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บทสรุปผู้บริหาร 
 
บทนํา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ได้ก้าวผ่านปีทองแห่งความสําเร็จในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย              
อีกคร้ังหน่ึง ในปี พ.ศ.2560 ด้วยผลการประเมินพันธกิจด้านต่างๆในภาพรวมที่จัดทําโดยหน่วยงานจากทั้ง
ภายในประเทศและจากภายนอกประเทศ ที่ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยได้รับผลการประเมินที่ดีข้ึนอย่างน่าชมเชย 
นับเป็นโอกาสแห่งความชื่นชมในผลงานที่ทุกฝ่ายได้ร่วมมือร่วมใจด้วยกันมา และในขณะเดียวกัน ก็เป็นความท้าทาย
อย่างยิ่งที่รออยู่ในการดําเนินงานของปีต่อไป ที่มหาวิทยาลัยจะต้องทุ่มเทความพยายามดํารงภาพลักษณ์การ
ดําเนินงานที่ดีเช่นน้ีเอาไว้ และยังความโดดเด่นให้เป็นที่ประจักษ์ในเชิงเปรียบเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ         
ในประเทศไทยที่จะต้องมีพลวัตรการพัฒนาเช่นเดียวกัน 

คําอธิบายต่อความสําเร็จดังกล่าว มาจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในมหาวิทยาลัยหลายประการ 
ที่เกิดข้ึนในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนสําคัญที่ช่วยผลักดนัให้เกิดแนวทางและหลกัการในการทํางานของมหาวิทยาลยั
ที่ชัดเจนข้ึน เข้าใจทิศทางการพัฒนา และนํามาซึ่งพลังความสามัคคีของชาวคณะมหาวิทยาลัยมากข้ึน ปัจจัยสําคัญ
ในส่วนที่มาจากภายนอก ได้แก่  
 1. การได้รับพระราชทานพระราโชบายจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เป็นการยํ้าเตือนถึงพันธกิจ
หลัก 4 ประการท่ีชัดเจนของการเป็น “มหาวิทยาลัยของพระราชาที่จะมุ่งสร้างความจําเริญรุ่งเรืองแก่ท้องถิ่น” 
เป็นเสมือนหลักชยัที่ปักไว้ให้ตระหนักรู้ทั่วกันของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 2. การจัดลําดับผลการประเมินเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) จากองค์กรระดับนานาชาติ 
(UI GreenMetric World University Rankings) ให้เป็นอันดับที่ 122 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก เป็นอันดับที่ 4               
ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 1 ของเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งประเทศ แสดงถึงศักยภาพท่ี
มีอยู่อย่างชัดเจนใน 6 ด้าน คือ ทําเลท่ีตั้ง การใช้พลังงานและลดโลกร้อน การกําจัดมลพิษ การอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้า 
ระบบการขนส่งและโทรคมนาคม และความยั่งยืนของคุณภาพการศึกษา 
           3. การได้รับโอกาสจากภาครัฐในการที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีและ                 
ภาคตะวันออก เพ่ือให้เจริญก้าวหน้าเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ศูนย์กลางไม้ผลของ
ภาคตะวันออก และโดยเฉพาะอย่างย่ิง คือ จังหวัดจันทบุรีได้รับพระราชทานโครงการพัฒนาพื้นที่และ
ทรัพยากรธรรมชาติอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จํานวนหลายโครงการ ซึ่งล้วนแต่ถือเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ที่สามารถจะเข้าไป มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในศักยภาพที่มีอยู่ ตามทิศทางการพัฒนาของรัฐในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการใช้
แผนบูรณาการ  แบบประชารัฐ โดยยึดพ้ืนที่เป็นหลัก (Area-based integrated plan)  
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การประเมินและผลการประเมิน 

 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
อธิการบดี คณบดี และผู้อํานวยการ” เ พ่ือทําการประเมินผลการดําเนินงานภายในของมหาวิทยาลัย                    
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จากการประเมินฐานข้อมูลจํานวนมากที่รวบรวมไว้จากส่วนคณะ 
สํานัก และสถาบัน ตลอดจนจากการประเมินความพึงพอใจจากความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องในจํานวนที่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ทั้ง น้ี นอกจากเป็นการดําเนินการตามกฎเกณฑ์ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏแล้ว                     
การประเมินผลยังเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยได้รับทราบรายละเอียดของประสิทธิภาพประสิทธิผล
ของการดําเนินงานที่ชัดเจนย่ิงขึ้นของระดับคณะ สถาบัน และสํานัก  
 โดยโครงสร้างการประเมินผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย องค์ประกอบ 4 ส่วน
สําคัญ กล่าวคือ 

1) การดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย  
2) การบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือประสิทธภิาพและประสิทธิผล 
3) ความคิดเห็นในคุณลักษณะและการบริหารงานของคณะผู้บริหาร  
4) การนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน 

การดําเนินงานตามแผนของมหาวทิยาลัย 

 จากการดําเนินการในรอบปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีได้รับผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ในระดับคะแนน 4.30 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งถือว่า
อยู่ในเกณฑ์ดีที่น่าพอใจ เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2559 ที่ได้รับคะแนนรวม 4.29 โดยมี
คะแนนใน 5 องค์ประกอบแบบถ่วงนํ้าหนัก ดังน้ีคือ การผลิตบัณฑิต (3.64) การวิจัย (4.48) การบริการวิชาการ             
(5.00) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (5.00) และการบริหารจัดการ (4.74) ซึ่งจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยจะต้อง            
เน้นดําเนินการปรับปรุงในองค์ประกอบที่ 1 คือ กระบวนการผลิตบัณฑิต ตั้งแต่การคัดเลือกนักศึกษา ระบบการ
เรียนการสอน และคุณภาพ/ระดับปริญญาของอาจารย์ ซึ่งล้วนแต่มีผลให้มีคะแนนท่ีต่ํากว่าองค์ประกอบอื่น ๆ 
อย่างไรก็ตาม การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย                    
5 ยุทธศาสตร์ ภายใต้ 408 โครงการ รวมตัวชี้วัด 784 ตัวชี้วัด ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุเป้าหมาย            
ได้ถึง 749 ตัวชี้วัด หรือร้อยละ 95.45 คงเหลือเพียง 35 ตัวชี้วัดเท่าน้ัน ท่ียังไม่บรรลุเป้าหมาย 
 โดยที่เปรียบเทียบระหว่างคณะ สถาบัน และสํานักที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้ว ปรากฏว่า คณะวิทยาการจัดการ 
ได้รับคะแนนสูงสุด คือ 48.72 คะแนน และคณะที่มีคะแนนต่ําสุด คือ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์               
ที่มีคะแนน 40.89 คะแนน  ส่วนการดําเนินงานของสถาบันและสํานักต่าง ๆ ล้วนประสบความสําเร็จ ได้คะแนน
ระดับสูงด้วยกันทั้งสิ้น 
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การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 

 จากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณของรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยได้รับ
จัดสรรงบประมาณ เป็นจํานวน 731 ล้านบาท และดําเนินการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 627 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.81 
ซึ่งถือว่าอยู่ในข้ันดี โดยในส่วนของคณะต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพการเบิกจ่ายสูงสุดโดยเปรียบเทียบ คือ                    
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะครุศาสตร์                 
ซึ่งล้วนเบิกจ่ายเกินร้อยละ 99.00 ข้ึนไป ในขณะที่สํานักงานอธิการบดี ซึ่งครอบคลุมกองต่าง ๆ คือ กองกลาง   
กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา มีการเบิกจ่ายต่ําสุด เพียงร้อยละ 74.55 
 ในขณะเดียวกันการวิเคราะห์ประสิทธิผลของการเบิกจ่ายสะสมในแต่ละไตรมาส ซึ่งมีเกณฑ์มาตรฐาน              
ในการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 – ไตรมาสท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 30,  52,  73 และ 96 ตามลําดับ ซึ่งปรากฏว่า                    
คณะครุศาสตร์มีการเบิกจ่ายตามเกณฑ์แต่ละไตรมาสได้คะแนนสูงสุด รองลงมาได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ             
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยที่มีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์                
และเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเบิกจ่ายท่ีมีประสิทธิผลต่ําที่สุด 

คุณลักษณะและการบริหารงานของผู้บริหาร 

 จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นสํารวจเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณะผู้บริหาร 
จากแบบสอบถามที่ได้รับคืนจํานวน 1,607 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 77 จากท่ีกระจายสอบถามไปท้ังสิ้นจํานวน              
2,076 ฉบับ พบว่า คุณลักษณะผู้บริหารในด้าน (1) วิสัยทัศน์ (2) คุณธรรมจริยธรรม และ (3) ธรรมาภิบาล                
ของคณบดีคณะครุศาสตร์ได้รับคะแนนเฉล่ีย 4.67 ถือว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม 5 ในขณะที่ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้รับคะแนน 3.22 และ 3.19 ซึ่งถือว่าระดับ             
ปานกลาง และจัดได้ว่าต่ําที่สุดโดยเปรียบเทียบ ส่วนด้านการบริหารงานซึ่งครอบคลุมประเด็นในด้าน (1) ภาวะ
ผู้นํา (2) การบริหารหน่วยงาน (3) การส่ือสารและการสร้างเครือข่าย และ (4) การพัฒนาบุคลากร ปรากฏว่า 
คณบดีคณะครุศาสตร์ได้รับคะแนนสูงสุด คือ 4.66 โดยที่คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดี                    
คณะนิติศาสตร์ยังคงเป็นผู้บริหารท่ีได้รับคะแนนต่ําสุด คือ 3.18 และ 3.14 ตามลําดับ 
 ทั้งน้ี ยังเป็นที่น่าสังเกตว่า คณบดีจากคณะที่มีคะแนนเฉลี่ย ( ̅) ในระดับมากท่ีสุดและมาก จะมีค่า              
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) อยู่ในระดับต่ํา แสดงถึงความมีเสถียรภาพในการตอบ
แบบสอบถามที่ใกล้เคียงกัน ในขณะเดียวกันที่คณบดีจากคณะที่ได้รับคะแนนเฉลี่ย ( ̅) ในระดับต่ํา จะมีค่า             
ความเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ในระดับสูง แสดงถึงความไม่มีเสถียรภาพในการตอบแบบสอบถามหรือมีความแตกต่าง
ในความคิดเห็นรวมทั้งความขัดแย้งในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามสูง 
 สําหรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ได้รับคะแนนทั้งด้านคุณลักษณะและการบริหารงาน
โดยเฉลี่ย 4.21 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับมาก  
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การนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน 

 การประเมินผลงานของคณะผู้บริหารยังครอบคลุมไปยังผลสัมฤทธ์ิของการใช้ประโยชน์ข้อคิดเห็นในรอบปี
ที่ผ่านมา ว่าได้ถูกนํามาแปลงสู่การปฏิบัติจริงมากน้อยเพียงใด เน่ืองจากปัญหาและข้อจํากัดต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานในรอบปีน้ี ย่อมเป็นผลส่วนหน่ึงมาจากสาเหตุของการไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในการดําเนินงานจาก
รอบปีที่ผ่ านมานั่นเอง สําหรับในปี  พ .ศ .  2560 ที่ผ่านมานี้  ปรากฏว่าส่วนใหญ่ของหน่วยงานต่าง ๆ                    
ของมหาวิทยาลัยได้มีการนําข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่การ
จัดทําโครงการมีข้ันตอนการดําเนินงานปรับปรุงการบริหารงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีการวัดระดับความสําเร็จของ
โครงการจากจํานวนตัวชี้วัดเป้าหมายที่บรรลุผล โดยในภาพรวมของมหาวิทยาลัยจะได้รับระดับคะแนน 9.48            
จากคะแนนเต็ม 10 ของค่าเฉล่ียทุกหน่วยงาน ซึ่งคิดมาจากระดับคะแนน 4.85 จากการมีข้ันตอนการดําเนินงาน           
ที่ดี และระดับคะแนน 4.63 จากการมีตัวชี้วัดการดําเนินงานท่ีดี  
 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามฯ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

 จากการประเมินผลงานคณะผู้บริหารจากระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ของแต่ละหน่วยงาน การใช้แบบสอบถาม 
และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก สถาบัน  เกษตรกร นักธุรกิจ นักปกครองท้องถ่ิน ข้าราชการ                  
และศิษย์เก่า ทําให้พบข้อเสนอแนะอันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการนําไปพิจารณาแก้ไขปรับปรุง การดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในมิติต่าง ๆ มากมายดังน้ี 

1. แม้มหาวิทยาลัยจะประสบความสําเร็จในปีที่ผ่านมาในระดับหน่วยงาน แต่มหาวิทยาลัยควรจะกําหนด
เป้าหมายหลักของแต่ละแผนยุทธศาสตร์ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือให้นําไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน เข้มข้น 
และต่อเน่ือง จึงควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัยที่เป็นรูปธรรม  

2. มหาวิทยาลัยสมควรจะเร่งให้ความสําคัญแก่การผลิตบัณฑิต  จากการพิจารณาเชิงระบบ                   
(System Approach) กล่าวคือ พิจารณาดูทั้งปัจจัยนําเข้า (ปริมาณและคุณภาพนักศึกษา) กระบวนการเรียนการ
สอน (หลักสูตร คุณวุฒิอาจารย์ และงานวิจัยสนับสนุน) ตลอดจนถึงผลผลิต (บัณฑิตและมหาบัณฑิต ตลอดจน
ผลงานที่มีต่อสังคม) เพ่ือหาทางแก้ไขยกระดับคะแนนในส่วนน้ีเป็นการเร่งด่วนและต่อเน่ือง 

3. มหาวิทยาลัยควรเน้นโครงการเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของบัณฑิต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน
ทัศนคติแห่งความอดทน พากเพียร และมีวิริยะ อุตสาหะ ให้สมกับความคาดหวังของสังคมที่ว่า “บัณฑิตราชภัฏ
ควรเป็นผู้ที่รอบรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นและมีความอดทนต่องานหนัก” อันเป็นจุดเด่นของบัณฑิตที่จะต้องมีในการเร่ิมต้น
ชีวิตการทํางานแบบมืออาชีพ 

4. การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี แม้ว่าจะประสบความสําเร็จด้วยดีในปี พ.ศ. 2560 น้ี 
หากแต่เมื่อพิจารณาให้ลึกซึ้งจะพบว่าองคาพยพท้ังหมดของมหาวิทยาลัยยังมีความไม่เข้มแข็งหนักแน่นเท่าท่ีควร 
จากการขาดความเข้าใจในการสื่อสาร ให้เกิดทัศนคติที่ดีตรงกัน ตั้งแต่การสร้างปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์              
และเอกลักษณ์ ไปจนถึงพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย จึงมีความจําเป็นท่ีผู้บริหารยังต้องให้ความสําคัญในการ
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สร้างกระบวนการปรับความเข้าใจและทัศนคติ อันจะนําไปสู่การแปลงนามธรรมให้เป็นรูปธรรมของแต่ละ
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่เพ่ิงได้รับการคัดเลือกหรือ
อยู่ในข่ายมีศักยภาพจะเป็นผู้บริหารในระดับคณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และรองอธิการบดี ให้เข้าใจถึงวิสัยทัศน์ 
บทบาท หน้าที่ ข้ันตอน และมิติต่าง ๆ ในการที่จะบริหารงานมหาวิทยาลัยให้ประสบความสําเร็จ  

6. มหาวิทยาลัยควรมีคณะทํางานติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีของบางหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยที่ล่าช้า หรือไม่มีการเบิกจ่าย อันเป็นเหตุให้ค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพและประสิทธิผลลดต่าํลง รวมทั้ง
ควรมีมาตรการในการลดการตั้งงบประมาณเหลื่อมปีอีกด้วย  

7. สําหรับหน่วยงานท่ีได้รับคะแนนการประเมินในระดับต่ําอย่างต่อเน่ือง คือ คณะนิติศาสตร์ และคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นในปีน้ี ควรได้รับการพิจารณา
เอาใจใส่จากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ ทั้งในแง่การมีระดับคะแนนค่าเฉล่ียที่ต่ําอย่างต่อเน่ือง           
และมีค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานสูง อันแสดงถึงความไม่เห็นพ้องต้องกันของสมาชิกในหน่วยงาน ซึ่งอาจจะเกิด
จากสถานการณ์ ข้อเท็จจริงหรืออาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดใด ๆ ของสมาชิกในหน่วยงานก็ได้ 

8. มหาวิทยาลัยควรมีกระบวนการติดตามและเน้นยํ้าระเบียบในการประชุมของหน่วยงานต่าง ๆ                
ในมหาวิทยาลัยอย่างพร้อมเพรียงเป็นประจําทุกเดือน ซึ่งยังปรากฏว่าบางหน่วยงานยังไม่การจัดประชุมดังกล่าวได้ 
ทําให้การสื่อสารตลอดจนช่องว่างของข้อมูลข่าวสารได้บังเกิดขึ้นและขยายตัว อันส่งผลให้กลายเป็นปัญหาในการ
บริหารตามมา   

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีจุดเด่นมากมายจากการประเมินผลในดา้นการให้บริการทางวิชาการ 
การส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านคณะ สํานักและสถาบันต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงสู่
ท้องถ่ินจริง จึงสมควรที่มหาวิทยาลัยควรจะส่งเสริมให้หน่วยงานบริการวิชาการต่าง ๆ ได้ดําเนินงานต่อไปและ
รวบรวมผลงานเหล่าน้ันให้เป็นมูลค่าตัวเลขที่มีความชัดเจนย่ิงข้ึน 
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การสัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
วันที่ 25 – 26  ธันวาคม  2560 เวลา 09.00 – 16.30 น.  

ณ หอ้งประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


