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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 14 ฉบับท่ี 32 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560) 
 

ที่ ชื่อบทความวิจัย/วิชาการ ผูแตง 
1 ปจจัยพหุระดับที่สงผลตอการเกิดพฤติกรรมเชิงการเมืองใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา  สงักัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

วัชรินทร  โตขาว 

2 การศึกษาสภาพการดาํเนินการปฏิรูปการเรียนรูในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาและครู 

นงนชุ  เลิกบางพลัด 
 

3 แบบภาวะผูนําทีส่งผลตอคุณภาพผูเรียนของโรงเรียนสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สุกัญญา  ตันสุวรรณ 

4 ปจจัยการบริหารทีส่งผลตอการดําเนินงานตามมาตรฐาน
ศูนยเด็กเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตหนองจอก  
กรุงเทพมหานคร 

วรรณี  เดนสมุทร 

5 ภาวะผูนําเชงิจริยธรรมที่สงผลตอประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

เนาวรัตน  รอดเพียน 

6 การใชกิจกรรมกลุมเพื่อพัฒนามนุษยสัมพนัธของนักศึกษา
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

วิภาภรณ  บุญยงค 

7 การพัฒนาครูดานทักษะการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
โดยใชโรงเรียนเปนฐานในโรงเรียนขนาดเล็กของอําเภอ 
บางคลา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ธานนิทร  ปญญาวัฒนากุล   
และสมศักดิ์  เอ่ียมคงส ี

8 ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการการออกกําลังกาย  กรณีศึกษา  
นักศึกษาสาขาการบัญชีและนักศึกษาสาขาการจัดการ   
ระดับปริญญาตรี  ภาคพิเศษ  คณะวิทยาการจัดการ   
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 

ฉัตรชัย  ประภัศร 
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ที่ ชื่อบทความวิจัย/วิชาการ ผูแตง 
9 การรับรูความสามารถของตนเองในดานการบริโภคอาหาร

และการออกกําลังกายของสมาชิกชมรมผูสูงอายุ  อําเภอ
บางคลา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ปรียาภรณ  นิลนนท 

10 แบบจําลองความสัมพันธเชงิสาเหตุความสุขในการทํางาน
ของบุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

วาสินี  อิศรานุวัฒน 

11 ธรรมชาติของความเสี่ยงจากมุมมองเชิงสังคม – วัฒนธรรม 
: กรณีศึกษาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภายใตบริบท
ไทย 

นิพนธ  ปริญญาวฒุิชัย 

12 พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมประเภท
วิตามินซชีนิดเม็ด 

รุงนภา  เรืองศิริวิวัฒน 

13 พฤติกรรมการเลือกใชบริการเสริมความงามภายใตการดูแล 
ของแพทย 

จิราพร  ฟองขาว 

14 การปรับปรุงเทคนิคการทําเหมืองขอมูลเพื่อความเขาใจ
พฤติกรรมยืมหนังสือในหองสมุดที่ดีข้ึน 

นพพณ  เลิศชูวงศา   
และนิพนธ  ปริญญาวุฒชิัย 

15 การใชตลาดอิเล็กทรอนิกสเพื่อเพิ่มขีดความสามารถดาน
การแขงขันของผูประกอบการรายยอย 

สุรางครัตน  แสงศรี 

16 ขอเสนอเชิงนโยบายตอการปรับกระบวนทัศนในการ
บริหารงาน  กรณีศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิตการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กสทช.) 

อติพร  เกิดเรือง 

 

วารสารราชนครินทรปท่ี 15 ฉบับท่ี 33 (มกราคม – มิถุนายน 2561) 
 

ที่ ชื่อบทความวิจัย/วิชาการ ผูแตง 
1 การพัฒนารูปแบบการบริหารความสัมพนัธระหวางโรงเรียน 

กับชุมชนของโรงเรียน (ภาครัฐ) ในสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

กฤตยา  มงคลวงษ 

2 รูปแบบการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน  โดยใชการประเมนิผลเชิงดุลยภาพ 

สุมนา  เสือเอก 

3 ความเปนสากลในกวนีิพนธไทยที่ไดรับรางวัลซไีรต พ.ศ. 
2523 – 2556 

วรี  เรืองสุข 

4 การประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ  โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 

ชญากาณฑ  ขันธแกว 

5 การศึกษาสภาพและการเสนอแนวทางในการพัฒนาการ
ประเมินตามสภาพจริงของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนประถมศึกษา  สงักัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 

สุธน  พรมล ี
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ที่ ชื่อบทความวิจัย/วิชาการ ผูแตง 
6 การศึกษากลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของ

นักเรียนจาทหารเรือ  สังกัดกองทัพเรือ 
ทนงศักดิ์  กุตระแสง 

7 แบบวัฒนธรรมองคกรที่สงผลตอการดําเนินงานตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
สังกัดศูนยการศึกษาพิเศษในเขตการศึกษา 12 

วรรธนี  สรรพคุณ 

8 ปจจัยที่สงผลตอการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารงาน 
ของสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

บุษบา  ทาทอง 

9 การสังเคราะหแนวคิดทฤษฎีการจัดกระบวนการเรียนรู 
แนวจิตตปญญาศึกษากับแนวคิดทฤษฎีคานิยมสูการเรียนรู
เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตทีด่ีงาม
ตามบริบทของชุมชนแหงการเรียนรู 

สุพัฒน  เศรษฐคมกุล 

10 การประเมินผลแบบมุงผลสัมฤทธิ์ดานความปลอดภัยของ
หลักสูตรสงเสริมการสวมหมวกกันน็อกสําหรับเด็กอนุบาล
โดยใชกระบวนการปญหาเปนพืน้ฐาน (PBL) 

สุเมต  บุญสุด  และคณะ 

11 การสํารวจความสนใจและความตองการศึกษาหลักสูตร 
ครุศาสตร  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  ระดับ
มหาบัณฑิต  และดุษฎีบัณฑิต  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร 

วิชิต  แสงสวาง   
และนวสันนัท  วงศประสิทธิ ์

12 ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการแตงกายของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 

มธุริน  พงศกรพาณิช  และคณะ 

13 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจศึกษาตอที่มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิตของนักศึกษาจนี 

ชิณโสณ  วิสิฐนิธิกิจา   
และอิงอร  ตั้นพันธ 

14 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจของนักทองเที่ยวจีนในการ      
มาทองเที่ยวประเทศไทย 

หมิง  หลี 
 

15 การพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 

ธรรมรัตน  สิมะโรจนา   
และจัดการ  หาญบาง 

16 วัฒนธรรมการสบืทอดวงดนตรีไทยตําบลเทพราช            
เพื่อพัฒนาสูความยั่งยนืดานวฒันธรรมประจําชาต ิ

ธีระวุฒิ  กลิ่นดวง  และคณะ 

17 ผลของโปรแกรมการออกกําลังกายในผูสงูอายุ  ตําบล               
บางพลีนอย  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ 

อุษณีย  แปนถึง 

18 สภาวะความจําเปนตอความตองการแรงงานตางดาว             
และทัศนคติของผูประกอบการในพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลหนองแหน  อําเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สุชานาถ  พฒันวงศงาม   
และอรนุช  กฤตยขจรสกุล 

19 การเตรียมความพรอมและแนวโนมผลกระทบการรวมกลุม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มตีอผลความสาํเร็จทางดาน
การตลาดในวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟา  และอิเล็กทรอนิกส 

ปภพพล  เติมธีรกิจ 
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ที่ ชื่อบทความวิจัย/วิชาการ ผูแตง 
20 กลยุทธทางการตลาดเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

ในอุทยานแหงชาติเขาใหญ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ระพีพรรณ  ศิริวัฒนภัทรา 

21 การตัดสินใจซื้อรถยนตยี่หอโตโยตาในเขตกรุงเทพมหานคร ธีรวัฒน  เรืองศิริวิวัฒน 
22 การตัดสินใจซื้อเคร่ืองปรับอากาศภายในบานพักอาศัย หมิ่นฮั้ว  บี ้
23 การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทาํงานสาํหรับผูขับรถแท็กซี ่ ปรเมษฐ  แสงออน  และคณะ 
24 ปจจัยที่สงผลกับความผูกพันตอองคการของพนักงาน 

ในนิคมอุตสาหกรรมบางป ู
โสภา  ดวงพล 

25 คุณภาพการบริการของธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย  จังหวัด
ระนอง 

สุพัตรา  ปราณ ี

 

1.2 การบริการวิชาการ    
 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการภายใน  

1. โครงการอบรมเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  วันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560                
ณ หองโชคอนันต ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร   

2.  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนสหกิจศึกษาเพ่ือตอบรับ
ยุทธศาสตรชาติ  20 ป   ระหวางวันท่ี 21 – 22 สิงหาคม พ .ศ .  2560 ณ โรงแรมซีบรีทส                    
หาดจอมเทียน  พัทยา  จังหวัดชลบุรี 

3.  โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย “กิจกรรมประชุมอาจารยดานวิชาการและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูบทบาทหนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษา”  วันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ หอง
เจาพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 

4.  โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร “กิจกรรมการทบทวนทิศทางการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร” วันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2561              
ณ หอง ทองเจาพัฒนชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

5.  โครงการเรงรัดและสงเสริมการทําผลงานวิชาการของคณาจารย ระยะท่ี 1 
“กิจกรรมอบรมหลักเกณฑการเขาสูตําแหนงทางวิชาการและเทคนิคการทําผลงานวิชาการ” วันท่ี 19 
มกราคม พ.ศ. 2561 ณ หองศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

6.  โครงการเรงรัดและสงเสริมการทําผลงานวิชาการของคณาจารยระยะท่ี 1 
“กิจกรรมท่ี 2 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการทําผลงานวิชาการ” วันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2561   
ณ หองศรีสยาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

7.  โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร “กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป” ระหวางวันท่ี 23 – 24 เมษายน พ.ศ. 2561             
ณ หองทองเจาพัฒน ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

8.  โครงการพัฒนาศักยภาพการทํางานและศึกษาดูงาน  ระหวางวันท่ี 30 – 31 
พฤษภาคม  และวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  วิทยาเขตวังไกลกังวล  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ  จังหวัดเพชรบุรี   และแหลงเรียนรู ศิลปวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตรของจังหวัดในภาคตะวันตกและภาคกลาง 



2. การนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับแผนพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
  

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมินฯ 

แนวทางการพัฒนา  วิธีการดําเนินงาน กรอบเวลา

แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ

กํากับ 
ผูเก็บรวบรวม

ขอมูล 

1.  หนวยงานควรประเมินผลการ 
    ดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผน 
    กลยุทธอยางนอยปละ 1 ครั้ง   
    และรายงานผลการดําเนินงานตอ 
    ผูบริหารหนวยงาน 

     ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ ปละ 1 ครั้ง 
และรายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหาร
หนวยงาน 

1. กําหนดผูรับผิดการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจําป 

2. ดําเนินกิจกรรม/โครงการ 
3. ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการ

ประจําป โดยกําหนดการรายงานตอผูบริหารสํานักหรือ
คณะกรรมการประจําสํานัก ปละ 2 ครั้ง  

4. ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ               
ปละ 1 ครั้ง โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบงช้ีการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธกับคาเปาหมาย หากผลการ
ดําเนินงานไมเปนเปนไปตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ                
ใหวิเคราะหถึงสาเหตุและนําเสนอแนวทางแกไขปรับปรุง 

 

ต.ค. 60- ก.ย. 

61 

รอง

ผูอํานวยการ

บริหารงาน

ท่ัวไป 

นายชาญชัย  
ศิริงาม 

 
 

2.  นําขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะตอ  
    การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ 
    มาปรับปรุงพัฒนาผลการ 
    ดําเนินงานขององคกรอยาง 
    ตอเน่ือง 

นําขอเสนอแนะและแนวทางแกไขของ
ผูบริหารสํานักหรือคณะกรรมการประจํา
สํานัก ไปปรับปรุงและพัฒนาผลการ
ดําเนินงาน 

1. ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการ 

   ประจําป  
2. กําหนดการรายงานตอผูบริหารสํานักหรือคณะกรรมการ   
   ประจําสํานัก ปละ 2 ครั้ง  
3. นําขอเสนอแนะและแนวทางแกไขของผูบริหารสํานักหรือ  
   คณะกรรมการประจําสํานัก ในรอบ 6 เดือน ไปปรับปรุงและ 

   พัฒนาผลการดําเนินงาน 

เม.ย. 61 

 
รอง

ผูอํานวยการ
บริหารงาน

ท่ัวไป 

นายชาญชัย  
ศิริงาม 

 
 
 

 
 
 

 

 

หนา 5 



 (6) 
 

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมินฯ 

แนวทางการพัฒนา  วิธีการดําเนินงาน กรอบเวลา

แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ

กํากับ 
ผูเก็บรวบรวม

ขอมูล 

3.  ควรมีการปรับปรุงแผนกลยุทธ 
    และแผนปฏิบัติงานประจําปอยาง 
    ตอเน่ือง 

นําขอเสนอแนะและแนวทางแกไขของ
ผูบริหารสํานักหรือคณะกรรมการประจํา
สํานัก ไปปรับปรุงและพัฒนาแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการประจําปถัดไป 

1. ประชุมผูบริหารสํานักหรือคณะกรรมการประจําสํานัก  
2. รายงานสรุปขอมูลขอเสนอแนะและแนวทางแกไขของ 

   ผูบริหารสํานักหรือคณะกรรมการประจําสํานัก  
3. นําขอเสนอแนะและแนวทางแกไขของผูบริหารสํานักหรือ 

   คณะกรรมการประจําสํานัก ไปปรับปรุงและพัฒนาแผน 

   กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปถัดไป 

 

 

ส.ค. 61 รอง
ผูอํานวยการ
บริหารงาน

ท่ัวไป 

นายอุดม   
คุมภัย 

 

4.  ควรดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา   
    กระบวนการดําเนินงานตาม 
    พันธกิจของหนวยงาน  โดยเนน 
    ภารกิจเปนหลัก 

ทบทวนแผนยุทธศาสตรสาํนัก 
ระยะ 4 ป 
 

1. ประชุมบุคลากรและผูบริหารสาํนัก เพ่ือทบทวน และจัดทํา
แผนยุทธศาสตรสํานักระยะ 4 ป 

ส.ค. 60 รอง
ผูอํานวยการ
บริหารงาน

ท่ัวไป 

นายชาญชัย  
ศิริงาม 

 
 
 

 
5.  สรางความรูความเขาใจและการ   
    บริการของหนวยงานเพ่ือสงเสริม  
    และสนับสนุนการดําเนินงานตาม 
    พันธกิจขององคกรใหมี 
    ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    ของหนวยงาน  ซึ่งพบวาประเด็น 
    ท่ีตองพัฒนาและปรับปรุงคือ   
    ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผู 
    ใหบริการ  ผลการประเมินระดบั  

สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดรับ
การพัฒนาดานการใหบริการ เชน การ
ฝกอบรม การศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 
 

1. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงาน 
2. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการทํางานและการศึกษาดูงาน

เพ่ือแลกเปลีย่นเรยีนรูและสรางเครือขายดานประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของสํานัก 

ส.ค. 60 รอง
ผูอํานวยการ 

งานวิชาการ 

นายโกเมศ    
กุลอุดมโภคากุล 

 



 (7) 
 

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมินฯ 

แนวทางการพัฒนา  วิธีการดําเนินงาน กรอบเวลา

แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ

กํากับ 
ผูเก็บรวบรวม

ขอมูล 

    3.46  ความพึงพอใจตอคุณภาพ 
    การใหบริการ ผลประเมินระดบั  
     3.48 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 
 

6.  พัฒนาระบบการประเมินความ 
    พึงพอใจของผูรับบริการใหแสดง 
    ถึงเนนการประเมินคณุภาพงานท่ี 
    สะทอนถึงคุณภาพการใหบริการ 
    อยางแทจริง 

ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ 

สําหรับการใหบริการ 
จัดทําโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับ 

การใหบริการ 
ต.ค. 60- ม.ีค. 

61 
รอง

ผูอํานวยการ 

งานทะเบียน 

นายเสรี        
จีนภักด ี

และนายธนา 
จันทร 

7.  ควรขยายเครือขายการ 
     แลกเปลี่ยนเรยีนรูดาน 
     ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของ 
     สํานักสงเสรมิวิชาการฯ 

ดําเนินการจัดการความรูท่ีเก่ียวของ 
กับประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
ขององคกร  และนําองคความรูท่ีได 
จากการจัดการความรูเปนแนว 
ปฏิบัติของบุคลากรในองคกร 

1. แตงตั้งคณะกรรมการการจดัการความรู 
2. ประชุมคณะทํางานวางแผนการจัดการความรู และระบุ

ทักษะความรูท่ีจําเปน 
3. จัดโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู 
4. รวบรวม วิเคราะห สังเคราะห และสรุปองคความรูท่ีไดจาก

การจัดกิจกรรมจัดการความรู  
5. จัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือเผยแพรความรู 
6. บุคลากรนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูมาใชเปนแนว

ปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 

ต.ค. 60- ก.ย. 
61 

รอง
ผูอํานวยการ 

งานวิชาการ 

นายอุดม  
คุมภัย 

 

8.  สํานักสงเสริมวิชาการฯ  
    ดําเนินการจัดการความรูท่ี 
    เก่ียวของกับประสิทธิภาพของ 
    การปฏิบัติงานขององคกร แลวนํา 
    องคความรูท่ีไดจากการจัดการ 

ดําเนินการจัดการความรูท่ีเก่ียวของ 
กับประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
ขององคกร  และนําองคความรูท่ีได 
จากการจัดการความรูเปนแนว 
ปฏิบัติของบุคลากรในองคกร 

1. แตงตั้งคณะกรรมการการจดัการความรู 
2. ประชุมคณะทํางานวางแผนการจัดการความรู และระบุ

ทักษะความรูท่ีจําเปน 
3. จัดโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู 
4. รวบรวม วิเคราะห สังเคราะห และสรุปองคความรูท่ีไดจาก

ต.ค. 60- ก.ย. 
61 

รอง
ผูอํานวยการ 

งานวิชาการ 

นายอุดม  
คุมภัย 

 



 (8) 
 

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมินฯ 

แนวทางการพัฒนา  วิธีการดําเนินงาน กรอบเวลา

แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ

กํากับ 
ผูเก็บรวบรวม

ขอมูล 

     ความรูเปนแนวปฏิบัติของ 
     บุคลากรในองคกร  เพ่ือกาวสู 
     เปาหมายของการดําเนินงานท่ีมี 
     คุณภาพดวยกัน 

การจัดกิจกรรมจัดการความรู  
5. จัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือเผยแพรความรู 
6. บุคลากรนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูมาใชเปนแนว

ปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 
 

9.   ควรมีการพัฒนาบุคลากรของ 
     หนวยงานในระดับบุคคลตาม 
     นโยบายของมหาวิทยาลัยให 
     ชัดเจน 

1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหมคีวาม  
   สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. สงเสรมิใหบุคลากรเขารับการอบรม 
   เพ่ือพัฒนาตนเอง 

1. กําหนดใหบุคลากรทุกคนจัดทําแผนพัฒนาตนเอง 
2. บุคลากรดําเนินการพัฒนาตนเองตามแผนท่ีกําหนดไว  
   และรายงานผลการพัฒนาตนเอง 
3. ติดตามผลการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
4. สรุปและรายงานผลการพัฒนาบุคลากรของสํานัก 
 

ต.ค. 60- ส.ค. 
61 

รอง
ผูอํานวยการ 

งานวิชาการ 

นายโกเมศ    
กุลอุดมโภคากุล 

 

10. ควรดําเนินการจดัการความเสีย่ง  
     ท่ีมีตอองคกรใหเห็นผลถึงการ 
     แกปญหาอยางชัดเจน เชน  
     ความเสี่ยงดานปฏิบัติงานของ 
     บุคลากร  ความเสีย่งดานการเงิน 
     และงบประมาณขององคกร   
     ความเสี่ยงดานประสิทธิภาพของ 
     การปฏิบัติงานขององคกร 

ดําเนินการจัดการความเสี่ยงท่ีมีตอสํานัก 1. กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร 
2. ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงของสํานักในดานตางๆ เชน   
   ดานปฏิบัติงาน ดานการเงินและงบประมาณ  ดาน 
   กฎระเบียบ 
3. ประเมินความเสี่ยงและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
4. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง 
5. สรุปผลการดําเนินงานจากการบริหารความเสี่ยงสรุปผลการ 
   ประเมินความเสี่ยงภายหลังการดําเนินการตามแผนบริหาร 
   ความเสี่ยง 
 
 

ต.ค. 60- ส.ค. 
61 

รอง
ผูอํานวยการ 

งาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

นายอุดม  
คุมภัย 
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมินฯ 

แนวทางการพัฒนา  วิธีการดําเนินงาน กรอบเวลา

แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ

กํากับ 
ผูเก็บรวบรวม

ขอมูล 

11. ควรมีการประเมิน  ตดิตาม   
     ตรวจสอบการใชงบประมาณให 
     เปนไปตามระเบียบและ 
     กฎเกณฑของราชการ  และ 
     รายงานตอผูบริหารระดับสูงตาม 
     กรอบเวลาท่ีกําหนด 

กําหนดผูรับผิดเ พ่ือประเมิน  ติดตาม  
ตรวจสอบการใชงบประมาณและรายงาน
ตอผูบริหาร 

1. กําหนดผูรับผิดชอบในการ ตดิตามการใชงบประมาณ 
   ตามแผนการปฏิบัติการประจําป 
2. ผูรับผดิชอบติดตามการใชงบประมาณและรายงานตอ  
   ผูบริหารสํานักหรือคณะกรรมการประจําสํานัก ตามไตรมาส 

ต.ค. 60- ก.ย. 
61 

รอง
ผูอํานวยการ 

งาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

นายชาญชัย  
ศิริงาม 

 

12. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ 
     การบริหารและการตัดสินใจเพ่ือ 
     เปนขอมูลสําหรับการบรหิารและ 
     การตัดสินใจของผูบริหารองคกร 

พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับ 
การบริหารและการตัดสินใจของ 
ผูบริหารอยางนอย 1 ระบบ 

ดําเนินการวิเคราะห เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเท
สําหรับการบรหิารและการตัดสินใจของผูบริหาร 

ต.ค. 60- ส.ค. 
61 

รอง
ผูอํานวยการ 

งานทะเบียน 

นายเสรี        
จีนภักด ี

และนายธนา 
จันทร 

13. พัฒนา  ปรับปรุงระบบทะเบียน 
     และประเมินผลใหม ี
     ประสิทธิภาพและเช่ือมโยงขอมูล 
     เครือขายใหครบวงจร เชน งาน 
     ดานการคลัง  งานดานแผนงาน 
     และงบประมาณ  และงาน 
     ทะเบียน 

พัฒนาปรับปรุ งร ะบบทะ เ บียนและ
ประเมินผลใหมีประสิทธิภาพอยางนอย 1 
ระบบ 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบทะเบียนและประมวลผล 
ในสวนงานการจัดตารางเรียน 

ต.ค. 60- มิ.ย. 
61 

รอง
ผูอํานวยการ 

งานทะเบียน 

นายเสรี        
จีนภักด ี

และนายธนา 
จันทร 
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3. ผลการดําเนินงานตามองคประกอบ  
 

องคประกอบ 
ตัว

บงชี ้

คะแนนประเมนิเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

1 ดานประสิทธิผล 3    3.67 ระดับคณุภาพระดับด ี

2 ดานคุณภาพ 2    4.50 ระดับคณุภาพระดับด ี

3. ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 3    4.67 ระดับคณุภาพระดับดีมาก 

4. ดานการพัฒนาหนวยงาน 2    5.00 ระดับคณุภาพระดับดีมาก 

รวม 10    17.84  

ผลการประเมิน     4.46 ระดับคุณภาพระดับดี 

 
 
จุดเดน 

1. มีบุคลากรท่ีมีความรู  และมีประสบการณในการทํางาน 
2. สนับสนุนใหอาจารยไดรับการดํารงตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 
3. มีระบบประมวลผลการศึกษา (สงเกรด) ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีแนวคิดในการพัฒนางานในรูปแบบใหมๆ  
2. วางแผนและดําเนินการเพ่ิมปริมาณนักศึกษาจากการสรางเครือขายทางการศึกษา  และเพ่ิม

วิธีการประชาสัมพันธหลักสูตร  และการรับนักศึกษาเชิงรุก 
3. ควรมีงบประมาณสําหรับรองรับการปรับเปลี่ยนระบบบริการการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน 
 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. ควรมีการวางแผนติดตามการใชงบประมาณใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 


