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บทสรุปผู้บริหาร 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ต้ังอยู่เลขที่ 41 หมู่ 5 ตําบลท่าช้าง  อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  
ประกาศจัดต้ังครั้งแรกเป็น “วิทยาลัยครูจันทบุรี” เมื่อปี พ.ศ. 2515  ซึ่งต่อมาได้รับพระบรมราชานุญาตให้
อัญเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี เป็นนามของวิทยาลัยว่า “วิทยาลัยรําไพพรรณี”  
ในปี พ.ศ. 2528  จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานชื่อให้เป็น “สถาบันราชภัฏ
รําไพพรรณี” ในปี พ.ศ. 2536  และได้เปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี” ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”  มีค่านิยม คือ “ผลงาน
สัมฤทธิ์ มีจิตสาธารณะ” วิสัยทัศน์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากล  
เพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน  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 2558 จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวม 753 คน มีบุคลากรสายวิชาการ 346 คน ได้แก่ 
อาจารย์ 280 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 56 คน และรองศาสตราจารย์ 10 คน และมีบุคลากรสายสนับสนุน 407 คน  
โดยเปิดสอนระดับปริญญาตรี 20 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร รวม 24 หลักสูตร  มีนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีภาคปกติ 8,636 คน ระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ 1,101 คน และระดับบัณฑิตศึกษา 83 คน 
รวม 9,820 คน  มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 743 คน และระดับบัณฑิตศึกษา 17 คน รวม 760 คน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีงบประมาณทั้งสิ้นรวม 591.64 ล้านบาท  เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน 
465.26 ล้านบาท และงบประมาณเงินรายได้ 126.38 ล้านบาท 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จําแนกเป็น 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนและสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมี

คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางวิชาการและวิชาชีพขั้นสูงโดยเฉพาะวิชาชีพครู 
3. การวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น 
4. ให้บริการวิชาการแก่สังคมและสืบสานแนวพระราชดําริเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งบูรณาการสู่สากล 
6. พัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารที่ดี 
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 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย/อธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน 
แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ผลการดําเนินงาน (ค่าน้ําหนักร้อยละ 50)  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่าย
งบประมาณ (ค่าน้ําหนักร้อยละ 20)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานใน 7 ด้าน ได้แก่ 
ด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ด้านธรรมาภิบาล ด้านภาวะผู้นําและ
การทํางานเป็นทีม ด้านการบริหารหน่วยงาน  ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย  และด้านการพัฒนา
บุคลากร (ค่าน้ําหนักร้อยละ 20)  และการนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรับปรุงการบริหารงาน           
(ค่าน้ําหนักร้อยละ 10)  โดยแปลงเป็นคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับสํานัก/
สถาบัน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยเฉลี่ยผลการประเมินทั้ง 4 ส่วน  สรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 

1. ผลการประเมินผลงานระดับมหาวิทยาลัย/อธิการบดี   
อธิการบดีได้ผลการประเมินเฉลี่ย 4 ส่วน  4.15 คะแนน อยู่ในระดับดี 

2. ผลการประเมินผลงานระดับคณะ 
1) ผลการประเมินคณบดีคณบดีคณะครุศาสตร์  ได้ค่าเฉลี่ย 4 ส่วน  4.52 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 
2) ผลการประเมินคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ค่าเฉลี่ย 4 ส่วน 4.59 คะแนน 

อยู่ในระดับดีมาก 
3) ผลการประเมินคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ได้ค่าเฉลี่ย 4 ส่วน  4.24 คะแนน อยู่ในระดับดี 
4) ผลการประเมินคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ค่าเฉลี่ย 4 ส่วน 4.14 คะแนน อยู่ในระดับดี 
5) ผลการประเมินคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ค่าเฉลี่ย 4 ส่วน 4.13 คะแนน อยู่ในระดับดี 
6) ผลการประเมินคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ ได้ค่าเฉลี่ย 4 ส่วน  

4.22 คะแนน อยู่ในระดับดี 
7) ผลการประเมินคณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ค่าเฉลี่ย 4 ส่วน  4.09 คะแนน อยู่ในระดับดี 
8) ผลการประเมินคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ได้ค่าเฉลี่ย 4 ส่วน  4.30 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 
9) ผลการประเมินคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ค่าเฉลี่ย 4 ส่วน  

4.05 คะแนน อยู่ในระดับดี 
10) ผลการประเมินคณบดีคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ได้ค่าเฉลี่ย 4 ส่วน 4.49 คะแนน 

อยู่ในระดับดี 
11) ผลการประเมินคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้ค่าเฉลี่ย 4 ส่วน 4.13 คะแนน อยู่ในระดับดี 
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3. ผลการประเมินผลงานระดับสํานัก/สถาบัน 
1) ผลการประเมินผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ค่าเฉลี่ย 4 ส่วน  4.46 คะแนน อยู่ในระดับดี 
2) ผลการประเมินผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าเฉลี่ย 4 ส่วน 4.49 

คะแนน อยู่ในระดับดี 
3) ผลการประเมินผู้อํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ค่าเฉลี่ย 4 ส่วน 4.64 

คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 
4) ผลการประเมินผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ค่าเฉลี่ย 4 ส่วน  4.08 คะแนน อยู่ในระดับดี 

 
ตารางที่ 1  สรุปการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

หน่วยงาน/ผู้รบัการประเมนิ 
ผลการ 

ดําเนนิงาน
(50%)

การใช ้
งบประมาณ
(20%)

ความ 
พึงพอใจ
(20%)

ปรับปรุง
การบริหาร
(10%)

รวม 
 

(100%) 

คะแนน 
เต็ม 5 

ระดับ 
คุณภาพ

1. มหาวิทยาลัย/อธิการบด ี 46.17 12.3 16.44 8.00 82.91 4.15 ดี 
2. คณบด ี               

1) คณะครุศาสตร์ 47.28 17.45 17.60 8.00  90.33 4.52 ดีมาก 
2) คณะมนุษยศาสตร์ฯ 46.89 19.77 17.16 8.00  91.82 4.59 ดีมาก 
3) คณะวิทยาการจัดการ 46.28 15.04 15.44 8.00  84.76 4.24 ดี 
4) คณะวิทยาศาสตร์ฯ 45.31 15.86 13.68 8.00  82.85 4.14 ดี 
5) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 44.70 16.72 13.16 8.00  82.58 4.13 ดี 
6) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ 44.92 17.78 13.60 8.00  84.30 4.22 ดี 
7) คณะนิติศาสตร์ 41.66 18.30 13.80 8.00  81.76 4.09 ดี 
8) คณะนิเทศศาสตร์ 45.98 16.12 15.92 8.00  86.02 4.30 ดี 
9) คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ 41.82 16.04 15.16 8.00  81.02 4.05 ดี 

10) คณะอัญมณีศาสตร์ฯ 45.08 19.69 17.04 8.00  89.81 4.49 ดี 
11) บัณฑิตวิทยาลัย 43.88 15.97 14.76 8.00  82.61 4.13 ดี 

3. ผู้อํานวยการ               
1) สถาบันวิจัยและพัฒนา 48.65 16.94 15.56 8.00  89.15 4.46 ดี 
2) สํานักวิทยบริการฯ 46.92 19.90 14.92 8.00  89.74 4.49 ดี 
3) สํานักศิลปวัฒนธรรมฯ 49.72 19.63 15.44 8.00  92.79 4.64 ดีมาก 
4) สํานักงานอธิการบดี 42.66 15.84 15.00 8.00  81.50 4.08 ดี 

หมายเหตุ  คะแนน 4.51-5.00 = ดีมาก, 3.51-4.50 = ดี, 2.51-3.50 = พอใช้, 1.51-2.50 = ต้องปรับปรุง และ 0.00-1.50 = ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน 

1) คณะควรให้ความสําคัญกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านวิชาการและ
พัฒนาท้องถิ่น  เพราะเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย  โดยมีคณะที่ไม่ได้ดําเนินการ 2 คณะ และมี 5 คณะ
ที่ดําเนินการเพียงโครงการเดียว  

2) การกําหนดเป้าหมายต้องดูลักษณะความยากง่ายของโครงการและผลสําเร็จของโครงการ และ
สามารถทําให้บรรลุเป้าหมาย โดยการต้ังตัวช้ีวัดเชิงปริมาณให้มีความท้าทาย  ซึ่งมหาวิทยาลัยควรมี          
การติดตามการดําเนินโครงการของคณะและควรมีการกําหนด KPI ในระดับมหาวิทยาลัย  เพื่อตรวจสอบ 
ติดตาม ให้มีมาตรฐานการดําเนินงานโครงการของคณะ 

3) ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ส่วนงานภายในที่จัดต้ังโดยสภามหาวิทยาลัยสามารถดําเนิน
พันธกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการกําหนดมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
สิ่งก่อสร้าง (ผูกพัน) ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

5) การประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของอธิการบดี และ
ผู้อํานวยการ 4 สํานัก/สถาบัน พบว่ามีจุดเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม และด้านการบริหารหน่วยงาน          
ส่วนการประเมินผลความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและการบริหารงานของคณบดี 11 คณะ ในทุกด้าน            
เป็นจุดแข็ง ยกเว้นด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่ายที่ยังคงเป็นจุดอ่อน 

6) ควรมีการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมในระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ทั้ งบุคลากร             
สายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อวางพื้นฐานและพัฒนาเป็นนักบริหารรุ่นใหม่ต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสําหรบัการบรหิารงานระดับมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก/สถาบัน 
1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรจัดต้ังคณะทํางานระดับมหาวิทยาลัยเพื่อทําความเข้าใจในหลักการของ

คําว่า “อัตลักษณ์” (Identity – ลักษณะเฉพาะของบุคคล)  และ “เอกลักษณ์” (Uniqueness – ทิศทาง          
โดดเด่นขององค์กร) ควรทําความเข้าใจให้ชัดเจนในรายละเอียด สร้างตัวช้ีวัดเป็นรูปธรรมและมีการสื่อสาร
เผยแพร่สู่ประชาคมทุกกลุ่ม  โดยเฉพาะแก่นักศึกษา เพื่อเข้าใจให้ตรงกันในทุกระดับคณะทั้งมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลว่า เป็นไปตามที่มุ่งหวังไว้มากน้อยเพียงใด 

2. จากผลการประเมินความคิดเห็นคุณลักษณะและการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และ
ผู้อํานวยการ พบว่า หน่วยงานที่มีผลการประเมินในระดับสูง (ดี – ดีมาก) 12 หน่วยงาน และมีผลการประเมิน
ระดับปานกลาง 4 หน่วยงาน ซึ่ง 4 หน่วยงานหลังนี้มีผลการประเมินลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบ 2 ปี 
ที่ผ่านมา  กรณีนี้เห็นควรให้มหาวิทยาลัยเร่งพัฒนาแก้ไขเป็นพิเศษ โดยกําหนดกลยุทธ์เฉพาะด้านเฉพาะ
หน่วยงาน เป็นรูปธรรม สามารถประเมินผลได้โดยการวางแผนพัฒนาหน่วยงานและผู้บริหารหน่วยงานและ
เปรียบเทียบกับการประเมินในปีหน้า (พ.ศ. 2559) ว่าข้อเสนอแนะต่าง ๆ และระดับคะแนนด้านต่าง ๆ มีการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นเพียงใด หรือไม่อย่างไร เพื่อไม่ให้เป็นการประเมินผลที่สูญเปล่า 
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3. พยายามสร้างมูลค่าและคุณค่าจากเอกลักษณ์ของตนเองที่มีอยู่ให้แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืน 
และหาทางพัฒนาตามจุดแข็งที่มีอยู่ โดยแปลงเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมสามารถจะประเมิน
สัมฤทธิผลของงานได้จริง 

4. นโยบายและกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและระดับคณะต้องมีความเชื่อมโยงกัน และทุกโครงการ
และกิจกรรมต้องตอบโจทย์ให้ชัดเจนว่าจะส่งเสริมกันและกันอย่างไร เพื่อเพิ่มเอกภาพและพลังในภาพรวม          
การพัฒนามหาวิทยาลัย 

5. พยายามหาจุดแข็งของบัณฑิตเสริมสร้างช่องทางของความสําเร็จ โดยการสร้างหรือพัฒนา
หลักสูตรหรือสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้นให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะโลจิสติกส์ อัญมณี และครุศาสตร์ โดยปรับ
กระบวนทัศน์การเรียนการสอน ตลอดจนใช้ประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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การสัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 – 18.00 น.  

ณ ห้องประชุมช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 


