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12 มิ.ย. 62  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 

คณะทัศนมาตรศาสตร 

วันท่ีตรวจประเมิน 25 - 26 กันยายน 2562 

 

รายช่ือคณะกรรมการผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. รองศาสตราจารยธีระเดช ริ้วมงคล ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย ดร.มงคล  วรรณประภา กรรมการ 

5. ผูชวยศาสตราจารยศรีจิตร  รัตนแกวกาญจน กรรมการและเลขานุการ 
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บทสรุปผูบริหาร 

            คณะทัศนมาตรศาสตร มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร

ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต มีผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ย 2.65 ระดับพอใชและ

ในระดับคณะไดกําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประเมินการดําเนินงานของคณะทัศนมาตรศาสตร ตามระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และนําเสนอจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุง

คุณภาพการดําเนินงาน  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ อยูระดับพอใช  คะแนน 2.66 โดยมีขอเสนอแนะใน

ภาพรวมดังนี้ 

จุดแข็ง 

คณะฯ มีการจัดบริการวิชาการตามความตองการของหนวยงานภายนอก และการทํานุบํารุง 

ศิลปะและวัฒนธรรมเก่ียวกับการแสดงความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ (อาจารยใหญ) อยางตอเนื่อง  

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

คณะฯ ควรดําเนินการเชิงรุกในการสํารวจความตองการรับบริการของชุมชนใหหลากหลายชุมชนและ 

ควรมีโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีหลากหลายใหแกบุคลากรของคณะไดมีสวนรวม 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารยยังมีนอย และสัดสวนของอาจารยประจําตอจํานวน

นักศึกษาเต็มเวลาไมเปนไปตามเกณฑ 

2. ไมมีการผลิตผลงานทางวิชาการ/วิจัย เงินสนับสนุนงานวิจัยยังมีนอยไมกระจายและไมมีแหลงเงิน

สนับสนุนจากภายนอก 

3. การวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดการความรูยังไมชัดเจน 

4.   การกําหนดวัตถุประสงค ตัวชี้วัด และคาเปาหมายของแผน/โครงการ/กิจกรรม รวมท้ังการนําผลการ

ประเมินผลมาปรับปรุงแผน/โครงการ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. คณะฯ ควรสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนและผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือ

ขอตําแหนงทางวิชาการใหสูงข้ึน และควรเพ่ิมจํานวนอาจารยประจําเพ่ือใหมีสัดสวนอาจารยประจําตอจํานวน

นักศึกษาเต็มเวลาเปนไปตามเกณฑ 

2. คณะฯ ควรสงเสริมใหอาจารยทุกทานผลิตผลงานวิจัยและหาแหลงเงินสนับสนุนจากภายนอกเพ่ิมข้ึน 

3. คณะฯ ควรมีกลไกการวิเคราะห ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก

ปจจัยภายนอก/ปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได และควรดําเนินการตามกระบวนการจัดการความรูเพ่ือใหไดเปนแนว

ปฏิบัติท่ีดีและสามารถปรับใชในการปฏิบัติงานจริงได 

4. คณะฯ ควรกําหนดวัตถุประสงคของแผน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสามารถนํามากําหนดเปนตัวชี้วัดท่ี

สามารถตอบวัตถุประสงค และกําหนดคาเปาหมายใหปฏิบัติได เพ่ือจะไดนําผลการประเมินผลมาปรับปรุงแผน/

โครงการ/กิจกรรมไดอยางเหมาะสม 
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ขอมูลสภาพท่ัวไปของหนวยงาน 

ชื่อ  คณะทัศนมาตรศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ท่ีตั้ง อาคารสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป 

กรุงเทพมหานคร 

ประวัติความเปนมา 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดรับการสถาปนาเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมาตั้งแต พ.ศ. 2514 ณ บริเวณ

ท่ีดินท้ังหมดประมาณ 300 ไรเศษ บนถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ โดยพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2514 กําหนดใหมหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนสถาบันการศึกษาและวิจัยแบบตลาด

วิชา มีวัตถุประสงคในการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการวิจัย สงเสริมวิชาการชั้นสูง และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดสํารวจพบวา เนื่องจากประเทศไดพัฒนาเขาสูสังคมโลกาภิวัตน ทําใหวิถีชีวิต

ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป ไดแก การใชเทคโนโลยีใหมมากยิ่งข้ึนในชีวิตประจําวัน ลักษณะการทํางานท่ี

เปลี่ยนแปลงไปของสังคมก่ึงอุตสาหกรรม เพ่ือใหรองรับกับคาครองชีพท่ีสูงข้ึน อาจสงผลใหเกิดปญหาสุขภาพท่ี

เก่ียวของกับวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตท่ีสลับซับซอนข้ึน โดยเฉพาะในดานสุขภาพตาและปญหาสายตา รวมท้ังโรคไม

ติดตอท้ังแบบเรื้อรังหรือเฉียบพลันท่ีมีอัตราการเกิดโรคสูงอยางชัดเจนในปจจุบันตลอดจนโครงสรางวิถีชีวิตและ

บริบททางดานสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอาจสงผลใหมีปญหาทางสุขภาพโดยท่ัวไปมากยิ่งข้ึน ประกอบกับกระทรวง

สาธารณสุข ไดมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2546) เรื่อง การอนุญาตใหบุคคลทําการประกอบ

โรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร จากเหตุผลดังกลาวสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง ในการประชุมครั้งท่ี 6/2544 

วันท่ี 16 กรกฎาคม 2544 ไดมีมติอนุมัติการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตรสุขภาพ และไดผานการอนุมัติหลักสูตร

ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิตในคราวประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง ครั้งท่ี 4/2545 วันท่ี 29 

เมษายน 2545 ตอมาคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 1/2546 เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2546 ไดมี

มติใหความเห็นชอบตอแนวทางการพิจารณาหนวยงานและการแบงสวนราชการระดับคณะของสถาบันอุดมศึกษา 

ในสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยกําหนดวา “สถาบัน (Institute) หมายถึง หนวยงานในมหาวิทยาลัยท่ีมี

ฐานะเทียบเทาคณะ เปนหนวยงานท่ีไมประสาทปริญญา แตสามารถสนับสนุนการเรียนการสอน มีหนาท่ีหลักใน

การประสานงานดานการวิจัย การทําวิจัย  สหสาขา เปนกลไกในการบุกเบิกวิชาการ การพัฒนาบุคลากร และ

บัณฑิตศึกษา รวมท้ังเปนแหลงสรางสมและบริการความรู ขอมูล ท่ีมีประโยชนแกสังคม” 

ดังนั้น เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตรดําเนินไปดวยความเรียบรอย               

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และถูกตองตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ในการประชุม

คณะกรรมการบริหารงานสถาบันวิทยาศาสตรสุขภาพ ครั้งท่ี 5/2555 วาระท่ี 4.1 วันท่ี 6 สิงหาคม 2555 ท่ีประชุม  

มีมติเห็นควรใหยกฐานะ “สถาบันวิทยาศาสตรสุขภาพ” เปน “คณะทัศนมาตรศาสตร” และปรับปรุงโครงสราง   

คณะทัศนมาตรศาสตรใหเหมาะสมกับทรัพยากรและหนวยงานท่ีมีอยูเดิม โดยมีเหตุผลดังนี้ 

1.       เพ่ือใหเปนไปตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 1/2546 เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 

2546 เรื่อง กําหนดแนวทางการพิจารณาการแบงสวนราชการระดับคณะของสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัด
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คณะกรรมการอุดมศึกษา โดยกําหนดใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยท่ีสอนหลักสูตรปริญญาและใหปริญญาได      

มีหนาท่ีหลักในการผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร มีสถานะเปน “คณะ” 

2.       เพ่ือใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในของ

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 ขอ 3 (7) วรรคสอง “การตั้งชื่อสวนงานภายในควรสอดคลองกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

เพ่ือจะไดสื่อสารใหผูจะเขาเรียนไดมีความเขาใจและเลือกเรียนไดถูกตอง และการตั้งชื่ออาจมีผลตอการจัดกลุม

สาขาวิชาเพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษาดวย” 

ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง ในการประชุมครั้งท่ี 14/2555 วาระท่ี 4.9 เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 

2555 จึงมีมติใหแยกหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรออกจากสถาบันวิทยาศาสตรสุขภาพ แลวจัดตั้งเปนคณะทัศนมาตร

ศาสตร และปรับปรุงโครงสรางคณะทัศนมาตรศาสตรใหเหมาะสมกับทรัพยากร และหนวยงานท่ีมีอยูเดิม 

วัตถุประสงคและแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

1. เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของหนวยงานและประเมินคุณภาพท่ีสอดคลองกับระบบการประกัน 

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองคประกอบในระบบกระกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน และ 

การตอบสนองพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย  โดยวิเคราะหจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา

และขอเสนอแนะ  เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  รวมท้ังการ

คนหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดีของหนวยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมิน 

คุณภาพการศึกษาภายในรอบปท่ีผานมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและ 

สาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1.  ประเมินผลของการดําเนินงานตามพันธกิจ ท้ัง 4 ดานของคณะ ไดแก ดานการเรียนการสอน  

การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังดานการบริหารจัดการ 

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท่ี 

ผานมา 

3. การคนหาวัฒนธรรมและแนวปฏิบัติท่ีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบ 

ประกันคุณภาพการศึกษา 

วิธีประเมิน  การวางแผนและการประเมิน  

กอนการประเมิน  

  1.  มีการศึกษารายงานการประเมินตนเอง (SAR) จากระบบ CHE QA Online โดยพิจารณาเปรียบเทียบ

เกณฑการประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการและผลลัพธตามเกณฑท่ี สกอ.กําหนด  

  2.  จัดทําตารางการตรวจประเมิน ระบุกิจกรรม รวมท้ังรายชื่อกลุมท่ีตองการสัมภาษณใหทางคณะเตรียม

ความพรอม  

  3.  เสนอใหคณะทัศนมาตรศาสตรทราบลวงหนา เพ่ือเตรียมการสําหรับผูประเมิน  
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  4.  ประชุม แบงงานระหวางผูประเมินเพ่ือซักซอมความเขาใจ 

ระหวางการตรวจเย่ียม  

  1.  เตรียมความพรอมกอนการชี้แจงฝายบริหาร ชี้แจงฝายบริหาร ในสวนของวัตถุประสงคของการเขา

ประเมิน คณะกรรมการผูประเมินฟงสรุปผลการดําเนินงานจากฝายบริหาร  

  2.  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามเกณฑท่ีกําหนดในองคประกอบ เพ่ิมเติมจากระบบ CHE QA Online 

  3.  คณะกรรมการเขาเยี่ยมคณะ เพ่ือหาขอมูลสนับสนุนผลลัพธของการประเมิน 

  4.  สัมภาษณผูบริหาร ประธานหลักสูตร อาจารยผูสอน เจาหนาท่ี ผูใชบัณฑิต นักศึกษา ศิษยเกาและ

ผูเก่ียวของ  

  5.  สัมภาษณผูรับผิดชอบและผูจัดทํา SAR ในแตละองคประกอบ  

  6.  ตรวจสอบรายละเอียด หลักฐาน วิเคราะหขอมูลความถูกตองของขอมูลในทุกภาคสวน  

  7.  ตัดสินผลตามเกณฑท่ีกําหนดในแตละประเด็นอยางครบถวน  

  8.  วิเคราะหสรุปผลนําเสนอผลการประเมินกับฝายบริหาร  

  9.  คณะกรรมการมีการประชุมปรึกษาหารือรวมกันเม่ือเสร็จสิ้นการประเมินในแตละวัน 

หลังการตรวจเย่ียม  

  1.  ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของผลการประเมิน  

  2.  เปดโอกาสใหคณะฯ ชี้แจงภายในระยะเวลา 1 สัปดาห  

  3.  สรุปผลการทํางานและยืนยันผล 

วิธีการตรวจสอบและความนาเช่ือถือของขอมูล  

1.  ศึกษาจาก SAR จากระบบ CHE QA Online พิจารณาตัวบงชี้ มาตรฐาน เอกสารหลักฐานท่ีระบุ  

 2.  ศึกษาเอกสารท่ีคณะจัดเก็บ พิจารณาความถูกตองอยางละเอียด จากรายละเอียดของ SAR จากระบบ 

CHE QA Online และเอกสารหลักฐาน  

 3.  สัมภาษณผูบริหาร ประธานหลักสูตร เจาหนาท่ี ผูใชบัณฑิต นักศึกษา ศิษยเกาและผูเก่ียวของ  

 4.  สัมภาษณผูรับผิดชอบกิจกรรมแตละกิจกรรม ผูรับผิดชอบองคประกอบแตละองคประกอบและ

ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา  

 5.  สํารวจหองเรียน หองปฏิบัติการ สภาพแวดลอมของการเรียนรู บรรยากาศดานการเรียนการสอน 

การแปลความหมายคะแนนการประเมิน 
 

ชวงคะแนน  ผลการประเมิน 

4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 

3.51 – 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 

2.51 – 3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช 

1.51 – 2.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง 

0.00 – 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงาน (ภาพรวม) 

 

องคประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 1 เทากับ 2.04 (ตองปรับปรุง) 

จุดแข็ง 

 - 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 - 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารยยังมีนอย 

2. สัดสวนอาจารยประจําตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาไมเปนไปตามเกณฑ 

3. การประเมินคาความสําเร็จไมเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการท่ีกําหนด 

4. การนําผลการประเมินผลมาปรับปรุงแผน/โครงการ 

5. การเผยแพรขอมูลและขาวสารเก่ียวกับวิชาชีพท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนและผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือขอ

ตําแหนงทางวิชาการใหสูงข้ึน 

2. ควรเพ่ิมจํานวนอาจารยประจําเพ่ือใหมีสัดสวนอาจารยประจําตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเปนไปตาม

เกณฑ 

3. ควรมีการประเมินคาความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ 

4. ควรนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผน/โครงการใหชัดเจนเปนรูปธรรม 

5. ควรใหขอมูลและขาวสารเก่ียวกับวิชาชีพท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา โดยใชชองทางท่ีสามารถติดตอ

ศิษยเกาไดโดยตรง 
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รายละเอียดผลการประเมินตัวบงช้ีเชิงปริมาณ องคประกอบท่ี 1 

 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ผลการดําเนินงาน 

 ขอมูล ผลประเมินหลักสูตร 

1 หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 2.65 
 

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 2.65 

จํานวนหลักสูตร  1 

คาเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตร 2.65 
 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดของคณะ 1 

จํานวนหลักสูตรท่ีผานเกณฑการบริหารจัดการหลักสูตร (ตัวบงชี้ 1.1 ) 1 

จํานวนหลักสูตรท่ีไมผานเกณฑการบริหารจัดการหลักสูตร (ตัวบงชี้ 1.1 ) 0 

 

ตัวบงช้ีท่ี  1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมดรวมท่ีลาศึกษาตอ 13 คน 

2. จํานวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก   2 คน 

3. รอยละของจํานวนอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 15.38  

 

ตัวบงช้ีท่ี  1.3  อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดรวมท่ีลาศึกษาตอ  13 คน 

2. จํานวนอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงศาสตราจารย 0 คน 

3. จํานวนอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย 0 คน 

4. จํานวนอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 1 คน 

5. รวมจํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 1 คน 

6. รอยละของจํานวนอาจารยที่มตีาํแหนงศาสตราจารย  รองศาสตราจารย   

ผูชวยศาสตราจารย 

 

7.69 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  

คณะทัศนมาตรศาสตร จํานวน 

ระดับปริญญาตรี  

Student Credit Hours (SCH) ท้ังป 9,666 

จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญาตรี 36 

1. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES)    268.50 

2. คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน (รอยละ) 205.13 

3. แปลงคาความแตกตางเปนคะแนน     (คะแนน)                                 0 

 

ตัวบงช้ีท่ี  1.7  ผลลัพธการเรียนรูของบัณฑิตตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ตัวบงช้ีเพ่ิมเติม) 

ผลการดําเนินงาน 

ขอมูล 
คาเฉลี่ยผลลัพธการเรียนรู

ของบัณฑิตฯ 

1. หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 4.74 

ผลรวมคาเฉล่ียรวม 4.74 

คาเฉล่ียผลการประเมิน/จํานวนหลักสูตรท้ังหมด    4.74 

 

องคประกอบท่ี 2  การวิจัย 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 2 เทากับ 1.46 (ระดับตองปรับปรุงเรงดวน) 

จุดแข็ง 

 - 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 - 

จุดท่ีควรพัฒนา 

ไมมีการผลิตผลงานทางวิชาการ/วิจัย เงินสนับสนุนงานวิจัยยังมีนอยไมกระจายและไมมีแหลงเงินสนับสนุน

จากภายนอก 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรสงเสริมใหอาจารยทุกทานผลิตผลงานวิจัยและหาแหลงเงินสนับสนุนจากภายนอกเพ่ิมข้ึน 
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รายละเอียดผลการประเมินตัวบงช้ีเชิงปริมาณ องคประกอบท่ี 2 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ผลการดําเนินงาน 

แหลงเงินทุนสนับสนุน 

งบภายใน 
งบภายนอก 

งบแผนดิน งบรายได 

- 152,600 - 

รวมเงินภายในและภายนอก 152,600 
 

จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 11 คน 

จํานวนนักวิจัยประจํา (ถามี) 0 คน 

จํานวนเงินสนับสนุนตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (บาท/คน) 13,872.73 บาท/คน 

 

ตารางเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ลํา

ดับ 

ชื่อเจาของงานวิจัย

หรืองานสรางสรรค 
ชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ระยะเวลาในการทําวิจยัหรืองาน

สรางสรรค 
แหลงงบประมาณและจํานวนเงิน 

ว/ด/ป 

เริ่มตน 

ว/ด/ป 

สิ้นสุด 

รวม

ระยะเวลา 

ภายใน (ระบุ) ภายนอก 

(ระบุ) งบแผนดิน งบรายได 

1. อ.โชติกา  พูลสนาม ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพ

การใหบริหารของคลินิก

ทัศนมาตรศาสตร  

คณะทัศนมาตรศาสตร 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

4 ก.ย. 

2562 

3 ก.ย. 

2563 

1 ป 

(12 

เดือน) 

- 152,600  

รวมจํานวนเงิน  152,600  

 
ตัวบงช้ีท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนกัวิจัย 
ผลการดําเนินงาน 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

 

คา

น้ําหนัก 

0.2 

คา

น้ําหนัก 

0.4 

คา

น้ําหนัก 

0.6 

คา

น้ําหนัก 

0.8 

คา

น้ําหนัก  

1.0 

จํานวนผลงาน - - - - - 

ผลรวมถวงน้ําหนัก - - - - - 

ผลรวมถวงน้ําหนักทั้งหมด - 

จํานวนอาจารยประจาํที่ปฏิบัติงานจริง และนักวจิัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 13 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนกัวิจยั 0 
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องคประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 3 เทากับ 5.00  (ระดับดีมาก) 

จุดแข็ง 

มีการจัดบริการวิชาการตามความตองการของหนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง สอดคลองกับการเรียนการ

สอน รวมท้ังเปนประโยชนแกการพัฒนานักศึกษา ชุมชนและสังคม 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 ควรดําเนินการเชิงรุกในการสํารวจความตองการรับบริการของชุมชนใหหลากหลายชุมชนมากยิ่งข้ึน เพ่ือ

นําขอมูลมาจัดทําแผนบริการวิชาการและแผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการ กําหนดตัวบงชี้เพ่ือวัด

ความสําเร็จ และคาเปาหมายตามวัตถุประสงคของแผน/โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ  

จุดท่ีควรพัฒนา 

 - 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

 - 

 

องคประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 4 เทากับ 5.00  (ระดับดีมาก) 

จุดแข็ง 

มีโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง สอดคลองกับการเรียนการสอน เชน  

โครงการแสดงความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ (อาจารยใหญ) เปนตน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 ควรมีโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีหลากหลายใหแกบุคลากรของคณะไดมีสวนรวม 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 - 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

 - 
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องคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 5 เทากับ 4.00  (ระดับดี) 

จุดแข็ง 

 - 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 - 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงไมมีการระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก/ปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได

และระดับความเสี่ยงไมลดลงจากเดิม 

2. การกําหนดประเด็นความรูยังไมชัดเจน และยังไมถือวาเปนแนวปฏิบัติท่ีดีได 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรมีกลไกการวิเคราะหและดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก

ปจจัยภายนอก/ปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได 

2. ควรกําหนดประเด็นความรูใหชัดเจน และดําเนินงานตามกระบวนการจัดการความรูเพ่ือใหไดเปนแนว

ปฏิบตัิท่ีดีและสามารถปรับใชในการปฏิบัติงานจริงได 
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ตารางสรุปรายตัวบงช้ีของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ปการศึกษา 2561 

คณะทัศนมาตรศาสตร 

 

ตัวบงชี ้ หนวยวัด เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน บรรลุ

เปาหมาย 
คะแนน 

หมาย

เหต ุตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลการบรหิารจัดการหลักสตูร

โดยรวม 

คะแนน 2.50 2.65 1 2.65 / 2.65  

ตัวบงช้ีท่ี 1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

รอยละ 20 2 13 15.38 X 1.92  

ตัวบงช้ีท่ี 1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนง

ทางวิชาการ 

รอยละ 20 1 13 7.69 X 0.64  

ตัวบงช้ีท่ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ

จํานวนอาจารยประจํา   

สัดสวน 8:1 268.5 11 24.41:1 X 0  

ตัวบงช้ีท่ี1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี ขอ 6 1 2 3 4 5 5 X 4  

ตัวบงช้ีท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี ขอ 6 1 2 3 5 4 X 3  

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ขอ 6 1 2 3 4 4 X 3  

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองาน

สรางสรรค 

บาท/คน 10,000 152600 11 13,872.73 / 1.39  

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา

และนักวิจัย 

รอยละ 10 0 13 0 X 0  

องคประกอบท่ี 3   การบริการวิชาการ    

ตัวบงช้ีท่ี3.1 การบริการวิชาการแกสังคม ขอ 6 1 2 3 4 5 6 6 / 5  

องคประกอบท่ี 4   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

ขอ 6 1 2 3 4 5 6 6 / 5  

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับ

ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและ

เอกลักษณของคณะ 

ขอ 7 1 2 4 6 7 5 X 4  

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ

หลักสตูร 

ขอ 6 1 2 3 4 6 5 X 4  
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ตารางสรุปผลการประเมินระดับคณะ 

ปการศึกษา 2561 

คณะทัศนมาตรศาสตร 

ตารางวิเคราะหผลการประเมินระดับคณะ ตามตัวบงช้ีของ สกอ. 

องคประกอบ

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

จํานวน 

ตัวบงชี้ 
I P O คะแนนเฉลี่ย 

0.00 – 1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 – 2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51 – 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51 – 4.50  การดําเนินงานระดับด ี

4.51 – 5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 6 0.85 3.50 2.65 2.04 ตองปรับปรุง 

2 3 1.39 3.00 0.00 1.46 ตองปรับปรุงเรงดวน 

3 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

4 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

5 2 - 4.00 - 4.00 ระดับดี 

รวม 13 0.99 4.00 1.33 2.66 ระดับพอใช 

ผลการประเมิน การดําเนนิงานตอง

ปรับปรุงเรงดวน 
การดําเนนิงาน

ระดับด ี

การดําเนนิงาน

ตองปรับปรุง

เรงดวน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

ขอเสนอแนะจากการสัมภาษณ   

ผูใชบัณฑิต 

บัณฑิตมีทักษะ ความรู และความสามารถในระดับดี 

ศิษยเกา 

1. อาจารยผูสอนมีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ เอาใจใสนักศึกษาเปนอยางดี 

2. ควรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพใหหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

3. ควรมีอุปกรณใหใกลเคียงกับสภาพการทํางานจริง นอกเหนือจากอุปกรณท่ีมีอยูในชั้นเรียน 

นักศึกษาปจจุบัน 

1. อาจารยผูสอนเอาใจใสนักศึกษาเปนอยางดี 

2. ควรปรับตารางเรียน โดยเฉพาะในชั้นป 2 ป 3 เพ่ือไมใหมีตารางเรียนแนนเกินไปในชั้นปใดปหนึ่ง 

3. ควรดูแลอุปกรณ สถานท่ีใหเพียงพอและอยูในสภาพพรอมใชงาน 

4. ควรปรับปรุงบรรยากาศสภาพแวดลอมของหองสมุดใหเหมาะสม 

5. ผลสอบ ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนลาชาไมทันตอการนําไปใช 

6. ควรใช E-book ทดแทนเอกสารประกอบการเรียน 

อาจารย 

1. ควรเพ่ิมอุปกรณท่ีใชในการเรียนการสอน โดยเฉพาะ Pre-clinic และอุปกรณสําหรับการวิจัยทาง

คลินิก 

2. การแจงขาวสารขอมูลควรใหครบถวนและทันตอเหตุการณ 

บุคลากรสายสนับสนุน 

1. ขาดความม่ันคง ความกาวหนา และจํานวนบุคลากรไมเพียงพอ 

2. อุปกรณ และสถานท่ีในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ 

 

ขอเสนอแนะในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง   

 สําหรับตัวบงชี้เชิงกระบวนการ ควรเขียนผลการดําเนินงานใหเปนไปตามวงจร PDCA  
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