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1. รายช่ือคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. รองศาสตราจารย์ธีระเดช ริ้วมงคล ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล  จันทร์แจ่ม กรรมการ 
3. อาจารย์มาริสา แก้วสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ 

 
2. บทสรุปผู้บริหาร 
            คณะทัศนมาตรศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต มีผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ย 3.16 ระดับพอใช้และในระดับคณะได้
ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 13 กันยายน 2561  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในประเมินการด าเนินงานของคณะทัศนมาตรศาสตร์ ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และน าเสนอจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการ
ด าเนินงาน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสรุปได้ดังนี้  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวมอยู่ระดับ พอใช้  คะแนน 3.05 โดยมีผลการประเมินแต่ละ
องค์ประกอบดังนี้ต่อไปนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับพอใช้  คะแนนเฉลี่ย 3.01 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย อยู่ในระดับต้องปรับปรุง คะแนนเฉลี่ย 1.53 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  อยู่ในระดับดี  คะแนนเฉลี่ย 4.00 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 5.00 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.00 

จุดเด่น 
คณะฯ มีโครงการบริการวิชาการหลายโครงการ ซ่ึงสอดคล้องกับการเรียนการสอน และมโีครงการ             

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทีม่ีประโยชน์แก่นักศึกษาและสาธารณชน 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. คณาจารย์ขอรับทุนทั้งภายในและภายนอกเพ่ือท าวิจัยและเผยแพร่ผลงานมีจ านวนน้อย  จึงควร
มีแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นให้คณาจารย์ขอรับทุน เพ่ือท าวิจัยและเผยแพร่ผลงาน 

2. อาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการและจ านวนผลงานทางวิชาการมีจ านวนน้อย  จึงควร
ส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและการผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารย์เพ่ือตีพิมพ์ 
เผยแพร่  

3. ควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ครอบคลุมการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ โดยเฉพาะ   
พันธกิจทางด้านการวิจัยและควรควบคุมให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. ควรมีการวิเคราะห์แผนอัตราก าลัง แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรทั้งระยะยาว ปานกลาง สั้น 
ก าหนดเป้าหมายตัวบ่งชี้การด าเนินการให้ชัดเจน  โดยแยกระหว่างสายวิชาการและสาย
สนับสนุน และก ากับติดตามให้เป็นไปตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ ประเมินผลการด าเนินงานของแผน 
รวมทั้งน าผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนา 

5. การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล  ควรน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าไป
เผยแพร่เพื่อให้ผู้อ่ืนใช้ประโยชน์ได้ 
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3. สรุปข้อมูลพื้นฐานของคณะ 
ชื่อ  คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ที่ตั้ง อาคารสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร 
ประวัติความเป็นมา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้รับการสถาปนาเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมาตั้งแต่ พ.ศ. 2514 ณ บริเวณที่ดิน

ทั้งหมดประมาณ 300 ไร่เศษ บนถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2514 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชา 
มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการวิจัย ส่งเสริมวิชาการชั้นสูง และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้ส ารวจพบว่า เนื่องจากประเทศได้พัฒนาเข้าสู่สังคมโลกาภิวัตน์ ท าให้วิถีชีวิตของ
ประชาชนเปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีใหม่มากยิ่งขึ้นในชีวิตประจ าวัน ลักษณะการท างานที่เปลี่ยนแปลง
ไปของสังคมก่ึงอุตสาหกรรม เพ่ือให้รองรับกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น อาจส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพที่เก่ียวข้องกับวิถีชีวิต
และคุณภาพชีวิตที่สลับซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะในด้านสุขภาพตาและปัญหาสายตา รวมทั้งโรคไม่ติดต่อทั้งแบบเรื้อรัง
หรือเฉียบพลันที่มีอัตราการเกิดโรคสูงอย่างชัดเจนในปัจจุบันตลอดจนโครงสร้างวิถีชีวิตและบริบททางด้านสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอาจส่งผลให้มีปัญหาทางสุขภาพโดยทั่วไปมากยิ่งข้ึน ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุข ได้มีประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546) เรื่อง การอนุญาตให้บุคคลท าการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตร
ศาสตร์ จากเหตุผลดังกล่าวสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง ในการประชุมครั้งที่ 6/2544 วันที่ 16 กรกฎาคม 2544 ได้มี
มติอนุมัติการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ และได้ผ่านการอนุมัติหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิตในคราว
ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง ครั้งที่ 4/2545 วันที่ 29 เมษายน 2545 ต่อมาคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2546 ได้มีมติให้ความเห็นชอบต่อแนวทางการพิจารณา
หน่วยงานและการแบ่งส่วนราชการระดับคณะของสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย
ก าหนดว่า “สถาบัน (Institute) หมายถึง หน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เป็นหน่วยงานที่ไม่
ประสาทปริญญา แต่สามารถสนับสนุนการเรียนการสอน มีหน้าที่หลักในการประสานงานด้านการวิจัย การท าวิจัย  
สหสาขา เป็นกลไกในการบุกเบิกวิชาการ การพัฒนาบุคลากร และบัณฑิตศึกษา รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างสมและบริการ
ความรู้ ข้อมลู ที่มีประโยชน์แก่สังคม” 

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย               
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 5/2555 วาระที่ 4.1 วันที่ 6 สิงหาคม 2555 ที่ประชุม  
มีมติเห็นควรให้ยกฐานะ “สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ” เป็น “คณะทัศนมาตรศาสตร์” และปรับปรุงโครงสร้าง   
คณะทัศนมาตรศาสตร์ให้เหมาะสมกับทรัพยากรและหน่วยงานที่มีอยู่เดิม โดยมีเหตุผลดังนี้ 

1.       เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 
2546 เรื่อง ก าหนดแนวทางการพิจารณาการแบ่งส่วนราชการระดับคณะของสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัด
คณะกรรมการอุดมศึกษา โดยก าหนดให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่สอนหลักสูตรปริญญาและให้ปริญญาได้      
มีหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร มีสถานะเป็น “คณะ” 

2.       เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 ข้อ 3 (7) วรรคสอง “การตั้งชื่อส่วนงานภายในควรสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
เพ่ือจะได้สื่อสารให้ผู้จะเข้าเรียนได้มีความเข้าใจและเลือกเรียนได้ถูกต้อง และการตั้งชื่ออาจมีผลต่อการจัดกลุ่ม
สาขาวิชาเพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษาด้วย” 
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ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยรามค าแหง ในการประชุมครั้งที่ 14/2555 วาระที่ 4.9 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2555 จึงมีมติให้แยกหลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์ออกจากสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ แล้วจัดตั้งเป็นคณะทัศนมาตร
ศาสตร์ และปรับปรุงโครงสร้างคณะทัศนมาตรศาสตร์ให้เหมาะสมกับทรัพยากร และหน่วยงานที่มีอยู่เดิม 

 
4. วัตถุประสงค์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพที่สอดคล้องกับระบบการประกัน 
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบกระกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน และ 
การตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  โดยวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะ  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  รวมทั้งการค้นหา
นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน 
คุณภาพการศึกษาภายในรอบปีที่ผ่านมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ 
สาธารณชน 
 
 
 
5. กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1.  ประเมินผลของการด าเนินงานตามพันธกิจ ทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน  
การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ 

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่ 
ผ่านมา 

3. การค้นหาวัฒนธรรมและแนวปฏิบัติที่ของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบ 
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 
6. วิธีประเมิน 
 6.1 การวางแผนและการประเมิน  

ก่อนการประเมิน  
  1.  มีการศึกษารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะทัศนมาตรศาสตร์จากระบบ CHE QA Online  
โดยพิจารณาเปรียบเทียบเกณฑ์การประเมิน ปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ตามเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด  
  2.  จัดท าตารางการตรวจประเมิน ระบุกิจกรรม รวมทั้งรายชื่อกลุ่มท่ีต้องการสัมภาษณ์ให้ทางคณะ
ทัศนมาตรศาสตร์ เตรียมความพร้อม  
  3.  เสนอให้คณะทัศนมาตรศาสตร์ทราบล่วงหน้า เพ่ือเตรียมการส าหรับผู้ประเมิน  
  4.  ประชุม แบ่งงานระหว่างผู้ประเมินเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ 

ระหว่างการตรวจเยี่ยม  
  1.  เตรียมความพร้อมก่อนการชี้แจงฝ่ายบริหาร ชี้แจงฝ่ายบริหาร ในส่วนของวัตถุประสงค์ของการเข้า
ประเมิน คณะกรรมการผู้ประเมินฟังสรุปผลการด าเนินงานจากฝ่ายบริหาร  
  2.  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนดในองค์ประกอบ เพิ่มเติมจากระบบ CHE QA Online 
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  3.  คณะกรรมการเข้าเยี่ยมคณะ เพ่ือหาข้อมูลสนับสนุนผลลัพธ์ของการประเมิน 
  4.  สัมภาษณ์ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร เจ้าหน้าที่ ผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้เกี่ยวข้อง  
  5.  สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบและผู้จัดท า SAR ในแต่ละองค์ประกอบ  
  6.  ตรวจสอบรายละเอียด หลักฐาน วิเคราะห์ข้อมูลความถูกต้องของข้อมูลในทุกภาคส่วน  
  7.  ตัดสินผลตามเกณฑ์ที่ก าหนดในแต่ละประเด็นอย่างครบถ้วน  
  8.  วิเคราะห์สรุปผลน าเสนอผลการประเมินกับฝ่ายบริหาร  
  9.  คณะกรรมการมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเมื่อเสร็จสิ้นการประเมินในแต่ละวัน 

หลังการตรวจเยี่ยม  
  1.  ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของผลการประเมิน  
  2.  เปิดโอกาสให้คณะฯ ชี้แจงภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์  
  3.  สรุปผลการท างานและยืนยันผล 
 
6.2 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล  

1.  ศึกษาจาก SAR จากระบบ CHE QA Online พิจารณาตัวบ่งชี้ มาตรฐาน เอกสารหลักฐานที่ระบุ  
 2.  ศึกษาเอกสารที่คณะจัดเก็บ พิจารณาความถูกต้องอย่างละเอียด จากรายละเอียดของ SAR จากระบบ 

CHE QA Online และเอกสารหลักฐาน  
 3.  สัมภาษณ์ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร เจ้าหน้าที่ ผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้เกี่ยวข้อง  
 4.  สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบและ

ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา  
 5.  ส ารวจห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ บรรยากาศด้านการจัดการเรียนการสอน 

การแปลความหมายคะแนนการประเมิน 
 

ช่วงคะแนน  ผลการประเมิน 
4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
3.51 – 4.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับดี 
2.51 – 3.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 
1.51 – 2.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
0.00 – 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ตารางสรุปรายตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2560 

คณะทัศนมาตรศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย คะแนน หมายเหตุ 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจดัการ
หลักสูตรโดยรวม 

คะแนน 3.16 3.16 1.00 3.16 / 3.16  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะ
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 20 2.50 11.50 21.74 / 2.72  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะ
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 20 3 11.50 26.09 / 2.17  

ตัวบ่งช้ีที ่1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า   

สัดส่วน 

 
8:1   22.04 / 0.00  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

ข้อ 6 ข้อ 1 2 3 4 5 6 6 / 5  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

ข้อ 6 ข้อ 1 2 3 4 5 6 6 / 5  

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ข้อ 6 ข้อ 1 2 3 4 5  5 x 4  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

บาท/
คน 

50,000 0 9.50 0 x 0  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ 10 0.4 11.50 3.48 x 0.58  

องค์ประกอบที่ 3   การบริการวิชาการ    
ตัวบ่งชี้ที่  3.1 การบริการวิชาการ
แก่สังคม 

ข้อ 6 ข้อ 1 3 4 5 6 5 x 4  

องค์ประกอบที่ 4   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 6 ข้อ 1 2 3 4 5 6 6 / 5  
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ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย คะแนน หมายเหตุ 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะ
เพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

ข้อ 7 ข้อ 1 2 4 6 7 5 x 4  

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ข้อ 6 ข้อ 1 2 3 4 6  5 x 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสรุปผลการประเมินระดับคณะ 
ปีการศึกษา 2560 

คณะทัศนมาตรศาสตร์ 
ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 
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องค์ประกอบคุณภาพ 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

0.00<=1.50การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 1.63 5.00 3.16 3.01 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
องค์ประกอบที่ 2 0.00 4.00 0.58 1.53 การด าเนินงานระดับต้องปรับปรุง 
องค์ประกอบที่ 3  - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับดี 
องค์ประกอบที่ 4 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับดี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

1.22 4.43 1.87 3.05 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

ผลการประเมิน การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 

การด าเนินงาน 
ระดับดี 

การด าเนินงาน 
ต้องปรับปรุง 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะทัศนมาตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
 

องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 เท่ากับ 3.01 (ระดับพอใช้)   

จุดที่ควรพัฒนา 
1. อาจารย์มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการทีเ่ป็นไปตามเกณฑ์มีจ านวนน้อย 
2. สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลายังไม่เพียงพอตามเกณฑ์ 

 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
ควรเร่งพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
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องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2  เท่ากับ 1.53 (ระดับต้องปรับปรุง)   
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ทุนทั้งภายในและภายนอกเพ่ือท าวิจัยและเผยแพร่ผลงานมีจ านวนน้อย 
2. จ านวนผลงานทางวิชาการ/วิจัยมีจ านวนน้อย 

 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
1. ควรมีแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นให้คณาจารย์ขอรับทุนทั้งภายในและภายนอก   

เพ่ือท าวิจัยและเผยแพร่ผลงาน 
2. ควรส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ/วิจัยของคณาจารย์เพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่  

องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3 เท่ากับ 4.00 (ระดับดี)  

จุดแข็ง 
คณะฯ มีโครงการบริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงานภายนอกที่มีการด าเนินงานอย่าง

ต่อเนื่องสอดคล้องกับการเรียนการสอนรวมทั้งเป็นประโยชน์แก่การฝึกปฏิบัติของนักศึกษาและสาธารณชนหลาย
โครงการ 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรมีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ ค่าเป้าหมาย ประเมินความส าเร็จของ

แผนตามตัวชี้วัดและตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ  โดยแยกส่วนกับการประเมินผล
โครงการ เช่น ความรู้ ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นต้น 

องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4 เท่ากับ 5.00 (ระดับดีมาก) 
 จุดแข็ง 

คณะฯ มีโครงการ/กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับการเรียนการสอนรวมทั้งเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 

องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5 เท่ากับ 4.00 (ระดับดี) 

จุดที่ควรพัฒนา  
1.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงยังไม่ครอบคลุมการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ โดยเฉพาะพันธกิจ

ทางด้านการวิจัยและการควบคุมให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
2. การวิเคราะห์แผนอัตราก าลัง แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรทั้งระยะยาว ระยะปานกลาง และ

ระยะสั้น ก าหนดเป้าหมายตัวบ่งชี้การด าเนินการและก ากับติดตามให้เป็นไปตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ 
ประเมินผลการด าเนินงานของแผน รวมทั้งน าผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนายังไม่ชัดเจน 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

1.  ควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ครอบคลุมการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ โดยเฉพาะ   
พันธกิจทางด้านการวิจัยและควรควบคุมให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

2. ควรมีการวิเคราะห์แผนอัตราก าลัง แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรทั้งระยะยาว ระยะปานกลาง 
และระยะสั้น ก าหนดเป้าหมายตัวบ่งชี้การด าเนินการให้ชัดเจน  โดยแยกระหว่างสายวิชาการและสาย
สนับสนุน และก ากับติดตามให้เป็นไปตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ ประเมินผลการด าเนินงานของแผน รวมทั้งน าผล
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนา 
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ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ 

นักศึกษา 
1.  นักศึกษามีความประทับใจในการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
2.  การอ านวยความสะดวกโดยภาพรวมดี แต่การด าเนินการเรื่องเอกสารช้า และไม่เหมาะสม 
3.  จ านวนพื้นที่ของคณะไม่เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น 
4.  อุปกรณ์คลินิก โสตทัศนูปกรณ์ในห้องบรรยาย มีครบถ้วน แต่ไม่เพียงพอเนื่องจากช ารุด รอซ่อมแซม 
5.  จ านวนโต๊ะ เก้าอ้ีไม่เพียงพอ ส าหรับนักศึกษาในบางรุ่น เนื่องจากช ารุด 
6.  ห้องฝนเลนส์ กึ่ง Manual และ Auto มีความช ารุดในบางฟังก์ชัน 
7.  พื้นที่ให้สอยของห้องคลินิกไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้การให้บริการ 
8.  นักศึกษามีความมั่นใจเมื่อจบการศึกษา สามารถประกอบอาชีพและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
9.  มีระบบอาจารย์ที่เข้มแข็ง ทั้งในเรื่องวิชาการและอ่ืน ๆ 
10. มีความพร้อมของอาจารย์ผู้บรรยายและความเหมาะสมของอาจารย์ผู้บรรยาย 

ศิษย์เก่า 
1.  ควรมีห้องสันทนาการ เพ่ือพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ 
2.  ควรมีการดูแลเรื่องการบริหารจัดการเก่ียวกับการด าเนินการของเอกสารและความถูกต้อง  ความล่าช้า

ของการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร   เอกสารประกอบการเรียน 
3.  ควรมีอุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องคลินิกส าหรับการเรียนภาคปฏิบัติให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน รวมทั้งเพ่ิม

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ 
4.  ควรปรับสาระรายวิชาให้มีความทันสมัยมากข้ึน 

บุคลากรสายอาจารย์ 
1.  ควรมีห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทางด้านทัศนมาตรศาสตร์ 
2.  ควรมีการจัดท าระบบข้อมูลของคลินิกให้เทียบเคียงกับสถานพยาบาล และพัฒนารูปแบบให้เป็น

ฐานข้อมูลด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.  ควรมีการสื่อสารผลการประชุมคณะกรรมการคณะ ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคลากรสายวิชาการ 
4.  ควรมีการจัดสรรเวลาให้มีการประชุมบุคลากรของคณะเพ่ิมมากข้ึน 
5.  ควรจัดระบบสวัสดิการต่าง ๆ ให้เทียบเคียงกับระบบข้าราชการ 
2.  ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคณะให้เป็นที่รู้จัก 
3.  ควรปรับระบบการบริหารจัดการและการสื่อสารภายในองค์กร 
4.  ควรเร่งประสานงานกับมหาวิทยาลัยในการจัดหาอาจารย์ประจ าให้เพียงพอเพ่ือให้มีสัดส่วนจ านวน

นักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  
บุคลากรสายสนับสนุน 

1. ควรเพิ่มขวัญและก าลังใจและความม่ันคงในการท างาน  รวมทั้งสวัสดิการด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
2.  ควรเพิ่มพ้ืนที่ใช้สอยส าหรับห้องท างานให้เหมาะสม  
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