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รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 
คณะทัศนมาตรศาสตร์ 

 

พันธกิจ   
๑. ผลิตบัณฑิตทัศนมาตรศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล และการพัฒนาบุคลากร 
 

ยุทธศาสตร์ ๑  การสร้างและกระจายโอกาสความเสมอภาค และความเป็นธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ปวงชนในภูมิภาคอาเซียน  รอบ   ๘ เดือน 
กลยุทธ์   ๑. สร้างและกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาทุกระดับการศึกษา  รอบ ๑๒ เดือน 

 หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิตและ
ชื่อตัวชี้วัดในแผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ 
 

 งบอื่นๆ 
 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิก
งบประมาณ

จ่ายจริง 
จัดการเรียนการสอน     6.8  ปีการศึกษา 4.087849 คณะกรรมการ 
ผลิตบัณฑิตทัศนมาตรศาสตร์       2556 .86 ฝ่ายวิชาการ 
1. จ านวนนักศึกษาใหม ่ 40 จัดการเรียนการสอนผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2556      และวิจัย 
๑. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 15 ทัศนมาตรศาสตร์        
๒. ร้อยละของจ านวน 90         
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามแผน          
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ยุทธศาสตร์ ๑  การสร้างและกระจายโอกาสความเสมอภาค และความเป็นธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ปวงชนในภูมิภาคอาเซียน 
กลยุทธ์   2. ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  

 หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิตและ
ชื่อตัวชี้วัดในแผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ 
 

 งบอ่ืนๆ 
 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิก
งบประมาณ

จ่ายจริง 
โครงการบริการวิชาการและ     0.15   0.048937. 

50 
คณะกรรมการ 

วิชาชีพแก่ชุมชนหรือสังคม        ฝ่ายวิชาการ 
๑. จ านวนโครงการ 2 1. โครงการตรวจสุขภาพสายตาแก่ ต.ค. 55-ก.ย. 56  0.05  มิ.ย. – ต.ค. 0.048937. และวิจัย 
๒. ร้อยละของการบรรล ุ 90 บุคลากรและประชาชนท่ัวไปในคลินิก     56 50  

เป้าหมายการให้บริการทาง  ทัศนมาตรศาสตร ์        
วิชาการ          

  2. โครงการตรวจสุขภาพสายตาแก่
ประชาชนท่ัวไปร่วมกับหน่วยงาน 
ภายนอก 
      2.1 โครงการตรวจสุขภาพสายตา
และให้ความรู้ แก่ คณาจารย์ ร่ วมกับ
โรงเรียนเทพลีลา 
 
      2.2 โครงการบริการตรวจสุขภาพ
สายตาร่วมกับโครงการเพื่อนข้างห้อง
เตือนภัย ครั้งท่ี 4 
 
     2.3 โครงการรณรงค์ตรวจสายตา
ให้กับเด็กร่วมกับสโมรไลออนสส์ากล 

ต.ค. 55-ก.ย. 56  0.1   
 
 
4 ก.ค. 56 
9ก.ค. 56 
 
 
21 ก.ย. 56 
 
 
 
31 ต.ค. 56 
 

 
 
 
 

งบโครงการ
ตรวจสุขภาพ
สายตาแก่
ประชาชน

ทั่วไปร่วมกับ
หน่วยงาน
ภายนอก 
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ยุทธศาสตร์  ๑. การสร้างและกระจายโอกาสความเสมอภาค และความเป็นธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ปวงชนในภูมิภาคอาเซียน 
กลยุทธ์           3. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
  

 หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิตและ
ชื่อตัวชี้วัดในแผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ 
 

 งบอ่ืนๆ 
 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิก
งบประมาณ

จ่ายจริง 
โครงการท านุบ ารุงศาสนา     0.1   0.040861 คณะกรรมการ 
ศิลปวัฒนธรรม         ท านุบ ารุง 
๑. จ านวนโครงการ 3 1. โครงการท าบุญร่างอาจารย์ใหญ่ มิ.ย. 56  0.05  6 มิ.ย. 56 0.028153 ศิลปวัฒนธรรม 
๒. ร้อยละของการบรรล ุ 90         

เป้าหมายด้านผลผลิตการ  2. โครงการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม เม.ย. 56  0.02  17 พ.ค. 56 0.002885  
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม          

  3. โครงการไหว้ครู 
 
4. โครงการถวายราชสดุดี สมเด็จพระนาง
เจ้า 

มิ.ย. 56 
 

ส.ค. 56 

 0.03 
 

งบอุดหนุ
นท านุ
บ ารุง

ศิลปวัฒ
นธรรม 

 18 ก.ค. 56 
 
6 ส.ค. 56 

0.008323 
 

0.001500 
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ยุทธศาสตร์ 2  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต ให้เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน 
กลยุทธ์   4. พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิตตามอัตลักษณ์ (ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม)  

หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิตและชือ่
ตัวชี้วัดในแผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ 
 

 งบอ่ืนๆ 
 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิก
งบประมาณ

จ่ายจริง 
พัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน     งบ   งบ คณะกรรมการ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ     การจัด   การจัด ฝ่ายวิชาการ 
(TQF)     การเรยีน   การเรยีน และวิจัย 
๑. จ านวนหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน 1 ๑. พัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน ต.ค.55 - ก.ย.56  การสอน  มิ.ย. 55 การสอน  
๒. ร้อยละของจ านวนหลกัสตูร ๑๐๐ คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)        

ที่ได้มาตรฐาน TQF           
          
การส ารวจภาวะการมีงานท า     งบ   งบ คณะกรรมการ 
ของบัณฑิตทัศนมาตรศาสตร์     การจัด   การจัด ฝ่ายวิชาการ 
๑. ร้อยละของบณัฑติทัศนมาตรศาสตร์ 90 1. การส ารวจภาวะการท างานของบัณฑิต ก.พ. 56  การเรยีน  28 ต.ค. 55 การเรยีน และวิจัย 

ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ  ทัศนมาตรศาสตร ์   การสอน   การสอน  
อิสระภายใน ๑ ปี          

๒. ร้อยละของบณัฑติทัศนมาตรศาสตร์ 90         
ที่ท างานตรงกับสาขาวิชาที่          
ส าเร็จการศึกษา          
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โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิตและชือ่
ตัวชี้วัดในแผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ 
 

 งบอ่ืนๆ 
 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิก
งบประมาณ

จ่ายจริง 
โครงการพัฒนานักศึกษาและ     0.4   0.223002. คณะกรรมการ 
ศิษย์เก่าตามอัตลักษณ์และ TQF        75 ฝ่ายกิจการ 
๑. จ านวนโครงการ 5 1. โครงการกีฬาสามัคคสี่งเสริมสขุภาพ ม.ค. 56  0.05  25 ม.ค. 56 0.027506 นักศึกษา 
๒. ร้อยละความส าเร็จของแผน 80 และต่อต้านยาเสพติด        

การโครงการพัฒนานักศึกษา          
และศิษย์เก่าตามอัตลักษณ์  2. โครงการค่ายหมอ O.D. มี.ค. 56  0.08  29 – 30 มี.ค. 

56 
0.069088  

และ TQF          

  3. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการ ก.พ. 56  0.01  15 ก.พ. 56 0.007175  
  สโมสรนักศึกษาทัศนมาตรศาสตร ์        
          
  4. โครงการบ าเพ็ญประโยชน์และรักษา   ส.ค. 56  0.1  17 – 19 ส.ค. 0.109560  
  สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกยีรต ิ     56   
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        

          
  5. โครงการมอบเสื้อกาวน์สู่ชั้นคลนิิก ก.ค. 56  0.01  7 มิ.ย. 56 0  
  ทัศนมาตรศาสตร ์        

          
  6. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มิ.ย. 56  0.02  7 มิ.ย. 56 0.005696  
          

  7. โครงการปัจฉิมนเิทศนักศึกษา ก.พ. 56  0.06  - -  
          

  8. โครงการประชุมวิชาการ ก.ค. 56  0.03  - -  
  ทัศนมาตรศาสตร ์        
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โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิตและชือ่
ตัวชี้วัดในแผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ 
 

 งบอ่ืนๆ 
 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิก
งบประมาณ

จ่ายจริง 
  9. โครงการเพิ่มพูนความรู้แก่นักศกึษา ส.ค. 56  0.02  - -  
  สารสนเทศสุขภาพทางสุขภาพ 

 
10. โครงการแสดงผลงานด้านทัศนมาตร
ศาสตร ์

 
 
ต.ค. 55 – ก.ย. 
56 

  
 

งบพัฒนา
นักศึกษา 

  
 
9 – 10 พ.ค. 

56 

 
 

3977.75 

 

          
การส ารวจความพึงพอใจ     งบ   งบ คณะกรรมการ 
ของผู้ใช้บัณฑิตตามอัตลักษณ์     การจัด   การจัด ฝ่ายวิชาการ 
๑. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.51 1. การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต พ.ค. 56  การเรยีน  ก.พ. 56 การเรยีน และวิจัย 

ของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต  ตามอัตลักษณ์   การสอน   การสอน  
ตามอัตลักษณ์          
          
          

การส ารวจผลการปฏิบัติงาน     งบ   งบ คณะกรรมการ 
ตามอตัลักษณ์     การจัด   การจัด ฝ่ายบรหิาร 
1. ระดับของความส าเร็จของผลการ 4.00 1. การส ารวจผลการปฏิบัติงานตามอัตลักษณ์ เม.ย. 56  การเรยีน  ก.พ. 56 การเรยีน  

ปฏิบัติงานตามอัตลักษณ์     การสอน   การสอน  
          
          
การประเมินคุณภาพบัณฑิต     งบ   งบ คณะกรรมการ 
ตามกรอบ TQF     การจัด   การจัด ฝ่ายวิชาการ 
1. ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนน 3.51 1. การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ  เม.ย. 56  การเรยีน  ก.พ. 56 การเรยีน และวิจัย 

การประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม  TQF   การสอน   การสอน  
กรอบ TQF          
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โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิตและชือ่
ตัวชี้วัดในแผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ 
 

 งบอ่ืนๆ 
 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิก
งบประมาณ

จ่ายจริง 
การประกนัคุณภาพการศึกษา     งบ   งบ คณะกรรมการ 
ภายในของคณะทัศนมาตรศาสตร์     การจัด   การจัด 

การเรยีน 
ประกันคุณภาพ 

๑. ผลการประเมินการประกัน 3.51 1. การประกันคุณภาพการศึกษา ธ.ค. 55  การเรยีน  17 – 19 ก.ค. การศึกษา 
คุณภาพการศึกษาภายใน  ภายในของคณะทัศนมาตรศาสตร์ ก.ค. 56  การสอน  56 การสอน  
(QA) ปีการศึกษา 2555          
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ยุทธศาสตร์ 2  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต ให้เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน 
กลยุทธ์   5. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  

 หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิตและชือ่
ตัวชี้วัดในแผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ 
 

 งบอ่ืนๆ 
 

วัน/เดือน/ป ี
ทีด่ าเนินการ 

เบิก
งบประมาณ

จ่ายจริง 
โครงการพัฒนาอาจารย์และ     1.02   0.078579 คณะกรรมการ 
บุคลากรทางการศึกษา         จัดท าแผนฯ 
๑. จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนา 5 1. โครงการพัฒนาบุคลากร เม.ย. 56  1.00  30,31 ส.ค. 0.068815  

อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน       -  1 ก.ย. 56   
๒. ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของ 90 2. ประชุม อบรม สัมมนา ด้านการบริหาร ต.ค.55 - ก.ย.56  งบการ  ต.ค. 55 -  งบการ 

พัฒนา 
บุคลากร 

 
งบการ 
พัฒนา 

บุคลากร 
 

งบการ 
พัฒนา 

บุคลากร 
 

งบการ 
พัฒนา 

บุคลากร 

 
แผนพัฒนาบุคลากรและการ  จัดการ   พัฒนา  ก.ย. 56  
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ     บุคลากร   
คณาจารย์         
  3. ประชุม อบรม สัมมนา ด้านนโยบาย ต.ค.55 - ก.ย.56  งบการ  ต.ค. 55 -  
  และแผน   พัฒนา  ก.ย. 56  

     บุคลากร    
         
  4. ประชุม อบรม สัมมนา ด้านการประกัน ต.ค.55 - ก.ย.56  งบการ  ต.ค. 55 -  
  คุณภาพการศึกษา   พัฒนา  ก.ย. 56  
     บุคลากร    
         
  5. ประชุม อบรม สัมมนา ด้านวิชาการ ต.ค.55 - ก.ย.56  งบการ  ต.ค. 55 – 

ก.ย. 56 
 

  และการศึกษา   พัฒนา   
     บุคลากร    
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โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิตและชือ่
ตัวชี้วัดในแผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ 
 

 งบอ่ืนๆ 
 

วัน/เดือน/ป ี
ทีด่ าเนินการ 

เบิก
งบประมาณ

จ่ายจริง 
โครงการจดัการความรู้ทีส่อดคล้อง          
กับแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัต ิ         คณะกรรมการ 
ราชการ         จัดการความรู้ 
๑. จ านวนความรู้ที่น ามาจดัการ 1 1. โครงการสมัมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ต.ค.55 - ก.ย.56  0.02  12 ก.ย. 56 0.009764  

ความรู้          
๒. ระดับความส าเร็จของการ 3.51         

ด าเนินการพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน          
เรียนรู้          
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ยุทธศาสตร์ 3  การพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศกึษา 
กลยุทธ์   6. ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เพื่อสนับสนุนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ (การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา และผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้คู่คุณธรรม)  

 หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิตและชือ่
ตัวชี้วัดในแผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ 
 

 งบอ่ืนๆ 
 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิก
งบประมาณ

จ่ายจริง 
การใช้ระบบเทคโนโลย ี     งบ    คณะกรรมการ 
สารสนเทศและการสื่อสาร     การจัด    ฝ่ายวิชาการ 
เพื่อการศึกษา     การเรยีน    และวิจัย 
๑. จ านวนระบบสารสนเทศและ 2 ๑. การใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ ต.ค.55 - ก.ย.56  การสอน  ต.ค. 55 - งบ  

การสื่อสารด้านทัศนมาตรศาสตร์  การสื่อสารเพื่อการศึกษาด้าน     ก.ย. 56 การจัด  
๒. ร้อยละของความส าเรจ็ของแผน 80 ทัศนมาตรศาสตร ์      การเรยีน  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ        การสอน  
และการสื่อสารเพื่อการศึกษา          
ด้านทัศนมาตรศาสตร์          

          
การใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ     งบ   งบ คณะกรรมการ 
เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ     การจัด   การจัด ฝ่ายบรหิาร 
๑. จ านวนฐานข้อมูลสารสนเทศ 3 1. การใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ ต.ค.55 - ก.ย.56  การเรยีน  ต.ค. 55 - การเรยีน  
๒. ระดับความส าเร็จของการ 3.51 เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ   การสอน  ก.ย.56 การสอน  

ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร          
และการตัดสินใจ          
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ยุทธศาสตร์ 4  การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา 
กลยุทธ์   7. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (สร้างนวัตกรรม)  

 หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิตและชือ่
ตัวชี้วัดในแผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ทีจ่ะด าเนินการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ 
 

 งบอ่ืนๆ 
 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิก
งบประมาณ

จ่ายจริง 
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์     อยู่ใน    คณะกรรมการ 
ที่แล้วเสร็จที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่     ระหว่าง    ฝ่ายวิชาการ 
1. จ านวนบทความงานวิจัยหรือ 1    การขอ    และวิจัย 

งานสร้างสรรค์ที่ตีพมิพ์หรือ  ๑. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ ต.ค.55 - ก.ย.56  เปลี่ยน  - -  
เผยแพร ่  ที่แล้วเสร็จที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่   แปลงงบ     

2. ร้อยละของจ านวนบทความ 80    ประมาณ     
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์          
ที่แล้วเสร็จที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่          

          
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่น าไปใช้     งบ    คณะกรรมการ 
ประโยชน ์     การจัด    ฝ่ายวิชาการ 
1. จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้าง 1 1. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ ต.ค.55 - ก.ย.56  การเรยีน  - - และวิจัย 

สรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน ์  ที่น าไปใช้ประโยชน ์   การสอน     
๒. ร้อยละของจ านวนงานวิจัย 80         

หรือสร้างสรรค์ที่แล้วเสร็จและ          
น าไปใช้ประโยชน์          
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โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิตและชือ่
ตัวชี้วัดในแผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ทีจ่ะด าเนินการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ 
 

 งบอ่ืนๆ 
 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิก
งบประมาณ

จ่ายจริง 
จ านวนบทความวิทยานิพนธ ์     งบ    คณะกรรมการ 
ของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับ     การจัด    ฝ่ายวิชาการ 
ปริญญาโทสาขาวิชาสารสนเทศ     การเรยีน    และวิจัย 
ทางสุขภาพทีไ่ดต้ีพิมพ์หรือเผยแพร ่     การสอน     
1. จ านวนบทความวิทยานิพนธ์  5 1. จ านวนบทความวิทยานิพนธข์อง ต.ค.55 - ก.ย.56       

ระดับปริญญาโทที่ตีพิมพ์หรือ  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท     - -  
เผยแพร่  สาขาวิชาสารสนเทศทางสุขภาพทีไ่ด้ตีพิมพ ์        

2. ร้อยละของจ านวนบทความ 80 หรือเผยแพร ่        
วิทยานิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา          
ระดับปริญญาโทที่ได้ตีพิมพ ์          
เผยแพร่          
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ยุทธศาสตร์ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์   8.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับองค์กรภายนอกในการจัดการศกึษา 

 หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิตและชือ่
ตัวชี้วัดในแผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ 
 

 งบอ่ืนๆ 
 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิก
งบประมาณ

จ่ายจริง 
โครงการความร่วมมือจัดการเรียน     งบ    คณะกรรมการ 
การสอนกับองค์กรท้องถิ่น      การจัด    ฝ่ายวิชาการ 
หรือภาครัฐ/เอกชน และต่างประเทศ     การเรยีน    และวิจัย 
๑. จ านวนโครงการ/กจิกรรม 3 ๑. โครงการความร่วมมือจัดการ ต.ค.55 - ก.ย.56  การสอน  ต.ค. 55 - งบ  

ความร่วมมือจัดการเรียนการสอน  เรียนการสอนกับองค์กรท้องถิ่น      ก.ย. 56 การจัด  
๒. ร้อยละของการบรรลเุป้าหมายของ 80 หรือภาครัฐ/เอกชน และต่างประเทศ      การเรยีน  

แผนความร่วมมือด้านการเรียน        การสอน  
การสอนกับองค์กรท้องถิ่นหรือ          
ภาครัฐ/เอกชนและต่างประเทศ          
          

กิจกรรมเปิดโอกาสใหผู้้รบัการบริการ     งบ    คณะกรรมการ 
และประชาชนแสดงความคิดเห็น     การจัด    ฝ่ายบรหิาร 
และรว่มติดตามผลการรับผดิชอบ     การเรยีน     
ต่อสังคม (USR)     การสอน     
1. จ านวนโครงการรับผิดชอบต่อสังคม 1 1. กิจกรรมเปดิโอกาสให้ผูร้ับการบรกิาร ต.ค.55 – ก.ย.56    - -  
๒. ร้อยละความส าเร็จในการให้ความ 80 และประชาชนแสดงความคิดเห็นและร่วม        

ส าคัญกับผู้รับบริการและเปิด  ติดตามผลการรับผิดชอบต่อสังคม (USR)        
โอกาสให้ประชาชนแสดงความ          
คิดเห็นและร่วมติดตามผล          
การรับผิดชอบต่อสังคม          



รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการคณะทัศนมาตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6  14 

ยุทธศาสตร์ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์   9.  พัฒนาระบบบริหารการศึกษาตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล 

 หน่วย : ล้านบาท 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิตและชือ่
ตัวชี้วดัในแผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ 
 

 งบอ่ืนๆ 
 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิก
งบประมาณ

จ่ายจริง 
การบริหารและการจัดการความเสี่ยง     งบ    คณะกรรมการ 
1. จ านวนเรื่องการจัดการความเสีย่ง 1    การจัด    บริหารความเสี่ยง 
2. ระดับความส าเร็จของผลการ 3.51 1. การบริหารและการจัดการความเสี่ยง ต.ค.55 - ก.ย.56  การเรยีน  มิ.ย. 55 –  งบการจัด  

ประเมินระบบบริหารความเสี่ยง     การสอน  พ.ย. 56 การเรยีน  
        การสอน  
การวิจัยสถาบัน          
1. จ านวนผลงานวิจัยสถาบัน 1 1. โครงการวิจัยสถาบัน ต.ค.54 - ก.ย.55  งบ  19 พ.ค. 56 งบ คณะกรรมการ 

ทีแ่ล้วเสร็จ     การจัด   การจัด ฝ่ายวิชาการ 
2. ร้อยละของผลงานวิจยั 80    การเรยีน   การเรยีน และวิจัย 

สถาบันที่แล้วเสร็จและน าไปใช้     การสอน   การสอน  
ประโยชน์ในการปรับปรุงและ          
พัฒนา          
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โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิตและชือ่
ตัวชี้วดัในแผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ 
 

 งบอ่ืนๆ 
 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิก
งบประมาณ

จ่ายจริง 
          
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลด     งบ   งบ คณะกรรมการ 
การใช้พลังงาน     การจัด  ต.ค.55 -  การจัด ฝ่ายกิจการ 
1. จ านวนโครงการ/กจิกรรม 2 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดการใช้ ต.ค.55 - ก.ย.56  การเรยีน  ก.ย. 56 การเรยีน นักศึกษา 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดการใช้  พลังงาน   การสอน   การสอน  
พลังงาน          

2. ร้อยละผลส าเรจ็ของจ านวน 80         
โครงการ/กิจกรรมเพื่อลดปัญหา          
สิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงาน          
ต่อโครงการทั้งหมดในแผน          
          

 
ผู้ประสานงานของหน่วยงาน นายกฤษฎา  น้าคณาคุปต์  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๓๑๐-๘906 

 


