
รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (12 เดือน) 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 
หน่วยวัด 
2563 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

2563 
บรรลุ  

2563 ไม่บรรลุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 85 

ของเป้าหมาย
ที่ก าหนด 
(1,000) 

85 74.8  

2. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหรือประกอบอาชีพ
อิสระในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 73 
ของจ านวน
เป้าหมายที่

ก าหนด 
(จากผู้กรอก

แบบสอบถาม) 

72 84.36  

3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ระดับ  3.60 4.43  

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
1. จ านวนหลักสูตรได้มาตรฐาน ร้อยละ 100 

ของหลักสูตร
ทั้งหมด 
(19) 

100 90.16  

กลยุทธ์ที่ 3. :  ส่งเสริมและบูรณาการกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า 
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 65 
ของจ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

(4 โครงการ) 

65 83.03  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
กลยุทธ์ที่ 4 :. สร้างโอกาสและความเป็นธรรมทางการศึกษา 
1. นักศึกษาใหม่ระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 95 

ของเป้าหมาย
ที่ก าหนด 
(1,000) 

800 1,601  

 
 
 



ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 
หน่วยวัด 
2562 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

2562 
บรรลุ  

2562 ไม่บรรลุ 

กลยุทธ์ที ่5 : ส่งเสริมการจัดบริการแก่ชุมชนและสังคม 
1. จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณา

การร่วมกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย 
ร้อยละ 70 
ของจ านวน
หลักสตูร 

(19 หลักสูตร) 

70 100  

2. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมที่ผู้เข้าร่วมรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย 

ร้อยละ 35 
ของเป้าหมาย

ที่ก าหนด 

35   

กลยุทธ์ที ่6. : ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 
1. โครงการบูรณาการด้านศิลปและวัฒนธรรมร่วม

ร่วมกับการเรียนการสอน 
ร้อยละ 100

ของ
เป้าหมายที่

ก าหนด 

100 100  

กลยุทธ์ที ่7.: ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. ระดับการประเมินคุณภาพการศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตร์ 
3.55 3.55 4.43  

2. ร้อยละความรู้ความเข้าใจและน าไปปฏิบัติจริง
ของผู้เข้าร่วมโครงการ  

ร้อยละ65 
ของ

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

65   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมงานทางด้านวิจัยและนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 8.: ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัย 
1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 65 

ของ
จ านวนผู้
เข้าอบรม 

65 87.01  

กลยุทธ์ที ่9.: ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอน 
1. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่น าไปพัฒนาการ

เรียนการสอน 
ร้อยละ 20 

ของ
จ านวน
ผลงานท่ี
แล้วเสร็จ 

20 36.36  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 10: ส่งเสริมพันธกิจประชาคมอาเซียน     
1. โครงการเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา ร้อยละ 

100ของ
จ านวน
โครงการ 

100 100  

 

ยกเลิกโครงการเนื่องจาก
สถานการณ์โควดิ 

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์โควดิ 
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ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ 11 : พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพและภักดีต่อองค์กร 
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 65 

ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

65 90.2  

สรุป การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (12 เดือน) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง จ านวนตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
จ านวน  15  ตัวชี้วัด บรรลุเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ 13 คิดเป็นร้อยละ 86.66 ไม่บรรลุเป้าประสงค์ของแผน
กลยุทธ์ 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 13.33 

 
 


