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บทที่  5 
สรุปผลการประเมิน 

  
โลกเปลี่ยน ไทยปรับ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  

ในรอบ 47 ปี แห่งการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี นับว่าเป็นความสําเร็จที่สวยงาม
และต่อเน่ือง เป็นที่ประจักษ์แก่จังหวัดจันทบุรีและสังคมไทยโดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม ความสําเร็จในการดําเนินงาน
ในปี ปัจจุ บันเริ่มจะตั้ งอยู่บนความท้าทายและความไม่แน่นอนของปัจจัยที่ควบคุมไม่ ได้ ในทุกระดับ                    
การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ทําให้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ในทุก
ประเทศทั่วโลกมีทิศทางที่ต่างไปจากการคาดการณ์ในอดีต  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเปลี่ยนแปลงของสังคมผู้สูงวัย 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทําให้กระบวนการพัฒนาใน 
ทุกประเทศมีรูปแบบท่ีต่างไปจากเดิม  รวมทั้งการเกิดกระแสการปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ 
(Innovation) และการรื้อปรับระบบ (Disruption) ในภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม  

ภาคส่วนการศึกษาไม่ได้มีข้อยกเว้นจากปรากฏการณ์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นระบบการเรียนการสอน                
ความสนใจในหลักสูตรหรือรายวิชา ตลอดจนกระแสความนิยมของคนรุ่นใหม่ในเนื้อหาสาระทางวิชาการท่ีต่าง             
ไปจากเดิม ทําให้สถาบันการศึกษาในทุกประเทศได้เร่ิมตระหนักและปรับเปลี่ยนบริบทการดําเนินงานกันโดย          
ถ้วนหน้า ทั้งนี้ นอกจากจะใช้การศึกษาเป็นหลักประกันของพื้นฐานการพัฒนาประเทศ ยังหมายถึงความอยู่รอด
ของสถาบันจัดการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะต้องทําการประเมินตนเองอยู่ตลอดเวลาว่า มีจุดยืนที่เหมาะสม
แล้วหรือไม่ในแต่ละช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป  

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีได้ตระหนักถึงนัยสําคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงได้จัดให้มี
กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานในแต่ละรอบปี เพื่อส่งสัญญาณอย่างถูกต้องและ
รวดเร็วมายังผู้บริหารและบุคลากรในมหาวิทยาลัย ที่จะได้ร่วมมือร่วมใจปรับเปลี่ยนตัวเองให้ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านการจัดการศึกษาของประเทศและของโลก ที่มีความเชื่อมโยงต่อกันอย่างใกล้ชิด
จากระบบทุนนิยมเสรีท่ีเปรียบเสมือนการย่อโลกลงมาให้เล็กลง จนกระทั่งทุกองคาพยพต่างสามารถสร้าง
ผลกระทบต่อกันโดยตรง โดยเฉพาะอย่างย่ิง การมุ่งไปสู่เป้าหมายที่สําคัญที่สุดของการดําเนินงานสําหรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนั่นคือ การสร้างคนของพระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและ
ย่ังยืน อันเป็นปรัชญาในการดําเนินงานที่สมบูรณ์และชัดเจนมาช้านานแล้ว  

อย่างไรก็ตาม สัญญาณที่ส่งมาจากปัจจัยภายนอกทั้งหลายต่อผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่ว่า            
จะเป็นทัศนคติในการศึกษาเล่าเรียนนอกระบบ การสร้างรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย การแข่งขันในตลาด
การศึกษา ไปจนถึงการลดลงในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยและอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว ตลอดจนการลดลงของ
จํานวนนักศึกษา ล้วนแต่ส่อให้เห็นสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องได้รับผลกระทบ จนเข้าใกล้สถานการณ์
วิกฤตที่มหาวิทยาลัยจะต้องตระหนักและปรับเปลี่ยนตัวเอง ให้สามารถดําเนินกิจการไปได้ และที่สําคัญที่สุดคือ             
ยังสามารถจะปฏิบัติพันธกิจไปสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาท้องถิ่นได้เช่นเดิม 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

รายงานการประเมินผลดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีดังเช่นฉบับนี้ มีการจัดทําขึ้น
เป็นประจําทุกปีงบประมาณ เพื่อนําเสนอผลการดําเนินงานที่ต่อเนื่องจนถึงปีปัจจุบันของมหาวิทยาลัย  รวมทั้ง
อาจจะมีการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาอีกด้วย หากมีฐานการคิดของข้อมูลและดัชนีชี้วัด                
ที่ใกล้เคียงกัน เพื่อสื่อเป็นนัยให้เห็นแนวทางการเปลี่ยนแปลงบางประการในเชิงพลวัตร เนื่องจากรายงานได้                 
ถูกจัดทําโดยคณะกรรมการประเมินผลชุดเดียวกันกับการประเมินผลในปีงบประมาณที่ผ่านมา จึงทําให้รับทราบ
ประเด็นการดําเนินงาน ความสําเร็จ และข้อจาํกัดต่าง ๆ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยได้ดี 

จากสถานการณ์ของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง ทําให้ทุกประเทศต้องแสวงหาแนวทางการปรับเปลี่ยนตัวเองให้เท่าทันกระแส 
การเปลี่ยนแปลงของโลกดังกล่าวในทุกภาคส่วน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนในภาคการศึกษา ทั้งในด้านความต้องการ
ศึกษาในระบบการเรียนการสอนแบบเดิมที่เปลี่ยนแปลงไป การลดลงของจํานวนนักศึกษาที่เข้าสู่ระบบ
มหาวิทยาลัยไปจนถึงความจําเป็นท่ีทุกมหาวิทยาลัยต้องทบทวนตนเองถึงหลักสูตรปริญญาต่าง ๆ รายวิชาที่เปิด
สอน และวิธีการเรียนการสอนที่ดําเนินอยู่ แม้ว่าการปรับเปลี่ยนดังกล่าวอาจจะไม่สามารถสําเร็จได้ด้วยระยะเวลา
อันสั้น แต่การเตรียมความคิดและแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะคณะผู้บริหารในระดับสูง เป็น
หัวใจหลักของการเตรียมความพร้อมที่เป็นรูปธรรม จะต้องร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาบริบทของมหาวิทยาลัยให้มี
เอกภาพ การประเมินผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาจึงเป็นเสมือนกระจกที่สามารถจะสะท้อนให้เห็นทิศทาง              
ในอนาคตที่กําลังมาถึงได้บ้าง 

การประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในรายงานนี้ แบ่งออกเป็นการประเมินผลใน 5 ส่วน
คือ (1) การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏและตามพันธกิจสถาบันอุดมศึกษาไทย (2) การ
บริหารจัดการงบประมาณเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล (3) ความคิดเห็นในคุณลักษณะและการบริหารงาน
ของผู้บริหาร (4) ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการศึกษา และ (5) การนํา
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในการบริหารงาน โดยที่แต่ละส่วนของการดําเนินงานดังกล่าว จะมีค่าให้คะแนนกํากับ
ร้อยละ 40, 20, 20, 10 และ 10 ตามลําดับ 

จากการสํารวจข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงานในจํานวนไม่น้อยกว่า            
ร้อยละ 60 จากจํานวน 11 คณะ และ 5 สํานัก/สถาบัน รวมทั้งสิ้นเป็น 16 หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ                
รําไพพรรณี ปรากฏผลการสํารวจว่า มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่มีผลการดําเนินงานในระดับดีมาก จํานวน                 
9 หน่วยงาน และมีผลการการดําเนินงานในระดับดี จํานวน 7 หน่วยงาน จึงอาจถือได้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
รําไพพรรณีมีผลการดําเนินงานที่ค่อนข้างจะดีมากในปีงบประมาณ 2561 

ในภาพรวมของความสําเร็จดังกล่าว จะเห็นได้ว่า แม้คณะและสํานัก/สถาบันส่วนมากมีผลการ
ดําเนินงานที่ดีในการทําหน้าที่ในด้านต่าง ๆ แต่ก็ยังขาดการกระจายของโครงการต่าง ๆ ที่สมดุลต่อกันระหว่าง
ยุทธศาสตร์ เนื่องจากยุทธศาสตร์ว่าด้วยการผลิตและพัฒนาครูมีจํานวนโครงการน้อย ขณะเดียวกันโครงการของ
สํานัก/สถาบันต่าง ๆ ก็ยังขาดข้อมูลในด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการบริการทางวิชาการและทํานุบํารุง
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ศิลปวัฒนธรรม ในขณะที่ทุกคณะและทุกสํานัก/สถาบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
งบประมาณได้ดีมาก แต่ผู้บริหารหน่วยงานที่สร้างความพึงพอใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในระดับสูงสุดในปีนี้ยังคงเป็น              
คณะครุศาสตร์ และในระดับปานกลางยังคงเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะนิติศาสตร์ ซึ่งเป็นผลการ
ดําเนินงานเช่นเดียวกันกับในปีที่ผ่านมา  

ในส่วนของการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในประเด็นของการจัดการเรียนการสอน
ของคณะและการให้บริการของสํานักนั้น ซึ่งเป็นประเด็นใหม่ของการประเมินในปีนี้ ท่ีมุ่งสะท้อนมุมมอง                 
สภาพปัญหาและความต้องการของนักศึกษา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การจัดสวัสดิการ 
และบริการ เพ่ือให้นักศึกษาเล่าเรียนอย่างมีความสุขและเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของสถาบันต่อไป ทั้งนี้                    
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นตัวอย่างหน่วยงานที่ปรับเปลี่ยนตนเองจากการมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารใน
ระดับปานกลางมาสู่ระดับสูง และสร้างความพึงพอใจแก่นักศึกษาได้ในระดับสูงสุดในมหาวิทยาลัย ตามมาด้วย
คณะครุศาสตร์  

ในการประเมินด้านการนําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ
ติดตามฯ ไปปรับปรุงการบริหารงาน พบว่า ทุกหน่วยงานได้มีการนําข้อเสนอแนะไปพัฒนาและมีระดับความสําเร็จ
ของงานอยู่ในระดับที่ดี อย่างไรก็ตาม สิ่งท่ีอาจจะเป็นข้อจํากัดของการจัดทํารายงานฉบับนี้ คือ การขาดข้อมูล              
ที่แสดงถึง การนําผลการประเมินของปีท่ีผ่านมา ใช้ประยุกต์ในการปรับปรุงแผนและการดําเนินงานโครงการในปี
ปัจจุบันซึ่งอาจจะต้องมีการทบทวนปรับปรุงกระบวนการประเมินผลในส่วนนี้ต่อไป 

รายงานฉบับนี้ยังได้เสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในปีต่อไป                
ไว้จํานวน 11 ประการ ซึ่งมีทั้งข้อเสนอเดิมจากปีก่อนและข้อเสนอใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในปีนี้ กล่าวคือ (1) การสร้าง
ความเข้าใจให้ตรงกันในการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (2) การเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสในพันธกิจอุดมศึกษาไทย 
(3) การทบทวนอุปทานและอุปสงค์การศึกษาในปัจจุบัน (4) การสร้างขวัญและกําลังใจแก่นักศึกษา (5) การจัดการ
องค์ความรู้จากกรณีหน่วยงานดีเด่น (6) การสนับสนุนบุคลากรที่โดดเด่นให้เป็นที่รู้จักของสาธารณะ (7) การสร้าง
เครือข่ายมหาวิทยาลัยให้ชัดเจนในทุกพื้นที่ (8) การเพิ่มเติมองค์ความรู้ใหม่ ๆ แก่ผู้บริหารและบุคลากร (9) การลด
ช่องว่างของผู้บริหารและบุคลากร (10) การใช้ประโยชน์ของข้อมูลจากผลการประเมิน และ (11) การไม่เพิกเฉย
ของผู้บริหารต่อความเพิกเฉยของบุคลากรในหน่วยงาน  

นับเป็นความโชคดีย่ิงของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งมวล รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี             
ที่ได้รับพระราชทานวิสัยทัศน์ในการบริหารมหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และพระราชทาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่ชัดเจนและครบถ้วนในทุกมิติสําคัญ นับว่า เป็นสิริมงคลท่ีผู้บริหารและ
บุคลากรทุกคน พึงจะได้มีความเข้าใจ ความสํานึกตระหนัก และน้อมนํามาปฏิบัติจริงในทุกกิจการมหาวิทยาลัย 
โดยท่ัวกัน 
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แนวทางยุทธศาสตร์แห่งความสมดุล 
 
 ในท่ามกลางการแสวงหาแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ดํารงอยู่ได้ นับเป็นพระมหา
กรุณาธิคุณในรัชกาลที่ 10 ที่ได้พระราชทานแนวทางยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏไว้
รวม 4 ด้าน คือ การพัฒนาท้องถิ่น  การผลิตและพัฒนาครู  การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นรูปธรรมของแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายของการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ท้ังยังมีความสอดคล้องกับหลักการของพันธกิจอุดมศึกษาไทยที่เน้นหนักใน         
5 ด้าน คือ การเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหาร
จัดการ ทั้งหมดนี้จึงอาจเรียกได้ว่าเป็นความโชคดีของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งที่จะได้มีแนวทางดําเนินงาน
อย่างสมดุล มีความชัดเจน และมีเอกภาพเชื่อมโยงกันทั้งประเทศ ซึ่งอาจถือได้ว่ายุทธศาสตร์ 4 ด้าน ที่ได้
พระราชทานไว้นั้น แท้จริงแล้ว ก็คือยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาท้องถิ่นของประเทศอย่างสมดุลในทุกด้าน                 
ที่สําคัญ โดยดําเนินงานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ตั้งอยู่ในทุกท้องถิ่นนั่นเอง   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว จึงได้น้อมนําแนวทางพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ข้างต้นมาใช้ในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักที่สําคัญใน 2 ประการ คือ  

1. การดําเนินงานโดยยึดพ้ืนท่ีเป็นหลัก (Area-Based Operation) โดยพิจารณาจาก “จุดเด่นทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย” ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมาจากศักยภาพของบุคลากรที่ผ่านการศึกษาอบรมมาเป็นอย่างดี 
รวมทั้งผู้ทรงภูมิความรู้ในด้านต่าง ๆ ของพื้นที่ และ “จุดเด่นทางศักยภาพของพื้นที่” โดยเฉพาะภายใต้ภูมิสังคม
ของจังหวัดจันทบุรีอันประกอบไปด้วย สภาพวัฒนธรรมประเพณี ชุมชน ค่านิยม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
ภูมิอากาศ พันธุกรรม และความหลากหลายทางชีวภาพต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็นบริบทของท้องถิ่นอันเปน็ที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

2. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แท้จริง (Participation of Stakeholders) ที่เปรียบเสมือน
ประชาคมที่ร่วมคิดร่วมทําและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่บนพื้นท่ี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แท้จริงก็คือ 
ประชาคมในภาคส่วนต่าง ๆ ของจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ท่ีจะได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่จะประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานที่แท้จริง 
ย่ิงเสียกว่าการสอบถามจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ภาคส่วนเหล่านี้ อาทิเช่น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ นักธุรกิจ 
เกษตรกร ครู นักเรียน นักท่องเที่ยว และภิกษุสงฆ์ เป็นต้น 

จากปัจจัยหลักทั้ง 2 ประการข้างต้น เปรียบเสมือนเป็นกระบวนการพัฒนามหาวิทยาลัยที่สําคัญ แม้ว่าใน
ระยะเวลาปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณียังอาจไม่สามารถพัฒนาในกระบวนการข้างต้นได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ แต่อย่างน้อยก็เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะต้องตระหนักไว้ให้มั่นคง  หากจะต้องการ
มีการพัฒนาที่มั่นคงในทุกยุทธศาสตร์พระราชทานและสามารถวัดสัมฤทธ์ิผลอย่างแท้จริงที่เกิดขึ้นต่อท้องถิ่น 
เนื่องจากงานพัฒนามหาวิทยาลัยนั้นเป็นงานในเชิงระบบ กล่าวคือ นอกจากจะพิจารณาถึงปัจจัยนําเข้า (Input) 
กระบวนการพัฒนา (Process) และผลผลิต (Output) แล้ว ยังจะต้องพิจารณาถึงผลลัพธ์ (Outcome)                   
และผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้นในระยะยาวแก่ท้องถิ่นอีกด้วย ความสําเร็จของการดําเนินงานในยุทธศาสตร์ 
ต่าง ๆ จึงมีเป้าหมายสุดท้ายคือการวัดผลลัพธ์และผลกระทบในระยะยาวมากกว่าการวัดผลผลิตในระยะสั้น  
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เพราะความสําเร็จท่ีแท้จริงน้ันจะต้องเกิดขึ้นอย่างมีความสมดุลและมั่นคง ตลอดจนมีการประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และมีความโปร่งใส ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
ให้มากที่สุด 
 
ผลการประเมินการบริหารมหาวิทยาลัยประจําปี พ.ศ. 2561 
 
 เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ในรอบปี 2561 มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อํานวยการ เพื่อประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จากการประเมินฐานข้อมูลจํานวนมากที่รวบรวมไว้จาก
ส่วนคณะ สํานัก และสถาบัน ตลอดจนจากการประเมินความพึงพอใจจากความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในจํานวน            
ที่มีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้ นอกจากเป็นการดําเนินการตามกฎเกณฑ์ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏแล้ว 
การประเมินผลเช่นนี้ ยังเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยได้รับทราบรายละเอียดของประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการดําเนินงาน ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นของข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและข้อมูลในระดับคณะ สถาบัน 
และสํานัก โดยโครงสร้างการประเมินผลการดําเนินงาน ประกอบไปด้วย 5 ส่วนสําคัญ โดยมีค่านํ้าหนักที่แตกต่างกัน 
กล่าวคือ 

1. การดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย (ค่าน้ําหนักร้อยละ 40) 
2. การบริหารจัดการงบประมาณเพื่อประสทิธภิาพและประสทิธิผล (ค่านํ้าหนักร้อยละ 20) 
3. ความคิดเหน็ในคุณลักษณะและการบริหารงานของผู้บริหาร (ค่าน้ําหนักร้อยละ 20) 
4. ความคิดเหน็ตอ่การจัดการเรียนการสอนและระบบการบริหารจัดการศึกษา (ค่าน้ําหนักร้อยละ 10) 
5. การนําข้อเสนอแนะไปปรบัปรุงการบริหารงาน (ค่าน้ําหนักร้อยละ 10) 
จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนมากจากโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ซึ่งมี 

11 คณะ และ 5 สํานัก/สถาบัน รวมเป็น 16 หน่วยงาน ของคณะกรรมการชุดดังกล่าว ทําให้เกิดผลการประเมิน  
ที่ชัดเจนและครอบคลุมใน 5 ส่วนสําคัญข้างต้น ซึ่งอาจสรุปโดยสังเขปได้คือ  

มีหน่วยงานที่มีผลการดําเนินงานในระดับดีมาก (คะแนน 4.51 – 5.00) จํานวน 9 หน่วยงาน และ                  
มีหน่วยงานที่มีผลการดําเนินงานในระดับดี (คะแนน 3.51 – 4.50) จํานวน 7 หน่วยงาน  

จึงถือวา่ การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเป็นที่น่าพอใจในภาพรวม 
อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตบางประการที่เกิดขึ้นในผลการประเมินประจําปีนี้ ซึ่งอาจจะนําไปสู่การพิจารณา

ปรับปรุงในการประเมินในปีต่อไปได้ กล่าวคือ 
1. ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ยังต้องปรับปรุง เพ่ือให้เกิดความสมดุลต่อกัน

โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูที่ยังมีโครงการจํานวนน้อย เมื่อเทียบกับยุทธศาสตร์อื่น ๆ ซึ่งเกิดจาก
การพิจารณาตีความนิยามและการแปลงยุทธศาสตร์สู่โครงการในทางปฏิบัติ จะเน้นหนักเฉพาะที่คณะครุศาสตร์
เท่านั้น ทั้ง ๆ ท่ีอาจจะพิจารณาขอบเขตการดําเนินงานด้านการพัฒนาครูสามารถจะเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์อื่น ๆ 
และคณะอื่น ๆ ได้ ซึ่งจะทําให้การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ มีความสมดุลมากขึ้น 
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2. การปฏิบัติตามพันธกิจของทุกหน่วยงานทําได้ดีและครบถ้วน ยกเว้นการดําเนินงานของสํานัก/
สถาบันท่ีเน้นหนักในการบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จะมีแต่ข้อมูลจํานวนโครงการ ยังขาด
การนําเสนอข้อมูลปัจจัยนําเข้า ผลผลิต หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นให้เป็นรูปธรรม ทําให้การประเมินสัมฤทธิ์ผลใน              
เชิงระบบยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากจะมีดัชนีชี้วัดที่จํากัด 

3. การจัดการงบประมาณประจําปี 2561 จากงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้จํานวน 587 และ 170 
ล้านบาท รวมเป็น 757 ล้านบาท สําหรับทุกคณะและสํานัก/สถาบัน มีประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายและ
ประสิทธิผลในการใช้จ่ายในระดับดีมาก โดยเบิกจ่ายเฉลี่ยได้ถึง 92.33% เมื่อครบ 4 ไตรมาส คงเหลือเงินคืนคลัง
เพียงจํานวน 9.45 ล้านบาท 

4. การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อผู้บริหารในแต่ละหน่วยงาน ที่จัดว่าอยู่ในระดับดีมาก              
มีเพียงหนึ่งหน่วยงาน คือ คณะครุศาสตร์ (เหมือนปีที่ผ่านมา) หน่วยงานที่เหลือส่วนใหญ่จะมีระดับความพึงพอใจ
ในระดับดี อาทิเช่น บัณฑิตวิทยาลัย และที่สําคัญคือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และนิติศาสตร์ ยังมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (เหมือนปีที่ผ่านมา) ดังนั้น จึงอาจถือได้อีกเช่นกันว่า มหาวิทยาลัยมี
ความพึงพอใจของบุคลากรต่อผู้บริหารในระดับที่ดี ทั้งนี้ หน่วยงานที่มีการพัฒนาอย่างชัดเจนในระดับความพอใจ
สูงคือ ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนจากระดับปานกลาง ในปี 2560 มาสู่ระดับสูงในปีปัจจุบัน 

5. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อผู้บริหารในระดับสูงสุดคือ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และคณะครุศาสตร์ ตามลําดับ แสดงถึงการเอาใจใส่ของผู้บริหารต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
ตลอดจนความตั้งใจในการรับทราบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในรอบปี 

6. ข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อผู้บริหาร ยังแสดงถึงความน่าเชื่อถือของการ
วิเคราะห์ทางสถิติที่น่าสนใจคือ หน่วยงานที่มีระดับความพึงพอใจสูง จะมีลักษณะบุคลากรที่เป็นเอกภาพมาก คือมี
ค่าความเบี่ยงเบนต่ํา (S.D. ≤ 1.0) ส่วนหน่วยงานที่มีระดับความพึงพอใจต่ํา จะมีลักษณะบุคลากรที่เป็นเอกภาพ
น้อย คือมีความเบ่ียงเบนสูง (S.D. ≥1.0) 

7. สําหรับการประเมินผลการปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานต่าง ๆ จากปีที่ผ่านมา เน่ืองจาก              
มีการนําเสนอโครงการที่มีกระบวนการของ PDCA ครบถ้วน มาเป็นจํานวนจํากัด (หน่วยงานละ 1 – 6 โครงการ) 
เมื่อเทียบกับจํานวนโครงการทั้งหมดที่มีจํานวนมากซึ่งแต่ละหน่วยงานได้ดําเนินงาน ทําให้ทุกหน่วยงานได้รับ
คะแนนรวมในส่วนนี้เท่ากัน ซึ่งจะได้หาทางแก้ไขปรับปรุงในหลักการและการรวบรวมข้อมูลสําหรับวิเคราะห์                
การประเมินส่วนนี้ ก็น่าจะช่วยให้สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริงย่ิงขึ้นในการใช้ผลการประเมินมาพัฒนาแต่ละ
หน่วยงานต่อไป 

ดังนั้น  การประเมินผลการดําเนินงานทั้งหมดจาก 5 ส่วน ของ 16 หน่วยงาน แสดงได้ดังตารางที่ 77 
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ตารางที่ 77 สรุปการประเมนิผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

หนว่ยงาน/ผู้รับการประเมนิ 
(ตามหลักการและกรอบการติดตาม 

ประจําปี พ.ศ. 2561) 
ส่วนที่ 1
(40%)

ส่วนที่ 2 
(20%) 

ส่วนที่ 3
(20%)

ส่วนที่ 4
(10%)

ส่วนที่ 5
(10%)

รวม
(100%) 

คะแนน
เต็ม 5 

ระดับ
คุณภาพ

มหาวิทยาลัย 37.78 17.72 16.88 8.16 10.00 90.54 4.53 ดีมาก
คณบด ี/ ผู้อํานวยการ 
1. คณะครุศาสตร ์ 37.70 17.01 18.20 8.38 10.00 91.29 4.56 ดีมาก
2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ 38.36 16.03 16.36 8.02 10.00 88.77 4.44 ด ี
3. คณะวิทยาการจัดการ 38.86 17.08 16.64 8.28 10.00 90.86 4.54 ดีมาก
4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ 38.66 17.46 16.56 7.98 10.00 90.66 4.53 ดีมาก
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 35.45 19.21 12.08 8.08 10.00 84.82 4.24 ด ี
6. คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 38.88 17.48 16.08 8.56 10.00 91.00 4.55 ดีมาก
7. คณะนติิศาสตร์ 36.73 16.59 12.56 8.08 10.00 83.96 4.20 ด ี
8. คณะนิเทศศาสตร ์ 38.42 16.22 15.00 7.70 10.00 87.34 4.37 ด ี
9. คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ์ 37.98 14.28 15.60 7.52 10.00 85.38 4.27 ด ี
10. คณะอญัมณีศาสตรฯ์ 37.88 18.06 16.56 8.18 10.00 90.68 4.53 ดีมาก
11. สํานักวิทยบริการฯ 39.58 17.06 15.64 8.52 10.00 90.80 4.54 ดีมาก
12. สํานักงานอธิการบด ี 37.40 15.80 15.80 8.64 10.00 87.64 4.38 ด ี

หนว่ยงาน/ผู้รับการประเมนิ 
(ตามหลักการและกรอบการติดตาม 

ประจําปี พ.ศ. 2560) 
ส่วนที่ 1
(50%)

ส่วนที่ 2
(20%)

ส่วนที่ 3
(20%)  ส่วนที่ 4

(10%)
รวม 

(100%) 
คะแนน
เต็ม 5 

ระดับ
คุณภาพ

คณบด ี/ ผู้อํานวยการ 
1. บัณฑิตวิทยาลัย 49.72 17.01 17.52  10.00 94.25 4.71 ดีมาก
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา 44.15 17.72 16.56   10.00 88.43 4.42 ด ี
3. สํานักศิลปวัฒนธรรมฯ 49.20 19.86 16.28   10.00 95.34 4.77 ดีมาก
4. สํานักบริการวิชาการ 49.58 16.79 16.04   10.00 92.41 4.62 ดีมาก

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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จากการสรุปการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561               
ที่แสดงในตารางที่ 77 พบว่า ผู้บริหารมีผลการประเมินในระดับดีมาก (คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ 4.51 ขึ้นไป)               
9 หน่วยงาน ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะอัญมณีศาสตร์ฯ บัณฑิตวิทยาลัย สํานักวิทยบริการและฯ สํานักศิลปวัฒนธรรม และสํานักบริการวิชาการ 
และหน่วยงานท่ีอยู่ในระดบัดี (คะแนนผลการประเมินตั้งแต่ 3.51 - 4.50) 7 หน่วยงาน ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะนิติศาสตร์  คณะนิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ  สํานักงาน
อธิการบดี  และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ผลการประเมินการบริหารมหาวิทยาลัยเปรียบเทียบ พ.ศ. 2560 และ 2561 
 
 เพื่อนําผลการประเมินการบริหารมหาวิทยาลัยในปีปัจจุบันไปเปรียบเทียบกับในปีที่ผ่านมา จะสามารถ
มองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของแต่ละหน่วยงานได้ชัดเจน ซึ่งก็คือภาพสะท้อนถึงผลการดําเนินงานทั้ง                  
5 ส่วนในเชิงพลวัตร ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ผ่านมาในรอบ 2 ปีติดต่อกัน แม้ว่าจะไม่สามารถเปรียบเทียบโดยตรง
จากความแตกต่างของฐานข้อมูลต่างปีที่มีอยู่ แต่ก็ยังส่อเป็นนัยให้เห็นได้บ้างว่า ผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ มีผลงาน
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ซึ่งอาจแยกพิจารณาหน่วยงานออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  

1. กลุ่มหน่วยงานท่ีมีผลการประเมินโดยรวมสูงขึ้น มีจํานวน 8 หน่วยงาน แม้ว่า ในบางหน่วยงานจะมี
สัดส่วนการเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อยก็ตาม แต่ก็ยังแสดงให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนาที่ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา สําหรับ
หน่วยงานที่โดดเด่นในผลการประเมินเชิงเปรียบเทียบของกลุ่มนี้ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สํานัก
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น 

2. กลุ่มหน่วยงานที่มีผลการประเมินโดยรวมต่ําลง มีจํานวน 9 หน่วยงาน ที่นับว่า ควรจะมีการพิจารณา
ทบทวนผลประเมินในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์ และคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
ซึ่งผลการเปรียบเทียบของการประเมินระหว่าง พ.ศ. 2560 และ 2561 จะแสดงไว้ในตารางที่ 78 
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ตารางที่ 78 การเปรียบเทียบคะแนนการประเมินผลงานของ อธิการบดี คณบดี และผู้อํานวยการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 
 

ผู้รับการประเมิน คะแนนการประเมิน 
2561 2560 ผลต่าง 

1. อธิการบด ี 4.53 4.61 -0.08 
2. คณบดีคณะครศุาสตร ์ 4.56 4.69 -0.13 
3. คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ์ 4.44 4.45 -0.01 
4. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 4.54 4.60 -0.06 
5. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 4.53 4.25 0.28 
6. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 4.24 4.20 0.04 
7. คณบดีคณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 4.55 4.11 0.44 
8. คณบดีคณะนติิศาสตร ์ 4.20 4.09 0.11 
9. คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ 4.37 4.68 -0.31 

10. คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ 4.27 4.54 -0.27 
11. คณบดีคณะอญัมณีศาสตรฯ์ 4.53 4.18 0.35 
12. คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 4.71 4.59 0.12 
13. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 4.42 4.76 -0.34 
14. ผู้อํานวยการสาํนักวิทยบริการฯ 4.54 4.63 -0.09 
15. ผู้อํานวยการสาํนักศิลปวัฒนธรรมฯ 4.77 4.45 0.32 
16. ผู้อํานวยการสาํนักงานอธิการบด ี 4.38 4.59 -0.21 
17. ผู้อํานวยการสาํนักบริการวิชาการ 4.62 4.61 0.01 
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ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารจากบุคลากรและนักศึกษา 
การรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านจากบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ด้วยการประเมินผลการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยจากคําถามปลายเปิด (Open Questions) นับว่า จะมีส่วนสําคัญในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องจะได้รับทราบและนําข้อเสนอแนะเหล่านั้นไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาตนเองและหน่วยงานได้อย่างทันท่วงที แม้ว่า จะเป็นการเขียนความคิดเห็นจากรายบุคคล              
ซึ่งอาจไม่ได้แสดงรายละเอียดของประเด็นไว้มากพอ หรืออาจจะแฝงไว้ด้วยอคติของความคิดเห็นส่วนบุคคลใน
สายตาของผู้บริหารก็ตาม ก็ยังนับว่า สมควรแก่การนํามาพิจารณาและแยกแยะถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากสมาชิก
ของหน่วยงาน  

โดยข้อสรุปของข้อเสนอแนะต่าง ๆ สามารถจัดเป็นประเด็นโดยสังเขปดังนี้ 
1. ข้อเสนอแนะต่อคุณลกัษณะของผู้บรหิารจากบุคลากร 

ข้อเสนอแนะเชิงบวก 
− ผู้บริหารควรมศัีกยภาพโน้มนา้วผู้อื่นให้ทํางาน มีวาทศิลป์  
− คอยให้กําลังใจ ตดิตามผลงานบุคลากรอย่างสม่ําเสมอ  
− ผู้บริหารตอ้งทําตัวเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน 
− มีความยุติธรรม โปร่งใส และสือ่สารไดอ้ยา่งมีมนุษยสัมพันธ์ 
− มีความเป็นกันเอง เข้าถึงง่าย อยู่ปฏิบัตริาชการในหน่วยงานตลอดเวลา 
− ใช้หลักธรรมาภิบาลเปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอความเห็นในทุกกรณ ี
− สนับสนุนผู้ทําชื่อเสียงให้แก่หน่วยงานและมหาวิทยาลัย  
− ฯลฯ 
ข้อเสนอแนะเชิงลบ 
− ผู้บริหารบางหน่วยงานยังขาดวัยวุฒิในการทํางานระดับบริหาร  
− มีวิสัยทัศน์ที่ไมย่าวไกล ไม่มีแผนงานพัฒนาระยะยาว คิดและทําเฉพาะหน้า 
− มาทํางานไม่เต็มเวลา ใช้เวลาราชการไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัว 
− ใชอ้ารมณแ์ละความรู้สึกส่วนตัวมาเกี่ยวข้องกับการทํางานส่วนรวม  
− สุขภาพไม่เอือ้อํานวยตอ่การทําหน้าที่ผู้บรหิารไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 
− มีการเลือกปฏบัิติ เห็นแก่พวกพ้อง จับผดิเฉพาะบุคคล  พูดจาสอ่เสียด 
− ไม่ฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น ใส่ใจเฉพาะพรรคพวกตนเอง  
− ควรเลือกแนวทางการใช้จ่ายท่ีประหยดัให้เป็นแบบอย่างแก่สมาชิกในหนว่ยงาน 
− ฯลฯ 

2. ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารจากนกัศกึษา 
  ข้อเสนอแนะด้านการเรียนการสอน 

− ควรจัดหลกัสตูรการเรียนการสอนที่ใช้ได ้เปน็ประโยชนใ์นชีวิตจริง  
− เน้นหนักการเรียนในลักษณะ “ความรู้ที่กินได้” 
− ปรับปรุงอุปกรณ์ในหอ้งเรียนและเครือ่งปรับอากาศ ใหม้สีภาพดีและพร้อมใช้งาน 
− ควรจัดการสอบและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ให้อยู่ในเวลาที่ไม่ใกล้กัน 
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− ควรจัดวิชาฝึกปฏิบัติให้มากกว่าวิชาบรรยายหรือทฤษฎี สรา้งความรู้ที่ใช้ได้จริง 
− ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกหอ้งเรียนหรือนอกสถานที ่เพื่อเสริมหลักทฤษฎี 
− ควรจัดเวทีพูดคุยในประเด็นว่า เรียนไปเพ่ืออะไรและจะทํางานอะไรไดบ้้าง 
− ควรกําหนดระยะเวลาใช้ประโยชน์พื้นที่ส่วนรวม เพ่ือกิจการนักศึกษา 
− ควรให้มีการเรยีนการสอนที่ทันสมัยทั้งผูส้อน เนือ้หา และวิธีการสอน 
− ฯลฯ 

ข้อเสนอแนะด้านอื่นๆ 
− ควรมีการกวดขัดมารยาทการใช้พ้ืนทีร่่วมกนั เช่น การใชห้้องสมดุ การจอดรถ เป็นตน้ 
− ควรมีการปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยให้มคีวามสะอาดและสวยงามอยู่เสมอ 
− ควรฝึกเน้นเจ้าหน้าท่ีให้ยึดหลกัการให้บริการที่ด ี(Service Mind) 
− ควรมีกิจกรรมนันทนาการภายในคณะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาขา  
− ควรมีที่จอดรถจักรยานยนต์ จัดระบบจราจร และการดูแลความปลอดภัย 
− ควรพิจารณาค่าเล่าเรียนให้เหมาะสมกับบริการที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย 
− ฯลฯ 

 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามฯ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 ในการจัดทํารายงานประเมินผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี    
ทําให้ทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจในสถานการณ์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็สามารถ
มองเห็นแนวทางข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อจํากัดต่าง ๆ ที่ก้ันขวางกระบวนการพัฒนา
ได้อีกด้วย ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจํากัดเหล่านี้ จึงนับว่า เป็นผลพลอยได้ที่สําคัญของการจัดทํารายงานประเมินผล
ในปีน้ีและจะยิ่งทวีความสําคัญมากขึ้น แม้ว่าข้อเสนอแนะบางประการจะได้ถูกค้นพบและนําเสนอในรายงาน
ประเมินผลของปีที่ผ่านมาไว้บ้างแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่มีรูปธรรมที่ชัดเจนของการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ                     
บางประการดังกล่าว ดังนั้น หากจะนําข้อเสนอแนะทั้งหลายไปพิจารณาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข                  
การดําเนินงานเพื่อปีต่อไป ก็น่าจะเกิดผลสัมฤทธ์ิที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการเตรียมพร้อมของ
มหาวิทยาลัยในพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ ท่ีเข้มแข็งสําหรับการดํารงอยู่ในสถานการณ์ท่ีท้าทายของโลกปัจจุบัน  
 รายงานนี้จึงขอรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อส่งต่อยังผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ตลอดจนยังบุคลากรในทุกภาคส่วน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่ล้วนมีส่วนเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในทางใดทางหนึ่ง
ด้วยกันทั้งสิ้น ดังต่อไปน้ี 

1. การสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน (Common Understanding) 
 การประเมินผลที่ผ่านมาพบว่า มหาวิทยาลัยยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน และการประสาน

ส่งผ่านภารกิจในเรื่องการแปลงปรัชญา พันธกิจ ยุทธศาสตร์  สู่การจัดทําโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับ
หน่วยงาน ซึ่งอาจจะทําให้การตีความหมายและความเข้าใจในขอบเขตงานมีงานความคลาดเคลื่อนไปได้                    
จึงขอเสนอแนะว่า มีความจําเป็นท่ีจะต้องมีคณะทํางานที่รับผิดชอบโดยตรงของมหาวิทยาลัย ในการจัดเวทีอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้และทั่วถึงแก่ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
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2. การเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส (Crisis VS. Opportunity) 
 แนวโน้มวิกฤตของการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยตามจํานวนนักศึกษาท่ีลดลง อาจทําให้ผลงานด้าน

การผลิตปริมาณบัณฑิตลดน้อยลงไปด้วย อย่างไรก็ตาม อาจมองเป็นโอกาสทองของการพัฒนาเชิงรุกในการ
สนับสนุนงานวิจัย งานบริการทางวิชาการ และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
เช่นกัน ให้มีขอบเขตที่กว้างขวางและเนื้อหาเข้มข้นมากขึ้น โดยผู้บริหารจําเป็นต้องเข้าใจความสําคัญและให้การ
สนับสนุนผลงานเหล่านี้ขึ้นมาทดแทน 

3. การทบทวนอุปทานและอุปสงค์ของวิชาการที่มี (Supply and Demand Re-positioning) 
 การปรับเปลี่ยนการจัดการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยที่สามารถกระทําได้ในทันที คือการทบทวน
อุปทาน (Supply) ของการศึกษาคือ หลักสูตร รายวิชา เนื้อหา วิธีการเรยีนการสอน และการปฏิบัติงานในเงื่อนไขจรงิ 
ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่นได้ง่าย และออกแบบให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนมากที่สุด               
โดยยอมลดละอัตตาและปรับเปลี่ยนองค์ความรู้ของผู้สอนที่เคยดําเนินมา ให้สอดคล้องกับความต้องการที่
เปลี่ยนไป  
 ในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยจําเป็นต้องสง่เสริมการค้นหาอุปสงค์ (Demand) ที่แท้จริงของผู้ใฝ่เรียนรู้
ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปในกลุ่มต่าง ๆ เช่น เกษตรกร ข้าราชการท้องถิ่น นักธุรกิจหรือ
ผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งเป็นกลยุทธ์เชิงรุกที่ทุกมหาวิทยาลัยต้องรีบดําเนินงาน เพ่ือให้พบความต้องการใหม่ ๆ
ทางการศึกษา กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ และรูปแบบของการเรียนการสอนใหม่ ๆ ท่ีสามารถจะนํามาสร้างเป็นหลักสูตร
การเรียนการสอน การอบรม หรือการสอนเชิงปฏิบัติการ (Coaching) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนจากการเรียนใน
มหาวิทยาลัยมาเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ตามอัธยาศัยในพื้นที่จริงของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

4. การสร้างขวัญและแรงบันดาลใจแก่นักศึกษา (Morality and Inspiration) 
 จากการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา ทําให้พบประเด็นที่น่าสนใจมากมายในหมู่คณะนักศึกษาของ

ราชภัฏรําไพพรรณี โดยเฉพาะการขาดขวัญและกําลังใจ อันเกิดจากการไม่แน่ใจในองค์ความรู้ที่มี และความไม่
เข้าใจในการเชื่อมโยงวิชาการสู่การประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานทําให้พลังของเยาวชนหนุ่มสาวถูกบ่ันทอน
ก่อนจบการศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรเร่งจัดเวทีให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่นักศึกษาในเรื่องความเชื่อมโยง             
องค์ความรู้ที่มีจากห้องเรียนและการเลือกแนวทางอาชีพในชีวิตจริง เพ่ือสร้างขวัญและแรงบันดาลใจแก่นักศึกษา
และบัณฑิตในอนาคตอันใกล้ที่จะก้าวออกไปสู่ตลาดแรงงาน ภายใต้ความมั่นใจของการฝึกฝนที่ผ่านมา และความ
ภาคภูมิใจในการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้สัญลักษณ์ราชภัฏรําไพพรรณี ทั้งนี้ อาจจะมีส่วนร่วมโดยบุคลากร
จากภาคส่วนอาชีพต่างๆ หรือบุคคลผู้มีชื่อเสียงในการสร้างแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่ ที่มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัด
จันทบุรี อีกด้วย 

5. การจัดการองค์ความรู้จากกรณีตัวอย่าง (Knowledge Management by Case Studies) 
 จากการประเมินผลเปรียบเทียบระหว่าง 16 หน่วยงานของมหาวิทยาลัย จะเห็นได้ว่า โอกาสในการใช้
ประโยชน์กรณีหน่วยงานดีเด่นในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การการบริหาร นับว่า เป็นอีกหนึ่งใน
กลยุทธ์แก้ไขปัญหาของหลายหน่วยงานด้วยกันเองภายในมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพอย่างย่ิง โดยท้ังนี้ 
มหาวิทยาลัยอาจจะเป็นโครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) จากกรณีศึกษาดีเด่นของหน่วยงานที่แสดงออกถึง
ศักยภาพชัดเจนดังเช่น กรณีคณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีผลการดําเนินงานดีเด่นต่อเนื่อง (The Best 
Continued Performance Office) หรือในปีน้ี จะมีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ก้าวพ้นกับดักของคุณภาพปาน
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กลางก็สามารถนําเสนอบทเรียนได้เช่นกันในฐานะหน่วยงานที่มีการพัฒนาดีเด่นประจําปี (The Best Annual 
Performance Office) 

6. การสนับสนุนกลุ่มบุคลากรโดดเด่น (Promoting Distinguished Persons) 
 ในท่ามกลางบุคลากรจํานวนมากของมหาวิทยาลัย ควรสนับสนุนให้มีการค้นหากลุ่มบุคลากรที่มี
ศักยภาพโดดเด่นทั้งบุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถ ทักษะในการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้เป็น
บุคคลผู้เป็นที่รู้จักยอมรับของสังคมจังหวัดจันทบุรีและของประเทศ มหาวิทยาลัยต้องมีความจริงใจและใจกว้าง            
ในการสนับสนุนกลุ่มบุคลากรท่ีโดดเด่นเหล่านี้ท่ีมีศักยภาพสูงในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ด้านไม้ผลหลักของจังหวัด                
ด้านศิลปวัฒนธรรม หรือด้านประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นแกนนําในการสื่อสารโต้ตอบกับโจทย์สังคมอย่างทันท่วงที              
ให้สมกับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเป็นสถาบันศูนย์กลางผู้ทรงภูมิความรู้ของท้องถิ่นจันทบุรีและภาคตะวันออก 

7. การสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยในทุกพื้นที่ (Networking everywhere) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ต้องถือเป็นหลักการสําคัญว่า ทุกพ้ืนที่ของจังหวัดจันทบุรีคือเขต
ปฏิบัติงานที่บุคลากรและนักศึกษาสามารถจะเข้าไปร่วมศึกษาวิจัยหรือค้นคว้าหาความรู้ได้ ในฐานะที่มหาวิทยาลัย
คือสถาบันอุดมศึกษาหลักเพื่อพัฒนาจังหวัดจันทบุรี การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เข้มข้นในทุกพื้นที่ของจังหวัด 
ตลอดจนการรวบรวมบุคลากรท่ีมีศักยภาพด้านต่าง ๆ ในจังหวัด เพื่อรวมพลังสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย 
ถือว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น โครงการแสวงหา              
ความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน บุคคลที่มีชื่อเสียงที่อาศัยอยู่ในจังหวัด ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นําชุมชน ตลอดจน
นักเรียนและภิกษุสงฆ์ จึงสมควรได้รับการให้ความสําคัญและขับเคล่ือนอย่างเป็นรูปธรรมจากทุกหน่วยงาน           
ของมหาวิทยาลัย 

8. การเติมเต็มองค์ความรู้แก่ผู้บริหาร (On the Job Training) 
 เนื่องจากการดําเนินงานตามพันธกิจและยุทธศาสตร์เชิงระบบ จําเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการประเมินผล
สัมฤทธิ์อยู่เสมอ ผู้บริหารตลอดจนบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องจึงต้องมีความเข้าใจถึงการประเมินภาพรวมของผลสัมฤทธิ์
คือ ผลผลิตในระยะสั้น ผลลัพธ์ในระยะกลาง และผลกระทบในระยะยาว ที่นําเสนอเป็นมูลค่าตัวเงินได้                    
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้บุคลากรในหลายหน่วยงาน ท้ังระดับคณะและสํานัก/สถาบัน ควรได้รับความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการประเมินผลงานในเชิงคุณค่าให้เป็นมูลค่าตัวเงิน เพื่อแสดงความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น ท้ังยังเป็นกิจกรรมที่ต้องรีบเร่งดําเนินการเพื่อเพิ่มดัชนีชี้วัด โดยเฉพาะในพันธกิจด้านวิจัย บริการ
วิชาการ และทํานุศิลปวัฒนธรรม ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

9. การลดช่องว่างในความคิดและการกระทํา (Gap in Mind and Action) 
 การประเมินผลในปีน้ี ยังค้นพบอีกด้วยว่า มีหลายหน่วยงานท่ีเกิดช่องว่างในความคิดและการกระทํา
ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรจากสาเหตุส่วนบุคคลและส่วนการงาน ทําให้การสื่อสารภายในหน่วยงานเต็มไปด้วย
ข้อจํากัด ในกรณีเช่นนี้ จําเป็นอย่างย่ิงที่ผู้บริหารจะต้องเป็นฝ่ายเชิงรุกในการแก้ไขช่องว่างดังกล่าวในฐานะที่เป็น
ผู้นําของหน่วยงาน โดยอาจจัดหาโอกาสพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ หรือประชุมหารืออย่างสม่ําเสมอทุกเดือนกับ
บุคลากรในหน่วยงานของตน พร้อมทั้งนําเสนอบทสรุปต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบในภาพรวมด้วย 

10. การประเมินผลท่ีอาจสูญเปล่า (The Wasted Evaluation) 
 จากข้อเสนอแนะหลากหลายที่นําเสนอมา ล้วนแต่เป็นการสื่อสารด้วยความปรารถนาดีของ
มหาวิทยาลัย และเพ่ือมหาวิทยาลัย ดังนั้น การนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะในปีปัจจุบัน ไปพิจารณาใช้
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ประโยชน์ในการพัฒนาของหน่วยงานต่าง ๆ ในปีต่อไป จึงนับว่า น่าจะเป็นสิ่งท่ีควรกระทําและจะทําให้
กระบวนการประเมินผลท้ังหมดในแต่ละปีไม่สูญเปล่า ทั้งยังสมควรจะกําหนดให้การนําผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์เช่นนี้ เป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการจัดทําแผนงาน/โครงการ และใช้เป็นดัชนีชี้วัดของผลการดําเนินงาน             
ในปีต่อไปสําหรับหน่วยงานอีกด้วย 

11. ความเพิกเฉยของบุคลากร (Meaning of Blank Answers) 
 ในการรวบรวมข้อคิดเห็นโดยอิสระจากแบบสอบถามปลายเปิด เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะ ข้อติชม 
หรือคําถามที่อยู่ในใจของบุคลากรที่มีต่อผู้บริหาร นับว่า จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการสะท้อนความ
คิดเห็นของบุคลากร เพื่อนํามาใช้ในการพัฒนาหน่วยงานต่อไป อย่างไรก็ตาม พบว่า มีจํานวน 6 หน่วยงานท่ีไม่มี
การเขียนข้อคิดเห็นใด ๆ ในทุกประเด็นคําถามของบุคลากรเลย ความว่างเช่นนี้นับว่า เป็นสัญญาณเชิงลบในบาง
ลักษณะที่สะท้อนถึงความเพิกเฉยของผู้เกี่ยวข้องท่ีมีต่อผู้บริหารหรือองค์กร สมควรที่ผู้บริหารควรหาทางสร้าง
จิตสํานึกและความตระหนัก ในการแสดงความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงานให้เกิดขึ้นอย่างจริงใจและ
สร้างสรรค์แทนที่การเพิกเฉยโดยสิ้นเชิงต่อแบบสอบถาม 
 
 ข้อเสนอแนะดังกล่าวทั้งหมดนี้จะประกอบไปทั้งข้อเสนอแนะที่เคยเสนอไว้ในการประเมินผลปี 2560 
และที่เสนอขึ้นใหม่จากการประเมินผลปี 2561 ซึ่งส่อเป็นนัยว่า ข้อเสนอแนะบางประการที่สะท้อนถึงปัญหาในการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ยังมิได้รับการแก้ไขเท่าที่ควรจากทัศนคติและความคิดเห็นของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง             
ที่เข้ามาร่วมประเมินผลในปีนี้ ข้อเสนอแนะดังกล่าวทั้งหมดอาจจะสอดคล้องกับสภาพปัญหาเฉพาะในบาง
หน่วยงาน มิได้หมายความว่า ทุกหน่วยงานจะมีสภาพปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นทั้งหมด แต่หากประมวลประเด็นปัญหา
หลัก ๆ เข้าด้วยกันแล้ว จะทําให้ดูเหมือนว่า ประเด็นปัญหาในปีนี้มีอยู่รวมด้วยกัน 11 ประเด็น ซึ่งคณะกรรมการ
ประเมินผลฯ จะได้เสนอไว้เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ นําไปพิจารณาในการปรับปรุงการบริหารจัดการของหน่วยงานตน 
เพ่ือผลการดําเนินงานและผลความพึงพอใจของทั้งบุคลากรและนักศึกษาท่ีจะเกิดขึ้นในปีต่อไป 
 
  


