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บทสรุปผูบริหาร 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ตั้งอยูเลขที่ 41 หมู 5 ตําบลทาชาง  อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุร ี 

ประกาศจัดตั้งครั้งแรกเปน “วิทยาลัยครูจันทบุรี” เมื่อป พ.ศ. 2515  ซึ่งตอมาไดรับพระบรมราชานุญาตให

อัญเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี เปนนามของวิทยาลัยวา “วิทยาลัยรําไพพรรณี”  

ในป พ.ศ. 2528  จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั รัชกาลที่ 9 ไดพระราชทานชื่อใหเปน “สถาบันราชภัฏ

รําไพพรรณี” ในป พ.ศ. 2536  และไดเปลี่ยนเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี” ตั้งแตป พ.ศ. 2547 

เปนตนมาจนถึงปจจุบัน 

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ “สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน”  มีคานิยม คือ “ผลงาน

สัมฤทธิ์ มีจิตสาธารณะ” วิสัยทัศนเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู บูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นและสากล  

เพ่ือพัฒนาสังคมใหเขมแข็งและยั่งยืน  โดยกําหนดอัตลักษณวา “บัณฑิตยอมฉลาดจัดการ” และเอกลักษณ 

ของมหาวิทยาลัย คือ “ภูมิปญญาแหงภาคตะวันออก” 

มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอน 10 คณะ ไดแก คณะครุศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม คณะนิติศาสตร  คณะนิเทศศาสตร  คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

คณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป  และมีสํานัก/สถาบัน 4 หนวยงาน ไดแก สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน และสํานักงานอธกิารบด ี

ปการศึกษา 2559 จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวม 799 คน มีบุคลากรสายวิชาการ 383 คน ไดแก 

อาจารย 308 คน ผูชวยศาสตราจารย 61 คน และรองศาสตราจารย 14 คน และมีบุคลากรสายสนับสนุน 416 คน  

โดยเปดสอนระดับปริญญาตรี 17 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา 6 หลักสูตร รวม 23 หลักสูตร  มีนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีภาคปกติ 9,297 คน ระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ 1,251 คน และระดับบัณฑิตศึกษา 119 คน 

รวม 10,667 คน  มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 812 คน ระดับบัณฑิตศึกษา 21 คน และระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑติ 79 คน รวม 912 คน 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีงบประมาณทั้งสิ้นรวม 591.18 ลานบาท  เปนเงินงบประมาณแผนดิน 

433.19 ลานบาท และงบประมาณเงินรายได 149.27 ลานบาท 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จําแนกเปน 6 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี ้

1. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีความเขมแข็งยั่งยืนและสามารถประกอบอาชีพไดอยางมี

คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรทางวิชาการและวิชาชีพขั้นสูงโดยเฉพาะวิชาชีพคร ู

3. การวิจัยเพ่ือการพัฒนาดานวิชาการและพัฒนาทองถ่ิน 

4. ใหบริการวิชาการแกสังคมและสืบสานแนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

5. ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินพรอมทั้งบูรณาการสูสากล 

6. พัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารที่ด ี
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 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย/อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน 

แบงเปน 4 สวน ไดแก ผลการดําเนินงาน (คาน้ําหนักรอยละ 50)  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย

งบประมาณ (คาน้ําหนักรอยละ 20)  ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะและการบริหารงานใน 7 ดาน ไดแก 

ดานวิสัยทัศนและความคดิริเริม่สรางสรรค  ดานคณุธรรมและจริยธรรม  ดานธรรมาภิบาล ดานภาวะผูนําและ

การทํางานเปนทีม ดานการบริหารหนวยงาน  ดานการสื่อสารและการสรางเครือขาย  และดานการพัฒนา

บุคลากร (คาน้ําหนักรอยละ 20)  และการนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรับปรุงการบริหารงาน           

(คาน้ําหนักรอยละ 10)  โดยแปลงเปนคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับสํานัก/

สถาบัน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยเฉลี่ยผลการประเมินทั้ง 4 สวน  สรุปผลการประเมินไดดังนี ้

1. ผลการประเมินผลงานระดับมหาวิทยาลัย/อธิการบดี   

อธิการบดีไดผลการประเมินเฉลี่ย 4 สวน 4.53 คะแนน อยูในระดับดีมาก 

2. ผลการประเมินผลงานระดับคณะ 

1) ผลการประเมินคณบดีคณบดีคณะครุศาสตร  ไดคาเฉลี่ย 4 สวน  4.88 คะแนน อยูในระดับดีมาก 

2) ผลการประเมินคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดคาเฉลี่ย 4 สวน 4.75 คะแนน 

อยูในระดับดีมาก 

3) ผลการประเมินคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ไดคาเฉลี่ย 4 สวน 4.43 คะแนน อยูในระดับด ี

4) ผลการประเมินคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดคาเฉลี่ย 4 สวน 4.61 คะแนน อยูในระดับดีมาก 

5) ผลการประเมินคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดคาเฉลี่ย 4 สวน 4.44 คะแนน อยูในระดับด ี

6) ผลการประเมินคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดคาเฉลี่ย 4 สวน 4.10 คะแนน อยูในระดับดี 

7) ผลการประเมินคณบดีคณะนิติศาสตร ไดคาเฉลี่ย 4 สวน  4.13 คะแนน อยูในระดับดี 

8) ผลการประเมินคณบดีคณะนิเทศศาสตร ไดคาเฉลี่ย 4 สวน  4.35 คะแนน อยูในระดับดีมาก 

9) ผลการประเมินคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดคาเฉลี่ย 4 สวน  

4.43 คะแนน อยูในระดับด ี

10) ผลการประเมินคณบดีคณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป ไดคาเฉลี่ย 4 สวน 4.73 คะแนน 

อยูในระดับดมีาก 

11) ผลการประเมินคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ไดคาเฉลี่ย 4 สวน 4.67 คะแนน อยูในระดับดีมาก 
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3. ผลการประเมินผลงานระดับสํานัก/สถาบัน 

1) ผลการประเมินผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดคาเฉลี่ย 4 สวน  4.48 คะแนน อยูในระดับด ี

2) ผลการประเมินผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คาเฉลี่ย 4 สวน 4.73 

คะแนน อยูในระดับดีมาก 

3) ผลการประเมินผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน คาเฉลี่ย 4 สวน 4.83 

คะแนน อยูในระดับดีมาก 

4) ผลการประเมินผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี คาเฉลี่ย 4 สวน 4.45 คะแนน อยูในระดับด ี

 
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 ขอเสนอแนะจากผลการประเมิน 

1. จากภาพรวมของการประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 แสดงใหเห็นวา 

หนวยงานตาง ๆ (จํานวนรวม 16 หนวยงาน)  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  สามารถดํารงสถานภาพ

การพัฒนาที่ดีอยางตอเนื่องมาจากปงบประมาณ 2558 โดยที่หนวยงานสวนมาก (12 หนวยงาน) ยังคงระดับ

ความพึงพอใจในระดับมาก  และมีเพียงสวนนอย (3 หนวยงาน) ที่อยูในระดับปานกลาง ขณะที่มี 1 หนวยงาน 

ไดรับความพึงพอใจในระดับมากที่สุดอีกดวย และเมื่อเปรียบเทียบกับระดับความพึงพอใจจากการประเมิน             

ในปงบประมาณ 2558 – 2559 จะเห็นไดวา หนวยงานตาง ๆ สรางระดับความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นจํานวน                  

12 หนวยงาน  ลดลงจํานวน 3 หนวยงาน  และเทากับคาเฉลี่ยเดิมจํานวน 1 หนวยงาน 

 เปนที่นาสังเกตไดวา หนวยงานที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ คณะครุศาสตร  ยังคงรักษา

ความดีเดนไวไดอยางนาชื่นชม  และกลุมคณะที่มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง เชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะนิติศาสตร  ยังจัดเปนกลุมหนวยงานที่มีสถานภาพการพัฒนาท่ี               

ไมเปลี่ยนแปลงมากนักในรอบปที่ผานมา และเปนกลุมหนวยงานที่มหาวิทยาลัยควรใหความสนใจในการชวย

สนับสนุนในการพัฒนาหรือชวยแกปญหาใหมากเปนพิเศษ 
2. สําหรับผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2559 

นับไดวา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีไดดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพโดยในภาพรวมสามารถบรรลุ

เปาหมายตามตัวชี้วัดไดถึงรอยละ 97.25 ซึ่งถือวาอยูในระดับดีมาก และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในตามตัวบงชี้ของ สกอ. อยูในระดับดี คือ คะแนน 4.29  

 แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดขอสังเกตท่ีสําคัญ จะพบวาในองคประกอบที่ 1 ตามหลักการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของ สกอ. คือ การผลิตบัณฑิต ซึ่ งเปนพันธกิจหลัก ไดรับผลการประเมินต่ําสุด                         

เมื่อเปรียบเทียบกับองคประกอบอื่น ๆ อีก 4 องคประกอบ ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะทุกคณะ  

ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรเรงรัดหาทางพิจารณาแกไขปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตใหสูงขึ้น 

โดยอาจพิจารณาตัวบงชี้ตาง ๆ  ที่ผลการประเมินที่มีระดับต่ําหรือไมผานเกณฑ เปนการเริ่มตนของการจัดทํา

แผนยกระดับคุณภาพบัณฑิตในครั้งนี ้
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3. ในสวนของการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑ

ของ สกอ. ก็พบวา ยังคงเปนขอจํากัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ซึ่งถือวาเปนขอจํากัดพ้ืนฐาน                

ที่ทุกมหาวิทยาลัยในเครือราชภัฏมีอยูเชนกัน นั่นคือ ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 มีอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก           

มีเพียงรอยละ 20.89 (เกณฑ สกอ. ไมนอยกวารอยละ 40.00) และอาจารย  ที่มีตําแหนงทางวิชาการ          

มีเพียงรอยละ 19.58 (เกณฑ สกอ. ไมนอยกวารอยละ 60.00)  

ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีแผนและการปฏิบัติตามแผนที่ชัดเจน เพ่ือใหบุคลากรมีการพัฒนาอยางเปน

รูปธรรม อาทิ การแสวงหาความรวมมือในการศึกษาตอกับมหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศ การสรางเครือขาย

ผูทรงคุณวุฒิ สนับสนุนการพัฒนางานวิชาการ และการมีเปาหมายสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพของ                

ทุกหนวยงานใหไปศึกษาตอในตางประเทศ  รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเปนเงินทุนหรือสนับสนุนการสราง    

ความรวมมือเพ่ือใหแผนพัฒนาดังกลาวประสบความสําเร็จ 

4. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2559 

แสดงใหเห็นถึงขีดความสามารถในการบริหารจัดการดานการเงินที่ดีของมหาวิทยาลัย กลาวคือ สามารถ

ดําเนินงานไดผลในระดับใกลเคยีงกับเปาหมายมาตรฐาน กลาวคือ  

 ในแงประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณรวมประจําป  สามารถดําเนินการเบิกจาย                    

งบทุกประเภทไดรอยละ 86.26 จากงบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งงบประมาณแผนดินและงบรายไดรวมทั้งสิ้น 

582.47 ลานบาท ซึ่งถือไดวาอยูในเกณฑท่ีคอนขางดี  

 ในแงประสิทธิผลในการกระจายการเบิกจายงบประมาณในรอบ 4 ไตรมาสของป จะเห็นไดวา 

การเบิกจายตามเปาหมายในแตละไตรมาสจะอยูในเกณฑต่ํามาก ในไตรมาสที่ 1 และ 2 แตจะปรับปรุงดีข้ึน

ตามลําดับในไตรมาสที่ 3 และ 4 ซึ่งยังผลใหการเบิกจายในภาพรวมอยูในเกณฑคอนขางดีของการใช

งบประมาณในรอบป ดังนั้น การปรับปรุงการเบิกจายในรอบครึ่งปแรก (2 ไตรมาส) ของปงบประมาณ จึงเปน

ปจจัยสําคัญของการพัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ ที่จะตองมีแผนพัฒนาปรับปรุงใหมีประสิทธิผล                 

มากขึ้นกวาที่เปนอยู อันจะยังผลใหมีประสิทธิภาพโดยรวมดีข้ึนในที่สุด 

5. ขอสังเกตประการหนึ่ งที่ พบเห็นจากโครงสรางประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ              

ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยคือ งบประมาณจํานวนถึงรอยละ 90.53 จะใชในยุทธศาสตรที่ 6 คือ ระบบ

การบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งก็คือ เงินเดือนและคาตอบแทนบุคลากร ซึ่งจะทําใหงบประมาณในยุทธศาสตรอ่ืน 

ๆ อีก 5 ยุทธศาสตร ไดรับการจัดสรรเปนจํานวนนอย อาทิ งานบริการวิชาการแกสังคม งานสืบสานตามแนว

พระราชดําริเพ่ือการพัฒนา งานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน และงานบูรณาการวิชาการสูสากล 

 การขับเคลื่อนงานลักษณะตาง ๆ ดังกลาวนับวาเปนประเด็นที่มีความสําคัญมากในปจจุบัน ท่ีจะ

นํามาสูการพิจารณาคุณภาพของมหาวิทยาลัยโดยเปรียบเทียบ ทางมหาวิทยาลัยจึงควรพิจารณาถึงการ

สนับสนุนยุทธศาสตรตาง ๆ ที่เก่ียวของใหมีผลดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น  

6. จากการนําเสนอรายงานแสดงผลการปรับปรุงการบริหารงานของแตละหนวยงาน อันสืบ

เนื่องมาจากการประเมินผลงานในป 2558 ที่ผานมา  แสดงใหเห็นถึงความเอาใจใสในการรวมมือรวมใจพัฒนา

และแกไขปรับปรุงของแตละหนวยงานที่คอนขางแตกตางกัน แตมีความสอดคลองกับระดับผลการประเมินที่แตละ

หนวยงานไดรับ 
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 กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ หนวยงานที่ไดรับคะแนนการประเมินในระดับมากหรือมากที่สุด มักจะมี
แผนงานหรือโครงการที่ปฏิบัติและปรากฏผลสัมฤทธิ์แลวอยางชัดเจน  ในขณะที่หนวยงานที่ไดรับผลการ
ประเมินในระดับปานกลางมักจะมีแผนงานหรือโครงการนอย นําเสนอรายงานแบบไมชัดเจน ไมมีการกําหนด
ดัชนีชี้วัด หรือไมปรากฏผลลัพธ (Outcome) จากการดําเนินการแกไข สวนมากเปนเพียงนําเสนอกิจกรรม             
ที่เนนผลผลิต (Output) เชน การจัดใหมีการอบรมตาง ๆ หรือการตั้งคณะกรรมการเพ่ือแสดงความรับผิดชอบ
เทานั้น  หากแตผลที่เกิดขึ้นตามมาจากการอบรมหรือจากการดําเนินงานของคณะกรรมการยังไมปรากฏ
ชัดเจนเปนรูปธรรม จึงไมอาจจะสรุปไดวาหนวยงานนั้น ๆ ไดดําเนินการประสบความสําเร็จในการแกไขปญหา
ไดมากนอยเพียงใด  

 ดังนั้น การสรางแผนงานหรือโครงการเพื่อปรับปรุงการบริหารงานแตละหนวยงานจากผลการ
ประเมินป 2559 ควรจะพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นอยางแทจริงใหมากข้ึนดวย มิใชมีเพียงการเสนอ
หลักสูตรฝกอบรม การตั้งคณะกรรมการ หรือการแจงที่ประชุมใหทราบจากผูบริหารหนวยงาน แตไมสามารถ
แสดงการแกปญหาใหลุลวงอยางแทจริงได 

7. อยางไรก็ตาม จากการที่มหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุงวิธีการประเมินผลการดําเนินงานใหดีขึ้น                
อยูเสมอ ซึ่งตางจากเดิมที่มีการประเมินโดยใชการสัมภาษณกลุมผูบริหารเทานั้น ทําใหมีการปรับปรุงในเรื่อง
ประเด็นการประเมิน กฎเกณฑ ขอมูลท่ีใช และไดมีความพยายามสรางความเขาใจในกรอบนิยามและ                 
การพิจารณาของผลงานใหเปนที่เขาใจของแตละหนวยงาน เพ่ือใหโอกาสแตละหนวยงานไดแกไขและสงขอมูล
เพ่ิมเติม นับวากลไกเชนนี้ทําใหการประเมินผลการดําเนินงานในแตละปไดรับการตอบสนองที่จะนําไปปฏิบัติ 
และมีนัยสําคัญตอการจัดทําการประเมินผลในปตอ ๆ ไมใชการประเมินผลที่สูญเปลาตามข้ันตอนที่ตองปฏิบัติ
เทานั้น 

8. จากการสัมภาษณผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี อันไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี 
คณบดี ผูอํานวยการ และบุคคลภายนอกที่มีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย สามารถสรุปไดวา สังคม สวนรวม มีความปรารถนาที่จะเห็นกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ในทุกหลักสูตรที่เนนการปฏิบัติ เพ่ิมทักษะการทํางาน และสรางความมั่นใจแกนักศึกษาและบัณฑิตท่ีจะ         
จบการศึกษาออกไปทํางาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปรารถนาที่จะเห็นคุณภาพของบัณฑิตเปนผูมีความรับผิดชอบ 
มีระเบียบวินัย เปนคนสูงาน และมีบุคลิกภาพที่นาเชื่อถือ  

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีควรสงเสริมหนวยงานตาง ๆ ใหมีบทบาทในการทํางานรวมกับ
ชุมชน เกษตรกร โรงเรียน วัด ธุรกิจเอกชน และสังคมภายนอก โดยผานทางกระบวนการเรียนการสอน                
การศึกษาวิจัย การจัดเวทีวิชาการ และการประยุกตใชวิชาการในการแกปญหาใหแกชุมชน เพื่อแสดงถึง
สัมฤทธิผลที่แทจริงของวิชาการท่ีสามารถนํามาใชพัฒนาชีวิตความเปนอยู การประกอบอาชีพ และสิ่งแวดลอม 
ภายใตสภาพความเปนจริงของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีและสังคมใกลเคยีง 
 บทบาทเชนนี้ นอกจากจะกอใหเกิดประโยชนในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแลว 
ยังจะชวยเปนพลังของสังคมในการสรางโอกาสการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ เพ่ือบูรณาการในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยใหสมกับเปนสถาบันอุดมศึกษาอันเปนเสาหลักในการสรางทรัพยากรมนุษยของจังหวัดจันทบุรี 
ตลอดจนของประเทศ และสมดังความหมายของนามสถาบันอันเปนมงคลวา ราชภัฏรําไพพรรณ ี
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ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสําหรับการบริหารงานระดับมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก/สถาบัน 
1. ในรอบป 2559 ที่ผานมา ถือไดวามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีไดประสบความสําเร็จในการ

บริหารจัดการภาพรวมไดดวยดี โดยไดรับการยกยองจากการจัดอันดับเปนองคกรการศึกษาชั้นนําของกลุม
มหาวิทยาลัยสีเขียวในภูมิภาคอาเซียน และอันดับชั้นนําในมาตรฐานการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
ทั่วประเทศโดยไดรับรางวัลอันดับ 280 ในระดับโลก  อันดับ 15 ในระดับประเทศ และอันดับ 3 ในระดับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  นับเปนการสะทอนถึง วิสัยทัศน  (Vision) ของสถาบันที่ วา “ภู มิปญญาแห ง               
ภาคตะวันออกสูสากล” เปนสิ่งที่ถูกตองในภาพรวมแลว 

 อยางไรก็ตาม การสรางกรอบคานิยมรวมกันของอัตลักษณ  (Identity) และเอกลักษณ 
(Uniqueness) ของมหาวิทยาลัย ก็ยังคงไมปรากฏชัดเจนเปนรูปธรรมมากนัก โดยเฉพาะการแปลง “คําหลัก
(Key Words) ของกรอบอัตลักษณและเอกลักษณ” ใหเปนรูปธรรมในระดับหนวยงาน โดยผานทางโครงการ
หรือกิจกรรมตาง ๆ ใหเปนที่เขาใจแกบุคลากรและนักศึกษาอยางชัดเจน  

 ดังท่ีเคยนําเสนอมาใหพิจารณาครั้งหนึ่งในรายงานประเมินผลปงบประมาณ 2558 ท่ีผานมา             
อันทําใหการขับเคลื่อนรายละเอียดบางอยางในการพัฒนามหาวิทยาลัย ยังไมมีทิศทางที่ชัดเจนและไมเปน             
ที่เขาใจตรงกันของบุคลากรทุกฝายเทาที่ควร  

2. กระบวนการแปลงวิสัยทัศน อัตลักษณ และเอกลักษณ จากระดับมหาวิทยาลัย ลงสูการ
ประยุกตใชในระดับคณะและสถาบัน ที่มีความหลากหลายในบริบททางวิชาการและการทํางานที่แตกตางกัน  
นับวาจะเปนกระบวนการที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอทัศนคติและความภาคภูมิใจของบุคลากรทุกระดับ                 
ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเกิดความเขาใจในรูปธรรมและการมีสวนรวมของประชาคมในจุดยืนของมหาวิทยาลัย
ทั้ งในปจจุบันและในอนาคต เพราะเปนเรื่องใกลตัวที่ แทจริงของแตละบุคคลและแตละหนวยงาน                        
ทางมหาวิทยาลัยจึงควรใหการสนับสนุน เพ่ือทุกหนวยงานจะไดรวมกันดํารงรักษามาตรฐาน คุณภาพ และ         
ทิศทางการพัฒนาที่ไดดําเนินมาดวยดีแลว ใหมีความตอเนื่องอยางม่ันคงตอไป ในอนาคต  

3. แมวา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีจะไดใหความสําคัญแกการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตมา            
โดยตลอด  หากแตมหาวิทยาลัยยังไมไดสรุปความชัดเจนของ “คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงปรารถนา” ใหเปน          
ที่เขาใจรับรู และมีสวนรวมขับเคลื่อนของทุกคณะ  การประเมินความพึงพอใจของประชาคมที่ผานมายังได
สะทอนถึงความเขาใจของประชาคมที่แตกตางกันถึงกระบวนการทํางานและแนวทางผลิตบัณฑิตที่เปลี่ยนไป 
ในยคุปจจุบันของผูบริหารหนวยงาน อันเปนสวนหนึ่งของการเกิดความไมสามัคคี ความเขาใจผิด และความออนพลัง
จากเอกภาพของแตละหนวยงานที่เกิดข้ึนติดตามมา 

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีประวัติความเปนมาเกาแกและ              
เกริกเกียรติ  เต็มไปดวยทรัพยากรในหลายดานจากศิษยเกา เครือขายองคกร หนวยงานภายนอก เกษตรกร 
นักธุรกิจ และประชาชนมากมาย ที่พรอมใหการสนับสนุนในการดําเนินกิจการ ถือไดวา เปนพลังแฝงหรือ          
ตัวชวยท่ีสําคัญยิ่งในจังหวัดจันทบุรีและแมแตในระดับประเทศ ที่สามารถนํามาชวยสนับสนุนกิจการของ
มหาวิทยาลัยไดเปนอยางด ี

หากมหาวิทยาลัยจะไดเขาใจและสามารถเชื่อมโยงองคาพยพเหลานี้เขาดวยกัน ในรูปการมี
คณะทํางาน แผนงานหรือโครงการในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือใชศักยภาพขององคาพยพเหลานี้ ก็นาจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนากิจการของมหาวิทยาลัยตอไป รวมทั้ง มีสวนรวมในการติดตามประเมินผล 
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยประจําปไดอีกดวย  



[7] 
 

การสัมภาษณผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
วันที่ 23 – 24 มกราคม  2560 เวลา 09.00 – 16.30 น.  

ณ หองประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ(อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทท่ี  5 
สรุปผลการประเมิน 

 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ไดกําหนด       
กรอบการประเมินเปน 4 สวน ดังนี ้

สวนที่ 1 ประเมินผลการดําเนินงาน (คาน้ําหนักรอยละ 50) 
สวนที่ 2 ประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ (คาน้ําหนักรอยละ 20) 
สวนที่ 3 ประเมินผลความพึงพอใจตอการบริหารงาน (คาน้ําหนักรอยละ 20)  และ 
สวนที่ 4 ประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน (คาน้ําหนักรอยละ 10)  
ผลการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559           

แสดงดังตารางที่ 58 
ตารางที่ 58 สรุปการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

หนวยงาน/ผูรับการประเมิน 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

(50%) 

การใช 
งบประมาณ 

(20%) 

ความ 
พึงพอใจ 

(20%) 

ปรับปรุง 
การบริหาร 

(10%) 

รวม 
 

(100%) 

คะแนน 
เต็ม 5 

ระดับ 
คุณภาพ 

1. มหาวิทยาลัย/อธิการบด ี 47.48 16.49 16.68 10.00 90.65 4.53 ดีมาก 
2. คณบด ี        

1) คณะครุศาสตร 49.08 19.99 18.44 10.00 97.51 4.88 ดีมาก 
2) คณะมนุษยศาสตรฯ 47.72 19.91 17.28 10.00 94.91 4.75 ดีมาก 
3) คณะวิทยาการจัดการ 48.48 14.98 15.12 10.00 88.58 4.43 ด ี
4) คณะวิทยาศาสตรฯ 48.13 19.77 14.36 10.00 92.26 4.61 ดีมาก 
5) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 47.14 19.96 13.72 8.00 88.82 4.44 ด ี

6) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 41.50 18.99 13.60 8.00 82.09 4.10 ด ี

7) คณะนิติศาสตร 43.75 15.83 13.68 9.30 82.56 4.13 ด ี

8) คณะนิเทศศาสตร 48.14 13.25 16.56 9.00 86.95 4.35 ด ี

9) คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 47.53 17.00 15.24 8.75 88.52 4.43 ด ี

10) คณะอัญมณีศาสตรฯ 48.20 19.51 16.92 10.00 94.63 4.73 ดีมาก 
11) บัณฑิตวิทยาลัย 49.72 16.45 17.20 10.00 93.37 4.67 ดีมาก 

3. ผูอํานวยการ              
1) สถาบันวิจัยและพัฒนา 46.90 15.74 17.00 10.00 89.64 4.48 ด ี
2) สํานักวิทยบริการฯ 49.58 19.70 15.32 10.00 94.60 4.73 ดีมาก 
3) สํานักศิลปวัฒนธรรมฯ 49.86 19.27 17.40 10.00 96.53 4.83 ดีมาก 
4) สํานักงานอธิการบดี 47.36 15.58 16.08 10.00 89.02 4.45 ด ี

หมายเหตุ คะแนน 4.51-5.00 = ดีมาก, 3.51-4.50 = ดี, 2.51-3.50 = พอใช, 1.51-2.50 = ตองปรับปรุง และ 0.00-1.50 = ตองปรับปรุงเรงดวน 

  

  



 
 

จากการสรุปการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ที่แสดงในตารางที่ 58 พบวา  ผูบริหารมีผลการประเมินรวมทั้ง 4 สวนในระดับดีมาก (คะแนนผลการประเมิน
ตั้ งแต  4 .51 ข้ึนไป )  7 หนวยงาน ไดแก  คณะครุศาสตร  สํ านักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน                        
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีผลคะแนน 4.88, 4.83, 4.75, 4.73, 
4.73, 4.67 และ 4.61 ตามลําดับ  นอกนั้นมีผลการประเมินรวมอยูในระดับด ี

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของผลการประเมินผลงานผูบริหารแตละทาน  มีผลการประเมินรวม          
4 สวนตามคาน้ําหนักที่กําหนดไวในกรอบการประเมินและระดับผลการประเมิน ดังนี ้

1. ผลการประเมินผลงานมหาวิทยาลัย / อธิการบด ี
อธิการบดีมีผลการดําเนินงานรอยละ 47.48 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณ        

รอยละ 16.49 ไดรับความพึงพอใจตอการบริหารงานรอยละ 16.68  และมีผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุง
การบริหารงานรอยละ 10.00 มีคะแนนรวมท้ัง 4 สวน รอยละ 90.65 แปลงเปนคะแนนได 4.53 จากคะแนนเต็ม 5  
อยูในระดับดีมาก 

2. ผลการประเมินผลงานของคณบด ี
2.1 คณบดีคณะครศุาสตร 

มีผลการดําเนินงานรอยละ 49.08  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณรอยละ 19.99
ไดรับความพึงพอใจตอการบริหารงานรอยละ 18.44 และมีผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน
รอยละ 10.00  มีคะแนนรวมทั้ง 4 สวน รอยละ 97.51  แปลงเปนคะแนนได 4.88 จากคะแนนเต็ม 5 อยูในระดับดีมาก 

2.2 คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มีผลการดําเนินงานรอยละ 47.72 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณรอยละ 19.91  

ไดรับความพึงพอใจตอการบริหารงานรอยละ 17.28  และมีผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน
รอยละ 10.00  มีคะแนนรวมทั้ง 4 สวน รอยละ 94.91  แปลงเปนคะแนนได 4.75 จากคะแนนเต็ม 5 อยูในระดับดีมาก 

2.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
มีผลการดําเนินงานรอยละ 48.48 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณรอยละ 14.98  

ไดรับความพึงพอใจตอการบริหารงานรอยละ 15.12 และมีผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน
รอยละ 10.00 มีคะแนนรวมทั้ ง 4 สวน รอยละ 88.58 แปลงเปนคะแนนได  4.43 จากคะแนนเต็ม 5                  
อยูในระดับด ี

2.4 คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
มีผลการดําเนินงานรอยละ 48.13 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณรอยละ 19.77  

ไดรับความพึงพอใจตอการบริหารงานรอยละ 14.36 และมีผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน
รอยละ 10.00 มีคะแนนรวมทั้ ง 4 สวน รอยละ 92.26 แปลงเปนคะแนนได 4.61 จากคะแนนเต็ม 5              
อยูในระดับดีมาก 

2.5 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มีผลการดําเนินงานรอยละ 47.14 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณรอยละ 19.96

ไดรับความพึงพอใจตอการบริหารงานรอยละ 13.72 และมีผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน
รอยละ 8.00  มีคะแนนรวมทั้ง 4 สวน รอยละ 88.82 แปลงเปนคะแนนได 4.44 จากคะแนนเต็ม 5 อยูในระดับด ี



 
 

2.6 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มีผลการดําเนินงานรอยละ 41.50 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณรอยละ 18.99  

ไดรับความพึงพอใจตอการบริหารงานรอยละ 13.60 และมีผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน
รอยละ 8.00 มีคะแนนรวมทั้ ง 4 สวน รอยละ 82.09 แปลงเปนคะแนนได  4.10 จากคะแนนเต็ม 5                 
อยูในระดับด ี

2.7 คณบดีคณะนิติศาสตร 
มีผลการดําเนินงานรอยละ 43.75 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณรอยละ 15.83  

ไดรับความพึงพอใจตอการบริหารงานรอยละ 13.68 และมีผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน
รอยละ 9.30  มีคะแนนรวมทั้ง 4 สวน รอยละ 82.56 แปลงเปนคะแนนได 4.13 จากคะแนนเต็ม 5 อยูในระดับด ี

2.8 คณบดีคณะนิเทศศาสตร 
มีผลการดําเนินงานรอยละ 48.14 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณรอยละ 13.25  

ไดรับความพึงพอใจตอการบริหารงานรอยละ 16.56 และมีผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน
รอยละ 9.00  มีคะแนนรวมทั้ง 4 สวน รอยละ 86.95 แปลงเปนคะแนนได 4.35 จากคะแนนเต็ม 5 อยูในระดับด ี

2.9 คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีผลการดําเนินงานรอยละ 47.53 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณรอยละ 17.00 

ไดรับความพึงพอใจตอการบริหารงานรอยละ 15.24 และมีผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน
รอยละ 8.75  มีคะแนนรวมทั้ ง 4 สวน รอยละ 88.52 แปลงเปนคะแนนได  4.43 จากคะแนนเต็ม 5                    
อยูในระดับด ี

2.10 คณบดีคณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป 

มีผลการดําเนินงานรอยละ 48.20 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณรอยละ 19.51 

ไดรับความพึงพอใจตอการบริหารงานรอยละ 16.92 และมีผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน

รอยละ 10.00 มีคะแนนรวมทั้ง 4 สวน รอยละ 94.63 แปลงเปนคะแนนได 4.73 จากคะแนนเต็ม 5 อยูในระดับดีมาก 
2.11 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

มีผลการดําเนินงานรอยละ 49.72 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณรอยละ 16.45 
ไดรับความพึงพอใจตอการบริหารงานรอยละ 17.20 และมีผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน
รอยละ 10.00  มีคะแนนรวมท้ัง 4 สวน รอยละ 93.37 แปลงเปนคะแนนได 4.67 จากคะแนนเต็ม 5                  
อยูในระดับดีมาก 

3. ผลการประเมินผูอํานวยการ 
3.1 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มผีลการดําเนินงานรอยละ 46.90 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณรอยละ 15.74 
ไดรับความพึงพอใจตอการบริหารงานรอยละ 17.00 และมีผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน
รอยละ 10.00  มีคะแนนรวมทั้ง 4 สวน รอยละ 89.64 แปลงเปนคะแนนได 4.48 จากคะแนน เต็ม 5 อยูใน
ระดับด ี

 
  



 
 

3.2 ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีผลการดําเนินงานรอยละ 49.58 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณรอยละ 19.70 

ไดรับความพึงพอใจตอการบริหารงานรอยละ 15.32 และมีผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน
รอยละ 10.00 มีคะแนนรวมทั้ง 4 สวน รอยละ 94.60 แปลงเปนคะแนนได 4.73 จากคะแนนเต็ม 5 อยูในระดับดีมาก 

3.3 ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 
มีผลการดําเนินงานรอยละ 49.86 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณรอยละ 19.27 

ไดรับความพึงพอใจตอการบริหารงานรอยละ 17.40 และมีผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน
รอยละ 10.00  มีคะแนนรวมท้ัง 4 สวน รอยละ 96.53 แปลงเปนคะแนนได 4.83 จากคะแนนเต็ม 5                  
อยูในระดับดมีาก 

3.4 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
มีผลการดําเนินงานรอยละ 47.36 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณรอยละ 15.58 

ไดรับความพึงพอใจตอการบริหารงานรอยละ 16.08 และมีผลการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน
รอยละ 10.00 มีคะแนนรวมทั้ ง 4 สวน รอยละ 89.02 แปลงเปนคะแนนได 4.45 จากคะแนนเต็ม 5                      
อยูในระดับด ี
 
ตารางที ่59 การเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินผลงานของอธิการบดี คณบดีและผู อํานวยการ       
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558  และ 2559 

ผูรับการประเมิน 
ผลการประเมิน ผลการเปรียบเทียบ 

2559 2558 (+ / -) 

1. อธิการบดี 4.53 4.15 +0.38 

2. คณบดีคณะครุศาสตร 4.88 4.52 +0.36 

3. คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ 4.75 4.59 +0.16 

4. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 4.43 4.24 +0.19 

5. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 4.61 4.14 +0.47 

6. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 4.44 4.13 +0.31 

7. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.10 4.22 -0.12 

8. คณบดีคณะนิติศาสตร 4.13 4.09 +0.04 

9. คณบดีคณะนิเทศศาสตร 4.35 4.30 +0.05 

10. คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ 4.43 4.05 +0.38 

11. คณบดีคณะอัญมณีศาสตรฯ 4.73 4.49 +0.24 

12. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 4.67 4.13 +0.54 

13. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 4.48 4.46 +0.02 

14. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 4.73 4.49 +0.24 

15. ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมฯ 4.83 4.64 +0.19 

16. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 4.45 4.08 +0.37 



 
 

 จากตารางท่ี 59 คะแนนการประเมินผลงานของอธิการบดี คณบดีและผูอํานวยการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558  และ 2559 พบวา ผูบริหารที่มีผลการประเมินเพิ่มขึ้น จํานวน 15 หนวยงาน ไดแก 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อธิการบดี คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณบดีคณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณบดีคณะนิเทศศาสตร คณบดีคณะนิติศาสตร และผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ีมีผลคะแนนเพิ่มขึ้น 0.54, 0.47, 0.38, 0.38, 0.37, 0.36, 0.31, 0.24, 0.24, 0.19, 
0.16, 0.05, 0.04 และ 0.02 ตามลําดับ  



 
 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 ขอเสนอแนะจากผลการประเมิน 

1. จากภาพรวมของการประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 แสดงใหเห็นวา 

หนวยงานตาง ๆ (จํานวนรวม 16 หนวยงาน)  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  สามารถดํารงสถานภาพ

การพัฒนาที่ดีอยางตอเนื่องมาจากปงบประมาณ 2558 โดยที่หนวยงานสวนมาก (12 หนวยงาน) ยังคงระดับ

ความพึงพอใจในระดับมาก  และมีเพียงสวนนอย (3 หนวยงาน) ที่อยูในระดับปานกลาง ขณะที่มี 1 หนวยงาน 

ไดรับความพึงพอใจในระดับมากที่สุดอีกดวย และเมื่อเปรียบเทียบกับระดับความพึงพอใจจากการประเมิน             

ในปงบประมาณ 2558 – 2559 จะเห็นไดวา หนวยงานตาง ๆ สรางระดับความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นจํานวน                  

12 หนวยงาน  ลดลงจํานวน 3 หนวยงาน  และเทากับคาเฉลี่ยเดิมจํานวน 1 หนวยงาน 

 เปนที่นาสังเกตไดวา หนวยงานที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ คณะครุศาสตร  ยังคงรักษา

ความดีเดนไวไดอยางนาชื่นชม  และกลุมคณะที่มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง เชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะนิติศาสตร  ยังจัดเปนกลุมหนวยงานที่ มีสถานภาพการพัฒนา           

ที่ไมเปลี่ยนแปลงมากนักในรอบปที่ผานมา และเปนกลุมหนวยงานที่มหาวิทยาลัยควรใหความสนใจในการชวย

สนับสนุนในการพัฒนาหรือชวยแกปญหาใหมากเปนพิเศษ 
2. สําหรับผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2559 

นับไดวา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีไดดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพโดยในภาพรวมสามารถบรรลุ

เปาหมายตามตัวชี้วัดไดถึงรอยละ 97.25 ซึ่งถือวาอยูในระดับดีมาก และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในตามตัวบงชี้ของ สกอ. อยูในระดับดี คือ คะแนน 4.29  

 แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดขอสังเกตท่ีสําคัญ จะพบวาในองคประกอบที่ 1 ตามหลักการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของ สกอ. คือ การผลิตบัณฑิต ซึ่ งเปนพันธกิจหลัก ไดรับผลการประเมินต่ําสุด                         

เมื่อเปรียบเทียบกับองคประกอบอื่น ๆ อีก 4 องคประกอบ ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะทุกคณะ  

ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรเรงรัดหาทางพิจารณาแกไขปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตใหสูงขึ้น 

โดยอาจพิจารณาตัวบงชี้ตาง ๆ  ที่ผลการประเมินที่มีระดับต่ําหรือไมผานเกณฑ เปนการเริ่มตนของการจัดทํา

แผนยกระดับคุณภาพบัณฑิตในครั้งนี ้

3. ในสวนของการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑ

ของ สกอ. ก็พบวา ยังคงเปนขอจํากัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ซึ่งถือวาเปนขอจํากัดพ้ืนฐาน                

ที่ทุกมหาวิทยาลัยในเครือราชภัฏมีอยูเชนกัน นั่นคือ ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 มีอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก           

มีเพียงรอยละ 20.89 (เกณฑ สกอ. ไมนอยกวารอยละ 40.00) และอาจารย  ที่มีตําแหนงทางวิชาการมีเพียง

รอยละ 19.58 (เกณฑ สกอ. ไมนอยกวารอยละ 60.00)  

ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีแผนและการปฏิบัติตามแผนที่ชัดเจน เพ่ือใหบุคลากรมีการพัฒนาอยางเปน

รูปธรรม อาทิ การแสวงหาความรวมมือในการศึกษาตอกับมหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศ การสรางเครือขาย

ผูทรงคุณวุฒิ สนับสนุนการพัฒนางานวิชาการ และการมีเปาหมายสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพของ                



 
 

ทุกหนวยงานใหไปศึกษาตอในตางประเทศ  รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเปนเงินทุนหรือสนับสนุนการสราง 

ความรวมมือเพ่ือใหแผนพัฒนาดังกลาวประสบความสําเร็จ 

4. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2559 

แสดงใหเห็นถึงขีดความสามารถในการบริหารจัดการดานการเงินที่ดีของมหาวิทยาลัย กลาวคือ สามารถ

ดําเนินงานไดผลในระดับใกลเคยีงกับเปาหมายมาตรฐาน กลาวคือ  

 ในแงประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณรวมประจําป  สามารถดําเนินการเบิกจาย                    

งบทุกประเภทไดรอยละ 86.26 จากงบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งงบประมาณแผนดินและงบรายไดรวมทั้งสิ้น 

582.47 ลานบาท ซึ่งถือไดวาอยูในเกณฑท่ีคอนขางดี  

 ในแงประสิทธิผลในการกระจายการเบิกจายงบประมาณในรอบ 4 ไตรมาสของป จะเห็นไดวา 

การเบิกจายตามเปาหมายในแตละไตรมาสจะอยูในเกณฑต่ํามาก ในไตรมาสที่ 1 และ 2 แตจะปรับปรุงดีข้ึน

ตามลําดับในไตรมาสที่ 3 และ 4 ซึ่งยังผลใหการเบิกจายในภาพรวมอยูในเกณฑคอนขางดีของการใช

งบประมาณในรอบป ดังนั้น การปรับปรุงการเบิกจายในรอบครึ่งปแรก (2 ไตรมาส) ของปงบประมาณ จึงเปน

ปจจัยสําคัญของการพัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ ที่จะตองมีแผนพัฒนาปรับปรุงใหมีประสิทธิผล                 

มากขึ้นกวาที่เปนอยู อันจะยังผลใหมีประสิทธิภาพโดยรวมดีข้ึนในท่ีสุด 

5. ขอสังเกตประการหนึ่งที่พบเห็นจากโครงสรางประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณตาม

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยคือ งบประมาณจํานวนถึงรอยละ 90.53 จะใชในยุทธศาสตรที่ 6 คือ ระบบการ

บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งก็คือ เงินเดือนและคาตอบแทนบุคลากร ซึ่งจะทําใหงบประมาณในยุทธศาสตรอื่น ๆ 

อีก 5 ยุทธศาสตร ไดรับการจัดสรรเปนจํานวนนอย อาทิ งานบริการวิชาการแกสังคม งานสืบสานตามแนว

พระราชดําริเพ่ือการพัฒนา งานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน และงานบูรณาการวิชาการสูสากล 

 การขับเคลื่อนงานลักษณะตาง ๆ ดังกลาวนับวาเปนประเด็นที่มีความสําคัญมากในปจจุบัน                

ที่จะนํามาสูการพิจารณาคุณภาพของมหาวิทยาลัยโดยเปรียบเทียบ ทางมหาวิทยาลัยจึงควรพิจารณาถึง            

การสนับสนุนยุทธศาสตรตาง ๆ ที่เก่ียวของใหมีผลดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น  

6. จากการนําเสนอรายงานแสดงผลการปรับปรุงการบริหารงานของแตละหนวยงาน อันสืบ

เนื่องมาจากการประเมินผลงานในป 2558 ที่ผานมา  แสดงใหเห็นถึงความเอาใจใสในการรวมมือรวมใจพัฒนา

และแกไขปรับปรุงของแตละหนวยงานที่คอนขางแตกตางกัน แตมีความสอดคลองกับระดับผลการประเมินที่แตละ

หนวยงานไดรับ 

 กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ หนวยงานที่ไดรับคะแนนการประเมินในระดับมากหรือมากที่สุด มักจะมี

แผนงานหรือโครงการที่ปฏิบัติและปรากฏผลสัมฤทธิ์แลวอยางชัดเจน  ในขณะที่หนวยงานที่ไดรับผลการ

ประเมินในระดับปานกลางมักจะมีแผนงานหรือโครงการนอย นําเสนอรายงานแบบไมชัดเจน ไมมีการกําหนด

ดัชนีชี้วัด หรือไมปรากฏผลลัพธ (Outcome) จากการดําเนินการแกไข สวนมากเปนเพียงนําเสนอกิจกรรม             

ที่เนนผลผลิต (Output) เชน การจัดใหมีการอบรมตาง ๆ หรือการตั้งคณะกรรมการเพ่ือแสดงความรับผิดชอบ

เทานั้น  หากแตผลที่เกิดขึ้นตามมาจากการอบรมหรือจากการดําเนินงานของคณะกรรมการยังไมปรากฏ

ชัดเจนเปนรูปธรรม จึงไมอาจจะสรุปไดวาหนวยงานนั้น ๆ ไดดําเนินการประสบความสําเร็จในการแกไขปญหา

ไดมากนอยเพียงใด  



 
 

 ดังนั้น การสรางแผนงานหรือโครงการเพื่อปรับปรุงการบริหารงานแตละหนวยงานจากผลการ

ประเมินป 2559 ควรจะพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นอยางแทจริงใหมากข้ึนดวย มิใชมีเพียงการเสนอ

หลักสูตรฝกอบรม การตั้งคณะกรรมการ หรือการแจงที่ประชุมใหทราบจากผูบริหารหนวยงาน แตไมสามารถ

แสดงการแกปญหาใหลุลวงอยางแทจริงได 
7. อยางไรก็ตาม จากการที่มหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุงวิธีการประเมินผลการดําเนินงานใหดีขึ้น                

อยูเสมอ ซึ่งตางจากเดิมที่มีการประเมินโดยใชการสัมภาษณกลุมผูบริหารเทานั้น ทําใหมีการปรับปรุงในเรื่อง
ประเด็นการประเมิน กฎเกณฑ ขอมูลท่ีใช และไดมีความพยายามสรางความเขาใจในกรอบนิยามและ                 
การพิจารณาของผลงานใหเปนที่เขาใจของแตละหนวยงาน เพ่ือใหโอกาสแตละหนวยงานไดแกไขและสงขอมูล
เพ่ิมเติม นับวากลไกเชนนี้ทําใหการประเมินผลการดําเนินงานในแตละปไดรับการตอบสนองที่จะนําไปปฏิบัติ 
และมีนัยสําคัญตอการจัดทําการประเมินผลในปตอ ๆ ไมใชการประเมินผลที่สูญเปลาตามข้ันตอนที่ตองปฏิบัติ
เทานั้น 

8. จากการสัมภาษณผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี อันไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี 

คณบดี ผูอํานวยการ และบุคคลภายนอกที่มีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ในการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย สามารถสรุปไดวา สังคม สวนรวม มีความปรารถนาที่จะเห็นกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ในทุกหลักสูตรที่เนนการปฏิบัติ เพ่ิมทักษะการทํางาน และสรางความมั่นใจแกนักศึกษาและบัณฑิตท่ีจะ        

จบออกไปทํางาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปรารถนาที่จะเห็นคุณภาพของบัณฑิตเปนผูมีความรับผิดชอบ มีระเบียบ

วินัย เปนคนสูงาน และมีบุคลิกภาพที่นาเชื่อถือ  

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีควรสงเสริมหนวยงานตาง ๆ ใหมีบทบาทในการทํางานรวมกับ

ชุมชน เกษตรกร โรงเรียน วัด ธุรกิจเอกชน และสังคมภายนอก โดยผานทางกระบวนการเรียนการสอน                

การศึกษาวิจัย การจัดเวทีวิชาการ และการประยุกตใชวิชาการในการแกปญหาใหแกชุมชน เพื่อแสดงถึง

สัมฤทธิผลที่แทจริงของวิชาการท่ีสามารถนํามาใชพัฒนาชีวิตความเปนอยู การประกอบอาชีพ และสิ่งแวดลอม 

ภายใตสภาพความเปนจริงของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีและสังคมใกลเคยีง 

 บทบาทเชนนี้ นอกจากจะกอใหเกิดประโยชนในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแลว 

ยังจะชวยเปนพลังของสังคมในการสรางโอกาสการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ เพ่ือบูรณาการในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยใหสมกับเปนสถาบันอุดมศึกษาอันเปนเสาหลักในการสรางทรัพยากรมนุษยของจังหวัดจันทบุรี 

ตลอดจนของประเทศ และสมดังความหมายของนามสถาบันอันเปนมงคลวา ราชภัฏรําไพพรรณ ี

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสําหรับการบริหารงานระดับมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก/สถาบัน 

1. ในรอบป 2559 ที่ผานมา ถือไดวามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีไดประสบความสําเร็จในการ

บริหารจัดการภาพรวมไดดวยดี โดยไดรับการยกยองจากการจัดอันดับเปนองคกรการศึกษาชั้นนําของกลุม

มหาวิทยาลัยสีเขียวในภูมิภาคอาเซียน และอันดับชั้นนําในมาตรฐานการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ         

ทั่วประเทศโดยไดรับรางวัลอันดับ 280 ในระดับโลก  อันดับ 15 ในระดับประเทศ และอันดับ 3 ในระดับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  นับเปนการสะทอนถึง วิสัยทัศน  (Vision) ของสถาบันที่ วา “ภู มิปญญาแห ง               

ภาคตะวันออกสูสากล” เปนสิ่งที่ถูกตองในภาพรวมแลว 



 
 

 อยางไรก็ตาม การสรางกรอบคานิยมรวมกันของอัตลักษณ  (Identity) และเอกลักษณ 

(Uniqueness) ของมหาวิทยาลัย ก็ยังคงไมปรากฏชัดเจนเปนรูปธรรมมากนัก โดยเฉพาะการแปลง “คําหลัก

(Key Words) ของกรอบอัตลักษณและเอกลักษณ” ใหเปนรูปธรรมในระดับหนวยงาน โดยผานทางโครงการ

หรือกิจกรรมตาง ๆ ใหเปนที่เขาใจแกบุคลากรและนักศึกษาอยางชัดเจน  

 ดังท่ีเคยนําเสนอมาใหพิจารณาครั้งหนึ่งในรายงานประเมินผลปงบประมาณ 2558 ท่ีผานมา             

อันทําใหการขับเคลื่อนรายละเอียดบางอยางในการพัฒนามหาวิทยาลัย ยังไมมีทิศทางที่ชัดเจนและไมเปน             

ทีเ่ขาใจตรงกันของบุคลากรทุกฝายเทาที่ควร  

2. กระบวนการแปลงวิสัยทัศน อัตลักษณ และเอกลักษณ จากระดับมหาวิทยาลัย ลงสูการ

ประยุกตใชในระดับคณะและสถาบัน ที่มีความหลากหลายในบริบททางวิชาการและการทํางานที่แตกตางกัน  

นับวาจะเปนกระบวนการที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอทัศนคติและความภาคภูมิใจของบุคลากรทุกระดับ                 

ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเกิดความเขาใจในรูปธรรมและการมีสวนรวมของประชาคมในจุดยืนของมหาวิทยาลัย

ทั้ งในปจจุบันและในอนาคต เพราะเปนเรื่องใกลตัวที่ แทจริงของแตละบุคคลและแตละหนวยงาน                        

ทางมหาวิทยาลัยจึงควรใหการสนับสนุน เพ่ือทุกหนวยงานจะไดรวมกันดํารงรักษามาตรฐาน คุณภาพ และ         

ทิศทางการพัฒนาที่ไดดําเนินมาดวยดีแลว ใหมีความตอเนื่องอยางม่ันคงตอไป ในอนาคต  

3. แมวา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีจะไดใหความสําคัญแกการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตมา            

โดยตลอด  หากแตมหาวิทยาลัยยังไมไดสรุปความชัดเจนของ “คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงปรารถนา” ใหเปน          

ที่เขาใจรับรู และมีสวนรวมขับเคลื่อนของทุกคณะ  การประเมินความพึงพอใจของประชาคมที่ผานมายังได

สะทอนถึงความเขาใจของประชาคมที่แตกตางกันถึงกระบวนการทํางานและแนวทางผลิตบัณฑิตที่เปลี่ยนไปใน

ยุคปจจุบันของผูบริหารหนวยงาน อันเปนสวนหนึ่งของการเกิดความไมสามัคคี ความเขาใจผิด และความออนพลัง

จากเอกภาพของแตละหนวยงานที่เกิดข้ึนติดตามมา 

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีประวัติความเปนมาเกาแกและ              

เกริกเกียรติ  เต็มไปดวยทรัพยากรในหลายดานจากศิษยเกา เครือขายองคกร หนวยงานภายนอก เกษตรกร 

นักธุรกิจ และประชาชนมากมาย ที่พรอมใหการสนับสนุนในการดําเนินกิจการ ถือไดวา เปนพลังแฝงหรือ          

ตัวชวยท่ีสําคัญยิ่งในจังหวัดจันทบุรีและแมแตในระดับประเทศ ที่สามารถนํามาชวยสนับสนุนกิจการของ

มหาวิทยาลัยไดเปนอยางด ี

หากมหาวิทยาลัยจะไดเขาใจและสามารถเชื่อมโยงองคาพยพเหลานี้เขาดวยกัน ในรูปการมี

คณะทํางาน แผนงานหรือโครงการในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือใชศักยภาพขององคาพยพเหลานี้ ก็นาจะเปน

ประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนากิจการของมหาวิทยาลัยตอไป รวมทั้ง มีสวนรวมในการติดตามประเมินผล 

การบริหารงานของมหาวิทยาลัยประจําปไดอีกดวย  
 


