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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

การทําหน้าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของทุกมหาวิทยาลัยราชภัฎ รวมทั้งมหาวิทยาลัย
ราชภัฎรําไพพรรณี  นับเป็นบริบทหนึ่งที่สําคัญในกระบวนการพัฒนาประเทศไทย โดยเฉพาะการทําหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎในท่ามกลางสังคมท้องถิ่นที่กําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นทั้ง
ศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร์ ตลอดจนเป็นแหล่งที่
อยู่อาศัยชั้นนําที่มีสิ่งแวดล้อมดีเย่ียมของประเทศ จึงจะต้องมีทิศทางและแนวทางดําเนินงานที่ชาญฉลาด รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพสูงยิ่ง หาไม่แล้ว การดํารงอยู่ของมหาวิทยาลัยนอกจากจะไม่ช่วยสร้างคําตอบให้แก่สังคม              
ในพื้นที่แล้ว ยังทําตัวเป็นภาระต้นทุนแก่สังคมท่ีจะต้องคอยอุปถัมภ์คํ้าชูอีกด้วย  

ในทางตรงข้ามกัน หากมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะหน่วยงานวิชาการ
ของรัฐเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อทําหน้าท่ีนั้นให้เหมาะสม ลดละเลิก
อัตตาของบุคคลให้น้อยลงแตเ่พิ่มเป็นวิริยะอตุสาหะในการทํางานเพื่อประชาชนให้มากข้ึน ก็จะนับว่า มหาวิทยาลัย
ได้ทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์และสมควรแก่การส่งเสริมสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในสังคมไทยและสังคมวิชาการของ
โลก การประเมินผลการดําเนินงานประจําปีของมหาวิทยาลัย จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามตอบโจทย์
ดังกล่าว 

การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปีงบประมาณ 2562 ในรายงานฉบับนี้            
มีจุดประสงค์หลักเพื่อรายงานภาพรวมของเนื้อหาใน 5 ส่วน คือ (1) การดําเนินงานตามแผนมหาวิทยาลัย              
(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี (3) ความคิดเห็นในคุณลักษณะและการบริหารงาน (4) ความคิดเห็นในการ
จัดการเรียนการสอน และ (5) การนําข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมาไปปรับปรุงการบริหารงาน ซึ่งมีการกระจาย
น้ําหนักการให้คะแนนในสัดส่วนร้อยละ 40 20 20 10 และ10 ตามลําดับ โดยรายงานทั้งหมดนี้ถูกจัดทําขึ้นโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในลักษณะงานวิจัย มีกระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจน มีส่วนร่วมจากกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีความเป็นอิสระในการนําเสนอผลการประเมินแบบตรงไปตรงมา โดยยัง
คงไว้ซึ่งทัศนคติแห่งกัลยาณมิตรที่มีต่อทุกฝ่ายอย่างเต็มเปี่ยม 

การประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวม ชี้ให้เห็นว่า ในรอบปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา 
มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายดัชนีชี้วัดในโครงการต่างๆ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ได้ถึง
ร้อยละ 97.18 และได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาในระดับดีมาก คิดเทียบ
เป็นคะแนนน้ําหนักการประเมินรวม 38.37 จาก 40 คะแนน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในโครงสร้างยุทธศาสตร์
หลักตาม 4 พระราโชบาย คือ การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และ  
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ จะเห็นได้ว่า จํานวนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ยังมีการกระจายที่ไม่สมดุล 
โดยเฉพาะในการผลิตและพัฒนาครูยังมีสัดส่วนที่ต่ําที่สุด คือ มีเพียง 15 จาก 289 โครงการ เท่านั้น  
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การประเมินประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมดจํานวน 669.52 ล้านบาท ในรอบปี 2562 
พบว่า มีการกระจายไปสู่งบดําเนินงานจํานวน 154.97 ล้านบาท ตามจํานวนโครงการภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์                   
การพัฒนา โดยมีงบประมาณในส่วนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูอยู่ในระดับที่ต่ําที่สุด ในขณะท่ีงบส่วนกลาง
จํานวน 514.55 ล้านบาท ถูกจัดสรรเพื่อเงินเดือนบุคลากรร้อยละ 61.08  โดยในภาพรวมแล้ว มหาวิทยาลัย
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดในรอบปีได้ถึงร้อยละ 91.51 ซึ่งจัดว่า มีประสิทธิผลอยู่ในระดับดีมาก 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาดูจากมาตรฐานการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมของรัฐใน รอบ 4 ไตรมาสของปี
คือ ร้อยละ 32 54 77 และ 100 จะพบว่า มีหลายหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีร้อยละของการเบิกจ่ายรายไตรมาส 
ที่สูงหรือต่ํามากเกินไป  ซึ่งถือว่า จะทําให้ไม่มีประสิทธิภาพในทางวินัยการคลังเท่าที่ควร ยกเว้นจะมีเหตุผล                  
ที่เหมาะสมไว้อธิบายเท่านั้น  

จากการสอบถามบุคลากรท้ังมหาวิทยาลัยเกินกว่าร้อยละ 60 ของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับ
มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน ในส่วนที่เกี่ยวกับ (1) ด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร คือ วิสัยทัศน์ คุณธรรม
จริยธรรม ธรรมาภิบาล และ (2) ด้านการบริหารงาน คือ ภาวะผู้นําและทีมงาน การบริหารหน่วยงาน การสื่อสาร
และเครือข่าย และการพัฒนาบุคลากร ปรากฏว่า ในกลุ่มหน่วยงานที่มีการเรียนการสอน คือ ครุศาสตร ์เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และ อัญมณีศาสตร์ฯ จะได้รับค่าน้ําหนักเฉลี่ยของความพึงพอใจที่มีต่อคณบดีในระดับสูงสุด ในขณะที่
ในกลุ่มหน่วยงานที่ไม่มีการเรียนการสอน ที่ได้ลําดับสูงสุดคือ สํานักศิลปวัฒนธรรมฯ และบัณฑิตวิทยาลัย โดยเป็น
ที่น่าสังเกตว่า การให้น้ําหนักคะแนนแก่ผู้บริหารทุกหน่วยงานที่โดดเด่นเหล่านี้ จะมีค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน             
ที่ค่อนข้างต่ํา แสดงถึงความน่าเชื่อถือของผลข้อมูลที่ส่งคืนมา 

ในส่วนของความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนนั้น ปรากฏว่าคณะต่าง ๆ          
คือ อัญมณีศาสตร์ฯ พยาบาลศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาการจัดการ เป็น                   
5 หน่วยงานที่นักศึกษาให้น้ําหนักคะแนนความพึงพอใจสูงสุดโดยเปรียบเทียบ ทั้งยังได้ระบุข้อเสนอแนะต่าง ๆ               
ทั้งที่เป็นลักษณะรูปธรรมและนามธรรมที่น่าสนใจเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานเป็นจํานวนมากอีกด้วย 

อนึ่ง สืบเนื่องจากรายงานการประเมินผลการดําเนินงานในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา สภามหาวิทยาลัย               
ราชภัฎรําไพพรรณี ได้มีมติให้ขับเคลื่อนการพัฒนาใน 3 ประเด็นข้อเสนอแนะที่มีลําดับความสําคัญสูง ได้แก่ (1) 
การสร้างความเข้าใจให้ตรงกันในการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (2) การเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสในพันธกิจ
อุดมศึกษาไทย (3) การทบทวนอุปทานและอุปสงค์การศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งปรากฏผลว่า หน่วยงานต่าง ๆ                    
ในมหาวิทยาลัย ได้ให้ความสําคัญในการพยายามปรับเปลี่ยนการพัฒนาตนเองตามประเดน็ข้างตน้ในระดับแตกตา่งกัน 
ซึ่งทําให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนไป จึงสมควรจะมีการทบทวนและติดตามให้ต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ตาม ในการนําเสนอตัวอย่างเพียงบางโครงการที่สะท้อนการปรับเปลี่ยนดังกล่าว หน่วยงานส่วนใหญ่
แสดงผลการดําเนินงานในเชิงประจักษ์ได้ดี เพียงแต่นําเสนอมาจากจํานวนโครงการตัวอย่างที่น้อยมากเท่านั้น  

นอกจากนี้ รายงานยังนําเสนอผลการจัดเวทีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากกลุ่มภายในมหาวิทยาลัย (5 กลุ่ม)  
และจากภายนอกมหาวิทยาลัย (8 กลุ่ม) ทําให้ได้รับทราบถึง 1) ข้อคิดเห็นเพื่อการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัย
ในทางที่ดี โดยเฉพาะจากกลุ่มบุคคลภายนอก ข้าราชการในจังหวัด และศิษย์เก่า 2) นัยสําคัญของความเสี่ยงและ
การจัดการความเสี่ยงท่ีมีผลต่อมหาวิทยาลัย ผ่านการทํางานแบบเครือข่าย การบูรณาการภาคส่วนสังคมให้มากขึ้น 
และการเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
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สุดท้ายของรายงานฉบับนี้ ได้นําเสนอผลคะแนนรวมจากการประเมินทั้ง 5 ส่วนของ 16 หน่วยงาน                 
ซึ่งปรากฏว่า หน่วยงานส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณีมีผลการดําเนินงานที่ดีในปีนี้ และนับว่าดีขึ้น
โดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเมื่อพิจารณาจากคะแนนเต็ม 5.0 จะมีหน่วยงานที่ได้รับคะแนนรวมทั้ง 5 
ส่วนเกิน 4.50 (ดีมาก) เป็นจํานวนถึง 10 หน่วยงาน และมีคะแนนระหว่าง 3.51 - 4.50 (ดี) จํานวน 6 หน่วยงาน  

โดยที่หน่วยงานได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกในประเภทที่มีการเรียนการสอน คือ ครุศาสตร์ วิทยาการ
จัดการ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และในประเภทที่ไม่มีการเรียนการสอน คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานัก
ศิลปวัฒนธรรมฯ และบัณฑิตวิทยาลัย ในขณะที่หน่วยงานได้รับคะแนนต่ําสุดโดยเปรียบเทียบในทุกหน่วยงานในปีนี้ 
ยังคงเป็นหน่วยงานเดิมที่ได้รับคะแนนต่ําสุดในปีท่ีผ่านมา แต่ก็ได้มีการพัฒนาผลคะแนนจากระดับปานกลางขึ้น
เป็นระดับดีในปีนี้ คือ เทคโนโลยีการเกษตร และนิติศาสตร์  

จากผลการประเมินดังกล่าว นํามาซึ่งข้อสังเกตทั่วไป 2 ข้อคือ 1) การประเมินผลการดําเนินงานแม้จะ
ปรากฏผลเป็นหน่วยงานเดิมคล้ายกับหลายปีที่ผ่านมา ทั้งที่ได้ลําดับคะแนนสูงหรือลําดับคะแนนต่ํา แต่เป็นท่ี
น่ายินดีที่ปรากฎชื่อหน่วยงานโดดเด่นในระดับดีมากท่ีมีความหลากมายมากขึ้น เช่น คณะวิทยาศาสตร์ฯ วิทยาการ
จัดการ และอัญมณีศาสตร์ฯ และ 2) การประเมินผลการดําเนินงานของสํานักและสถาบันต่าง ๆ ได้รับคะแนนใน
ระดับดีมากเป็นส่วนใหญ่ แสดงถึงภาพรวมของการดําเนินงานเป็นที่น่าพอใจจากหน่วยงานท่ีไม่ได้ผลิตบัณฑิต
โดยตรง แต่สร้างผลงานในเชิงสนับสนุนและผลงานในเชิงคุณค่าต่อสังคมท้องถิ่น หากจะได้รับการส่งเสริมให้
ความสําคัญอย่างจริงจังจะสามารถเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณีได้เช่นกัน อาทิ สํานัก
ศิลปวัฒนธรรมฯ และสํานักบริการวิชาการ 

บทสุดท้ายของรายงานฉบับนี้ จึงได้รวบรวมและกลั่นกรองข้อเสนอแนะออกมาเป็นประเด็นแนวคิดเพ่ือ
การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี ภายใต้ปรัชญามหาวิทยาลัยที่จะเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในท่ามกลางสภาพแวดล้อมของการอุดมศึกษาของไทยและของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ดังมี
ประเด็นหลักดังต่อไปนี้คือ (1) การเน้นยํ้าความเข้าใจร่วมกันในความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนบริบทอุดมศึกษา (2) 
การให้ความสําคัญต่อพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยจากทุกหน่วยงานในสังกัด (3) การสร้างเวทีในการทํางานให้
สะท้อนถึงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ (4) การสร้างฐานข้อมูลเพื่อติดตามและบริหารจัดการงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ  (5) การเร่งประชาสัมพันธ์ถึงศักยภาพและโอกาสของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคมท้องถิ่น (6) 
การระดมความคิดเพ่ือสร้างความต่อเนื่องของการบริหารจัดการในแต่ละหน่วยงาน (7) การส่งเสริมโอกาสการมี
ส่วนร่วมของนักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจการมหาวิทยาลัย (8) การสร้างระบบติดตามการนําผลการประเมินของ
หน่วยงานไปใช้ประโยชน์จริง และ(9) การพิจารณาใช้ประโยชน์ผลการประเมินเชิงเปรียบเทียบอย่างสร้างสรรค์ 

ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณีตามศักยภาพท่ีแท้จริง ข้อมูลท่ีค้นพบ และ
ข้อเสนอแนะที่ส่อเป็นนัยจากรายงานฉบับนี้ จึงน่าจะเป็นประโยชน์ได้สําหรับการดํารงอยู่ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
รําไพพรรณีในวงการอุดมศึกษาไทย ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีความท้าทายมากมายและรวดเร็ว 
ให้สมกับเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของประเทศ ซึ่งหมายถึงโดยรวมคือ การรวบรวมองค์
ความรู้เพ่ือใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น การผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการที่มี และการสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม
ท้องถิ่น ซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างย่ังยืนของท้องถิ่น จ.จันทบุรี นี่เอง ที่จะเป็นดัชนีชี้วัดความสําเร็จที่แท้จริงจาก
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี ได้ดีกว่าผลการประเมินอื่นใด 
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บทที่ 5 
สรุปผลการประเมิน 

 
หลักการและเนื้อหาของรายงาน 
 

เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า สถาบันอุดมศึกษาไทยทุกแห่งกําลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญของเส้นทาง
พัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกที่ต่อเน่ืองมาจากปีก่อน ทั้งในด้านแนวโน้ม
อุปสงค์อุปทานของวงการศึกษา กระแสสังคม ข่าวสารข้อมูล เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 
ล้วนนํามาซึ่งความจําเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนตนเองตามศักยภาพที่แท้จริง ให้สามารถเปล่งรัศมีสูงสุดท่ีจะมีได้ของ
แต่ละสถาบันการศึกษา ซึ่งถือว่า เป็นแนวคิดหลักที่จะต้องถูกนํามาดําเนินงานในขณะนี้ ไม่ใช่การพัฒนาใด ๆ             
บนภาพลวงตาหรือการลอกเลียนแบบกันและกันด้วยเพียงคํานึงว่า จะนําไปสู่สูตรแห่งความสําเร็จมาตรฐานดังที่
อาจจะเคยเป็นจริงมาในอดีต 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาปัจจุบันคือ พ.ศ. 2562-63 สถานการณ์ทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย
ล้วนมีจุดเน้นหนักอยู่ใน 3 ประเด็นหลักคือ 1) ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําและความเหลื่อมล้ําที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน             
ทั้งในระดับโลก ประเทศ และท้องถิ่น 2) ภาวะธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงจากภูมิอากาศโลกนํามาซึ่งภัยแล้งและ
ความเสียหายด้านการเกษตรและอาหาร และ 3) ภาวะวิกฤติด้านสุขภาพจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
อย่างกว้างขวางทั่วโลก รวมทั้งมลพิษจากฝุ่นขนาดเล็กของประเทศไทยที่มีระดับสูงสุดในโลกเช่นกัน การผสมผสาน
ของทั้งสามสถานการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกภาคส่วนสังคมอย่างหลีกเหลี่ยงไม่ได้ ไม่เว้นแม้แต่              
ภาคส่วนการอุดมศึกษาของไทย ซึ่งต้องประสบกับความท้าทายใหม่ ๆ สําหรับการทําหน้าที่หาคําตอบให้แก่ตนเอง
และแก่สังคมรอบข้าง ที่กําลังรอคอยอยู่ ในฐานะบทบาทของสถาบันการศึกษาชั้นสูงในประเทศที่จะต้องมีส่วนร่วม
ในการแสวงหาแนวทางออกให้กับสภาพปัญหาดังกล่าวไม่มากก็น้อย   

การทําหน้าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของทุกมหาวิทยาลัยราชภัฎ รวมทั้งมหาวิทยาลัย
ราชภัฎรําไพพรรณีใน จ.จันทบุรี นับเป็นบริบทหนึ่งที่สําคัญในกระบวนการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวข้ามปัญหา
อุปสรรคทั้งมวลท่ีมองเห็นอยู่ โดยยึดหลักสําคัญว่า การพัฒนาที่แท้จริงคือ การพัฒนาคนเพื่อพัฒนาสังคม การทํา
หน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณีในท่ามกลางสังคมท้องถิ่นที่กําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น                  
จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นพื้นท่ีแห่งคุณภาพชีวิตของคนไทย จากการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยชั้นนํา มีสิ่งแวดล้อมท่ีดีเย่ียมของ
ประเทศ อุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว             
เชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจ จึงจะต้องมีทิศทางและแนวทางดําเนินงานที่ชาญฉลาด รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพสูงย่ิงตามไปด้วย เพ่ือที่จะตอบสนองให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆของ จ.จันทบุรี ซึ่งถือได้ว่า 
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแห่งอุดมคติในโลกปัจจุบันท่ามกลางยุคสมัยแห่งความตระหนักด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
หาไม่แล้วการดํารงอยู่ของมหาวิทยาลัยนอกจากจะไม่ช่วยสร้างคําตอบให้แก่สังคมในพื้นที่แล้ว ยังทําตัวเป็นภาระ
ต้นทุนแก่สังคมที่จะต้องคอยอุปถัมภ์คํ้าชูอีกด้วย  
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ในทางตรงข้ามกัน หากมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะหน่วยงานวิชาการ
ของรัฐเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อทําหน้าท่ีนั้นให้เหมาะสม ลดละเลิก
อัตตาของบุคคลให้น้อยลงแต่เพิ่มเป็นวิริยะอุตสาหะในการทํางานเพื่อประชาชนให้มากขึ้น ก็จะนับว่า มหาวิทยาลัยได้
ทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์และสมควรแก่การส่งเสริมสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในสังคมไทยและสังคมวิชาการของโลก 
การประเมินผลการดําเนินงานประจําปีของมหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี จึงนับได้ว่า เป็นส่วนหนึ่งของความพยายาม
จะตอบโจทย์ดังกล่าว อย่างน้อยที่สุดสําหรับท้องถิ่นใน จ.จันทบุรีและพ้ืนท่ีใกล้เคียง 

รายงานประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฉบับนี้ ถูกจัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในลักษณะ
งานวิจัย มีกระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจน มีส่วนร่วมจากกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย และ            
มีความเป็นอิสระในการนําเสนอผลการประเมินแบบตรงไปตรงมา โดยยังคงไว้ซึ่งทัศนคติแห่งการเป็นกัลยาณมิตร             
ที่มีต่อทุกฝ่ายอย่างเต็มเปี่ยม 

การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปีงบประมาณ 2562 ในรายงานฉบับนี้            
มีจุดประสงค์หลักเพื่อรายงานภาพรวมของเนื้อหาใน 5 ส่วน คือ (1) การดําเนินงานตามแผนมหาวิทยาลัย (2)             
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี (3) ความคิดเห็นในคุณลักษณะและการบริหารงาน (4) ความคิดเห็นในการ
จัดการเรียนการสอน และ (5) การนําข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมาไปปรับปรุงการบริหารงาน  

ในตอนท้ายท่ีสุดของรายงาน จะเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัยในประเด็นตา่ง ๆ ที่สอ่เป็นนัย
จากผลการประเมินว่า น่าจะเป็นแนวทางสนับสนุนการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในประเด็นต่างๆสําหรับปีงบประมาณต่อไป 
 
เนื้อหาสาระโดยรวมของการประเมินผล 
 

ส่วนท่ี (1) การดําเนินงานตามแผนมหาวิทยาลัย  
เป็นที่น่ายินดีว่า การประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวม ชี้ให้เห็นว่า ในรอบ

ปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายดัชนีชี้วัดในโครงการต่าง ๆ
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ได้ถึงร้อยละ 97.18 และได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ในระดับดีมาก คิดเทียบเป็นคะแนนน้ําหนักการประเมินรวม 38.37 จาก 40 คะแนนเต็ม โดยมี 5 คณะวิชาที่มี            
ผลการประเมินโดดเด่นในปีนี้ อาทิ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ อัญมณีศาสตร์ฯ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม               
และครุศาสตร์  

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในโครงสร้างยุทธศาสตร์หลักตาม 4 พระราโชบาย คือ การพัฒนาท้องถิ่น            
การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และ การพัฒนาระบบบริหารจัดการจะเห็นได้ว่า จํานวน
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ยังมีการกระจายที่ไม่สมดุล โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 2 ในการผลิตและพัฒนาครู
ยังมีสัดส่วนท่ีต่ําที่สุดอย่างชัดเจน คือ มีจํานวนเพียง 15 จาก 289 โครงการ จากผลการดําเนินงานของ                  
คณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ฯ เท่านั้น และในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 1 ในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งน่าจะเป็น
เสมือนเวทีทํางานที่สําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฎในสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ ยังคงมีกรอบประเด็นเพียง 
2 กลยุทธ์ ซึ่งอาจจะทําให้ยุทธศาสตร์นี้ดูเหมือนมีบริบทที่ไม่กว้างขวางและไม่ชัดเจนในการแปลงเป็นโครงการ             
ในภาคปฏิบัติได้ 
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ส่วนท่ี (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 2562 
การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness) ของการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมดจํานวน 669.52 ล้านบาท 

ในรอบปี 2562 พบว่า มีการกระจายไปสู่งบดําเนินงานจํานวน 154.97 ล้านบาท ที่จัดสรรสอดคล้องตามจํานวน
โครงการภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ ร้อยละ 34.80  3.04  39.40 และ 22.76 ตามลําดับ ย้ําชัดเจนถึง
การกระจายงบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ การผลิตและพัฒนาครูอยู่ในระดับที่ต่ํามาก เมื่อเทียบกับ
ยุทธศาสตร์อื่นๆ ในขณะที่งบส่วนกลางจํานวน 514.55 ล้านบาท จัดสรรเพื่อเงินเดือนบุคลากรร้อยละ 61.08      
โดยในภาพรวมแล้ว มหาวิทยาลัยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดในรอบปีได้ถึงร้อยละ 91.51 ซึ่งจัดว่า                
มีประสิทธิผลอยู่ในระดับดีมาก 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาดูในประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการกระจายเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส                
ในระดับคณะและสํานักแล้ว จะพบว่า จากมาตรฐานการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมของรัฐใน รอบ 4 ไตรมาสของปี
คือ ร้อยละ 32  54  77 และ 100 จะพบว่า มีหลายหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีร้อยละของการเบิกจ่ายรายไตรมาส
ที่แตกต่างไปจากเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งถือว่า จะทําให้ไม่มีประสิทธภิาพในทางวินัยการคลังเท่าที่ควร อาทิเช่น การเร่ง
เบิกจ่ายอย่างสูงมากเกินกว่าร้อยละ 50 ในไตรมาสแรกหรือในไตรมาสสุดท้ายของปี ในขณะที่เบิกจ่ายต่ํามาก               
ในราวร้อยละ 5 ในสองไตรมาสกลางปี เป็นต้น 

ท้ังนี้ เมื่อพิจารณาทั้งหลักประสิทธิภาพภาพและประสทิธิผลเข้าด้วยกันแลว้ 5 หน่วยงานของมหาวิทยาลัย
ที่มีความโดดเด่นที่สุดในด้านการบริหารจัดการงบประมาณในรอบปี 2562 คือ วิทยาศาสตร์ฯ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา วิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ นิเทศศาสตร์ และครุศาสตร์  

ส่วนท่ี (3) ความคิดเห็นในคุณลักษณะและการบริหารงาน  
จากการสอบถามบุคลากรที่มีจํานวนเกินกว่าร้อยละ 60 ของกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง(Stakeholders) กับ

ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน ในส่วนที่เกี่ยวกับ (1) ด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร 3 ด้าน 
คือ วิสัยทัศน์ คุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และ (2) ด้านการบริหารงาน 4 ด้าน คือ ภาวะผู้นําและทีมงาน  
การบริหารหน่วยงาน การส่ือสารและเครือข่าย และการพัฒนาบุคลากร ปรากฏว่า ในส่วนของกลุ่มหน่วยงานที่มี
การเรียนการสอนและผลิตบัณฑิต คือ คณบดีคณะครุศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ อัญมณีศาสตร์ฯ                 
จะได้รับค่าน้ําหนักเฉลี่ย (Mean) ของความพึงพอใจที่มีต่อคณบดีในทั้ง 7 ด้าน ในระดับสูงสุด ในขณะที่ค่าน้ําหนัก
เฉลี่ยสูงสุดของหน่วยงานสนับสนุนที่ไม่มีการเรียนการสอน คือ ผู้อํานวยการของสํานักศิลปวัฒนธรรม และ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้รับค่าน้ําหนักความพึงพอใจสูงสุด  

เป็นที่น่าสังเกตุว่า การให้น้ําหนักคะแนนความพึงพอใจสูงแก่ผู้บริหารทุกหน่วยงานที่โดดเด่นเหล่าน้ี จะมี
ความใกล้เคียงกันในกลุ่มบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ปรากฏเป็นค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)              
ที่ค่อนข้างต่ํา แสดงถึงความน่าเชื่อถือของผลข้อมูลจากการสํารวจ ในขณะที่ผู้บริหารหน่วยงานที่ได้รับค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความพึงพอใจต่ํา จะมาจากความแตกต่างมากของการให้น้ําหนักคะแนน ปรากฏเป็นค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐานที่ค่อนข้างสูง หรืออีกนัยหนึ่ง มีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างมากในกลุ่มบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร
หน่วยงานเหล่านี้ อาทิเช่น เทคโนโลยีการเกษตร นิติศาสตร์ และสํานักบริการวิชาการ เป็นต้น 
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นอกจากนี้ การเปรียบเทียบน้ําหนักคะแนนความพึงพอใจในตัวผู้บริหารหน่วยงานระหว่างปีงบประมาณ 
2561 - 2562 ยังแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารของสํานักศิลปวัฒนธรรมฯ คณะนิเทศศาสตร์ คณะอัญมณีศาสตร์ฯ  
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับน้ําหนักคะแนนเพิ่มขึ้นมากที่สุดโดย
เปรียบเทียบ 

ส่วนท่ี (4) ความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน 
 ในส่วนของความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการดําเนินกิจการของหน่วยงานใน 3 ด้านหลัก อันได้แก่ 

ด้านการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และด้านกายภาพของคณะต่าง ๆ  น้ัน ปรากฏว่า คณะอัญมณีศาสตร์ฯ 
พยาบาลศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาการจัดการ เป็น 5 หน่วยงานที่นักศึกษา
ให้น้ําหนักคะแนนความพึงพอใจสูงสุดโดยเปรียบเทียบ ในขณะที่นักศึกษาให้คะแนนแก่คณะบัณฑิตวิทยาลัยสูงสุด
ในกลุ่มหน่วยงานที่สนับสนุนระบบบริหารจัดการศึกษา ทั้งนี้ โดยสอบถามจากจํานวนนักศึกษาอย่างน้อยคิดเป็น
ร้อยละ 30 ของนักศึกษาทั้งหมด  

นักศึกษายังได้ระบุข้อเสนอแนะและข้อสังเกตต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้บริหารของแต่ละ
หน่วยงานเป็นจํานวนมาก ทั้งท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการเรียนการสอน (Software) ด้านอาจารย์ หลักสูตร 
กิจกรรม และระยะเวลา รวมทั้งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอาคารสถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ (Hardware)  
อีกด้วย ดังท่ีไดป้รากฏอยู่ในรายงาน 

ส่วนท่ี (5) การนําข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมาไปปรับปรุงการบริหารงาน  
จากการพิจารณารายงานการประเมินผลการดําเนินงานในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา สภามหาวิทยาลัย    

ราชภัฎรําไพพรรณี ได้มีมติให้ขับเคลื่อนการพัฒนาใน 3 ประเด็นข้อเสนอแนะที่มีลําดับความสําคัญสูง ได้แก่                
(1) การสร้างความเข้าใจให้ตรงกันในการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (2) การเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสในพันธกิจ
อุดมศึกษาไทย (3) การทบทวนอุปทานและอุปสงค์การศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งปรากฏผลว่า หน่วยงานต่าง ๆ                     
ในมหาวิทยาลัย ได้ให้ความสําคัญในการพยายามปรับเปลี่ยนการพัฒนาตนเองตามประเด็นข้างต้นในระดับมากน้อย
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การปรับเปลี่ยนในระดับมหภาคของมหาวิทยาลัยยัง                
ไม่บรรลุผลดีนัก เพราะมีความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานระดับจุลภาคของแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน 
ทั้งในด้านความเข้าใจในกรอบแนวคิด สถานการณ์ปัญหา การแปลงสู่ภาคปฎิบัติ และนัยสําคัญของเป้าหมาย
โดยรวม จึงสมควรที่มหาวิทยาลัยจะได้มีการทบทวนและติดตามการดําเนินการเหล่านี้ให้ต่อเนื่องยิ่งขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ในการนําเสนอตัวอย่างบางโครงการหรือบางกิจกรรมที่สะท้อนการปรับเปล่ียนดังกล่าว            
จะมีทั้งลักษณะโครงการที่ได้แสดงผลสัมฤทธ์และไม่แสดงผลสัมฤทธ์ที่เกิดขึ้น จึงอาจจะกล่าวได้ว่า หน่วยงาน            
ส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยสามารถแสดงผลการดําเนินงานในเชิงประจักษ์ได้ แต่ยังไม่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมนัก 
และยังนําเสนอมาจากจํานวนโครงการตัวอย่างท่ีน้อยมากเท่านั้น  

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดเวทีเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งที่เป็นกลุ่ม
บุคคลากรภายในมหาวิทยาลัย (5 กลุ่ม)  และตัวแทนกลุ่มบุคคลภายนอก (8 กลุ่ม) ทําให้ได้รับทราบถึง                    
1) ข้อคิดเห็นในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย   เพ่ือการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินกิจการมหาวิทยาลัยที่ดี
ย่ิงขึ้น โดยเฉพาะจากมุมมองของกลุ่มบุคคลภายนอก ข้าราชการ และศิษย์เก่า 2) นัยสําคัญของความเสี่ยงและ 
การจัดการความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินกิจการมหาวิทยาลัยทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ โดยทั้งหมด
นี้ได้นําเสนอรายละเอียดไว้ในรายงานแล้วเช่นกัน 
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สรุปภาพรวมของผลการดําเนินงานในทุกส่วน 
 

สุดท้ายของรายงานฉบับนี้ ได้นําเสนอผลคะแนนรวมจากการประเมินท้ัง 5 ส่วนของ 16 หน่วยงาน               
เข้าด้วยกัน ซึ่งปรากฏว่า หน่วยงานส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณีมีผลการดําเนินงานที่ดีในปีนี้ และ
นับว่าดีขึ้นโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเมื่อพิจารณาจากคะแนนเต็ม 5.0 จะมีหน่วยงานที่ได้รับคะแนน
รวมทั้ง 5 ส่วนเกินกว่า 4.50 (จัดว่าเป็นระดับดีมาก) เป็นจํานวนถึง 8 หน่วยงาน และมีคะแนนระหว่าง 3.51 - 4.50 
(จัดว่าเป็นระดับดี) จํานวน 8 หน่วยงาน โดยแสดงได้ดังตารางที่ 78 

โดยท่ีหน่วยงานได้รับคะแนนรวมสูงสุด 3 อันดับแรกในประเภทที่มีการเรียนการสอน คือ ครุศาสตร์ 
วิทยาการจัดการ และนิเทศศาสตร์ และ 2 อันดับแรกในประเภทที่ไม่มีการเรียนการสอน คือ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา และสํานักศิลปวัฒนธรรม  ในขณะท่ีหน่วยงานได้รับคะแนนต่ําสุดโดยเปรียบเทียบในทุกหน่วยงานในปีนี้ 
ยังคงเป็นหน่วยงานเดิมที่ได้รับคะแนนต่ําสุดในปีท่ีผ่านมา แต่ก็ได้มีการพัฒนาผลคะแนนจากระดับปานกลางขึ้น
เป็นระดับดีในปีนี้คือ เทคโนโลยีการเกษตร และนิติศาสตร์  

คําอธิบายต่อผลการประเมินที่ดีเช่นนี้ นอกจากจะมาจากผลงานในรอบปีที่เกิดขึ้น จากการร่วมแรงร่วมใจ
ของคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยงาน รวมทั้งนักศึกษาและทุกภาคส่วนสังคมท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในทางใด
มางหนึ่งแล้ว ยังเกิดจากเหตุผลทางเทคนิคในการประเมินผล ที่ยังยึดอยู่ภายในกรอบข้อมูลและระบบการบันทึก
ข้อมูลที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะนํามาซึ่งภาพลวงตา (Illusion) ในบางลักษณะได้  

ในรายงานนี้ จึงใคร่ขอตั้งข้อสังเกตุบางประการจากภาพรวมของผลการประเมินดังกล่าวใน 3 ข้อคือ  
1) การประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานวิชาการระดับคณะ จะยังเป็นกลุ่มหน่วยงานเดิมท่ีมีผล

การประเมินเหมือนกันอย่างต่อเนื่องในรอบ 2 - 3 ปีที่ผ่านมาเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มคณะวิชาที่โดดเด่นก็ยังคง
รักษาระดับคะแนนไว้ได้เป็นอย่างดี จะมีเปลี่ยนแปลงเป็นบางหน่วยงานเท่านั้น นับเป็นการรักษาคุณภาพการทํางานท่ีดี
ของหลายหน่วยงานท่ีน่าชื่นชมและสมควรยกย่องเป็นแบบอย่างในมหาวิทยาลัย และที่จัดได้ว่า เป็นข้อมูลที่น่ายินดี
เช่นกันที่ในปีนี้ปรากฎชื่อหน่วยงานโดดเด่นในระดับดีมากที่มีความหลากมายมากขึ้น เช่น คณะวิทยาการจัดการ 
วิทยาศาสตร์ อัญมณีศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย  

2) สําหรับผลประเมินการดําเนินงานของสํานักและสถาบันต่าง ๆ ล้วนได้รับคะแนนในระดับดีมากเป็น
ส่วนใหญ่ ยกเว้นสํานักบริการวิชาการ ซึ่งได้ระดับดี แต่ก็ล้วนแสดงถึงภาพรวมของการดําเนินงานเป็นที่น่าพอใจ
ของหน่วยงานที่ไม่ได้ผลิตบัณฑิตโดยตรง แต่สร้างผลงานในเชิงสนับสนุนและผลงานในเชิงคุณค่าต่อสังคมท้องถิ่น             
ส่อเป็นนัยให้เห็นว่า หากจะได้รับการส่งเสริมให้ความสําคัญอย่างจริงจังมากขึ้น จะสามารถพัฒนาศักยภาพ                 
ให้กลายเป็นจุดแข็ง ในผลการดําเนินงานที่มีคุณค่าต่อสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณีได้เช่นกัน อาทิ 
สํานักศิลปวัฒนธรรม และสํานักบริการวิชาการ 

3) เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย มาจากฐานข้อมูลและกรอบ
การรวบรวมข้อมูลเดิม ซึ่งเมื่อพิจารณาในแนวทางเชิงระบบ (System Approach) คือ ทรัพยากรที่ใช้(Inputs) 
โครงการท่ีดําเนินงาน (Project) ผลผลิตทีได้รับ (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบในระยะยาว 
(Impact) จะเห็นได้ว่า การประเมินผลจะเน้นหนักที่ทรัพยากรที่ใช้ จํานวนโครงการ และผลผลิตในระยะสั้น           
ที่เกิดขึ้น แต่ยังไม่สามารถครอบคลุมถึงผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย            
จึงอาจจะเป็นไปได้ว่า ดัชนีชี้วัดผลการประเมินจะไม่สามารถสะท้อนถึงความสําเร็จที่แท้จริงเท่าที่ควร รวมทั้ง
อาจจะไม่สื่อถึงผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาท้องถิ่นจากการดําเนินงานของมหาวิทยาลยัเท่าที่ควร อีกด้วย 
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ตารางที่ 78 สรุปการประเมนิผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

หนว่ยงาน/ผู้รับการประเมนิ 
(ตามหลักการและกรอบการติดตาม 

ประจําปี พ.ศ. 2562) 

ส่วนที่ 1
(40%)

ส่วนที่ 2 
(20%) 

ส่วนที่ 3
(20%)

ส่วนที่ 4
(10%)

ส่วนที่ 5
(10%)

รวม
(100%) 

คะแนน
เต็ม 5 

ระดับ
คุณภาพ

มหาวิทยาลัย 38.37 18.39 15.16 8.22 8.06 88.20 4.41 ดี 
คณบด ี/ ผู้อํานวยการ 
1. คณะครุศาสตร ์ 38.35 19.72 18.12 8.26 9.00 93.45 4.67 ดีมาก
2. คณะมนุษยศาสตร์ฯ 35.23 19.31 16.28 8.34 9.00 88.16 4.41 ด ี
3. คณะวิทยาการจัดการ 39.06 19.69 16.60 8.48 9.00 92.83 4.64 ดีมาก
4. คณะวิทยาศาสตร์ฯ 36.67 20.00 16.56 8.06 9.00 90.29 4.51 ดีมาก
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 37.70 19.49 11.80 8.50 6.00 83.49 4.17 ด ี
6. คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 38.61 18.30 16.80 8.56 7.00 89.27 4.46 ด ี
7. คณะนติิศาสตร์ 36.81 17.49 13.00 7.96 9.00 84.26 4.21 ด ี
8. คณะนิเทศศาสตร ์ 39.28 19.82 16.08 8.10 9.00 92.28 4.61 ดีมาก
9. คณะวิทยาการคอมพิวเตอรฯ์ 38.06 19.97 16.48 8.02 7.00 89.53 4.48 ด ี
10. คณะอญัมณีศาสตรฯ์ 38.76 19.51 17.48 8.84 7.00 91.59 4.58 ดีมาก
11. บัณฑิตวิทยาลัย 39.86 17.70 16.92 8.16 9.00 91.64 4.58 ดีมาก
12. สํานักวิทยบริการฯ 39.58 18.25 15.80 7.72 7.00 88.35 4.42 ด ี
13. สํานักงานอธิการบด ี 38.43 19.47 15.56 7.44 9.00 89.90 4.50 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

ผู้อํานวยการ 
14. สถาบันวิจัยและพัฒนา 49.86 19.99 16.56  9.00 95.41 4.77 ดีมาก
15. สํานักศิลปวัฒนธรรมฯ 49.86 19.19 18.28   7.00 94.33 4.72 ดีมาก
16. สํานักบริการวิชาการ 49.86 18.21 13.84   7.00 88.91 4.45 ด ี

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 
ลําดับที่ 14 - 16 มีการประเมิน 4 ส่วน ตามหลักการและกรอบการติดตามฯ ประจําปี พ.ศ. 2560 ได้แก่ ส่วนท่ี 1 การประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 50) ส่วนท่ี 2 การประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ร้อยละ 20) ส่วนที่ 3 
การประเมินผลความพึงพอใจต่อการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อํานวยการ (ร้อยละ 20) และส่วนท่ี 4 การประเมินผลการนําข้อเสนอแนะ
ไปปรับปรุงการบริหารงาน (ร้อยละ 10) 
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ข้อเสนอแนะจากรายงานประเมินผล 
 

จากข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อสังเกต ที่เกิดจากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา บทสุดท้ายของ
รายงานฉบับนี้ จึงได้รวบรวมและกลั่นกรองข้อเสนอแนะออกมาเป็นประเด็นหลัก (Key Issues) เพ่ือการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีให้ก้าวหน้าและย่ังยืนย่ิงขึ้น ภายใต้ปรัชญามหาวิทยาลัยที่จะดํารง
ไว้ซึ่งการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในท่ามกลางสภาพแวดล้อมของการอุดมศึกษาของไทยและของ
โลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดังมีประเด็นหลักดังต่อไปนี้คือ  

(1)  การเน้นยํ้าความเข้าใจร่วมกันในความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนบริบทอุดมศึกษา  
(2)  การให้ความสําคัญต่อพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยจากทุกหน่วยงานในสังกัด  
(3)  การสร้างเวทีในการทํางานให้สะท้อนถึงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ  
(4)  การสร้างฐานข้อมูลเพื่อติดตามและบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
(5)  การเร่งประชาสัมพันธ์ถึงศักยภาพและโอกาสของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคมท้องถิ่น  
(6)  การระดมความคิดเพื่อสร้างความต่อเนื่องของการบริหารจัดการในแต่ละหน่วยงาน  
(7)  การส่งเสริมโอกาสการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจการมหาวิทยาลัย  
(8)  การสร้างระบบติดตามการนําผลการประเมินของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์จริง  
(9)  การพิจารณาใช้ประโยชน์ผลการประเมินเชิงเปรียบเทียบอย่างสร้างสรรค์ 
ประเด็นข้อเสนอแนะเหล่านี้ เป็นเพียงแนวความคิดหลักที่ค้นพบจากการประเมินผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 

ที่มหาวิทยาลัยและทุกหน่วยงานสามารถทําความเข้าใจและนําไปประยุกต์ใช้ได้กับการดําเนินงานได้ตามความ
เหมาะสม จึงจะไม่มีรายละเอียดในแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเฉพาะหน่วยงาน หากแต่ควรนําไปตีความ จัดลําดับ
ความสําคัญ และประยุกต์ใช้สําหรับแต่ละหน่วยงานเอาเอง  

อย่างไรกด็ี ในแต่ละประเด็นข้อเสนอแนะ จะมีรายละเอียดขยายความโดยสังเขปไว้ดังต่อไปนี้  
 
(1) การเน้นย้ําความเข้าใจร่วมกันในความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนบริบทอุดมศึกษา 
ประเด็นพื้นฐานในการพัฒนาการอุดมศึกษาไทยทั้งหลายในปัจจุบัน รวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฎ                  

รําไพพรรณี ก็คือ ความจําเป็นที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ จะต้องเข้าใจและตระหนักให้ตรงกันถึงเหตุผล               
ที่ทุกมหาวิทยาลัยต้องมาถึงจุดท่ีต้องทบทวนสถานภาพ (Status) และศักยภาพ (Potential) ที่แท้จริงของตน                
เพ่ือวางแผนปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาบริบทต่างๆของการอุดมศึกษาให้เหมาะสมต่อไปในอนาคต ความจําเป็น
เช่นนี้ยังแบ่งออกเป็นสองระดับคือ  

1) บริบทเชิงมหภาคจากการจัดการด้านอุปสงค์ (Demand Side Approach) เช่น โลกาภิวัฒน์และ
การศึกษาในปัจจุบัน การใช้ประโยชน์กระแสความนิยม ค่านิยมในการศึกษา การสร้างความเชื่อมั่นในมหาวิทยาลัย
ให้แก่นักศึกษา ทิศทางการทํางานของบัณฑิต การทดแทนของเทคโนโลยีต่อบัณฑิต การแข่งขันกับการศึกษานอก
ระบบ และการแก้ไขผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อการศึกษา เป็นต้น ซึ่งนับว่า ไม่ง่ายนักในการดําเนินงาน
เพราะล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ควบคุมได้ยาก 
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2) บริบทจุลภาคจากการจัดการด้านอุปทาน (Supply Side Approach) เช่น การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการบริหาร การรื้อปรับสาขาและรายวิชา การพัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนการสอน  
การประยุกต์วิชาการจากการปฏิบัติจริง การมีส่วนร่วมของวิทยากรภายนอก ตลอดจนการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ
ของหน่วยงานจากศักยภาพที่แท้จริงและใช้โอกาสการมีส่วนร่วมจากท้องถิ่น เป็นต้น 

ความจําเป็นที่บุคลากรผู้บริหารในระดับมหาวิทยาลัยและในระดับหน่วยงาน จะต้องสํารวจตรวจสอบ
ตนเองและระดมความคิด ตลอดจนการมีส่วนร่วมจากทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นพันธกิจสําคัญท่ีทุกหน่วยงาน       
ทุกระดับจะต้องจัดเวทีระดมความคิดด้วยความเข้าใจที่ตรงกัน เพื่อสร้างแผนยุทธศาสตร์และแผนดําเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถมองเห็นภาพรวมและภาพย่อยของการพัฒนาในอนาคต และสามารถประเมินผลความสําเร็จ
และล้มเหลวที่ตามมาได้ 

สถานการณ์ที่นับว่าวิกฤติที่สุดอย่างหนึ่งในวงการอุดมศึกษาไทยคือ การท่ีบุคลากรในมหาวิทยาลัย มีความ
เพิกเฉยต่อการสร้างความเข้าใจและความตระหนักร่วมกันในความเปลี่ยนแปลงที่จําเป็น โดยยังถือแนวทางปฏิบัติ
แบบเดิม ๆ ที่ไม่ยอมปรับเปลี่ยน ภายใต้กรอบความคิดที่ว่า แม้ปัจเจกจะไม่ปรับเปลี่ยนสิ่งใดเลย ก็จะยังสามารถ
ดํารงตนจนอยู่ได้ภายใต้วัฒนธรรมการทํางานระบบราชการหรือการเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ไม่มีการให้โทษและ
ให้คุณที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 
(2) การให้ความสําคัญต่อพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยจากทุกหน่วยงานในสังกัด  
จากภาพรวมของการประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในปีนี้และในรอบหลายปีที่ผ่านมา               

จะเห็นผลการประเมินได้ชัดเจนอย่างหนึ่งว่า ผลงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยจะจัดอยู่ในระดับที่ดีตลอดมา 
หากแต่ผลงานของแต่ละหน่วยงานในสังกัดจะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ทั้งในรูปของการกระจายผลงาน
ตามยุทธศาสตร์พระราโชบายทุกด้านให้ท่ัวถึง หรือการกระจายผลงานในโครงสร้างพันธกิจตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาด้านต่าง ๆ ให้สมดุลพอสมควร ยังสามารถจะพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก ซึ่งแสดงถึงว่า การดําเนินกิจการของ
มหาวิทยาลัยนั้นควรมีลกัษณะเป็นการพัฒนา (Development) อย่างแท้จริงมากขึ้น มิใช่เป็นเพียงการบรรลุเป้าหมาย
การสร้างความเจริญเติบโต (Growth) ในดา้นใดด้านหนึ่งเท่านั้น 

ความเข้าใจในเป้าหมายรวมของมหาวิทยาลัยและนํามาแปลงลงสู่เป้าหมายย่อยของแต่ละหน่วยงาน
อย่างสมดุลและทั่วถึงตามศักยภาพ จึงนับเป็นประเด็นสําคัญที่ทุกหน่วยงานควรจะได้นําไปพิจารณาและให้ความ
ร่วมมือภายใตก้รอบดําเนินงานของตน ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายในเชิงปริมาณ หรือเป้าหมายที่เป็นเชิงคุณภาพ แต่ละ
หน่วยงานก็สามารถมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายโดยรวมของมหาวิทยาลัยได้ หากจะมีความเข้าใจความร่วมมือ
จากระดับหน่วยงาน และมีการสนับสนุนติดตามจากระดับมหาวิทยาลัยท่ีดีพอ 

ทุกฝ่ายต้องตระหนักว่า ผลงานเป้าหมายรวมของมหาวิทยาลัยจะเกิดขึ้นได้ดีมากน้อยเพียงใด ต้องมาจาก
ผลรวมของเป้าหมายผลงานของทุกหน่วยงานที่รวมพลังเข้าด้วยกัน 

 
(3) การสร้างเวทีในการทํางานให้สะท้อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ  
การพิจารณาสร้างเวทีในการทํางาน (Working Platform) ให้มีความหลากหลายในรูปแบบ ถือเป็น

ยุทธศาสตร์ที่สําคัญของสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะภายใต้ยุทธศาสตร์เพื่อผลิตและพัฒนาครู 
ให้มีความลึกซึ้งและกว้างขวางมากขึ้น และยุทธศาสตร์การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จากการสร้างผลงาน
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บริการทางวิชาการขึ้นมาทดแทนการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตซึ่งมีแนวโน้มจะลดลง จะสะท้อนถึงการทํางาน
ในบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏแบบใหม่ที่ชัดเจน นั่นคือ การผลิตและพัฒนาครู หรือการสร้างงานวิจัย อบรม 
เผยแพร่ เพื่อพัฒนาในมิติต่าง ๆ ตามความต้องการของท้องถิ่น (Community Demand) ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบต่าง ๆ 
ของการสร้างครูหรือวิทยากรในชุมชน กลุ่มวิชาชีพ ภาคส่วนราชการ และธุรกิจประเภทต่าง ๆ ของสังคม                  
ใน จ.จันทบุรี ก็ล้วนสามารถนํามาสร้างเป็นโครงการในยุทธศาสตร์ และสามารถจะประเมินมูลค่าผลงานเหล่านี้
ออกมาเป็นปริมาณและมูลค่าได้เช่นเดียวกันกับการผลิตบัณฑิต  

ตัวอย่างสว่นผสมภาคส่วนต่างๆ ที่น่าจะเกิดขึ้นในเวทีการทํางานของ จ.จันทบุรี อาจจะมีอาทิเช่น 
- การผลิตทางการเกษตร + การตลาด + ธุรกิจ = ครู/วิทยากรเกษตร/เกษตรกรมืออาชีพ  
- การบริหารจัดการ + ประวัติศาสตร์ + การท่องเที่ยว = ผู้นําภูมิสังคมชุมชน/การท่องเที่ยวชุมชน 
- พยาบาลศาสตร์ + ชุมชน + องค์กรท้องถิ่น = ผู้นําสาธารณสุขชุมชน/จิตอาสา/อาสาสมัครสุขภาพ 
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น  + สมุนไพร + เทคโนโลยี = ปราชญ์ยาพื้นบ้าน/ปราชญ์อาหารพื้นบ้าน/เชฟอาหารท้องถิ่น 
- รัฐศาสตร์ + เศรษฐศาสตร์ + บริหารจัดการ = นักปกครอง/ข้าราชการ/ผู้นําองค์กรชุมชน  
ตัวอย่างของคณะวิชาที่สามารถประยุกต์การทํางานในเวทีใหม่ๆตามยุทธศาสตร์นี้ได้เป็นอย่างดี เช่น               

ครุศาสตร์ วิทยาการจัดการ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พยาบาลศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็นต้น  
 
(4) การสร้างฐานข้อมูลเพื่อติดตามและบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
จากข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณในรอบปีที่เห็นได้ จะเห็นได้ว่า หากผู้บริหารจะมีการสร้างระบบติดตาม

และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีที่ดี (Budget Planning and Monitoring) รวมทั้งจัดทําฐานข้อมูล                
ที่ครบถ้วนทันสมัย (Big data) ในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงาน จะทําให้สามารถมองเห็น
ความสัมพันธ์ของปริมาณงบประมาณที่ใช้ ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น และวินัยในการเบิกจ่ายงบประมาณได้ดีขึ้น 
ทั้งในแง่ภาพรวมของยอดงบประมาณที่ใช้จริง (ประสิทธิผล) และการกระจายเบิกจ่ายในแต่ละรายไตรมาส 
(ประสิทธิภาพ) ของโครงการต่าง ๆ ตามแผน เป็นการเพิ่มระดับธรรมาภิบาลของหน่วยงานให้ชัดเจนและมองเห็น
ความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณของรัฐ   

การมีระบบติดตามการเบิกจ่ายและฐานข้อมูลที่ดีในระดับหน่วยงาน คณะ สํานัก และสถาบันยังสามารถ
เชื่อมโยงให้เห็นภาพรวมของสถานการณ์การเงินการคลังในระดับมหาวิทยาลัยได้ชัดเจน ทั้งจะต้องไม่ลืมว่า การมี
ระบบแต่ไม่ได้นํามาใช้อย่างจริงจัง ย่อมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ การมีระบบที่ดีจึงจะต้องนําออกมาปฎิบัติจริง              
และพัฒนาปรับปรุงระบบนั้น ๆ อยู่ตลอดเวลาอีกด้วย  

โดยเฉพาะในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งประเทศไทยมีสถานการณ์เฉพาะหน้าเกิดขึ้นมากมาย ทําให้เกิด             
การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า จําเป็นที่มหาวิทยาลัยต้องติดตามระเบียบกฏเกณฑ์ทางการคลังใหม่ ๆ ที่นํามา
ประยุกต์ใช้ในกรณีพิเศษเช่นน้ี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยได้ 
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(5) การเร่งประชาสัมพันธ์ในศักยภาพและโอกาสของมหาวิทยาลัยต่อสังคมท้องถิ่น 
ตามปรัชญาหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฎที่จะเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นน้ัน นอกจาก

มหาวิทยาลัยจะผลิตผลงานทั้งบัณฑิตและงานวิจัยด้านต่าง ๆ อย่างมีนัยสําคัญแล้ว สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามไปก็คือ 
ข้อมูลผลงานต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องเป็นที่รับทราบ รับรู้ และเป็นที่ตระหนักในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมท้องถิ่นอย่าง
กว้างขวางอีกด้วย การเร่งทําการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เข้าถึงท้องถิ่นอย่างแท้จริง เพื่อความเข้าใจถึงโอกาสและ
ศักยภาพของการมีส่วนร่วมที่จะใช้ประโยชน์มหาวิทยาลัยราชภัฎ จึงเป็นหัวใจของผลสัมฤทธ์ิในผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี เช่นกัน 

- กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงท้องถิ่นควรจะได้ดําเนินการร่วมกันในระดับมหาวิทยาลัย มากกว่า
จะดําเนินการในระดับแต่ละหน่วยงาน เพราะจะเกิดการประหยัดต่อหน่วย (Economy of Scale) คือ เกิดต้นทุน
เฉลี่ยต่ําลงและมีภาพลักษณ์น่าเชื่อถือมากกว่า 

- มหาวิทยาลัยตอบโจทย์ให้ได้ว่า ทําอย่างไรจะให้ท้องถิ่นสามารถจดจําได้ว่า ในแต่ละรอบปีนั้น 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมีผลงานท่ีโดดเด่นอะไรบ้างและเป็นโอกาสในการใช้ประโยชน์แก่ท้องถิ่นอย่างไร 

- การสร้างความรู้สึกรัก ภาคภูมิใจ และความเป็นเจ้าของ (Sense of belonging)  แก่ประชาชน                
ทุกภาคส่วนใน จ.จันทบุรี ที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี เป็นภารกิจหนึ่งที่จะต้องไม่มองข้ามไป 

       
(6) การระดมความคิดเพื่อความต่อเนื่องของการบริหารจัดการในแต่ละหน่วยงาน   
การประเมินผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่ผ่านมา สามารถมองเห็นได้ชัดเจนว่า ผู้บริหาร

หน่วยงานระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยคือ อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการ ตลอดจนทมีงานบริหาร 
เป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการขับเคลื่อนหน่วยงานสู่ความสําเร็จ หากแต่เมื่อถึงวาระเปลี่ยนตัวผู้บริหารในระดับ
ต่าง ๆ ดังกล่าว โครงการหรือกิจกรรมที่ดีจํานวนมากก็จะขาดความต่อเนื่องจากผู้บริหารและทีมงานชุดใหม่ การ
เตรียมสร้างผู้นําหน่วยงาน แนวทางการสานต่อโครงการที่ดหีรือกิจกรรมท่ีดีอันเป็นประโยชน์ให้ยั่งยืนในหน่วยงาน 
จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่จําเป็นอย่างย่ิงของทุกหน่วยงานจะต้องตระหนักถึง 

- การสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มากที่สุด ตั้งแต่เริ่มต้นการดําเนินงาน ในทุกโครงการหรือ          
ทุกกิจกรรมในหน่วยงานเป็นกลยุทธ์ที่จําเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน เพ่ือรับประกันว่า โครงการที่ดีในคณะผู้บริหาร
ชุดปัจจุบันจะได้รับการสานต่อในคณะผู้บริหารชุดต่อไป 

- การลดอคติและช่องว่างทางความคิดระหว่างกลุ่มบุคลากรในหน่วยงาน นับเป็นกับดักแห่งความสําเร็จ
ไม่ให้เกิดความต่อเนื่องในความสําเร็จของหน่วยงาน จึงเป็นโจทย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณีในทุกระดับ 
ที่จะต้องก้าวข้ามไปให้ได้ 

 
(7) การส่งเสริมโอกาสการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจการมหาวิทยาลัย  
ในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี จะต้องไม่ลืมว่า ปัจจัยนําเข้า (Input) และ

ผลผลิตที่เกิดขึ้น (Output) ท่ีเป็นหลักในกระบวนการทํางานคือ นักเรียน นักศึกษา ซึ่งในระยะต่อมาก็คือ บัณฑิต 
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่ออกไปทํางานในสังคมจริง การจะวางแผนใด ๆ จึงจะต้องไม่หลงลืมว่า ได้ตรงตาม
ความต้องการของกลุ่มบุคคลขนาดใหญ่ที่สุดนี้แล้วหรือไม่ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การตีโจทย์การวางแผนการศึกษาให้
ตรงกับความต้องการของนักศึกษาให้มากที่สุด จะเป็นประเด็นสําคัญย่ิงของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและอนาคต 
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โอกาสการมีส่วนร่วมพัฒนาในกิจการมหาวิทยาลัย จึงอาจจะมาจากการที่มหาวิทยาลัยเองจะมี
แนวนโยบายส่งเสริมให้โอกาสแก่กลุ่มนักศึกษาและศิษย์เก่า ได้เข้ามามีส่วนร่วมระดมความคิดและร่วมดําเนินงาน
ให้มากขึ้น อาทิเช่น 

- การออกแบบหลักสูตรและรายวิชาตามความสนใจของผู้เรียน จึงอาจจะมาจากการระดมความคิดเห็น
ของผู้เรียนโดยตรงทั้งในปัจจุบัน (นักศึกษา) ในอดีต (บัณฑิต) และในอนาคต (นักเรียน) เพื่อระดมข้อมูลและ               
ความคิดเห็นมาใช้ในการวางแผนของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

- การจัดหากลุ่มผู้เรียนที่มีความสนใจ กลุ่มผู้มีศักยภาพท่ีจะเข้ามาศึกษาหรือกลุ่มผู้ที่มีโอกาสจะใช้
ประโยชน์องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ก็อาจจะมาจากการชี้แนะหรือการสนับสนุนของนักศึกษาหรือศิษย์เก่าก็ได้เช่นกัน 

- นอกจากนี้ การออกแบบระบบการเรียนการสอน การจัดวันเวลาเรียน การมีระบบสินเชื่อการศึกษา 
การผ่อนผันค่าเล่าเรียน การระดมทุนสนับสนุนการศึกษา การฝึกทํางานจริงในการเกษตร ธุรกิจ องค์กร หรือ               
ภาคส่วนต่าง ๆ ของท้องถิ่น กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ในสังคม การจัดหาวัสดุอุปกรณ์หรือพัฒนาอาคาร
สถานที่ ฯลฯ ก็ล้วนแล้วแต่สามารถเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมจากนักศึกษาและศิษย์เก่าได้ทั้งสิ้น มหาวิทยาลัยจึงควร
หาทางสร้างและใช้ประโยชน์ระบบเครือข่ายที่ดีเช่นนี้ให้มั่นคง 

 
(8) การสร้างระบบติดตามการนําผลการประเมินของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์จริง  
ข้อเสนอแนะอย่างหนึ่งที่เคยนําเสนอไว้ในปีที่ผ่านมาเป็นการนําร่องคือ การพิจารณานําผลการประเมิน              

ไปใช้ประโยชน์จริง ซึ่งปรากฏว่า ได้รับสัญญาณที่ดีตอบรับจากแทบทุกหน่วยงานในการนําเสนอตัวอย่าง                   
บางโครงการ ที่ดําเนินงานสะท้อนถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม จะมีเพียง                 
บางโครงการหรือบางยุทธศาสตร์ที่ได้รับการนําเสนอขึ้นเป็นตัวอย่างเท่านั้น หากแต่ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ยังไม่มี
การนําไปประยุกต์ใช้จริงอย่างกว้างขวางเป็นรูปธรรม ผลการประเมินในประเด็นนี้ท่ีดูเหมือนได้รับการตอบสนอง
และมีผลคะแนนที่ดีจากบางโครงการท่ีนําเสนอ จึงแฝงไว้ด้วยภาพลวงตาจากสถานการณ์จริงที่มีโครงการต่าง ๆ
จํานวนมากของแต่ละหน่วยงาน 

การสร้างระบบการทํางานเพื่อติดตามรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์ผลการประเมินให้ครอบคลุมมากขึ้น 
จึงเป็นภาระงานที่สมควรจะนํามาพิจารณาอีกคร้ังหนึ่งว่า ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความพร้อมหรือมีความเต็มใจ
ที่จะร่วมมือ  ในการสร้างระบบติดตามการใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างเข้มแข็งเพียงใดแค่ไหน และ
ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยมีความจริงจังในการสนับสนุนการนําผลการประเมินไปประยุกต์ใช้มากน้อยเพียงใด  

ที่สําคัญจะต้องไม่ลืมว่า ผู้ที่จะทําหน้าที่ติดตามและประเมินผลผู้อื่น ต้องพร้อมจะได้รับการติดตามและ
ประเมินผลตนเองด้วยเช่นกนั  
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(9) การพิจารณาใช้ประโยชน์ผลการประเมินเชิงเปรียบเทียบอย่างสร้างสรรค์ 
จากการที่รายงานฉบับนี้ ได้ทําการวิเคราะห์และแสดงลําดบัเปรียบเทียบ (Ranking) ในค่าดัชนีประเมินผล

ด้านต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ทําให้สามารถมองเห็นนัยสําคัญและลําดับความโดดเด่นมากน้อยได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น แต่การนําลําดับการเปรียบเทียบเช่นนี้ไปใช้ประโยชน์ อาจจะกระทําได้โดยตรงในบางดัชนีที่อยู่บน 
พื้นฐานข้อมูลเดียวกัน หรืออาจจะต้องกระทําโดยอ้อมคือ ต้องพิจารณาอคติท่ีสามารถเกิดขึ้นในการจัดลําดับ
เปรียบเทียบจากการมีพื้นฐานข้อมูลท่ีแตกต่างกัน เช่น เกณฑ์วัดคะแนนที่แตกต่างกันตามคุณลักษณะของหน่วยงาน 
จํานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกันมาก หรือตัวผู้บริหารหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เป็นต้น  

การนําผลการประเมินมาเปรียบเทียบโดยตรงระหว่างหน่วยงาน จึงจะต้องคํานึงถึงอคติดังกล่าวด้วยความ
ระมัดระวัง มิให้เกิดความรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรม ความท้อแท้ใจ หรือเกิดผลกระทบย้อนกลับในเชิงลบ                  
ต่อมหาวิทยาลัย ในขณะเดียวกัน ก็ควรจะส่งเสริมการคิดอย่างสร้างสรรค์ในการพิจารณาใช้ประโยชน์ผลการ
ประเมิน เช่น  

- นําผลการประเมินของแต่ละหน่วยงานในรอบหลายปีมาเปรียบเทียบกัน เพื่อวิเคราะห์ถึงการ
เปลี่ยนแปลงหรือการไม่เปลี่ยนแปลงในเชิงพลวัตรของหน่วยงานตนเอง เพื่อส่อให้เห็นแนวโน้มที่ควรปรับปรุง              
โดยพยายามไมใ่ห้มีอคติถึงตัวบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

- สร้างเวทีจัดการความรู้ (Knowledge management) ในระหว่างผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสําเร็จและความล้มเหลวเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการ โดยเฉพาะบทเรียนรู้              
ที่ถ่ายทอดจากผู้บริหารหน่วยงานที่โดดเด่นในแต่ละปี 
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บทสรุปของรายงานประเมินผล 
 

โดยสรุปแล้ว รายงานฉบับนี้เป็นการนําเสนอผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2562 เพื่อคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จะได้มีชุดข้อมูลแสดงผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้นอีกชุดหนึ่ง ท่ีสามารถนําไป
พิจารณาใช้ประโยชน์และปรับเปลี่ยนการดําเนินงานในปีถัดไป เพื่อที่จะวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามศักยภาพ
และความเป็นไปได้ที่ค้นพบ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ได้บ้างไม่มากก็น้อยสําหรับการดํารงอยู่ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
รําไพพรรณีในวงการอุดมศึกษาไทย ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีความท้าทายมากมาย ให้สมกับเป็น
สถาบันการศึกษาชั้นสูงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของประเทศ ซึ่งหมายถึงโดยรวมคือ การเป็นแหล่งองค์ความรู้ท้องถิน่ 
การผลิตบัณฑิต และการสร้างงานวิจัยพัฒนา เพื่อสร้างความเจริญและความมั่นคงที่แท้จริงของสังคมท้องถิ่นและ
สังคมไทยโดยรวมที่จะตามมา 

รายงานฉบับน้ี ยังได้นําเสนอแนวคิดเป็นประเด็นข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ             
รําไพพรรณี เพื่อคณะผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ท้ังระดับมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก และสถาบัน จะได้นําไปพิจารณา
และใช้ประโยชน์ โดยเชื่อมโยงกับคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนถึงนักศึกษา นักเรียน และศิษย์เก่า 
หรือครอบคลุมภาคส่วนสังคมต่าง ๆ ใน จ.จันทบุรี ที่จะนําไปพิจารณาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานได้ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะการสร้างแผนยุทธศาสตร์และแผนดาํเนินงานที่ตั้งอยู่
บนข้อเท็จจริง ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในสังคมท้องถิ่นให้มากที่สุด   

อย่างไรก็ตาม หลักการประเมินผลที่ดีที่สุดของปรัชญามหาวิทยาลัยราชภัฎนั้น แม้ว่าจะปรากฏผลการ
ดําเนินงานอยู่ในรูปข้อมูล คะแนน หรือดัชนีชี้วัดที่ยอดเยี่ยมเพียงใดก็ตาม หากแต่ถ้าสังคมท้องถิ่นยังมีปัญหา
มากมายที่ไร้การแก้ไขอย่างจริงจัง กลุ่มประชาชนอาชีพต่าง ๆ ยังไม่มีการพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า ศักยภาพ
ของฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาต่าง ๆ ยังถูกมองข้ามคุณค่าไป และการบริหารจัดการของบริบทภาคส่วนต่าง ๆ 
ในจังหวัด ยังขาดหลักประสิทธิภาพประสิทธิผลในทางวิชาการ ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎ                
ก็ดูเสมือนว่า ยังจะต้องถูกประเมินผลให้มีการแก้ไขปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนการพัฒนาอยู่ตลอดไปเป็นธรรมดา 
เป็นพันธกิจหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยที่คณะผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่ายทุกคน จะต้องยอมรับ  

เพราะหากสังคมท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฎแห่งใด ยังไม่มีการพัฒนาที่อยู่ในแนวทาง
ความย่ังยืน ผู้คนยังไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีพอสมควร และท้องถิ่นยังไม่ตระหนักและไม่มีส่วนร่วมในผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ ตราบนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฎแห่งนั้นก็ยังไม่อาจถือได้ว่า มีการดําเนินงานที่ประสบ
ความสําเร็จน่าชื่นชม เพราะแท้จริงแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลที่แท้จริงของมหาวิทยาลัยราชภัฎทุกแห่ง     
ก็คือ ประชาชนในท้องถิ่นทั่วประเทศไทย นั่นเอง 

 
 
 

 


