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  VK50/กลองนาวี/รายงานประเมินผลสมัฤทธ์ิ/napa 

รายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของประเด็นยุทธศาสตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

___________________ 
 

  กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง รวมกับคณะกรรมการประสานงานและ
ติดตามแผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดําเนินการศึกษาและวิเคราะหเรงรัดและติดตามการดําเนินการใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพ่ือผลักดันใหบรรลุเปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร  ดังนี้ 
 

  1. กรอบแนวทางการวิเคราะห และประเมินผลสัมฤทธิ์ 
   แนวทางการวิเคราะหและประเมินผลสัมฤทธิ์ ของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 กําหนดเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
   1.1 การศึกษาขอมูลและวิเคราะหภารกิจหลักของแตละหนวยงานของมหาวิทยาลัย โดยจัดสรร
งบประมาณเพ่ือดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ซ่ึงจําแนกเปนประเภทกลุมภารกิจตามพันธกิจหลักและ
สนับสนุนใหกับหนวยงานตาง ๆ  
   1.2 การจัดทํากรอบแนวทางในการประเมิน โดยการติดตามผลการดําเนินงานและจัดเก็บขอมูล
ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในรอบ 7 เดือน และ 12 เดือน เพ่ือการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   1.3 การสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ พรอมขอเสนอแนะจากขอมูลผลการดําเนินงานในรอบ 
12 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
   
   
 

  โดยในการดําเนินการใชวิธีการรวบรวมขอมูลจาก แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/การรายงาน การ
ปฏิบัติงาน และผลการเบิกจายงบประมาณของหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ภายใตยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท้ังงบประมาณแผนดิน งบประมาณรายจายจากรายได และ
งบประมาณหนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
  2. การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
  3. วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
  4. สงเสริมขีดความสามารถในภูมิภาคอาเซียน 
  5. การพัฒนาการบริหารเพ่ือความม่ันคง 
  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของประเด็นยุทธศาสตร วิเคราะหจากผลการดําเนินงานผานการดําเนินการ
ในลักษณะของโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ท่ีมีการคัดกรองและคัดเลือก แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสําคัญและ
สอดคลองกับยุทธศาสตรเพ่ือพิจารณาเขาสูกระบวนการประเมินผานตัวกําหนดเปาประสงคและตัวชี้วัด โดยระดับ
คะแนนท่ีไดรับจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ เปนดังนี้ 
 
 
 
 

2. การประเมินผล 3. การสรุปผลการประเมิน 1. การศึกษาและวิเคราะห 
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ตารางท่ี 1 ระดับคะแนน 
 

ระดับคะแนน  ความหมาย 
4.51 ข้ึนไป - การดําเนินงานเปนท่ียอมรับ เหนือกวาความคาดหวัง (EP) 

     Exceptional Performance 
3.51-4.50 - การดําเนินงานประสบผลสําเร็จ เปนไปตามคาดหวัง (SP) 

     Successful  Performance 
2.50-3.50 - การดําเนินงานสวนใหญเปนไปตามเปาหมาย มีต่ํากวาความคาดหวังบาง (DP) 

  Developing  Performance 
ต่ํากวา 2.50 - การดําเนินงานยังไมเปนไปตามเปาหมาย ต่ํากวาความคาดหวัง (NP) 

  Not Meeting Performance Expectation 
อางอิงจาก : National HRD Network และสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคกรมหาชน) 
 

  2. การประเมินผลของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ภาพรวม 
   ผลประเมินผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง อยูระดับคะแนนเฉลี่ย 3.74 จาก
จากคะแนนเต็ม 5.00 แสดงใหเห็นวาการดําเนินงานประสบความสําเร็จ เปนไปตามคาดหวัง (SP) และเม่ือพิจารณา
ระดับคะแนนเฉลี่ยของยุทธศาสตรท้ัง 5 ดาน พบวา ระดับคะแนนเฉลี่ยอยูระหวางระดับคะแนน 3.16-4.21 โดย
ยุทธศาสตรท่ีมีระดับคะแนนเฉลี่ยตามลําดับ ดังนี้ ยุทธศาสตรท่ี 4 ประเมินขีดความสามารถในภูมิภาคอาเซียน ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.21 ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ระดับคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 3.91 ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.79 ยุทธศาสตรท่ี 5 
การพัฒนาการบริหารเพ่ือความม่ันคง ระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.63 โดยยุทธศาสตรท่ี 4,2,1 และ 5 ขางตน มีผล
การดําเนินงานประสบความสําเร็จ เปนไปตามคาดหวัง (SP) สําหรับยุทธศาสตรท่ี 3 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม ระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.16 โดยการดําเนินงานสวนใหญเปนไปตามเปาหมาย มีต่ํากวาความ
คาดหวังบาง (DP)  
แผนภูมิท่ี 1 ผลการประเมินในภาพรวมและรายยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
  ภาพรวมของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 3 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 4 สํารวจขีดความสามารถในภูมิภาคอาเซียน 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการบริหารเพ่ือความม่ันคง 
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ตารางท่ี 2  สรุปผลการประเมินรายยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตร 
ผล

คะแนน 
การแปลผล 

1. การสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 3.79 การดําเนินงานประสบความสําเร็จ เปนไปตามคาดหวัง SP 
2. การสรางความเปนธรรมลดความ 3.91 การดําเนินงานประสบความสําเร็จ เปนไปตามคาดหวัง SP 
   เหลื่อมล้ําในสังคม    
3. วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 3.16 การดําเนินงานสวนใหญเปนไปตามเปาหมาย มีต่ํากวา DP 
  ความคาดหวังบาง  
4. สงเสริมขีดความสามารถในภูมิภาคอาเซียน 4.21 การดําเนินงานประสบความสําเร็จ เปนไปตามคาดหวัง SP 
5. การพัฒนาการบริหารเพ่ือความม่ันคง 3.63 การดําเนินงานประสบความสําเร็จ เปนไปตามคาดหวัง SP 

รวม 3.74 การดําเนินงานประสบความสําเร็จ เปนไปตามคาดหวัง SP 
  3. ผลประเมินรายยุทธศาสตร 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
   ผลการประเมินของยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย อยูในระดับ
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.79 จากคะแนนเต็ม 5.00 แสดงใหเห็นวา การดําเนินงานประสบผลสําเร็จ เปนไปตามคาดหวัง 
(SP) เม่ือวิเคราะหตัวช้ีวัดเปาประสงค พบวา 
   เปาประสงค 1  ผูรับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ สําเร็จการศึกษาแลวมี
งานทําตรงความตองการของผูใชบัณฑิตและบัณฑิตสามารถสรางงานไดดวยตนเอง อยูในระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
4.49 จากคะแนนเต็ม 5.00 โดยท่ีมหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนสถาบันการศึกษาท่ีเนนการเรียนการสอนเพ่ือผลิต
บัณฑิตไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนดวยหลักสูตรท่ีไดมาตรฐาน รอยละ 95.16 หรือ 118 หลักสูตร จากจํานวน
หลักสูตรท่ีเปดท้ังหมด 124 หลักสูตร (6 หลักสูตรไมผานเนื่องจากปดหลักสูตรขณะนี้อยูระหวาง สป.อว. พิจารณา 
ลดจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร) นอกจากนี้ยังมีการพัฒนานักศึกษาเพ่ือใหเกิดความพรอมตอการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียน โดยมีนักศึกษาผูเขารวมโครงการมีความรูเพ่ิมข้ึนสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง รอยละ 92 ของ
จํานวนผูเขารวมโครงการ มีบัณฑิตจบการศึกษาตามหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานรอยละ 99.59 หรือ 17,180 คน จากคา
เปาหมาย 17,251 คน โดยผูสําเร็จการศึกษาสามารถไดงานทําหรือประกอบอาชีพในสายงานท่ีเก่ียวของภายใน 1 ป 
หลังจบการศึกษา รอยละ 84.89 และมีผลคะแนนเฉลี่ยเปนท่ีพึงพอใจผูใชบัณฑิตท่ีระดับ 4.31 จากคะแนนเต็ม 5 
   เปาประสงค 2  สงเสริมการอนุรักษ สืบทอด สืบสานประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมไทย และ
เชิดชูสถาบันหลักของชาติ อยูในระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.89 จากคะแนนเต็ม 5.00 พันธกิจดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย มีสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
รามคําแหงเปนหนวยงานหลักดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไดรวมกับคณะวิชาจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม จํานวน 29 โครงการ คาเฉลี่ยของจํานวนผูเขารวมโครงการเห็นประโยชนและคุณคาในศิลปะและ
วัฒนธรรม รอยละ 93.91 ในสวนของคณะมีการนําศาสตรวิชาของแตละคณะมาบูรณาการ รอยละ 89.50 ของ
จํานวนโครงการ 19 โครงการ  
   เปาประสงค 3  เพ่ือใหการบริการรักษาพยาบาล และสงเสริมสุขภาพ เพ่ือการศึกษาและวิจัย
อยางมีประสิทธิภาพ อยูในระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.00 จากคะแนนเต็ม 5.00 โดยท่ีปจจุบันมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ไดจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดแก แพทย
แผนไทย สาธารณสุขศาสตร ทัศนมาตรศาสตร รังสีเทคนิค รวมถึงงานแพทยและอนามัย ดังนั้น เพ่ือเปนการตอยอด
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ของการจัดการศึกษามากข้ึนในดานวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงมีนโยบายจัดทําหลักสูตร
แพทยศาสตร โดยมีผลการดําเนินงานในข้ันตอนท่ี 2 (จัดทํารางหลักสูตร) จากจํานวน 4 ข้ันตอน 
ตารางท่ี 3  ผลคะแนนรายตัวช้ีวัดเปาประสงค ของยุทธศาสตรท่ี 1 
 

เปาประสงค/ตัวช้ีวัดเปาประสงค หนวยวัด คาเปาหมาย 
ผล

ดําเนินงาน 
คะแนน การแปลผล 

1. ผูรับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพสําเร็จการศึกษาแลวมีงานทําตรงตามความ     ตองการ
ของ ผูใชและสามารถสรางงานไดดวยตนเอง        
1) ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีได รอยละ 85 99.59 4.95 EP 
    มาตรฐาน      
2) ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือ รอยละ 73 84.89 3.88 SP 
    ประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ี      
    เก่ียวของภายใน 1 ป หลังจบ      
    การศึกษา      
3) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ระดับ 3.60 4.31 4.31 SP 
4) หลักสูตรมาตรฐาน (จากการประเมิน ระดับ 100 95.16 4.81 EP 
    การประกันคุณภาพ ปการศึกษา  (124  หลักสตูร) (118  หลักสตูร)   
    2562)      
5) นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการพัฒนา รอยละ 65 92.00 4.54 EP 
    นักศึกษามีความรูเพ่ิมข้ึนและสามารถ      
    นําไปปฏิบัติไดจริง      

คาคะแนนเฉล่ียของเปาประสงค 1    4.49 SP 
2.  สงเสริมการอนุรักษ สืบทอด สืบสานประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมไทย และเชิดชูสถาบันหลักของชาติ 
1) ผูเขารวมโครงการทํานุบํารุงศิลปะ รอยละของผูเขา 85 93.91 4.18 SP 
    และวัฒนธรรมเห็นประโยชนและ รวมโครงการ     
    คุณคาในศิลปวัฒนธรรม (29 โครงการ)     
2) โครงการทํานุบํารุงศิลปะและ รอยละของผู 85 89.50 3.60 SP 
    วัฒนธรรมท่ีมีการบูรณาการรวมกับ เขารวมโครงการ     
    การเรียนการสอนหรืองานวิจัย (19 โครงการ)     

คาคะแนนเฉล่ียของเปาประสงค 2    3.79 SP 
3.  เพ่ือใหบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพ เพ่ือการศึกษาและวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ 
1) ผลสําเร็จแผนการดําเนินงานจัดทํา ข้ันตอน 4 2 3.00 DP 
    หลักสูตรแพทยศาสตร (จาก 5 ข้ันตอน)     

คาคะแนนเฉล่ียของเปาประสงค 3    3.00  
รวมคาคะแนนเฉล่ียของยุทธศาสตร 1    3.79 SP 
  
   
 



- 5 - 
 

  VK50/กลองนาวี/รายงานประเมินผลสมัฤทธ์ิ/napa 

   ยุทธศาสตรท่ี 2  การสรางความเปนธรรมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
   ผลการประเมินยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม อยูท่ีระดับ
คะแนนเฉลี่ย 3.91 จากคะแนนเต็ม 5.00 แสดงใหเห็นวา การดําเนินงานประสบความสําเร็จ เปนไปตามคาดหวัง (SP) 
เม่ือวิเคราะหในตัวช้ีวัดเปาประสงค เยาวชน ประชาชน เขาถึงบริการทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษาอยางเสมอภาค 
พบวา ความคิดเห็นของตัวอยางประชาชนท่ัวไป เห็นวามหาวิทยาลัยรามคําแหง สรางโอกาส ความเสมอภาค และ
ความเปนธรรมทางการศึกษา รอยละ 92.50 โดยมียอดนักศึกษาเขาใหมจากทุกจังหวัด/ภูมิภาค รอยละ 95.19 
(38,079 คน) ของคาเปาหมาย จํานวน 40,000 คน สําหรับดานบริการวิชาการแกสังคมถือเปนพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดจัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) เพ่ือนําศาสตรวิชาของคณะตาง ๆ มา
ดําเนินการรอยละ 81.81 ของจํานวนโครงการ ทําใหชุมชนกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีสามารถสรางความเขมแข็ง สราง
เครือขาย พัฒนาใหเกิดความยั่งยืนดวยตนเอง เชน ดานการเกษตรอินทรีย การทําผามัดยอม การแปรรูปอาหาร 
จํานวน 2 แหง ไดแก 1. จังหวัดอุทัยธานี ดําเนินการตอเนื่องและติดตามผลมาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดแก
กลุมวิสาหกิจชุมชน “บานสวนลูกแชมป” ชุมชนตําบลเกาะเทโพ ชุมชนหนองฉาง และศูนยการเรียนรูเกษตรอินทรีย 
จังหวัดนครสวรรค เปนตน 2. จังหวัดปราจีนบุรี ดําเนินการตอเนื่องและติดตามผลตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดแก 
ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลยานรี อําเภอกบินทรบุรี กลุมแมบานขาราชการเกษียณอายุ อําเภอเมือง และ
ตําบลโอกปบ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี เปนตน อนึ่ง ในการดําเนินงานตามพันธกิจหลักและสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีไดมาตรฐาน มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดพัฒนาและนําระบบคุณภาพมาใชในการ
บริหารดานจัดการศึกษา จํานวน 2 ระบบ ประกอบดวย  
  1. ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สป.อว. และของมหาวิทยาลัยมาบริหารจัดการ สงผล
ใหมีผลประเมินในภาพรวมของปการศึกษา 2562 ระดับดี (คะแนน 4.09)  
  2. ระบบคุณภาพ ISO ในหนวยงานท่ีใหบริการระดับสํานัก และสถาบัน เชน สวป, สท, สก, สค 
และ บว เปนตน โดยมีผลการประเมินของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผานเกณฑมาตรฐาน ISO ทุกหนวยงานรอยละ 100 
ตารางท่ี 4 
 

เปาประสงค/ตัวช้ีวัดเปาประสงค หนวยวัด คาเปาหมาย 
ผล

ดําเนินงาน 
คะแนน การแปลผล 

1.  เยาวชน ประชาชน เขาถึงบริการทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษาอยางเสมอภาค 
1) นักศึกษาใหมระดับอุดมศึกษา รอยละของ 95 95.19 3.08 DP 
 จํานวนนักศึกษา     
 (40,000 คน)     
2) ความคิดเห็นของประชาชนท่ัวไป รอยละความเห็น 65 92.50 4.57 EP 
    ท่ีมีตอการสรางโอกาส ความเสมอ ของผูตอบ     
    ภาคและความเปนธรรมทางการ แบบสอบถาม     
    ศึกษาจากมหาวิทยาลัย      
3) โครงการบริการวิชาการท่ีมีการ รอยละของ 70 81.48 3.77 SP 
    บูรณาการรวมกับการเรียนการสอน จํานวนโครงการ     
    หรืองานวิจัย จาก 44 โครงการ     
4) ชุมชนหรือองคกรมีความเขมแข็งสามารถ จํานวน/แหง 2 2 3.00 DP 
    พัฒนาใหเกิดประโยชนตอชุมชน/      
     สังคมและสรางเครือขายดวยตนเอง      
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เปาประสงค/ตัวช้ีวัดเปาประสงค หนวยวัด คาเปาหมาย 
ผล

ดําเนินงาน 
คะแนน การแปลผล 

5) ผลการประเมินประกันคุณภาพ ระดับ ด ี 4.09 4.09 SP 
    การศึกษาระดับสถาบัน (มร.) (0.00 - 5.00) (3.51 - 4.50)    
6) รอยละของหนวยงานผานการ รอยละของ 100 100 5.00 EP 
    ประเมิน ISO  จํานวนหนวยงาน     
คาคะแนนเฉล่ียของยุทธศาสตรท่ี 2    3.91 SP 

 

   ยุทธศาสตรท่ี 3  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
   ผลการประประเมินของยุทธศาสตรท่ี 3 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม อยูใน
ระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.16 จากคะแนนเต็ม 5.00 แสดงใหเห็นวา การดําเนินงานสวนใหญเปนไปตามเปาหมาย 
มีต่ํากวาความคาดหวังบาง (DP) เม่ือวิเคราะหตัวช้ีวัดเปาประสงค พบวา ผลการวิจัย นวัตกรรม องคความรู และ
งานสรางสรรคนําไปใชประโยชน เปนดานการวิจัยและพัฒนา ซ่ึงเปนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยไดออกระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวย จริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย พรอม
คูมือปฏิบัติ รวมถึงไดจัดอบรมใหกับคณาจารยและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ใหมีความรูและทักษะในการนําไปปฏิบัติ 
จํานวน 2 รุน ทําใหผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ สามารถนําไปปฏิบัติได รอยละ 100 และเพ่ือให
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพมากข้ึน จึงกําหนดนโยบายใหมีระบบใหคําปรึกษาการวิจัย “คลินิกการวิจัย” แต
ผลการดําเนินงานในรอบป ยังไมเกิดเปนรูปธรรม อนึ่งจากการติดตามผลงานวิจัยท่ีแลวเสร็จของปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 พบวา แลวเสร็จ จํานวน 5 เรื่อง โดยมีหลักฐานการนําผลงานไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือมี
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจหรือสังคม จํานวน 2 เรื่อง คิดเปนรอยละ 40 
ตารางท่ี 5 

เปาประสงค/ตัวช้ีวัดเปาประสงค หนวยวัด 
คา

เปาหมาย 
ผล

ดําเนินงาน 
คะแนน การแปลผล 

ผลการวิจัย นวัตกรรม องคความรู และงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 
1) ผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจเพ่ิม รอยละ 65 100 5.00 EP 
    ข้ึนและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง      
2) ผลสําเร็จ ของการจัดระบบใหคํา รอยละ  80 - 1.00 NP 
    ปรึกษานักวิจัย (คลินิกวิจัย) (5 ข้ันตอน)     
3) ผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค รอยละ 20 40 3.50 DP 
    สิ่งประดิษฐ ท่ีนําไปพัฒนาการเรียน      
    การสอนหรือมีผลกระทบเชิง      
    เศรษฐกิจ-สังคม      
คาคะแนนเฉล่ียของยุทธศาสตรท่ี 3    3.16  
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   ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมขีดความสามารถในภูมิภาคอาเซียน 
   ผลการประเมินยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมขีดความสามารถในภูมิภาคอาเซียน อยูในระดับคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 4.21 จากคะแนนเต็ม 5.00 แสดงใหเห็นวา การดําเนินงานประสบความสําเร็จ เปนไปตามคาดหวัง (SP) 
เม่ือวิเคราะหในตัวช้ีวัดเปาประสงค เสริมสรางพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและความรวมมือใหประชาคม
อาเซียน พบวาโครงการท่ีบรรจุในแผนอาเซียนมีหลายโครงการท่ีเก่ียวของกับการเดินทางระหวางประเทศจําเปนตอง
ขอปรับแผนยุติโครงการ เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เกิดสภาวะโรคระบาดรายแรงระบาดท่ัวโลกแต
อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยยังสามารถดําเนินการไดหลายโครงการ เชน การจัดทุนการศึกษาใหกับนักศึกษากัมพูชา 
การพัฒนาวิชาการดานเคมีสูสากล การใหทุนทําเสนอผลงานวิชาการกอนเกิดโรคระบาด และการจัดอบรมดาน
ภาษาตางประเทศ เปนตน และจากการติดตามผล พบวาโครงการประชาคมอาเซียน มร. ท่ีดําเนินการแลวเสร็จเกิด
ประโยชนตอบุคลากร และนักศึกษา รอยละ 100 ของจํานวนโครงการท่ีปฏิบัติได สําหรับโครงการจัดฝกอบรมดาน
ภาษาเพ่ือเตรียมความพรอมในการสัมภาษณงานมีผูผานเกณฑการประเมินของหลักสูตร รอยละ 92.15 ของจํานวนผู
เขารับการอบรม  
ตารางท่ี 6 
 

เปาประสงค/ตัวช้ีวัดเปาประสงค หนวยวัด 
คา

เปาหมาย 
ผล

ดําเนินงาน 
คะแนน การแปลผล 

เสริมสรางพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและความรวมมือในประชาคมอาเซียน 
1) โครงการประชาคมอาเซียน มร. รอยละ 90 100 5.00 EP 
    เกิดประโยชนตอบุคลากรและนักศึกษา (จํานวน     
    มหาวิทยาลัยรามคําแหง 4 โครงการ)     
2) ผูเขารับการอบรมดานภาษา รอยละ 90 92.15 3.43 DP 
    ตางประเทศผานเกณฑการ      
    ประเมินและนําไปใชประโยชนไดจริง      
คาคะแนนเฉล่ียของยุทธศาสตรท่ี 4    4.21 SP 
   ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาการบริหารเพ่ือความม่ันคง 
   ผลการประเมินยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการบริหารความม่ันคง อยูในระดับคะแนนเฉลี่ย 
3.63 จากคะแนนเต็ม 5.00 แสดงใหเห็นวา การดําเนินงานประสบความสําเร็จ เปนไปตามคาดหวัง (SP) เม่ือ
วิเคราะหตัวช้ีวัดเปาประสงค สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ ตามแนวทางของการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
พบวาการพัฒนาบุคลากรโดยผานการฝกอบรม การศึกษาตอ การนําเสนอผลงานทางวิชาการ ท่ีดําเนินการเกิด
ประโยชนดานพัฒนาความรู ทักษะ และสามารถนําไปปฏิบัติได ใหกับบุคลากรถึงรอยละ 89.62 จากจํานวนผูเขารวม
โครงการ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังนําภารกิจดานรับผิดชอบตอสังคม (USR) ในโครงการชี้นํา ปองกันและแกปญหา
ของสังคม เชนการรณรงคเลิกใชถุงพลาสติก การรณรงคเลิกสิ่งเสพติด และการถายทอดเสียง – ภาพ การแกไขปญหา
จราจรบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยผานสื่อสารสนเทศ เปนตน สําหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดพัฒนาโครงการการเรียนการสอนหองบรรยายของสวนกลาง (หัวหมาก) และวิทยา
เขตบางนา และโครงการแขงขันประดิษฐหุนยนต สวนในเรื่องการลดการใชพลังงานไฟฟาตามมติ ครม. จากการเกิด
โรคระบาดมหาวิทยาลัยไดใชสื่อการสอนทางออนไลน จึงสามารถลดปริมาณการใชกระแสไฟฟาในรอบปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เม่ือเปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลดลงรอยละ 14.94 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยรามคําแหง ยัง
นําระบบการบริหารความเสี่ยงและความคุมภายในมาใชในการบริหารงานดวยการพัฒนาทักษะผูปฏิบัติทําใหจํานวน
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หนวยงานในมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการไดถูกตองตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง รอยละ 68.25 จากจํานวน 
63 หนวยงาน และจากผลการดําเนินงานดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
ทําใหโครงการองคกรสีขาวของมหาวิทยาลัยไดรับผลประเมินจากสํานักงาน ป.ป.ช ในระดับคะแนน 85.51 จาก
คะแนนเต็ม 100 
ตารางท่ี 7 
 

เปาประสงค/ตัวช้ีวัดเปาประสงค หนวยวัด คาเปาหมาย 
ผล

ดําเนินงาน 
คะแนน การแปลผล 

1.  สงเสริม และพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารัดการบานเมืองท่ีดี 
1) บุคลากรมีความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน รอยละ 65 89.62 4.41 SP 
    และสามารถนําไปปฏิบัติใชจริง (จํานวน      
    ภายหลังรวมโครงการพัฒนาบุคลากร 17 โครงการ)     
2) ผลการประเมิน ITA ของมหาวิทยาลัย คะแนน 85 85.51 3.07 DP 
   จาก ป.ป.ช. (โครงการองคกรสีขาว)      
3) คาเฉลี่ยตอประโยชนท่ีไดรับจาก ระดับ 3.60 4.38 4.38 SP 
   โครงการชี้นําและปองกันและแกปญหา      
   ของสังคม      
4) ความสําเร็จของโครงการเทคโนโลยี จํานวนโครงการ 2 1 1.00 NP 
   สารสนเทศและนํามาใชประโยชนได (2 โครงการ)     
5) หนวยงานของมหาวิทยาลัยดําเนินการ รอยละของ 65 68.25 3.19 DP 
   ดานการบริหารความเสี่ยงและควบคุม จํานวนหนวยงาน     
   ภายในมีความถูกตองตามกระบวน (จาก 63      
   การบริหารความเสี่ยง หนวยงาน)     
6) รอยละของบุคลากรนําความรูมา รอยละ 60 87.69 4.38 SP 
   ปฏิบัติอยางถูกตองจากการเขารวม      
   โครงการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก      
7) ลดปริมาณการใชกระแสไฟฟาคงเหลือ รอยละของการ ลดลง 14.94 5.00 EP 
   เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา ใชกระแสไฟฟา รอยละ 3    

คาคะแนนเฉล่ียของยุทธศาสตรท่ี 5    3.63 SP 
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  4. ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
   1. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
    1.1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดดําเนินการปรับปรุงและ
ทบทวนตัวชี้วัดเปาประสงคใหสะทอนผลลัพธมากข้ึน ตามขอเสนอแนะเชิงนโยบายจากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับสถาบัน ปการศึกษา 2561 อยางไรก็ตามยังคงกําหนดตัวชี้วัดเชิงข้ันตอน (Milestone) ในกรณีวัด
ความสําเร็จ เชนการจัดทําหลักสูตร การตั้งคลินิกวิจัย เปนตน 
    1.2 แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2562 – 2564 ท่ีบังคับใชเปนกรอบ
ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ จักตองดําเนินการทบทวนและจัดทําใหมตามหนังสือสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ท่ีใหทุกสถาบันอุดมศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 5 ป เบื้องตน 3 ป พ.ศ. 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหมี
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ มีผลกระทบใหแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัย ตองดําเนินการปรับปรุงแผนใหสอดคลอง ตามเง่ือนระยะเวลา  
   2. การบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
     2.1 มหาวิทยาลัย ใหหนวยงานท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณท่ีตอบสนองยุทธศาสตร เสนอชื่อ
โครงการและงบประมาณเสนอตอมหาวิทยาลัยตนปงบประมาณ กอนดําเนินการขออนุมัติโครงการกับหัวหนาสวน
ราชการ เพ่ือใหแผนมีความชัดเจนสะดวกตอการติดตามผลและหากประสงคปรับแผนใหดําเนินการไดไมเกินไตรมาส
ท่ี 2 อนึ่ง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เกิดสภาวการณโรคระบาดรายแรงท่ัวโลกสงผลใหโครงการท่ีกําหนดจัดในไตร
มาสท่ี 3 ตองเลื่อนเวลาหรืองดจัดโครงการบางบางสวน 
    2.2 หนวยงานตาง ๆ ควรวางแผนการกําหนด วัน เวลา จัดโครงการใหเหมาะสม และ
สอดคลองกับชวงเวลาเนื่องจากบางแผนงาน/โครงการ ใชชวงระยะเวลาของปการศึกษา ดําเนินการเพ่ือใหครบ
กระบวนการ PDCA (1 ก.ค. - 30 มิ.ย. ปถัดไป) เพ่ือใหทันรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
    2.3 การดําเนินการสําหรับโครงการลักษณะบูรณาการ หลายหนวยงานหรือหลายศาสตร
วิชา เชนโครงการบริการวิชาการ จําเปนตองวางแผนรวมกัน และกําหนดหลักสูตรใหเปนไปตามลําดับกอน – หลัง
ของเนื้อหาวิชาหรือกระบวนการหรือข้ันตอน เพ่ือใหเห็นความเก่ียวเนื่องกันและสะทอนศักยภาพของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ชัดเจนมากข้ึน 
   3. การรายงานผลการดําเนินงาน  
    3.1 มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของเปาประสงคในประเด็นยุทธศาสตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ซ่ึงเปนการปรับรูปแบบการรายงานตามขอเสนอแนะ
ของผูประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ปการศึกษา 2562 การจัดทํารายงานดังกลาวอาจยังคงมีขอบกพรอง 
จึงตองอาศัยขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาผลการประเมินในคราวตอไป 
    3.2 การรายงานผลสัมฤทธิ์ของเปาประสงคในประเด็นยุทธศาสตรของรอบป ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จําเปนตองดําเนินงานไมนอยกวาปละ 2 ครั้ง (6 หรือ 9 และ 12 เดือน) เพ่ือใหทันกับรอบการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 2563 
   4. ดานอ่ืน ๆ  
    4.1 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
จักสิ้นสุดลง ดังนั้น แผนพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2565 - 2569) คงประกาศใชใน
อนาคตอันใกล ประกอบดวย สป.อว. ไดจัดทําแผนดานการอุดมศึกษา เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ  
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พ.ศ. 2564 - 2570 แลวเสร็จ ดังนั้น มหาวิทยาลัยรามคําแหงและหนวยงานตาง ๆ ควรติดตามและศึกษารายละเอียด 
เพ่ือประกอบการจัดทําแผนระยะ 5 ป พ.ศ. 2565 – 2569 ของมหาวิทยาลัยตอไป 
    4.2 ในการประเมินผลยุทธศาสตรคราวตอไป เพ่ือใหผูปฏิบัติทุกหนวยงาน เกิดทักษะการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ในประเด็นยุทธศาสตร เห็นควรใหนําตนแบบท่ีผานการประเมินคุณภาพการศึกษาของปการศึกษา 
2562 มาดําเนินการ โดยจัดประชุมรวมกันเพ่ือใหทุกหนวยงานปฏิบัติเปนไปแนวทางเดียวกัน 
 
    

**************************** 
 
 
 



1


บรรลุ


 ไม

บรรลุ

แผนดิน รายได แผนดิน รายได 1 2 3 4 5

1. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา
(ปการศึกษา 2562)

ระดับ ระดับ 3.60
ระดับ
4.31

 - - -
–

(ใชงบประจํา

หนวยงาน)

1 2 3 4 5 4.31

2. ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน 
(หลักสูตรที่ผานการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2562)

รอยละ 

รอยละ 85 
ของเปาหมาย

ที่กําหนด 
(เปาหมาย 17,251 คน)

รอยละ

99.59
(17,180 คน)

 180.36 161.88 174.64 138.97 70 77.50 85 92.50 100 4.95

ตัวชี้วัดเปาประสงค

หน
วย

วัด
คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด
เปาประสงค

ปง
บป

ระ
มา

ณ
 2

56
3

ผลการดําเนินงาน

รายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของเปาประสงคในประเด็นยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

เอกสารหมายเลข 1

งบประมาณ
เบิกจายตามจริง 

(หนวย:ลานบาท)

งบประมาณ
ที่จัดสรร 

(หนวย:ลานบาท)

คะ
แน

นท
ี่ได

เกณฑคะแนน

เปาประสงคที่ 1 ผูรับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพสําเร็จการศึกษาแลวมีงานทําตรงตามความตองการของผูใชสามารถสรางงานดวยตนเอง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย



2


บรรลุ


 ไม

บรรลุ

แผนดิน รายได แผนดิน รายได 1 2 3 4 5

ตัวชี้วัดเปาประสงค

หน
วย

วัด

คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

เปาประสงค

ปง
บป

ระ
มา

ณ
 2

56
3

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ
เบิกจายตามจริง 

(หนวย:ลานบาท)

งบประมาณ
ที่จัดสรร 

(หนวย:ลานบาท)

คะ
แน

นท
ี่ได

เกณฑคะแนน

3. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่

เกี่ยวของภายใน 1 ป

(รายงานประกอบการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2562)

รอยละ 

รอยละ 73 

ของเปาหมาย

ที่กําหนด (จากผูกรอก

แบบสอบถาม)




รอยละ

84.89  - 0.07 - 0.07 46 59.50 73 86.50 100 3.88

4. หลักสูตรไดมาตรฐาน 

(หลักสูตรที่ผานการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2562)

รอยละ รอยละ 100 

ของหลักสูตรทั้งหมด 
(จํานวนทั้งหมด  

124 หลักสูตร)

รอยละ

95.16

**( 118 

หลักสูตร

ที่ไดมาตรฐาน)
 - (2.80) -

(2.57) 
(ใช

งบประมาณ

รวมกับ

ยุทธศาสตรที่

 2 ขอ 5 และ

 6)

- 25 50 75 100 4.81

5. นักศึกษาที่รวมโครงการมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้นและ
สามารถนําไปปฎิบัติไดจริง (โครงการพัฒนาและสงเสริมกิจการ

นักศึกษา)
รอยละ 

รอยละ 65 
ของจํานวน

ผูเขารวมโครงการ

92
(173 โครงการ)

 - 17.21 - 13.20 30 47.50 65 82.50 100 4.54

180.36 179.16 174.64 152.24รวมเปนจํานวนเงิน

** หมายเหตุ : หลักสูตร จํานวน 6 หลักสูตรที่อยูในเกณฑไมผานตามมาตรฐานที่ สป.อว. กําหนด เนื่องจากปดหลักสูตร ผูรับผิดชอบหลักสูตรถูกถอดออกไปบางสวน ขณะนี้อยูระหวางการเสนอ สป .อว. เพื่ออนุมัติลดจํานวนอาจารยรับผิดชอบหลักสูตร



3


บรรลุ


 ไม

บรรลุ

แผนดิน รายได แผนดิน รายได 1 2 3 4 5

ตัวชี้วัดเปาประสงค

หน
วย

วัด

คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

เปาประสงค

ปง
บป

ระ
มา

ณ
 2

56
3

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ
เบิกจายตามจริง 

(หนวย:ลานบาท)

งบประมาณ
ที่จัดสรร 

(หนวย:ลานบาท)

คะ
แน

นท
ี่ได

เกณฑคะแนน

1. ผูเขารวมโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เห็น

ประโยชนและคุณคาในศิลปวัฒนธรรม (โครงการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม รวมทั้งหมด 29 โครงการ)
รอยละ 

รอยละ 85 

ของจํานวน

ผูเขารวมโครงการ




รอยละ

93.91  - 0.90 - 0.81 70 77.50 85 92.50 100 4.18

2. โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการ

บูรณาการดานศิลปวัฒนธรรมรวมกับการเรียนการสอนหรือ

งานวิจัย (นํามาบูรณาการจํานวน 19 โครงการ) รอยละ 

รอยละ 85

ของจํานวนโครงการ 

(จํานวน 19 โครงการ)

รอยละ

89.50
(17 โครงการ)

 - 0.62 - 0.46 70 77.50 85 92.50 100 3.60

- 1.52 - 1.27

1. ผลสําเร็จของแผนการดําเนินงานในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จัดทําหลักสูตรแพทยศาสตร (1.การจัดตั้ง
คณะกรรมการ 2. การจัดทําหลักสูตร 3. เสนอมหาวิทยาลัย 

4. ผานสภามหาวิทยาลัย 5. เสนอ สป.อว.)

ขั้นตอน
 4 ขั้นตอน

(จาก 5 ขั้นตอน)

2 ขั้นตอน
**(การจัดทํา

หลักสูตร)

 - 5.00 -

ใชงบ

ประจํา
หนวยงาน

1 - 2 - 4 3.00

- 5.00 - -

เปาประสงคที่ 2 สงเสริมการอนุรักษ สืบทอด สืบสานประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย และเชิดชูสถาบันหลักของชาติ

เปาประสงคที่ 3 เพื่อใหการบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ

รวมเปนจํานวนเงิน

รวมเปนจํานวนเงิน



4


บรรลุ


 ไม

บรรลุ

แผนดิน รายได แผนดิน รายได 1 2 3 4 5

ตัวชี้วัดเปาประสงค

หน
วย

วัด

คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

เปาประสงค

ปง
บป

ระ
มา

ณ
 2

56
3

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ
เบิกจายตามจริง 

(หนวย:ลานบาท)

งบประมาณ
ที่จัดสรร 

(หนวย:ลานบาท)

คะ
แน

นท
ี่ได

เกณฑคะแนน

1. ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปที่มีตอการสรางโอกาสความ

เสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัย รอยละ รอยละ 65
รอยละ

92.50
 30 47.50 65 82.50 100 4.57

2. นักศึกษาใหมระดับอุดมศึกษา 

(นักศึกษาใหมทุกระดับและทุกประเภทการจัดการเรียนการสอน)
รอยละ 

รอยละ 95 

ของเปาหมายที่กําหนด

(เปาหมาย 40,000 
คน)

รอยละ

95.19
(38,079 คน)  90 92.50 95 97.50 100 3.08

3. โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการรวมกับการเรียนการ
สอนหรืองานวิจัย

รอยละ 

รอยละ 70 
ของจํานวนโครงการ

(จํานวน 27 โครงการ)

รอยละ
81.48

(22 โครงการ)  - 0.75 - 0.44 40 55 70 85 100 3.77

4. ชุมชนหรือองคกรมีความเขมแข็งสามารถพัฒนาใหเกิด
ประโยชนตอชุมชน/สังคมและสรางเครือขายดวยตนเอง
(ผลลัพธจากการใหบริการทางวิชาการ)

จํานวน  2 แหง
2 แหง

(สาขาอุทัย, 

สาขาปราจีน)

 - 1.00 - 0.49 - 1 2 3 4 3.00

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม

เปาประสงคที่ 1 เยาวชน ประชาชน เขาถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางเสมอภาค

-- 5.426.96
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บรรลุ


 ไม

บรรลุ

แผนดิน รายได แผนดิน รายได 1 2 3 4 5

ตัวชี้วัดเปาประสงค

หน
วย

วัด

คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

เปาประสงค

ปง
บป

ระ
มา

ณ
 2

56
3

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ
เบิกจายตามจริง 

(หนวย:ลานบาท)

งบประมาณ
ที่จัดสรร 

(หนวย:ลานบาท)

คะ
แน

นท
ี่ได

เกณฑคะแนน

5. ผลการประเมินระดับสถาบัน

(การประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ สป.อว.)
ระดับ

ระดับดี
4.09

(ระดับด)ี
 1 2 3 4 5 4.09

6. รอยละของหนวยงานผานการประเมิน ISO (ผลการตรวจ

ประเมิน ISO ของคณะกรรมการตรวจประเมิน)
รอยละ รอยละ 100

รอยละ

100
 60 70 80 90 100 5.00

- 11.51 - 8.92

-

รวมเปนจํานวนเงิน

2.80 2.57-
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บรรลุ


 ไม

บรรลุ

แผนดิน รายได แผนดิน รายได 1 2 3 4 5

ตัวชี้วัดเปาประสงค

หน
วย

วัด

คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

เปาประสงค

ปง
บป

ระ
มา

ณ
 2

56
3

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ
เบิกจายตามจริง 

(หนวย:ลานบาท)

งบประมาณ
ที่จัดสรร 

(หนวย:ลานบาท)

คะ
แน

นท
ี่ได

เกณฑคะแนน

1. ผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรคสิ่งประดิษฐที่นําไป

พัฒนาการเรียนการสอนหรือมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ - สังคม
รอยละ 

รอยละ 20

ของผลงานที่แลวเสร็จ

(จาก 5 โครงการ)

รอยละ

40

(2 โครงการ)
 - 7.66 - 6.68 - - 20 60 100 3.50

2. ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้นและสามารถนําไปปฏิบัติ

ไดจริง (โครงการอบรมดานการวิจัย) รอยละ 

รอยละ 65 

ของผูเขาอบรม
รอยละ

100
(2 โครงการ)

 - 0.25

-

0.19 30 47.50 65 82.50 100 5.00

3. ผลสําเร็จของการจัดระบบใหคําปรึกษานักวิจัยฯ
(โครงการจัดระบบใหคําปรึกษานักวิจัยฯ) 

ประกอบดวย 5 ขั้นตอน 

1. รางระเบียบและแนวปฏิบัติเสนอมหาวิทยาลัย 
2. เตรียมความพรอมปจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวของ
3. จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติแกนักวิจัย 

4. ดําเนินการเปดบริการ 

5. ประเมินผลการดําเนินงานเสนอมหาวิทยาลัย

ขั้นตอน
รอยละ 80 

ของแผนดําเนินงาน
(จาก 5 ขั้นตอน)

ไมได
ดําเนินการ

 - 0.50 - - 60 70 80 90 100 1.00

- 8.41 - 6.87

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3. วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

เปาประสงคที่ ๑ ผลการวิจัย นวัตกรรม องคความรู และงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ)

รวมเปนจํานวนเงิน
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บรรลุ


 ไม

บรรลุ

แผนดิน รายได แผนดิน รายได 1 2 3 4 5

ตัวชี้วัดเปาประสงค

หน
วย

วัด

คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

เปาประสงค

ปง
บป

ระ
มา

ณ
 2

56
3

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ
เบิกจายตามจริง 

(หนวย:ลานบาท)

งบประมาณ
ที่จัดสรร 

(หนวย:ลานบาท)

คะ
แน

นท
ี่ได

เกณฑคะแนน

1. โครงการเกิดประโยชนตอบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย

รามคําแหง (โครงการประชาคมอาเซียน มร.) รอยละ 

รอยละ 90 

ของจํานวนโครงการ

(จํานวน 4 โครงการ)

รอยละ

100
 - 5.00 - 1.09 80 85 90 95 100 5.00

2. ผูเขาอบรมผานเกณฑการประเมินและนําไปใชประโยชน

ไดจริง (โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอม

ในการสัมภาษณงานเชิงปฏิบัติการ สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย

รามคําแหง)

รอยละ 

รอยละ 90 

ของผูเขาอบรม
รอยละ

92.15
 - (0.90) - 0.016 80 85 90 95 100 3.43

- 5.00 - 1.106

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมขีดความสามารถในภูมิภาคอาเซียน

เปาประสงค 1 เสริมสรางพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความรวมมือในประชาคมอาเซียน

รวมเปนจํานวนเงิน
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บรรลุ


 ไม

บรรลุ

แผนดิน รายได แผนดิน รายได 1 2 3 4 5

ตัวชี้วัดเปาประสงค

หน
วย

วัด

คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

เปาประสงค

ปง
บป

ระ
มา

ณ
 2

56
3

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ
เบิกจายตามจริง 

(หนวย:ลานบาท)

งบประมาณ
ที่จัดสรร 

(หนวย:ลานบาท)

คะ
แน

นท
ี่ได

เกณฑคะแนน

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง จาก ป .ป.ช.  

(โครงการเสริมสรางองคกรสีขาว) คะแนน 85 คะแนน
85.51 

คะแนน
 - 0.02 -

ใชงบ

ประจํา

หนวยงาน
70 77.50 85 92.50 100 3.07

2. บุคลากรมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้นและสามารถนําไปปฎิบัติได
จริง (โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย)

รอยละ 

รอยละ 65 
ของบุคลากร

ที่เขารวม
(17 โครงการ)

รอยละ
89.62



-

12.40 - 6.17 30 47.50 65 82.50 100 4.41

3. คาเฉลี่ยตอประโยชนที่ไดรับจากโครงการ (โครงการชี้นําปองกัน
และแกไขปญหาของสังคม)

ระดับ
ระดับ 3.60 ระดับ

4.38
 - 1.00 - 0.40 1 2 3 4 5 4.38

4. ความสําเร็จของโครงการและนํามาใชประโยชนได
(โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) จํานวน 

2 โครงการ
1 โครงการ  - 38.50 -

0.50
(กันเงิน

งบประมาณ

38.00)

1 - 2 - 4 1.00

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการบริหารเพื่อความมั่นคง

เปาประสงค 1. สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
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บรรลุ


 ไม

บรรลุ

แผนดิน รายได แผนดิน รายได 1 2 3 4 5

ตัวชี้วัดเปาประสงค

หน
วย

วัด

คาเปาหมาย
ตัวชี้วัด

เปาประสงค

ปง
บป

ระ
มา

ณ
 2

56
3

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ
เบิกจายตามจริง 

(หนวย:ลานบาท)

งบประมาณ
ที่จัดสรร 

(หนวย:ลานบาท)

คะ
แน

นท
ี่ได

เกณฑคะแนน

5. หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหงดําเนินการดานการ

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมีความถูกตองตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยง

รอยละ 

รอยละ 65 

ของจํานวนหนวยงาน
(จํานวน 63 
หนวนงาน)

รอยละ
68.25

 30 47.50 65 82.50 100 3.19

6. รอยละของบุคลากรนําความรูที่ไดมาปฏิบัติอยางถูกตอง
(โครงการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก "การฝกซอมดับเพลิงอาคารสูง")

รอยละ รอยละ 60
รอยละ
87.69

 20 40 60 80 100 4.38

7. ลดปริมาณการใชกระแสไฟฟาลงเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 
(ลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหมทดแทนเครื่องที่มีอายุการ

ใชงานไมนอยกวา 10 ปขึ้นไป)
รอยละ 

ลดลง
รอยละ 3

ลดลง

รอยละ 14.94
 - 528.32 - 450.00 1 2 3 4 5 5.00

- 580.44 - 456.76

180.36 791.04 174.64 627.17

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด : อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง     

ผูรวบรวมขอมูล : งานวิเคราะหและประสานการวางแผน  กองแผนงาน   สํานักงานอธิการบดี   โทร 02-310-8116

เงินกันจายเหลื่อมปเงินรายได 38.00 ลานบาทรวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น

รวมเปนจํานวนเงิน

0.190.20- -
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