
บทสรุปผู้บริหาร 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ต้ังอยู่เลขท่ี 41 หมู่ 5 ตําบลท่าช้าง  อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  
ประกาศจัดต้ังครั้งแรกเป็น “วิทยาลัยครูจันทบุรี” เม่ือปี พ.ศ. 2515  ซ่ึงต่อมาได้รับพระบรมราชานุญาตให้
อัญเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี เป็นนามของวิทยาลัยว่า “วิทยาลัยรําไพพรรณี”  
ในปี พ.ศ. 2528  จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ได้พระราชทานชื่อให้เป็น “สถาบันราชภัฏ
รําไพพรรณี” ในปี พ.ศ. 2536  และได้เปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี” ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ “สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน”  มีค่านิยม คือ “ผลงาน
สัมฤทธิ์ มีจิตสาธารณะ” วิสัยทัศน์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ บูรณาการภูมิปัญญาท้องถ่ินและสากล  
เพ่ือพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน  โดยกําหนดอัตลักษณ์ว่า “บัณฑิตย่อมฉลาดจัดการ” และเอกลักษณ์ 
ของมหาวิทยาลัย คือ “ภูมิปัญญาแห่งภาคตะวันออก” 

มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอน 10 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอัญมณีศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  คณะนิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
และคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์  และมีสํานัก/สถาบัน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน และสํานักงานอธิการบดี 

ปีการศึกษา 2557 จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวม 663 คน มีบุคลากรสายวิชาการ 326 คน ได้แก่ 
อาจารย์ 265 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 47 คน และรองศาสตราจารย์ 14 คน และมีบุคลากรสายสนับสนุน 337 คน  
โดยเปิดสอนระดับปริญญาตรี 18 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร รวม 22 หลักสูตร  มีนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีภาคปกติ 8,721 คน ระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ 1,384 คน และระดับบัณฑิตศึกษา 68 คน 
รวม 10,173 คน  มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 702 คน และระดับบัณฑิตศึกษา 24 คน รวม 726 คน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีงบประมาณท้ังสิ้นรวม 477.94 ล้านบาท  เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน 
359.06 ล้านบาท และงบประมาณเงินรายได้ 118.88 ล้านบาท 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จําแนกเป็น 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนและสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมี

คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรทางวิชาการและวิชาชีพข้ันสูงโดยเฉพาะวิชาชีพครู 
3. การวิจัยเพ่ือการพัฒนาด้านวิชาการและพัฒนาท้องถ่ิน 
4. ให้บริการวิชาการแก่สังคมและสืบสานแนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินพร้อมท้ังบูรณาการสู่สากล 
6. พัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารท่ีดี 
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 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย/อธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน 
แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ผลการดําเนินงาน (ค่าน้ําหนักร้อยละ 40)  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่าย
งบประมาณ (ค่าน้ําหนักร้อยละ 30)  ความพึงพอใจต่อการบริหารงานใน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร
หน่วยงาน  ด้านภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม  ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย  ด้านการพัฒนา
บุคลากร  ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านธรรมาภิบาล           
(ค่าน้ําหนักร้อยละ 20)  และการนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรับปรุงการบริหารงาน (ค่าน้ําหนัก 
ร้อยละ 10)  โดยแปลงเป็นคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับสํานัก/
สถาบัน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  โดยเฉลี่ยผลการประเมินท้ัง 4 ส่วน  สรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 

1. ผลการประเมินผลงานระดับมหาวิทยาลัย/อธิการบดี   
อธิการบดีได้ผลการประเมินเฉลี่ย 4 ส่วน  4.27 คะแนน อยู่ในระดับดี 

2. ผลการประเมินผลงานระดับคณะ 
1) ผลการประเมินคณบดีคณบดีคณะครุศาสตร์  ได้ค่าเฉลี่ย 4 ส่วน  4.23 คะแนน อยู่ในระดับดี 
2) ผลการประเมินคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ค่าเฉลี่ย 4 ส่วน 4.74 คะแนน 

อยู่ในระดับดีมาก 
3) ผลการประเมินคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ได้ค่าเฉลี่ย 4 ส่วน  4.48 คะแนน อยู่ในระดับดี 
4) ผลการประเมินคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ค่าเฉลี่ย 4 ส่วน 4.46 คะแนน อยู่ในระดับดี 
5) ผลการประเมินคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ค่าเฉลี่ย 4 ส่วน 4.52 คะแนน             

อยู่ในระดับดีมาก 
6) ผลการประเมินคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ ได้ค่าเฉลี่ย 4 ส่วน  

4.51 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 
7) ผลการประเมินคณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ค่าเฉลี่ย4 ส่วน  4.37 คะแนน อยู่ในระดับดี 
8) ผลการประเมินคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ได้ค่าเฉลี่ย 4 ส่วน  4.55 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 
9) ผลการประเมินคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ค่าเฉลี่ย 4 ส่วน  

4.40 คะแนน อยู่ในระดับดี 
10) ผลการประเมินคณบดีคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ได้ค่าเฉลี่ย 4 ส่วน 4.71 คะแนน 

อยู่ในระดับดีมาก 
11) ผลการประเมินคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้ค่าเฉลี่ย 4 ส่วน 4.70 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 
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3. ผลการประเมินผลงานระดับสํานัก/สถาบัน 
1) ผลการประเมินผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ค่าเฉลี่ย 4 ส่วน  4.37 คะแนน อยู่ในระดับดี 
2) ผลการประเมินผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าเฉลี่ย 4 ส่วน 4.21 

คะแนน อยู่ในระดับดี 
3) ผลการประเมินผู้อํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ค่าเฉลี่ย 4 ส่วน 4.63 

คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 
4) ผลการประเมินผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ค่าเฉลี่ย 4 ส่วน  4.23 คะแนน อยู่ในระดับดี 

 

ตารางท่ี 1  สรุปการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

หน่วยงาน/ผู้รับการประเมิน 
ผลการ 

ดําเนินงาน 

(40%) 

การใช้ 
งบประมาณ 

(30%) 

ความ 
พึงพอใจ 

(20%) 

ปรับปรุง 
การบริหาร 

(10%) 

รวม 
 

(100%) 

คะแนน 
เต็ม 5 

ระดับ 
คุณภาพ 

1. มหาวิทยาลัย/อธิการบดี 36.14 22.44 16.84 10.00 85.42 4.27 ดี 
2. คณบดี          

1) คณะครุศาสตร์ 34.96 22.58 16.96 10.00 84.50 4.23 ดี 
2) คณะมนุษยศาสตร์ฯ 37.69 29.82 17.28 10.00 94.79 4.74 ดีมาก 
3) คณะวิทยาการจัดการ 34.95 28.44 16.24 10.00 89.63 4.48 ดี 
4) คณะวิทยาศาสตร์ฯ 35.06 29.18 15.00 10.00 89.24 4.46 ดี 
5) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 35.84 29.98 14.56 10.00 90.38 4.52 ดีมาก 
6) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ 34.90 30.00 15.20 10.00 90.10 4.51 ดีมาก 
7) คณะนิติศาสตร์ 35.22 26.96 15.20 10.00 87.38 4.37 ดี 
8) คณะนิเทศศาสตร์ 37.33 27.87 15.80 10.00 91.00 4.55 ดีมาก 
9) คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ 35.08 27.71 15.12 10.00 87.91 4.40 ดี 

10) คณะอัญมณีศาสตร์ฯ 37.00 29.63 17.52 10.00 94.15 4.71 ดีมาก 
11) บัณฑิตวิทยาลัย 37.39 29.15 17.36 10.00 93.90 4.70 ดีมาก 

3. ผู้อํานวยการ          
1) สถาบันวิจัยและพัฒนา 38.63 22.97 15.84 10.00 87.44 4.37 ดี 
2) สํานักวิทยบริการฯ 34.99 24.04 15.12 10.00 84.15 4.21 ดี 
3) สํานักศิลปวัฒนธรรมฯ 37.54 29.94 15.12 10.00 92.60 4.63 ดีมาก 
4) สํานักงานอธิการบดี 37.69 21.65 15.24 10.00 84.58 4.23 ดี 

หมายเหตุ  คะแนน 4.51-5.00 = ดีมาก, 3.51-4.50 = ดี, 2.51-3.50 = พอใช้, 1.51-2.50 = ต้องปรับปรุง 
และ 0.00-0.50 = ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน 

1. ด้านผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน   
1) มหาวิทยาลัยควรจะกํากับดูแลให้หน่วยงานจัดทําโครงการให้กระจายในทุกยุทธศาสตร์  

เนื่องจากพบว่าบางหน่วยงานจัดทําโครงการบางยุทธศาสตร์เท่านั้น 
2) มหาวิทยาลัยควรมีการกํากับดูแลให้หน่วยงานดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีมีผลการ

ดําเนินงานตํ่า รวมท้ังตัวชี้วัดท่ีไม่บรรลุเป้าหมาย  
2. ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  

1) ในภาพรวมอยู่ในระดับดี มีการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทุกประเภทได้ร้อยละ 70.38  อย่างไร
ก็ตาม มหาวิทยาลัยควรจะหามาตรการแก้ไขเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณเรื่องการก่อสร้าง ซ่ึงมีความล่าช้า         
ไม่สามารถดําเนินการตามแผนได้  ทําให้การเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีได้ค่อนข้างตํ่า  นอกจากนี้  
มหาวิทยาลัยควรมีระบบกํากับดูแลให้หน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาสให้เป็นไปตามมาตรการ
เบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ 

2) งบประมาณเพ่ิมเติมจากแผนงบประมาณของมหาวิทยาลัยควรนํามาใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนา         
ในหน่วยงานท่ีเป็นหน่วยงานจัดต้ังภายใน  เพ่ือให้มีงบประมาณพัฒนาคุณภาพบัณฑิตมากยิ่งข้ึน 

3. ด้านความพึงพอใจต่อการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อํานวยการ  มีผลการประเมินใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  แต่เม่ือพิจารณาผลการประเมินรายตําแหน่งและความคิดเห็นจากผู้ตอบ
แบบสอบถาม  มหาวิทยาลัยควรจะมีโครงการพัฒนาผู้บริหารให้มีความรู้และทักษะการบริหารงานจัดการเพ่ิม
มากข้ึน 

4. ด้านการนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน  มหาวิทยาลัยและหน่วยงานควรให้
ความสําคัญต่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ โดยนําข้อเสนอแนะไปวางแผนปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน
ต่อไป  นอกจากนี้  สภามหาวิทยาลัยควรพิจารณานําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ไปเป็น
ส่วนหนึ่งของการกําหนดนโยบายมหาวิทยาลัยท่ีเป็นจุดเน้นในแต่ละปี  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสําหรับการบริหารงานระดับมหาวิทยาลัย 
1. การใช้ประโยชน์ศักยภาพประวัติศาสตร์และทําเลท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

1) ด้านประวัติศาสตร์ ควรขยายผลความโดดเด่นของประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี  โดยผ่าน
รายวิชา หลักสูตร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และหลักสูตร เพ่ือยกย่องเชิดชูบรรพบุรุษไทย  โดยเฉพาะสมเด็จ        
พระเจ้าตากสินมหาราชซ่ึงทรงประกาศเอกราชเป็นครั้งแรก ณ อู่ต่อเรือ จังหวัดจันทบุรี ให้แพร่หลาย รวมท้ัง
เหตุการณ์สําคัญต่าง ๆ ในรัชสมัยของรัชกาลท่ี 3 รัชกาลท่ี 5 และรัชกาลท่ี 7 เป็นต้น 

2) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรรวบรวมวัตถุโบราณ อัญมณี พันธุ์ ไม้ผล 
(โดยเฉพาะ เงาะ ทุเรียน และลองกอง) องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน สูตรสมุนไพร และข้อมูลท่องเท่ียว ให้เป็น
ระบบและสร้างมูลค่าให้เพ่ิมข้ึนด้วยเรื่องราวประจําท้องถ่ินของสิ่งเหล่านั้น 
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2. การสร้างเครือข่ายทางสังคมกับชาวจังหวัดจันทบุรีท่ัวประเทศ เพ่ือระดมทรัพยากรมาพัฒนา การ
อุดมศึกษาของจังหวัดจันทบุรี 

1) ศิษย์เก่าจากโรงเรียนและวิทยาลัยในจันทบุรี และโดยเฉพาะศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณีมีอยู่มากมายท่ัวประเทศ  ซ่ึงต่างมีขีดความสามารถให้การช่วยเหลือกิจการทางวิชาการและทาง
กิจกรรมสังคมแก่มหาวิทยาลัยได้  แต่มหาวิทยาลัยต้องใช้กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการระดมสรรพกําลังจากบุคคล
เหล่านี้ให้เกิดประสิทธิภาพ 

2) ปัจจัยท่ีจําเป็นเบ้ืองต้นคือ ฐานข้อมูลชาวจันทบุรีท่ัวไปและชาวจันทบุรีท่ีมีศักยภาพสูง  รวมถึง
ฐานข้อมูลกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 

3. การเสริมสร้างงานวิจัยกับชุมชนในพ้ืนท่ีวิชาการของมหาวิทยาลัย 
1) การคัดเลือกพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือใช้เสมือนเป็นห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social lab) ท่ีจะได้ระดม

พลังทางวิชาการด้านต่าง ๆ ท้ังด้านถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือระบบการบริหารจัดการเข้าสู่ทําการวิจัย ค้นคว้า
และพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง และยั่งยืนตลอดไปในลักษณะการให้บริการทางวิชาการโดยยึด
พ้ืนท่ีเป็นหลัก (Area-based Academic Service) ซ่ึงเป็นแนวทางพัฒนาประเทศในปัจจุบัน 

2) สรุปบทเรียนท่ีถอดมาจากการบริการวิชาการบนพ้ืนท่ีพิเศษตามข้อ 1 เพ่ือเผยแพร่สู่ผลงานท่ีมีจริง 
ภายใต้เง่ือนไขความเป็นจริง ภายใต้เง่ือนไขจริง ซ่ึงจะเป็นท่ียกย่องกล่าวถึงในทุกระดับของผลงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีตลอดไป ในฐานะแบบจําลองการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีหรือสังคมไทยโดยท่ัวไป 
อาจเรียกว่า “รําไพพรรณีโมเดล” 

4. การเปิดช่องทางในการระดมความคิดเห็นสู่คณะผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยควรจัดหาโอกาสและ
ระบบช่องทางท่ีมีประสิทธิภาพในการนําความคิดอิสระหรือความคิดนอกกรอบของชาวจังหวัดจันทบุรี 
เกษตรกร ชุมชน และบุคลากรระดับรองอธิการบดีและคณบดี  โดยการนําเข้าท่ีประชุมระดับสูงของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้เกิดการพิจารณาให้มากท่ีสุด 

5. ความชัดเจนในตัวตนของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  โดยการสร้างและรณรงค์ให้
ตระหนักรับรู้ในเอกลักษณ์ (Uniqueness) และอัตลักษณ์ (Identity) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ตระหนักถึงความสําคัญและเป็นสิ่งท่ีจําเป็นต้องมีและเป็นท่ียอมรับ สามารถปฏิบัติได้จริง ทันสมัย จดจําได้ง่าย 
และไม่ลืมง่าย 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสําหรับการบริหารงานระดับคณะ 
1. การค้นหาศักยภาพในระดับคณะให้พบเป็นสิ่งจําเป็น 

1) แต่ละคณะต้องค้นหาจุดเด่นหรือจุดแข็งของคณะตนเองให้พบ เพ่ือจัดลําดับความสําคัญและ
จัดทําแผนส่งเสริมพัฒนาของคณะต่อไป แผนพัฒนาจุดแข็งของแต่ละคณะเหล่านี้เม่ือผสมผสานได้ดีแล้วจะ
หลอมรวมกันเป็นส่วนหนึ่งของแผนมหาวิทยาลัยท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสามารถมีการดําเนินงานติดตามและ
ประเมินผลได้ 

2) จุดเด่นหรือจุดแข็งท่ีชัดเจนของระดับคณะไม่ควรมีมากเกินไป เพ่ือให้สามารถระดมพลังพัฒนา
ได้เต็มท่ี ไม่ควรกระจายตัวจนขาดเอกลักษณ์ท่ีชัดเจนของคณะไป 
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2. การแปลงวิสัยทัศน์ สู่พันธกิจ และแผนงานโครงการ 
1) การสร้างวิสัยทัศน์และพันธกิจของแต่ละคณะ ควรจะต้องเน้นจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย (Stakeholders) อย่างแท้จริงในพ้ืนท่ีจันทบุรี ซ่ึงก็ได้แก่ กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ปกครอง กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มภาคส่วน และชุมชนต่าง ๆ ในจันทบุรี เพ่ือให้แผนงานและโครงการท่ีสร้างต่อยอดออกมาจากพันธกิจนั้น 
จะเป็นท่ียอมรับและมีการสนับสนุนจากชุมชนของจังหวัดจันทบุรีด้วยดี 

2) ไม่ควรสร้างวิสัยทัศน์แบบโก้หรูหรือเลียนแบบหน่วยงานอ่ืน แต่ไร้ความหมายเนื่องจาก          
ไม่มีความชัดเจนและไม่สามารถปฏิบัติได้ 

3. คุณค่าในการศึกษาท่ีแท้จริงของนักศึกษาราชภัฏ คือ การได้ลงสัมผัสพ้ืนท่ี การส่งเสริมให้คณาจารย์
และนักศึกษาของแต่ละคณะ มีโอกาสลงพ้ืนท่ีเพ่ือทําการเรียนการสอนนอกสถานท่ี ทําการวิจัยจากแหล่งข้อมูล
จริง ทําการสอนร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน ฝึกทํางานให้นักศึกษาภายใต้เง่ือนไขความเป็นจริงของจังหวัดจันทบุรี
ท้ังในภาคเกษตรกรรม ภาคนอกเกษตรกรรม และภาคการศึกษา ท้ังหมดนี้เพ่ือให้บัณฑิตแต่ละคณะท่ีจบจาก
มหาวิทยาลัยมีความชัดเจนในตัวตนและสร้างความแตกต่างท่ีมีคุณค่าจากท้องถ่ิน 

4. ให้อาจารย์บูรณาการงานตามพันธกิจ  ท้ังด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

5. คณะควรทําพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้ครบทุกพันธกิจ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสําหรับการบริหารงานระดับสํานัก/สถาบัน 
1. การประเมินผลงานของงานบริการทางวิชาการต้องมีความชัดเจน ต้องมีความแตกต่างจากงาน

วิชาการหรือการเรียนการสอนโดยตรง แนวทางการประเมินผลงานบริการทางวิชาการจึงควรจะเน้น            
ท่ีผลลัพธ์ (Result) เช่น ความสามารถนําความรู้ไปใช้ได้จริงของผู้ผ่านการอบรมมากกว่าผลผลิต (Output) 
เช่น จํานวนคนท่ีลงทะเบียนเข้าอบรมรับความรู้  ท้ังนี้จะใช้ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการ          
มาประกอบพิจารณาด้วย 

2. งานบริการทางวิชาการไม่ใช่งานด้อยความสําคัญในสังคมวิชาการ  ผลงานในการให้บริการทาง
วิชาการเป็นผลงานของมหาวิทยาลัยท่ีมีต่อสังคมในความเป็นจริง เช่น งานส่งเสริมอาชีพ งานสร้างธุรกิจ งาน
นวัตกรรมสินค้าแปรรูป งานพัฒนาเทคโนโลยี งานสร้างทัศนคติ  ในอาชีพเกษตรกร ฯลฯ ล้วนเป็นดัชนีชี้วัด 
ผลงานท่ีมีความสําคัญในเชิงผลกระทบตามมาของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจึงไม่ควรจะมองข้ามหรือ
จัดสรรทรัพยากรให้จํากัดเกินไป 

3. โอกาสของมหาวิทยาลัยท่ีมากับงานบริการทางวิชาการ  ด้วยงานบริการทางวิชาการสู่พ้ืนท่ีจังหวัด
จันทบุรีท่ีผ่านการดําเนินงานของศูนย์หรือสํานักต่าง ๆ จัดว่าเป็นผลงานทางมวลชน สามารถสร้างกระแส 
สร้างการระดมทรัพยากร และสร้างการประชาสัมพันธ์ท่ีดีแก่มหาวิทยาลัยได้ดี คณะผู้บริหารควรจะมองเห็น
โอกาสท่ีดีในการใช้มิติให้บริการทางวิชาการเข้าเชื่อมโยงกับนักเรียน ผู้ปกครอง หรือภาคส่วนมวลชนในสังคม
ของจังหวัดจันทบุรีให้มากข้ึน  
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การสัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

การสัมภาษณ์อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และผู้อํานวยการ 
ในวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบ้านแก้ว อาคารสํานักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 


