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หลักการและเหตุผล 

 
  ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มี

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา ๔ ปี ขณะนี้ได้มีการประกาศใช้แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเม่ือวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ และก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีที่สอดคล้องกับ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) และแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ พร้อมทั้งได้ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีในแต่ละปีงบประมาณ โดยให้ระบุสาระส าคัญ
เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้ รายจ่าย และทรัพยากรอื่นที่ต้องใช้เสนอต่อ
คณะรัฐมนตร ีเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีงบประมาณ  

  มหาวิทยาลัยรามค าแหงได้จัดท าแผนดังกล่าวแล้วเสร็จตามมติสภา ครั้งที่ ๔๕/๒๕๕๔ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ และสถาบันวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยรามค าแหง และเสนอให้
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามค าแหงทราบแล้วนั้น 

  ด้วย สภามหาวิทยาลัยรามค าแหง ในการประชุม ครั้งที่ 14/2555 วาระที่ 4.9 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ได้มีมติให้แยกหลักสูตร
ทัศนมาตรศาสตร์ออกจากสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ และให้จัดตั้งคณะทัศนมาตรศาสตร์ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะทัศนมาตรศาสตร์ ด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงได้ปรับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
– ๒๕๕๘ สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๕6 – ๒๕๕๘ คณะทัศนมาตรศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของคณะ
ทัศนมาตรศาสตร์ต่อไป  
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วิสัยทัศน์  
 คณะทัศนมาตรศาสตร์มุ่งเน้นเป็นศูนย์องค์ความรู้และบริการทางด้านทัศนมาตรศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 

ค่านิยมองค์การ 
 ร่วมคิด ร่วมท า มีจิตบริการ เพื่อพัฒนาประเทศด้วยคุณธรรม ตามหลักวิชาการ 
 

ปรัชญา  
 ผลิตบัณฑิตทัศนมาตรศาสตร์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม ช านาญวิชาชีพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 

ปณิธาน  
 พัฒนาคณะทัศนมาตรศาสตร์ให้เป็นแหล่งวิทยาการ เพื่อผลิตบัณฑิตทัศนมาตรศาสตร์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม ช านาญวิชาชีพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตด้านทัศนมาตรศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
2. ส่งเสรมิสนับสนุนการพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สงัคม  

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการพัฒนาบุคลากร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  
  คณะทัศนมาตรศาสตร์ได้จัดท าประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด 5 ประเด็น โดยให้แต่ละประเด็นมีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้การพัฒนาหรือการปฏิบัติภารกิจของ คณะ สามารถบรรลุผลตาม
เป้าประสงค์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การสร้างและกระจายโอกาสความเสมอภาค และความเป็นธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา 

 

เป้าประสงค์  
  จากประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมดที่กล่าวมา เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนด คณะทัศนมาตรศาสตร์จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์
ทั้งหมด 5 เป้าประสงค์ ดังน้ี 
  เป้าประสงค์ที่ ๑  ผู้รับบริการทุกกลุ่มได้รับการศึกษาด้านทัศนมาตรศาสตร์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  เป้าประสงค์ที่ ๒  ผู้รับบริการทุกกลุ่มได้รับการศึกษาด้านทัศนมาตรศาสตร์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  เป้าประสงค์ที่ ๓  ผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐานเพื่อการศึกษาด้านทัศนมาตรศาสตร์ 
  เป้าประสงค์ที่ ๔  ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
  เป้าประสงค์ที่ ๕  ระบบบริหารงานมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ 
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กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่ ๑   สร้างและกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาทุกระดับการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๒   ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
  กลยุทธ์ที่ ๓   ส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
  กลยุทธ์ที่ ๔   พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต 
  กลยุทธ์ที่ ๕   พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๖   ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๗   ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
  กลยุทธ์ที่ ๘   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับองค์กรภายนอกในการจัดการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๙  พัฒนาระบบบริหารการศึกษาตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล 
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สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๕6 – ๒๕๕๘ คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ ์

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย 
ที่มา 

ตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณปี 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑                     
การสร้างและกระจายโอกาสความ                    
เสมอภาคและความเป็นธรรมทาง                    
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต                    
เป้าประสงค ์                    
๑. ผู้รับบริการทุกกลุ่มได้รับ                    
การศึกษาดา้นทัศนมาตรศาสตร ์                    
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต                    
กลยุทธ ์                    
๑. สร้างและกระจายโอกาสความ 1. ร้อยละของจ านวน - 90 90 90 90 สงป., 1. จัดการเรียนการสอน - - - 6.50 - 7.00 - 7.00 - 26.91 คณะกรรมการฝ่าย 
เสมอภาคและความเป็นธรรมทาง ผู้ส าเรจ็การศึกษาตาม      มร. ผลิตบัณฑิต           วิชาการและวจิัย 
การศึกษาทกุระดับการศึกษา แผนด้านทัศนมาตรศาสตร ์       ทัศนมาตรศาสตร ์            

                    
กลยุทธ ์                    
๒. ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการ ๑. ร้อยละของการบรรล ุ - 90 90 90 90 สกอ. 1. โครงการบริการวิชาการ - - - 0.13 - 0.13 - 0.13 - 0.52 คณะกรรมการฝ่าย 
แก่ชุมชนและสังคม เป้าหมายการให้บริการทาง       และวิชาชพีแก่ชุมชน           วิชาการและวจิัย 
 วิชาการที่ตอบสนองความ       หรือสังคม            
 ต้องการเพื่อพัฒนาและ                   
 เสริมสร้างความเข้มแข็ง                   
 แก่ชุมชนหรือสังคม                   

                    
กลยุทธ ์                    
๓. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา ๑. ร้อยละของการบรรล ุ - 90 90 90 90 สกอ. 1. โครงการท านุบ ารุง - - - 0.09 - 0.1 - 0.1 - 0.38 คณะกรรมการฝ่ายกจิการ 
ศิลปวัฒนธรรม เป้าหมายด้านผลผลิตการ       ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม           นักศึกษา 
 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม                   
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หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ ์

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย 
ที่มา 

ตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณปี 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒                    
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน                    
ของผลผลิต                    
เป้าประสงค ์                    
๒. ผู้รับบริการทุกกลุ่มได้รับการศึกษา                    
ด้านทัศนมาตรศาสตรท์ี่มีคุณภาพ                    
และมาตรฐาน                    
กลยุทธ ์                    
๔. พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพ ๑. ร้อยละของจ านวน - ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ สกอ. ๑. พัฒนาหลักสูตร - - - งบการ - งบการ - งบการ - งบการ คณะกรรมการฝ่าย 
ของผลผลิต หลักสูตรที่ได้มาตรฐาน       ตามมาตรฐานคุณวุฒิ    เรียน  เรียน  เรียน  เรียน วิชาการและวจิัย 
 TQF ต่อจ านวนหลักสูตร       ระดับอุดมศึกษา    การ  การ  การ  การ  
 ทั้งหมด       แห่งชาติ (TQF)    สอน  สอน  สอน  สอน  
                    
 2. ร้อยละของบัณฑิต - 90 90 90 90  2. การส ารวจ - - - งบการ - งบการ - งบการ - งบการ คณะกรรมการฝ่าย 
 ทัศนมาตรศาสตร์ทีไ่ด้       ภาวะการมีงานท าของ    เรียน  เรียน  เรียน  เรียน วิชาการและวจิัย 
 งานท าหรือประกอบ       บัณฑิตทัศนมาตรศาสตร์    การ  การ  การ  การ  
 อาชีพอิสระภายใน ๑ ปี           สอน  สอน  สอน  สอน  
                    
 3. ร้อยละความส าเร็จของ - 90 90 90 90  3. โครงการพัฒนา - - - 0.31 - 0.32 - 0.32 - 1.255 คณะกรรมการฝ่าย 
 แผนการจัดกิจกรรม       นักศึกษาและศิษย์เก่า           กิจการนกัศึกษา 
 พัฒนานักศึกษาและ                   
 ศิษย์เก่า                   
                    
 4. ผลการประเมินการ - ๓.51 ๓.51 ๓.51 ๓.51 สมศ. 6. ผลการประเมินการ - - - งบการ - งบการ - งบการ - งบการ คณะกรรมการฝ่าย 
 ประกันคุณภาพการ       ประกันคุณภาพการ    เรียน  เรียน  เรียน  เรียน วิชาการและวจิัย 
 ศึกษาภายในของคณะ       ภายในของคณะ    การ  การ  การ  การ  
            สอน  สอน  สอน  สอน  
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หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 
ที่มา 

ตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณปี 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

๕. พัฒนาอาจารย์และบุคลากร ๑. ร้อยละการบรรล ุ - 90 90 90 90 สกอ. ๑.  โครงการพัฒนา - - - 0.66 - 0.66 - 0.66 - 2.64 คณะกรรมการฝ่าย 
ทางการศึกษา เป้าหมายของแผน      ก.พ.ร. อาจารย์และบุคลากร           บริหาร 
 พัฒนาบุคลากรและ      ม.ร. ทางการศึกษา            
 การปฏิบัติตามจรรยา                   
 บรรณวิชาชีพคณาจารย์                   
                    
 ๒. ระดับความส าเร็จของ - ๓.51 ๓.51 ๓.51 ๓.51 สกอ. ๒. โครงการจัดการ - - - 0.02 - 0.02 - 0.02 - 0.08 คณะกรรมการฝ่าย 
 การด าเนินการพัฒนา      ก.พ.ร. ความรู้ที่สอดคล้องกับ           บริหาร 
 สถาบันสู่สถาบันเรียนรู้       แผนกลยุทธ์หรือแผน            
 ของคณะ       ปฏิบัติราชการ            
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หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ ์

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย 
ที่มา 

ตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณปี 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓                    
การพัฒนาศักยภาพการใช้                    
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา                    
ด้านทัศนมาตรศาสตร์                    
เป้าประสงค ์                    
๓. ผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถ                    
เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้                    
มาตรฐานเพื่อการศึกษาด้าน                    
ทัศนมาตรศาสตร์                    
กลยุทธ์                    
๖. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ระบบ ๑. ร้อยละของความส าเร็จ - 80 80 80 80 ม.ร. ๑. การใช้ระบบเทคโนโลย ี - - - งบการ - งบการ - งบการ - งบการ คณะกรรมการฝ่าย 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ของแผนปฏิบัติการด้าน       สารสนเทศและการสื่อสาร    เรียน  เรียน  เรียน  เรียน วิชาการและวจิัย 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ       เพื่อการศึกษา    การ  การ  การ  การ  
 และการสื่อสาร           สอน  สอน  สอน  สอน  
 เพื่อการศึกษา                   
                    
 2. ระดับความส าเร็จ - 3.51 ๓.51 ๓.51 ๓.51 สกอ. 2. การใช้ระบบ - - - งบการ - งบการ - งบการ - งบการ คณะกรรมการฝ่าย 
 ของการด าเนินการระบบ       สารสนเทศเพื่อการ    เรียน  เรียน  เรียน  เรียน บริหาร 
 สารสนเทศ เพื่อการบริหาร       บริหารและ    การ  การ  การ  การ  
 และการตัดสินใจ       การตัดสินใจ    สอน  สอน  สอน  สอน  
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หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ ์

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย 
ที่มา 

ตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณปี 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔                    
การาพัฒนาศกัยภาพดา้น                    
การวิจยัและพัฒนา                    
เป้าประสงค ์                    
๔. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์                    
ได้รับการเผยแพร่และน าไปใช ้                    
ประโยชน ์                    
กลยุทธ ์                    
๗. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย ๑. ร้อยละของจ านวน - 80 80 80 80 สมศ. ๑. ผลงานวิจัย - - - งบการ - งบการ - งบการ - งบการ คณะกรรมการฝ่าย 
และพัฒนา บทความ ผลงานวจิัยหรือ      สกอ. หรืองานสร้างสรรค์    เรียน  เรียน  เรียน  เรียน วิชาการและวจิัย 

 งานสร้างสรรค์ที่แล้วเสร็จ      ก.พ.ร. ที่แล้วเสร็จที่ตีพิมพ ์    การ  การ  การ  การ  
 ที่ตีพิมพ์ หรือเผยแพร ่       หรือเผยแพร ่    สอน  สอน  สอน  สอน  
                    
 ๒. ร้อยละของจ านวน - 80 80 80 80 สมศ. ๒. โครงการวิจยัหรืองาน - - - งบการ - งบการ - งบการ - งบการ คณะกรรมการฝ่าย 
 งานวิจัยหรือสร้างสรรค์       สร้างสรรค์ของอาจารย ์    เรียน  เรียน  เรียน  เรียน วิชาการและวจิัย 
 ที่แล้วเสร็จและน าไปใช ้       และนักวจิัยที่น าไปใช้    การ  การ  การ  การ  
 ประโยชน ์       ประโยชน ์    สอน  สอน  สอน  สอน  
                    
 ๓. ร้อยละของจ านวน - 100 100 100 100 สมศ. ๓. จ านวนบทความวิจัย - - - งบการ - งบการ - งบการ - งบการ คณะกรรมการฝ่าย 
 บทความวิจัยของผลงาน       ของวิทยานิพนธ์    เรียน  เรียน  เรียน  เรียน วิชาการและวจิัย 
 ระดับปริญญาโทของ       ของผู้ส าเร็จการศึกษา    การ  การ  การ  การ  
 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้ตี       ระดับปริญญาโท    สอน  สอน  สอน  สอน  
 พิมพ์หรือเผยแพร ่       สาขาวิชาสารสนเทศทาง            

        สุขภาพ            
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หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ ์

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย 
ที่มา 

ตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณปี 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5                    
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ                    
การศึกษา                    
เป้าประสงค์                    
5. ระบบบริหารงานมีคุณภาพ                    
และมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ                    
ผู้รับบรกิาร ๑. ร้อยละของการบรรลุ - 80 80 80 80 ม.ร. ๑. โครงการความร่วมมือ - - - งบการ - งบการ - งบการ - งบการ คณะกรรมการฝ่าย 
กลยุทธ ์ เป้าหมายของแผนความ       จัดการเรียนการสอนกับ    เรียน  เรียน  เรียน  เรียน วิชาการและวจิัย 
8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ร่วมมือดา้นการเรียน       องค์กรท้องถิ่น หรือ    การ  การ  การ  การ  
องค์กรภายนอกในการจัดการ การสอนกับองค์กรท้องถิ่น       ภาครัฐ/เอกชน    สอน  สอน  สอน  สอน  
ศึกษา หรือภาครัฐ/เอกชน       และต่างประเทศ            
 และต่างประเทศ                   
                    
 2. ร้อยละความส าเร็จใน - 80 80 80 80 ก.พ.ร. 2. โครงการเปิดโอกาสให ้ - - - งบการ - งบการ - งบการ - งบการ คณะกรรมการฝ่าย 
 การให้ความส าคัญกับผู้รับ       ผู้รับการบรกิารและ    เรียน  เรียน  เรียน  เรียน บริหาร 
 บริการและเปิดโอกาสให ้       ประชาชนแสดงความคิด    การ  การ  การ  การ  
 ประชาชนแสดงความคิด       เห็นและรว่มติดตามผล    สอน  สอน  สอน  สอน  
 เห็น และร่วมติดตามผล       การปฏิบัติราชการ            
 การปฏิบัติราชการ                   
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หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ ์

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย 
ที่มา 

ตัวชี้วัด 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณปี 
หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

งปม. 
นอก 
งปม. 

กลยุทธ ์                    
9. พัฒนาระบบบริหาร 1. ระดับความส าเร็จ - 3.51 3.51 3.51 3.51 สกอ. 1 การบริหารและการจัดการ - - - งบการ - งบการ - งบการ - งบการ คณะกรรมการฝ่าย 
การศึกษาตามแนวทางหลัก ของผลการประเมิน      ก.พ.ร. ความเสี่ยง    เรียน  เรียน  เรียน  เรียน บริหาร 
ธรรมาภิบาล ระบบบริหารความเสี่ยง           การ  การ  การ  การ  
            สอน  สอน  สอน  สอน  
                    

 2. ร้อยละของผลงานวิจัย - 80 80 80 80  2. การวจิัยสถาบัน - - - งบการ - งบการ - งบการ - งบการ คณะกรรมการฝ่าย 
 สถาบันที่แล้วเสร็จและน า            เรียน  เรียน  เรียน  เรียน วิชาการและวจิัย 
 ไปใช้ประโยชน์ในการปรับ           การ  การ  การ  การ  
 ปรุงและพัฒนาระบบ           สอน  สอน  สอน  สอน  
                    

 3. ร้อยละผลส าเร็จของ - 90 90 90 90 ม.ร. 3. โครงการอนุรักษ ์ - - - งบการ - งบการ - งบการ - งบการ คณะกรรมการฝ่าย 
 จ านวนโครงการ/กิจกรรม        สิ่งแวดล้อมและลดการใช ้    เรียน  เรียน  เรียน  เรียน บริหาร 
 เพื่อแก้ไขและลดปัญหา       พลังงาน    การ  การ  การ  การ  
 สิ่งแวดล้อมและลดการใช ้           สอน  สอน  สอน  สอน  
 พลังงานต่อโครงการ                   
 ทั้งหมดในแผน                   

รวมทั้งสิ้น - - - 7.72 - 8.23 - 8.23 - 31.785  
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ภาคผนวก 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพของคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
(SWOT Analysis) 

 

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
จุดแข็ง (strengths)  

1. หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิตของคณะทัศนมาตรศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานสากล โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
อินเดียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2. หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิตของคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้รับการรับรองจาก สกอ. คณะกรรมการ
วิชาชีพ และได้รับการก าหนดอัตราเงินเดือนจากส านักงาน กพ. ในระดับปริญญาโท 

3. คณะทัศนมาตรศาสตร์ มีครุภัณฑ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต โดยมี
ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยเพียงพอต่อการเรียนปฏิบัติการ 

4. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในด้านการบริหารจัดการและการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน 
 
จุดอ่อน (Weaknesses)  

1. คณะยังไม่มีอาจารย์ประจ า เพื่อรองรับงานการบริหารจัดการภายในคณะ และเพื่อให้เกิดความพร้อมในการรองรับการขยายตัวด้าน
การเรียนการสอน 

2. จ านวนบุคลากรของคณะ ยังไม่เพียงพอ 
3. บุคลากรของคณะยังเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายปทีั้งหมด จึงท าให้ขาดความมั่นคง 
4. มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของคณะบ่อยครั้ง ท าให้ขาดความเชื่อมโยงในการบริหารจัดการและการด าเนินงานของคณะ 
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2. สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
โอกาส (Opportunities)  

1. คณะมีโอกาสในการที่จะเป็นผู้น าในด้านทัศนมาตรศาสตรข์องประเทศ เนื่องจากเป็นหลักสูตรแรกที่เปิดขึ้นในประเทศไทย 
2. หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิตของคณะ เป็นที่ยอมรับว่าได้มาตรฐานสากล 
3. การจัดการเรียนการสอนด้านทัศนมาตรศาสตร์ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมีโอกาสเท่าเทียมกัน 

 
ข้อจ ากัด/ภัยคุกคาม (Threats) 

1. หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มีต้นทุนค่าใชจ้่ายต่อหัวนักศึกษาสูง จึงท าให้รับนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

2. ปัจจุบันเริ่มมีการแข่งขันสูง เนื่องจากมีมหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่งได้เริ่มลงทุนเปิดหลักสูตรใกล้เคียงกันกับของคณะ 
3. งบประมาณสนับสนุนยังไม่เพียงพอ เนื่องจากการลงทุนในด้านเครื่องมือทางการศึกษามีราคาสูง 
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TOWS MATRIX Analysis แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2556 - 2558 คณะทัศนมาตรศาสตร ์มหาวทิยาลัยรามค าแหง 
 

 

 
 

ปัจจัยภายใน 

 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. หลักสตูรทัศนมาตรศาสตรบณัฑิตของคณะทัศนมาตรศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มี

มาตรฐานสากล โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลยัอินเดียนา่ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
2. หลักสตูรทัศนมาตรศาสตรบณัฑิตของคณะทัศนมาตรศาสตร ์มหาวทิยาลัย

รามค าแหง ได้รับการรับรองจาก สกอ. คณะกรรมการวิชาชีพ และได้รับการ
ก าหนดอัตราเงินเดือนจากส านักงาน กพ. ในระดับปรญิญาโท 

3. คณะทัศนมาตรศาสตร์ มีครุภณัฑแ์ละเครื่องมือท่ีทันสมัยในการจัดการเรยีนการ
สอนในหลักสตูรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต โดยมหี้องปฏิบัติการที่ทันสมัยเพยีงพอ
ต่อการเรียนปฏิบตัิการ 

4. มีระบบการประกันคุณภาพการศกึษาในด้านการบริหารจดัการและการเรยีนการ
สอนที่ได้มาตรฐาน 

1. คณะยังไม่มีอาจารย์ประจ า เพื่อรองรับงานการบริหารจัดการภายใน
คณะ และเพื่อให้เกิดความพร้อมในการรองรับการขยายตัวด้านการ
เรียนการสอน 

2. จ านวนบุคลากรของคณะ ยังไม่เพยีงพอ 
3. บุคลากรของคณะยังเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายปีท้ังหมด จึงท าให้ขาดความ

มั่นคง 
4. มีการเปลี่ยนแปลงผู้บรหิารของคณะบ่อยครั้ง ท าให้ขาดความเช่ือมโยง

ในการบริหารจัดการและการด าเนนิงานของคณะ 

โอกาส (Opportunities) กลยุทธ์ ( S+O ) กลยุทธ์ ( W+O ) 
1. คณะมโีอกาสในการที่จะเป็นผู้น าในด้านทัศนมาตรศาสตร์ของประเทศ 

เนื่องจากเป็นหลักสูตรแรกท่ีเปดิขึ้นในประเทศไทย 
2. หลักสตูรทัศนมาตรศาสตรบณัฑิตของคณะ เป็นที่ยอมรบัว่าได้

มาตรฐานสากล 
3. การจัดการเรยีนการสอนด้านทัศนมาตรศาสตร์ เปิดโอกาสใหผู้้รับบรกิารมี

โอกาสเท่าเทยีมกัน 

1. สร้างและประกันโอกาสการเข้าถึงการบริการการศึกษาด้านทัศนมาตรศาสตร์ในทุก
ระดับ 

2. พัฒนามาตรฐานและคณุภาพการศึกษาด้านทัศนมาตรศาสตร ์
3. เพิ่มผลผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านทัศนมาตรศาสตร ์

1. ปรับปรุงแก้ไขเกีย่วกับการบริหารงานของคณะทัศนมาตรศาสตร์ ให้
เป็นไปตามหลักธรรมภิบาล 

2. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของคณะ 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาของคณะ 
 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threats) กลยุทธ์ ( S+T ) กลยุทธ์ ( W+ T ) 
1. หลักสตูรทัศนมาตรศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มีต้นทุนคา่ใช้จ่ายต่อหัว

นักศึกษาสูง จึงท าให้รับนักศึกษาไม่ไดต้ามเปา้หมายที่ก าหนด 
2. ปัจจุบันเริม่มีการแข่งขันสูง เนื่องจากมีมหาวิทยาลัยเอกชนหลายแหง่ได้

เริ่มลงทุนเปิดหลักสตูรใกลเ้คียงกนักับของคณะ 
3. งบประมาณสนับสนุนยังไม่เพียงพอ เนื่องจากการลงทุนในด้านเครื่องมือ

ทางการศึกษามีราคาสูง 
 

1. ส่งเสริมหน่วยงานตา่งๆ ของคณะ เพื่อให้บริการด้านทัศนมาตรศาสตร์แก่
ประชาชน/สังคม และท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ เพื่อการเรียนรู้และบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ 

1. สนับสนุนและส่งเสริมการวจิัยและพัฒนาของนักศึกษาของคณะ
ทัศนมาตรศาสตร ์

2. ส่งเสริมด้านคุณธรรม/ศีลธรรมแก่นักศึกษาของคณะ 
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แผนผังเชิงยุทธศาสตร์คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง (Strategy Map) 

การสร้างและกระจายโอกาสความ
เสมอภาค และความเป็นธรรมทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 การยกระดบัคุณภาพและมาตรฐาน
ของผลผลิต 

 การพัฒนาศักยภาพการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา 

 การพัฒนาศักยภาพดา้นการวิจัย
และพัฒนา 

 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
การศึกษา 

 

 

๑. ผู้รับบริการทุกกลุม่ได้รับการศึกษาดา้นทัศนมาตรศาสตรแ์ละ
การเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 ๒. ผู้รับบริการทุกกลุม่ได้รับการศึกษาดา้นทัศนมาตรศาสตรท์ี่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

 ๓. ผู้รับบริการทุกกลุม่สามารถเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน 
เพื่อการศึกษาด้านทัศนมาตรศาสตร ์

 

๔. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไดร้ับการเผยแพรแ่ละน าไปใช้
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

 ๕. ระบบบริหารงานมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรบัของผู้รับบริการ   

 

แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) 
 
ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
เป้าประสงค์ 
 

วิสัยทัศน์ 
 
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
เป้าประสงค์ 

 

ด้านประสิทธิผล 
 

 1.  สร้างและกระจายโอกาสความเสมอภาคและ 
ความเป็นธรรมทางการศึกษาทุกระดบัการศึกษา 

 ๒.  ส่งเสริมการจดับริการทางวิชาการแก่ชุมชนและ
สังคม 

 ๓.  ส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม   

 

ด้านคุณภาพ  ๔.  พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต    ๗.  ส่งเสริมสนับสนุนการวิจยัและพัฒนา   

        

ด้านประสิทธิภาพ        

        

ด้านการพัฒนาองค์กร      9.  พัฒนาระบบบริหารการศึกษาตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล  

 

๖.  ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
 

8.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภายนอกในการจัดการศึกษา 
 

๕.  พัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา  

 

คณะทัศนมาตรศาสตร์มุ่งเน้นเป็นศูนย์องค์ความรู้และบริการทางด้านทัศนมาตรศาสตร์ท่ีมคุีณภาพตามมาตรฐานสากล 
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วิสัยทศัน์  คณะทัศนมาตรศาสตรม์ุ่งเน้นเป็นศูนย์องค์ความรู้และบริการทางด้านทัศนมาตรศาสตร์ท่ีมคีุณภาพตามมาตรฐานสากล 

พันธกจิ  
๑.  ผลิตบัณฑิตด้านทัศนมาตรศาสตร์ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
๒.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล และการพัฒนาบุคลากร 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การสร้างและกระจายโอกาสความ
เสมอภาค และความเป็นธรรมทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
ของผลผลิต 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
ก า ร พั ฒน า ศั ก ย ภ า พ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยี  ส า ร ส น เ ทศ เ พื่ อ
การศึกษา 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนาศักยภาพการวิจัยและ
พัฒนา 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
การศึกษา 

 

 เป้าประสงค์ 
 ผู้รับบริการทุกกลุ่มได้รับ
การศึกษาด้านทัศนมาตรศาสตร์
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 เป้าประสงค์ 
 ผู้รับบริการทุกกลุ่มได้รับ
การศึกษาด้านทัศนมาตรศาสตร์
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 

 เป้าประสงค์ 
 ผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้
มาตรฐานเพื่อการศึกษาด้าน
ทัศนมาตรศาสตร์ 
 

 เป้าประสงค์ 
 ผ ล ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่และ
น าไปใช้ประโยชน์ 
 

 เป้าประสงค์ 
 ระบบบริหารมีคุณภาพและ
มาตรฐานเป็นที่ ย อมรับของ
ผู้รับบริการ 
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 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
 1. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามแผนด้าน
ทัศนมาตรศาสตร์ 
 2. ร้ อยละของการบรรลุ
เ ป้ า ห ม าย ก า ร ให้ บ ริ ก า รทา ง
วิชาการท่ีตอบสนองความต้องการ
เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชนหรือสังคม 
 3. ร้ อยละขอ งการบรรลุ
เป้าหมายด้านผลผลิตการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
 ๑. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น
หลักสูตรท่ีได้มาตรฐาน TQF ต่อ
จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
 ๒. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง บั ณ ฑิ ต
ทัศนมาตรศาสตร์ท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
 3. ร้อยละความส าเร็จของ
แ ผ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า
นักศึกษาและศิษย์เก่า 
 4. ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร
ประกันคุณภาพภายในของคณะ 
 5. ร้ อ ย ล ะ ก า ร บ ร ร ลุ
เป้าหมายของแผนพัฒนาบุคลากร
และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์ 
 6. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ของหน่วยงาน 
 
 

 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
 ๑. ร้อยละของความส าเร็จ
ของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๒. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการตัดสินใจ 

  

 

 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
 ๑. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น
บทความ ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีแล้วเสร็จ ท่ีตีพิมพ์ 
หรือเผยแพร่ 
 ๒. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น
งานวิจัยหรือสร้างสรรค์ท่ีแล้วเสร็จ
และน าไปใช้ประโยชน์ 
 ๓. ร้อยละของบทความวิจัย
ของผลงานระดับปริญญาโทของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

 

 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
 ๑. ร้ อยละของการบรรลุ
เป้าหมายของแผนความร่วมมือ
ด้านการเรียนการสอนกับองค์กร
ท้องถิ่นหรือภาครัฐ/เอกชน 
 2. ร้อยละความส าเร็จในการ
ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและ
เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็น และร่วมติดตามผลการ
ปฏิบัติราชการ 
 3. ระดับความส าเร็จของผล
การประเมินระบบบริหารความเสี่ยง 
 4. ร้อยละของผลงานวิจัย
สถาบันท่ีแล้วเสร็จและน าไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุ งและ
พัฒนาระบบ 
 5. ร้ อ ยละผลส า เ ร็ จ ขอ ง
จ านวนโครงการ/กิจกรรม เพื่อ
แก้ไขและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
และลดการใช้พลังงานต่อโครงการ
ท้ังหมดในแผน 
 ๑. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของแผนความร่วมมือด้านการเรยีนการสอนกับองค์กรท้องถิ่นหรือภาครัฐ/เอกชน 
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 กลยุทธ์ 
 ๑. สร้างและกระจายโอกาส
ความเสมอภาคและความเป็นธรรม
ทางการศึกษาทุกระดับการศึกษา 
 ๒. ส่งเสริมการจัดบริการทาง
วิชาการแก่ชุมชนและสังคม  
 ๓. ส่ งเสริ มการท านุบ ารุ ง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

 

 กลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนามาตรฐานหรื อ
คุณภาพของผลผลิต 
 ๒. พัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา 

 

 กลยุทธ์ 
 ๑. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา 
  

 

 กลยุทธ์ 
 ๑. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย
และพัฒนา 

  

 

 กลยุทธ์ 
 ๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับ
อ ง ค์ ก ร ภ า ย น อ ก ใ น ก า ร จั ด
การศึกษา 
 ๒. พั ฒ น า ร ะ บ บ บ ริ ห า ร
ก า ร ศึก ษ าต า มแ นวทา งห ลั ก 
ธรรมาภิบาล 

 โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
 ๑. จัดการเรียนการสอน 
เพื่อผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
ทัศนมาตรศาสตร์ 
 2. โครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพแก่ชุมชนหรือสังคม 
 3. โครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม 
 

 โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
 ๑. โครงการพัฒนาหลักสูตร
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
 ๒. การส ารวจภาวะการ
ท างานของบัณฑิตทัศนมาตร
ศาสตร์ 
 3. โครงการพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าของหน่วยงาน 
 4. การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของคณะ 
 5. โครงการพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 
 6. โครงการจัดการความรู้ท่ี
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หรือ
แผนปฏิบัติราชการ 
  
 
 

 โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
 ๑. การใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษา 
 ๒. การใช้ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
 
 

 

 โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
 ๑. งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัย
ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 ๒. งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัย
ท่ีน าไปใช้ประโยชน์  
 ๓. จ านวนบทความวิจัยของ
วิทยานิพนธ์ ของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท สาขาวิชา
สารสนเทศทางสุขภาพ 
   
 

 

 โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
 ๑. โครงการความร่วมมือ
หรือจัดการเรียนการสอนกับ
องค์การท้องถิ่นหรือภาครัฐ/
เอกชน 
 ๒. โครงการเปิดโอกาสให้
ผู้รับการบริการและประชาชน
แสดงความคิดเห็นและร่วมติดตาม
ผลการปฏิบัติราชการ 
 3. การบริหารและการ
จัดการความเสี่ยง 
 4. การวิจัยสถาบัน 
 5. โครงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงาน 
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Mind Map แสดงการเชื่อมโยงความสมัพันธข์องคณะทัศนมาตรศาสตร์กับมหาวิทยาลัยรามค าแหงในแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2556 - 2558 

 
 

 
 
   
 
   
  
    
  
    
   
   
 
   
     
  
 
  
   
  
 

 
 
 

 
 
   
 
   
  
    
  
    
   
   
 
   
     
  
 
  
   
  
 

 

แผนปฏิบัตริาชการมหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2556 - 2558 

กลยุทธ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง
รามค าแหง

                                
 

เป้าประสงค์มหาวิทยาลัยรามค าแหง
รามค าแหง

                                
 

ประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยรามค าแหง
รามค าแหง

                                
 

แผนปฏิบัตริาชการคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2556 - 2558 

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะทัศนมาตรศาสตร์
สุขภาพ

                                
 

เป้าประสงค์คณะทัศนมาตรศาสตร์
สุขภาพ

                                         

 
                                                                         

 
                                ภาพ

                                
 

กลยุทธ์คณะทัศนมาตรศาสตร์
สุขภาพ

                                
 

การสร้างและกระจายโอกาสความ
เสมอภาค และความเป็นธรรมทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ผู้รบับริการทุกกลุ่มได้รบัการศึกษาด้าน
ทัศนมาตรศาสตร์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ผู้รบับริการทุกกลุ่มได้รบัการศึกษาด้าน
ทัศนมาตรศาสตร์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

สร้างและกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเป็นธรรมทาง
การศึกษาทุกระดับการศึกษา 

 
ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  

พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

 

ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
การพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา 

ผู้รบับริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ได้มาตรฐานเพื่อการศึกษาด้าน
ทัศนมาตรศาสตร ์

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้รับการ
เผยแพร่และน าไปใช้ประโยชนเ์พิ่มข้ึน ส่งเสริม สนบัสนุนการวิจัยและพฒันา 

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
ของผลผลิต 

ส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
สุขภาพ 

พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต 

 

ระบบบริหารงานมีคุณภาพและมาตรฐานเป็น
ที่ยอมรบัของผู้รบับริการ 
 

การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ
การศึกษา 

 พัฒนาระบบบริหารการศึกษาตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล 

 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับองค์กรภายนอกในการจัดการศึกษา 

 

การสร้างและกระจายโอกาสความ
เสมอภาค และความเป็นธรรมทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา 

การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
และพัฒนา 

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
ของผลผลิต 

การส่งเสริมการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของประเทศ 

 

การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ
การศึกษา 

 

ผู้รบับริการทุกกลุ่มได้รบัการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

ผู้รบับริการทุกกลุ่มได้รบัการศึกษาที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน 

ผู้รบับริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ได้มาตรฐานเพื่อการศึกษา 

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้รับการ
เผยแพร่และน าไปใช้ประโยชนเ์พิ่มข้ึน 

ผู้รบับริการในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้รับ
บริการทางการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต 
 

ระบบบริหารงานมีคุณภาพและมาตรฐานเป็น
ที่ยอมรบัของผู้รบับริการ 
 

สร้างและกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเป็นธรรมทาง
การศึกษาทุกระดับการศึกษา 

 
ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  
ศิลปวัฒนธรรม 

พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

ส่งเสริม สนบัสนุนการวิจัยและพฒันา 

ส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
สุขภาพ 

พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต 

 

สนับสนุนการบริการการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

 

พัฒนาระบบบริหารการศึกษาตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล 

 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
และพัฒนา 


