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วิสัยทัศน์  
  คณะทัศนมาตรศาสตร์มุ่งเน้นเป็นศูนย์องค์ความรู้และบริการทางด้านทัศนมาตรศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 
 ค่านิยมองคก์าร 
  ร่วมคิด ร่วมท า มีจิตบริการ เพ่ือพัฒนาประเทศ ด้วยคุณธรรม ตามหลักวิชาการ 
 
ปรัชญา  
  ผลิตบัณฑิตทัศนมาตรศาสตร์ที่มคีวามรู้คูคุ่ณธรรม ช านาญวิชาชีพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 
ปณิธาน  
  พัฒนาคณะทัศนมาตรศาสตร์ให้เป็นแหล่งวิทยาการ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ช านาญวิชาชีพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 
อัตลักษณ์ 
 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
 
เอกลักษณ์ 
 การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา 
 
พันธกิจ 

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

และการพัฒนาบุคลากร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  
  คณะทัศนมาตรศาสตร์ ได้จัดท าประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด 5 ประเด็น โดยให้แต่ละประเด็นมีความสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยรามค าแหง นโยบายของรัฐบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจของคณะบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การสร้างและกระจายโอกาสความเสมอภาค และความเป็นธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ปวงชนในภูมิภาคอาเซียน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต ให้เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
เป้าประสงค์  
  จากประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมดที่กล่าวมา เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนด คณะทัศนมาตรศาสตร์จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์ทั้งหมด 5 เป้าประสงค ์ดังนี้ 
  เป้าประสงค์ที่ ๑  ผู้รับบริการทุกกลุ่มได้รับการศึกษาด้านทัศนมาตรศาสตร์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  เป้าประสงค์ที่ ๒  ผู้รับบริการทุกกลุ่มได้รับการศึกษาด้านทัศนมาตรศาสตร์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  เป้าประสงค์ที่ ๓  ผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐานเพ่ือการศึกษาด้านทศันมาตรศาสตร์ 
  เป้าประสงค์ที่ ๔  ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
  เป้าประสงค์ที่ ๕  ระบบบริหารงานมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ 
กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่ ๑   สร้างและกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาทุกระดับการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๒   ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
  กลยุทธ์ที่ ๓   ส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
  กลยุทธ์ที่ ๔   พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิตตามอัตลักษณ ์(ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม) 
  กลยุทธ์ที่ ๕   พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๖   ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา เพ่ือสนับสนุนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ (การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา และผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม) 
  กลยุทธ์ที่ ๗   ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (สร้างนวัตกรรม) 
  กลยุทธ์ที่ ๘   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับองค์กรภายนอกในการจัดการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๙  พัฒนาระบบบริหารการศึกษาตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล 
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แผนปฏิบัติราชการคณะทัศนมาตรศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 

       หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่า

เป้าหมาย 
๒๕๕7 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
๒๕๕7 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๕7 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

งปม. นอก งปม. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑          
การสร้างและกระจายโอกาสความ         
เสมอภาคและความเป็นธรรมทาง         
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต         
แก่ปวงชนในภูมิภาคอาเซียน         
เป้าประสงค์         
๑. ผู้รบับริการทุกกลุ่มไดร้ับการศกึษา         
ด้านทัศนมาตรศาสตร์และการเรียนรู้         
ตลอดชีวิต         
กลยุทธ ์         
๑. สร้างและกระจายโอกาสความ 1. ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จ 90 1. จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิต ๑. จ านวนนักศึกษาใหม ่ 40 14.86  คณะกรรมการฝา่ยวิชาการ 
เสมอภาคและความเป็นธรรมทาง การศึกษาตามแผน ด้าน  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน ๒. จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 15   และวิจัย 
การศึกษาทุกระดับการศึกษา ทัศนมาตรศาสตร์  ทัศนมาตรศาสตร ์ 3. ร้อยละของจ านวนผูส้ าเร็จการ 80    
    ศึกษาตามแผน     
๒. ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการ ๑. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายการให้ 

บริการทางวิชาการที่ตอบสนองความ 
ต้องการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งแก่ชุมชนหรือสังคม 

80 1. โครงการบริการวิชาการและ 
วิชาชีพแก่ชุมชนหรือสังคม 

๑. จ านวนโครงการ 
2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ 
รับบริการ 
3. ค่าเฉลี่ยระดับผลสัมฤทธิ์ของการ
น าไปใช้ประโยชน์ 

4 
3.51 

0.150  คณะกรรมการฝา่ยวิชาการ 
และวิจัย แก่ชุมชนและสังคม 

ตัวบ่งช้ี ๕.๔ ประกันคุณภาพ 
   3.51    

๓. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

๑. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายด้าน 
ผลผลิตการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

80 1. โครงการท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

๑. จ านวนโครงการ 
2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ 
รับบริการ 

4 
3.51 

0.120  คณะกรรมการฝา่ยกิจการ 
นักศึกษา 



 

แผนปฏิบัติราชการคณะทัศนมาตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 4 
VK/เอื้อ 

       หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่า

เป้าหมาย 
๒๕๕7 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
๒๕๕7 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๕7 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

งปม. นอก งปม. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การยกระดับคณุภาพและมาตรฐานของ 
ผลผลติให้เป็นที่ยอมรับในภูมภิาคอาเซียน 
เป้าประสงค ์
๒. ผู้รบับริการทุกกลุ่มไดร้ับการศกึษา 
ด้านทัศนมาตรศาสตร์ทีม่ีคุณภาพ 
และมาตรฐาน 
กลยุทธ์ 
๔. พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพ 
ของผลผลิตตามอัตลักษณ์ 
(ผลิตบณัฑติที่มีความรู้คู่คณุธรรม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่ได้ 
มาตรฐานTQF ต่อจ านวนหลักสูตร 
ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๑. โครงการพัฒนาหลักสูตรตาม 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ (TQF) 

 
 
 
 
 
 
 
 
๑. จ านวนหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน 
๒. ร้อยละของจ านวนหลกัสตูรที่ได ้
มาตฐานต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบร่วมกับ 
การจัดการ

เรียนการสอน 

  
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการฝา่ยวิชาการ 
และวิจัย 

2. ร้อยละของบัณฑิตทัศนมาตรศาสตร์ 
ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน ๑ ปี 

80 2. การส ารวจภาวะการมีงานท า 
ของบณัฑิตทัศนมาตรศาสตร์ 

๑. ร้อยละของบณัฑติทัศนมาตรศาสตร์ 
ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ 
อิสระภายใน ๑ ปี 
๒. ร้อยละของบณัฑติทัศนมาตรศาสตร์ 
ที่ท างานตรงกับสาขาวิชาทีส่ าเร็จ 
การศึกษา 

70 
70 

งบร่วมกับ 
การจัดการ 
เรียนการ

สอน 

 คณะกรรมการฝา่ยวิชาการ 
และวิจัย 

 3. ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัด 80 3. โครงการพัฒนานักศึกษา ๑. จ านวนโครงการ 10 0.505  คณะกรรมการฝา่ยกิจการ 
 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า  และศิษย์เก่าตามอัตลักษณ์  ๒. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ 3.51 นักศึกษา 
 ตามอัตลักษณ์ และ TQF  และ TQF ผู้เข้าร่วมโครงการ   
    3. ค่าเฉลี่ยระดับผลสัมฤทธ์ิของการ 3.51    
    น าไปใช้ประโยชน์    
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       หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่า

เป้าหมาย 
๒๕๕7 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
๒๕๕7 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๕7 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

งปม. นอก งปม. 
 4. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ 3.51 4. การส ารวจความพึงพอใจ ๑. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.51 งบร่วมกับ 

การจัดการ
เรียนการสอน 

 คณะกรรมการฝา่ยวิชาการ 
 ผู้ใช้บัณฑิตตามอัตลักษณ์  ของผู้ใช้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ ของผู้ใช้บัณฑิตต่อบณัฑิต  และวิจัย 
    ตามอัตลักษณ์   
 5. ระดับความส าเร็จของผลการปฏบัติ

งานตามอัตลักษณ์ 
4.00 5. การส ารวจการปฏิบั ติ งาน

ตามอัตลักษณ์ 
1. ระดับของความส าเร็จของผลการ
ปฏิบัติงานตามอัตลักษณ์ 

4.00 งบร่วมกับการ
เรียนการสอน 

 คระกรรมการฝ่ายบริหาร 

 6. ผลการประเมินการประกันคุณภาพ 3.51 6. การประกันคุณภาพ ๑. ผลการประเมินการประกัน 3.51 งบร่วมกับ 
การจัดการ

เรียนการสอน 

 คณะกรรมการฝา่ยวิชาการ 
 การศึกษาภายใน (QA) ปีการศึกษา   การศึกษาภายในของคณะ คุณภาพการศึกษาภายใน  และวิจัย 
 2556  ทัศนมาตรศาสตร ์ (QA) ปีการศึกษา 2556   
๕. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทาง ๑. ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของแผน 80 ๑. โครงการ/กิจกรรมพัฒนา ๑. จ านวนโครงการ/กิจกรรม 3 1.08  คณะกรรมการฝา่ยบริหาร 
การศึกษา พัฒนาบุคลากรและการปฏิบัติตาม  อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ     
 จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์   ผู้เข้าร่วมโครงการ 80 

  
 

    3. ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ   
 
 
 

 
 

  การน าไปใช้ประโยชน์   
2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
พัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ของ
หน่วยงาน 
 

3.51 2. โครงการจั ดการความรู้ ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หรือ
แผนปฏิบัติราชการ 

1. จ านวนความรู้ที่น ามาจดัการ 
2. ระดับความส าเร็จของการด าเนนิ
กรพัฒนาสถาบันสูส่ถาบันเรียนรู ้

2 
3.51 

0.003  คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
และวิจัย 

 



 

แผนปฏิบัติราชการคณะทัศนมาตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 6 
VK/เอื้อ 

       หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่า

เป้าหมาย 
๒๕๕7 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
๒๕๕7 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๕7 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

งปม. นอก งปม. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อการศึกษา 
เป้าประสงค์ 
๓. ผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน 
เพื่อการศึกษาด้านทัศนมาตรศาสตร์ 
กลยุทธ์ 
๖. ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อการศึกษา เพื่อสนับสนุน 
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ (มหาวิทยาลัย 
แบบตลาดวิชา และผลิตบัณฑิต 
ที่มีความรู้คู่คุณธรรม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ร้อยละของความส าเรจ็ของแผน 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
ด้านทัศนมาตรศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

80 

 
 
 
 
 
 
 
 
๑. การใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสารเพื่อการศึกษาด้าน 
ทัศนมาตรศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
๑. จ านวนระบบสารสนเทศ 
และการสื่อสารด้านทัศนมาตรศาสตร์ 
2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้เข้า 
ร่วมโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

3.51 

 
 
 
 
 
 
 
 

งบร่วมกับ 
การจัดการ
เรียนการ

สอน 

  
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการฝา่ยวิชาการ 
และวิจัย 

2. ระดับความส าเร็จของการใช้ระบบ 
สาระสนเทศ เพื่อการบริหารและตดัสนิใจ 

3.51 2. การใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการตัดสินใจ 

1. จ านวนข้อมูลสารสนเทศ 
2. ระดับความส าเร็จของการใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและ
ตัดสินใจ 

3 
3.51 

งบร่วมกับ
การจัดการ
เรียนการ

สอน 

 คณะกรรมการฝา่ยบริหาร 

  
 
  
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติราชการคณะทัศนมาตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 7 
VK/เอื้อ 

       หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่า

เป้าหมาย 
๒๕๕7 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
๒๕๕7 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๕7 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

งปม. นอก งปม. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔      

 
 
 
 

0.30 
 

  
การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั        
และพัฒนา        
เป้าประสงค์        
๔. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคไ์ด้รับ        
การเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์        
กลยุทธ ์        
๗. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย ๑. ร้อยละของจ านวนบทความ 10 1. โครงการผลิตผลงานวิจัยหรือ 1. จ านวนผลงานวิจัย 1  คณะกรรมการฝา่ยวิชาการ 
และพัฒนา (สรา้งนวัตกรรม) งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์  งานสร้างสรรค์ของอาจารย์และ 2. ร้อยละของจ านวนบทความ 80 และวิจัย 
 ที่แล้วเสร็จทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร ่  นักวิจัยที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่แล้ว   
    เสร็จทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจ านวน   
    อาจารย์และนักวิจัย    

2. ร้อยละของผลงานวิจยัที่แล้วเสร็จ
และน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
และพัฒนาระบบ 80 

2. การวิจัยสถาบัน 1. จ านวนผลงานวิจัยสถาบันที่แล้ว
เสร็จ 
2. ร้อยละของผลงานวิจัยสถาบันที่
แล้วเสร็จและน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

1 

งบร่วมกับ 
งานวิจัย 

 คณะกรรมการฝา่ยวิชาการ 
และวิจัย 

80 

 

 

        



 

แผนปฏิบัติราชการคณะทัศนมาตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 8 
VK/เอื้อ 

       หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่า

เป้าหมาย 
๒๕๕7 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
๒๕๕7 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๕7 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

งปม. นอก งปม. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5     
การพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา         
ให้ได้มาตรฐาน      

 
 
 
 

งบร่วมกับ 
การจัดการ

เรียนการสอน 

  
เป้าประสงค์        
5. ระบบบริหารงานมีคณุภาพและมาตรฐาน        
เป็นที่ยอมรับของผูร้ับบริการ        
กลยุทธ ์        
8. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมกับองค์กร ๑. ร้อยละของการบรรลเุป้าหมาย 80 ๑. โครงการความร่วมมือจดั ๑. จ านวนโครงการ/กจิกรรม 3  คณะกรรมการฝา่ยวิชาการ 
ภายนอกในการจัดการศึกษา ของแผนความร่วมมือด้านการเรียน  การเรยีนการสอนกับองค์กร  ความร่วมมือจัดการเรียนการสอน  และวิจัย 
 การสอนกับองค์กรท้องถิ่นหรือ  ท้องถิ่น หรือภาครัฐ/เอกชน  2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ 3.51  
 ภาครัฐ/เอกชนและต่างประเทศ  และต่างประเทศ บริการ   
 2. ร้อยละความส าเร็จในการให้ความ 80 2. กิจกรรมเปดิโอกาสให้ผูร้ับ 1. จ านวนโครงการรับผิดชอบต่อ 1 งบร่วมกับ 

การจัดการ
เรียนการสอน 

 คณะกรรมการฝา่ยวิชาการ 
 ส าคัญกับผู้รับบริการและเปิดโอกาส  การบรกิารและประชาชนแสดง สังคม  และวิจัย 
 ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น และ  ความคดิเห็นและร่วมติดตาม ๒. ร้อยละความส าเร็จในการให้ความ 80  
 ร่วมติดตามผลการรับผิดชอบต่อสงัคม  ผลการรับผิดชอบตอ่สังคม (USR) ส าคัญกับผู้รับบริการและเปิดโอกาส   
    ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและ   
    ร่วมติดตามผลการรับผิดชอบต่อสังคม   
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติราชการคณะทัศนมาตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 9 
VK/เอื้อ 

       หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่า

เป้าหมาย 
๒๕๕7 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
๒๕๕7 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๕7 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

งปม. นอก งปม. 
9. พัฒนาระบบบริหารการศึกษา 1. ระดับความส าเร็จของผลการประเมิน 3.51 3. การบริหารและการจัดการ 1. จ านวนเรื่องการจัดการความเสีย่ง 4 งบร่วมกับ 

การจัดการ
เรียนการสอน 

 คณะกรรมการฝา่ยบริหาร 
ตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล ระบบบริหารความเสี่ยง  ความเสี่ยง 2. ระดับความส าเร็จของผลการ 4  
 
 

 
 

 ประเมินระบบบริหารความเสี่ยง   

 2. ระดับความส าเร็จของโครงการ/ 3 4. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ 1. จ านวนโครงการ/กจิกรรม 3  งบร่วมกับ คณะกรรมการฝา่ยกิจการ 
 กิจกรรม เพื่อแกไ้ขและลดปญัหา 

สิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงาน  
ลดการใช้พลังงาน 2. ระดับความส าเร็จโครงการ/ 

กิจกรรมเพื่อแก้ไขและลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงาน 

3  
การจัดการ
เรียนการ

สอน 

นักศึกษา 

รวมทั้งสิ้น  2.185   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติราชการคณะทัศนมาตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 10 
VK/เอื้อ 

2. งบประมาณตามภารกิจประจ า/พื้นฐาน 
    หน่วย : ล้านบาท 

ภารกิจประจ า/พื้นฐาน ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
งปม. นอก งปม. 

งานบริหารคณะทัศนมาตรศาสตร์ (กองทุนเพ่ือการศึกษา) 
งานบริหารคณะทัศนมาตรศาสตร์ (กองทุนทั่วไป) 
งบบุคลากร/งบลงทุน 
งบลงทุน 

คณะทัศนมาตรศาสตร์ 
คณะทัศนมาตรศาสตร์ 
คณะทัศนมาตรศาสตร์ 
คณะทัศนมาตรศาสตร์ 

6.300 
0.945 

2.92674 
8.500 

 - งบหน่วยงานในก ากับ 
- งบหน่วยงานปกติ 
- งบลงทุน 

รวม 18.671740   

 
 

๓. งบประมาณตามภารกิจเฉพาะกิจ (ไม่มี) 
    หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
งปม. นอก งปม. 

     
     

รวม     

รวมงบประมาณทั้งสิ้น    

 
 



 

แผนปฏิบัติราชการคณะทัศนมาตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 11 
VK/เอื้อ 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานคณะทัศนมาตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 
 

แผนปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 

งาน/กิจกรรมการด าเนินงาน 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

ผู้รับผิดชอบ 
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1. คณบดีหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาจัดท าและถ่ายทอด
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของมหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

              คณบดี 

2. คณะรับทราบการถ่ายทอดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่
ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

              คณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 

3. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ และด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการคณะทัศนมาตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557  

              คณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 

4. คณะส่งแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พร้อมค า
รับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้กองแผนงาน
ตรวจสอบ 

              คณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 

5. คณบดีลงนามค ารับรองตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 แล้วเสนออธิการบดีเพ่ือลงนามค ารับรอง 

              คณบดี 

6. คณะจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 56- 31 มี.ค. 57) ให้กอง
แผนงาน  

              คณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 

7. คณะจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 56- 31 ก.ย. 57) ให้
กองแผนงาน  

              คณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 
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ภาคผนวก 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศกัยภาพของคณะทัศนมาตรศาสตร ์มหาวทิยาลัยรามค าแหง (SWOT Analysis) 
 

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
จุดแข็ง (strengths)  

1. หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิตของคณะทัศนมาตรศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานสากล โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอินเดียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา 
2. หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิตของคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้รับการรับรองจาก สกอ. คณะกรรมการวิชาชีพ และได้รับการก าหนดอัตราเงินเดือนจากส านักงาน 

กพ. ในระดับปริญญาโท 
3. คณะทัศนมาตรศาสตร์ มีครุภัณฑ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต โดยมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยเพียงพอต่อการเรียนปฏิบัติการ 
4. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในด้านการบริหารจัดการและการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน 

จุดอ่อน (Weaknesses)  
1. คณะยังไม่มีอาจารย์ประจ า เพ่ือรองรับงานการบริหารจัดการภายในคณะ และเพ่ือให้เกิดความพร้อมในการรองรับการขยายตัวด้านการเรียนการสอน 
2. จ านวนบุคลากรของคณะ ยังไม่เพียงพอ 
3. บุคลากรของคณะยังเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายปีทั้งหมด จึงท าให้ขาดความมั่นคง 
4. มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของคณะบ่อยครั้ง ท าให้ขาดความเชื่อมโยงในการบริหารจัดการและการด าเนินงานของคณะ 
 

2. สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
โอกาส (Opportunities)  

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

ข้อจ ากัด/ภัยคุกคาม (Threats) 
1. หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาสูง จึงท าให้รับนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
2. ปัจจุบันเริ่มมีการแข่งขันสูง เนื่องจากมีมหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่งได้เริ่มลงทุนเปิดหลักสูตรใกล้เคียงกันกับของคณะ 
3. งบประมาณสนับสนุนยังไม่เพียงพอ เนื่องจากการลงทุนในด้านเครื่องมือทางการศึกษามีราคาสูง 
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TOWS MATRIX Analysis แผนปฏิบัติราชการคณะทัศนมาตรศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

 

 
 

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
แก่ปวงชนในภูมิภาคอาเซียน 

 การยกระดบัคุณภาพและมาตรฐาน
ของผลผลิตให้เป็นที่ยอมรบัใน
ภูมิภาคอาเซียน 

 การพัฒนาศักยภาพการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา 

 การพัฒนาศักยภาพดา้นการวิจัย
และพัฒนา 

 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

 

 

๑. ผู้รับบริการทุกกลุม่ได้รับการศึกษาดา้นทัศนมาตรศาสตรแ์ละ
การเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 ๒. ผู้รับบริการทุกกลุม่ได้รับการศึกษาดา้นทัศนมาตรศาสตรท์ี่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

 ๓. ผู้รับบริการทุกกลุม่สามารถเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน 
เพื่อการศึกษาด้านทัศนมาตรศาสตร ์

 

๔. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไดร้ับการเผยแพรแ่ละน าไปใช้
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

 ๕. ระบบบริหารงานมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรบัของผู้รับบริการ   

 

วิสัยทัศน์ 
 
 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 

 คณะทัศนมาตรศาสตร์มุ่งเน้นเป็นศูนย์องค์ความรู้และบริการทางด้านทัศนมาตรศาสตร์ที่มีคณุภาพตามมาตรฐานสากล 

 

แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) 
 
ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
เป้าประสงค์ 
 

 

ด้านประสิทธิผล 
 

 1.  สร้างและกระจายโอกาสความเสมอภาคและ 
ความเป็นธรรมทางการศึกษาทุกระดับการศึกษา 

 ๒.  ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและ
สังคม 

 ๓.  ส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม   

 

ด้านคุณภาพ  ๔.  พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต    ๗.  ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา   

        

ด้านประสิทธิภาพ        

        

ด้านการพัฒนาองค์กร      9.  พัฒนาระบบบริหารการศึกษาตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล  

 

๖.  ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
 

8.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภายนอกในการจัดการศึกษา 
 

๕.  พัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา  
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แผนผังแผนปฏิบัติราชการ คณะทัศนมาตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7  
 

วิสัยทัศน์  คณะทัศนมาตรศาสตร์มุ่งเน้นเป็นศูนย์องค์ความรู้และบริการทางด้านทัศนมาตรศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
พันธกิจ 1. ผลิตบัณฑิตด้านทัศนมาตรศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการพัฒนาบุคลากร 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  
๑. การสร้างและกระจายโอกาสความ
เสมอภาค และความเป็นธรรมทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่
ปวงชนในภูมิภาคอาเซียน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
2. การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานของผลผลิต ให้เป็นท่ียอมรับ
ในภูมิภาคอาเซียน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
3. การพัฒนาศักยภาพการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
4. การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
และพัฒนา 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

 เป้าประสงค์  
๑. ผู้รับบริการทุกกลุ่มได้รับ
การศึกษาด้านทัศนมาตรศาสตร์
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

 เป้าประสงค์  
2. ผู้รับบริการทุกกลุ่มได้รับการศึกษา

ด้านทัศนมาตรศาสตร์ท่ีมีคุณภาพและ

มาตรฐาน 

 เป้าประสงค์  
3. ผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีได้มาตรฐาน

เพื่อการศึกษาด้านทัศนมาตรศาสตร์ 

 เป้าประสงค์  
4. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ได้รับการเผยแพร่และน าไปใช้

ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

 เป้าประสงค์  
5. ระบบบริหารงานมีคุณภาพและ

มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของ

ผู้รับบริการ 

กลยุทธ์ 

๑. สร้างและกระจายโอกาสความเสมอ
ภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษา
ทุกระดับการศึกษา 
๒. ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการ
แก่ชุมชนและสังคม 
3. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ 

๔. พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพของ
ผลผลิตตามอัตลักษณ์ (ผลิตบัณฑิตให้
มีความรู้คู่คุณธรรม) 
๕. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา  

กลยุทธ์ 

๖. ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา เพื่อ
สนับสนุนเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ 
(มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา และผลิต
บัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม) 

กลยุทธ์ 

๗. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนา (สร้างนวัตกรรม) 

กลยุทธ์ 

8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
9. พัฒนาระบบบริหารการศึกษาตาม
แนวทางหลักธรรมาภิบาล 



 

แผนปฏิบัติราชการคณะทัศนมาตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 17 
VK/เอื้อ 

Mind Map แสดงการเชื่อมโยงความสมัพันธร์ะหว่างคณะทัศนมาตรศาสตร์กับมหาวิทยาลัยรามค าแหง ในแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2557 
 

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
แก่ปวงชนในภูมิภาคอาเซียน 

ผู้รบับริการทุกกลุ่มได้รบัการศึกษาด้าน
ทัศนมาตรศาสตร์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ผู้รบับริการทุกกลุ่มได้รบัการศึกษาด้าน
ทัศนมาตรศาสตร์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

สร้างและกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเป็นธรรมทาง
การศึกษาทุกระดับการศึกษา 

 
ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  

พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

 

ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

การพัฒนาศักยภาพการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา 

ผู้รบับริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ได้มาตรฐานเพื่อการศึกษาด้าน
ทัศนมาตรศาสตร ์

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้รับการ
เผยแพร่และน าไปใช้ประโยชนเ์พิ่มข้ึน ส่งเสริม สนบัสนุนการวิจัยและพฒันา 

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
ของผลผลิตใหเ้ป็นที่ยอมรบัใน
ภูมิภาคอาเซียน 
 

ส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
สุขภาพ 

พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต 

 

ระบบบริหารงานมีคุณภาพและมาตรฐานเป็น
ที่ยอมรบัของผู้รบับริการ 
 

การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ
การศึกษา 

 พัฒนาระบบบริหารการศึกษาตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล 

 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับองค์กรภายนอกในการจัดการศึกษา 

 

การสร้างและกระจายโอกาสความ
เสมอภาค และความเป็นธรรมทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แก่ปวงชนในภูมิภาคอาเซียน 

การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา 

การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
และพัฒนา 

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
ของผลผลิตใหเ้ป็นที่ยอมรบัใน
ภูมิภาคอาเซียน 

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 


