชิงรุก 
โดยนําพันธกิจของหนวยงานเปนหลัก 
ในการพัฒนาแผนเชิงรุกท่ีสอดคลองกับ
แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย  นอกจากน้ี
หนวยงานควรสรางความเขาใจการกําหนด
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  เพ่ือใหสามารถนําไป
ทบทวนตัวช้ีวัดท่ีครอบคลุมและสะทอน 
คุณภาพของเปาประสงคของแผนกลยุทธ
และแผนประจาํป 

หนวยงานไดจดัประชุมการทําแผนพัฒนาเชิงรุกโดยนําพันธกิจ
ของหนวยงานมาเปนหลักในการพัฒนา  และช้ีแจงสรางความ
เขาใจการกําหนดตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  ใหกับบุคลากรในสํานักฯ 

กรกฎาคม 2560 ผูบริหารสํานักฯ 

4.  การกําหนดประเด็นความเสี่ยง 
    และการกํากับติดตาม 
    กระบวนการลดความเสี่ยง 

มหาวิทยาลยัควรสรางความเขาใจการ 
บริหารความเสี่ยง  ซึ่งรวมถึงการสราง
ระบบและกลไกในการกํากับตาม
กระบวนการลดความเสี่ยงพรอมท้ัง
กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ  นอกจากน้ีควร
รวบรวมหนวยงานขนาดเล็กท่ีมีพันธกิจ
คลายกันในการจัดทําการบริหารความ
เสี่ยงรวมกัน 

หนวยงานไดเขารวมอบรมเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงกับ
มหาวิทยาลยั  เพ่ือนําความรูมาใชในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงในสํานักฯ  29 – 31 พฤษภาคม 2560 

มิถุนายน 2560 ผูบริหารสํานักฯ 
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมินฯ 

แนวทางการพัฒนา  วิธีการดําเนินงาน กรอบเวลาแลว

เสร็จ 

ผูรับผิดชอบ

หลัก 

5.  แผนการบริหารและแผนพัฒนา  
    บุคลากรตลอดจนระบบและกลไก           
    ในการกํากับติดตามแผนฯ 

ไมพบการกํากับติดตามองคความรูท่ี
สามารถนํามาใชประโยชนกับหนวยงาน
หรือการเพ่ิมสมรรถนะของบุคลากรใหมี
ความกาวหนาในวิชาชีพ  หนวยงาน 
ควรมีการวิเคราะหภาระงาน (Job 
description)  เพ่ือนํามาสูการพัฒนา
ศักยภาพของหนวยงานดานจํานวน
บุคลากรและการพัฒนาศักยภาพตาม
ภาระงาน  โดยเนนแผนพัฒนาบุคลากร 
HRM/HRD และพัฒนาบุคลากรตามแผน
ท่ีกําหนด 

มีการออกแบบฟอรมการฝกอบรมและการเขียนรายงาน
หลังจากการฝกอบรม 

กรกฎาคม 2560 ผูบริหารสํานักฯ 

6.  การพัฒนาคุณภาพอยาง 
    สม่ําเสมอและตอเน่ือง 

การประเมินและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภายในควรมีการจัดการ
ดําเนินการอยางตอเน่ืองทุกปการศึกษา  
และนําผลการประเมิน  ขอเสนอแนะจาก
การประเมินเพ่ือนํามาสูการพัฒนากรอบ
การปฏิบัติงานตามวงจรคณุภาพ PDCA 
อยางสม่ําเสมอ  เพ่ือนํามาสูการพัฒนา
คุณภาพ  ประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงานของศูนย/สํานักอยูอยาง
สม่ําเสมอ 

หนวยงานมีการทบทวนการปฏิบัตงิาน  โดยมีการนํา
ขอเสนอแนะจากการดําเนินงานมาใชในการวางแผนเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนา 

กรกฎาคม 2560 ผูบริหารและ

บุคลากรสํานักฯ 
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3. ผลการดําเนินงานตามองคประกอบ  
 

องคประกอบ 
ตัว

บงชี ้

คะแนนประเมนิเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

1 ดานประสิทธิผล 3    4.33 ระดับคณุภาพ............ 

2 ดานคุณภาพ 2    1.67 ระดับคณุภาพ............ 

3. ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 3    4.33 ระดับคณุภาพ............ 

4. ดานการพัฒนาหนวยงาน 2    5.00 ระดับคณุภาพ............ 

รวม 10    15.33  

ผลการประเมิน     3.83 ระดับคุณภาพ............ 

 
จุดเดน 

1. ผูบริหารและทีมงานเปนคนรุนใหม 
2. มีบุคลากรท่ีมีความรู  และมีประสบการณในการทํางาน 
3. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการศึกษา 
4. สรางเครือขายทางการศึกษา 
5. มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 
6. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานมาปรับใชในการวางแผนการทํางาน 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. มีแนวคิดในการพัฒนางานในรูปแบบใหมๆ  
2. วางแผนและดําเนินการเพ่ิมปริมาณนักศึกษาจากการสรางเครือขายทางการศึกษา  และเพ่ิม

วิธีการประชาสัมพันธหลักสูตร  และการรับนักศึกษาเชิงรุก 
3. ควรมีการพัฒนาระบบบริการการศึกษาอยางตอเนื่อง 

 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. ควรมีการวางแผนติดตามการใชงบประมาณใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 


