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หน้า 2 

วิสัยทัศน ์(Vision) 
คณะทัศนมาตรศาสตร์มุ่งเน้นเป็นศูนย์องค์ความรู้และบริการทางด้านทัศนมาตรศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 
ปรัชญา (Philosophy) 

ผลิตบัณฑิตทัศนมาตรศาสตร์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม ช านาญวิชาชีพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 

ปณิธาน (Ambition) 
พัฒนาคณะทัศนมาตรศาสตร์ให้เป็นแหล่งวิทยาการ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม 

ช านาญวิชาชีพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 

อัตลักษณ์ 
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม 

 
เอกลักษณ์ 

การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา 
 

ค่านิยมองคก์าร 
ร่วมคิด ร่วมท า มีจิตบริการ เพื่อพัฒนาประเทศ ด้วยคุณธรรม ตามหลักวิชาการ 

 
พันธกิจ (Mission) 

๑. ผลิตบัณฑิตทัศนมาตรศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
  2.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านการเรียนการสอนการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการพัฒนาบุคลากร 
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หน้า 3 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / เปา้ประสงค์ / กลยุทธ ์
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท าตรงตามความต้องการของผู้ใช้  

 สามารถสร้างงานด้วยตนเอง 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาและบูรณาการเพ่ืออาชีพ 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าของภาครัฐ 
เป้าประสงค์ที่ 1 เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
กลยุทธ์ที่ 4 

 
ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที่ 1 ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ (เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ) 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อน าไปประโยชน์ (สร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
 
การพัฒนาบริหารเพ่ือความมั่นคง 

เป้าประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุกซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 2 

 
 

พัฒนาระบบสาธารณูปการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง แ ล ะ พั ฒ น า
ศักยภาพทุนมนุษย ์

การสร้างความเป็นธรรมลดความ
เหลื่อมล้ าของภาครัฐ 

วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและ
นวัตกรรม 

การพัฒนาบริหารเพ่ือความมั่นคง 

เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 
ผู้รับบริการทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ ส าเร็จ
การศึกษาแล้วมีงานท าตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้ สามารถ
สร้างงานด้วยตนเอง 

เยาวชน ประชาชนเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาระดับ อุดมศึกษาอย่าง
เสมอภาค 

ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ และ
งานสร้างสรรค์ ที่น าไปใช้ประโยชน์  
(เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ) 

ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
ตามแนวทางของการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ 
1 พัฒนาบัณฑิตที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
2 พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
๓ พัฒนาและส่งเสริมกิจการ
นักศึกษาและบูรณาการเพ่ือ
อาชีพ 

1 สร้างความเสมอภาคและความ
เป็นธรรมทางการศึกษา 
2 ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่
สังคมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
๓ ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 
4 ส่งเสริมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน    
  

1 ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือ
น าไปประโยชน์ (สร้างองค์ความรู้ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี) 

1 พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุก
ซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร 
2 พัฒนาระบบสาธารณูปการตาม
แนวทางหลักธรรมาภิบาล 
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หน้า 5 

 
 
 
 
 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
1. กิจกรรมจัดการเรียน 
การสอนเพ่ือผลิตบัณฑิต 
2. โครงการประเมินคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ของบุคลากรระดับหลักสูตร 
4. โครงการพัฒนาและส่งเสริม
กิจการนักศึกษา 

1. โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัคร
นักศึกษาใหม่ทุกระดับการศึกษา2. 
2. โครงการบริการวิชาการ 
แก่สังคมของหน่วยงาน  
3. โครงการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยโดยความร่วมมือ
ระหว่างคณะ 
4. โครงการบูรณาการด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการ
สอน 
4. การประเมินคุณภาพการศึกษาใน
ระบบ QA ระดับคณะและหน่วยงาน
สนับสนุน 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากร 

1. งานวิจัย นวัตกรรม งานสรา้ง
สวรรค์สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือสร้างองค์
ความรู้ 
 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยให้มีสมรรถนะและ
ทักษะสูงขึ้น  
2. โครงการประหยัดพลังงานใน
ระบบไฟฟ้า และแสงสว่างใน
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีคณะทัศนมาตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

       หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วดัเป้าประสงค ์
ค่า 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วดั 
ค่า วงเงินงบประมาณ 

หน่วยงานที่รบัผดิชอบ  
และหมายเหต ุ

เป้าหมาย เป้าหมาย ปี 2562 
2562 2562 งปม. นอก งปม. 

ประเดน็ยทุธ์ศาสตรท์ี่ 1                 
การเสริมสร้างและพัฒนา                 
ศักยภาพทุนมนุษย์                 
เป้าประสงค ์                 
1. ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับ                  
อุดมศึกษามีคุณภาพส าเร็จการศึกษา                 
แล้วมีงานท าตรงตามความต้องการ                 
ของผู้ใช้สามารถสร้างงานด้วยตนเอง                  
กลยุทธ ์                 
1. พัฒนาบัณฑิตท่ีสอดคล้องกับ  

 
  

 
    

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 1. กิจกรรมจัดการเรียน 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  25   22,556,000 คณะกรรมการฝ่าย 
 ตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน 80 การสอนเพ่ือผลิตบัณฑิต     วิชาการ 

 
        

2. พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐาน 1. หลักสูตรท่ีได้มาตรฐาน ร้อยละ 1. โครงการประเมินคุณภาพ 1. หลักสูตรได้มาตรฐาน 1     
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร   80 ระดับหลักสูตร       

 
  2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน 1. ผู้เข้าร่วมอบรม/พัฒนามี ร้อยละ   งบร่วมกับ  คณะกรรมการฝ่าย 

 
  การประกันคุณภาพการศึกษา ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 60   การจัดการ ประกันคุณภาพ 

     ของบุคลากรระดับหลักสูตร     เรียนการสอน การศึกษา 
                
3. พัฒนาและส่งเสริมกิจการ 1. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 1. โครงการพัฒนาและส่งเสริม 1. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  491,000 คณะกรรมการฝ่าย 
นักศึกษาและบูรณาการเพื่ออาชีพ มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 60  กิจการนักศึกษา (11 โครงการ) มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 60    กิจการนักศึกษา 
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       หน่วย : บาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วดัเป้าประสงค ์
ค่า 

เป้าหมาย 
2562 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วดั 
ค่า 

เป้าหมาย 
2562 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2562 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

และหมายเหต ุงปม. นอก งปม. 
ประเดน็ยทุธ์ศาสตรท์ี่ 2                 
การสร้างความเป็นธรรมลดความ                 
เหลื่อมล้ าของภาครัฐ                 
เป้าประสงค ์                 
1.เยาวชน ประชาชนเข้าถึงบริการ                 
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา                 
อย่างเสมอภาค                 
กลยุทธ ์                 
1. สร้างความเสมอภาคและ 1. นักศึกษาใหม่ระดับ ร้อยละ 1. โครงการประชาสัมพันธ์รับ 1. นักศึกษาใหม่ระดับ 40 คน  งบร่วมกับ  คณะกรรมการฝ่าย 
ความเป็นธรรมทางการศึกษา อุดมศึกษา 95 สมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับ อุดมศึกษา   การจัดการ วิชาการ 
   การศึกษา    เรียนการสอน  
         
 2. ความคิดเห็นของประชาชน ร้อยละ  2. ความคิดเห็นของประชาชน ร้อยละ    
 ท่ัวไปท่ีมีต่อโอกาสความเสมอ 60  ท่ัวไปท่ีมีต่อโอกาสความเสมอ 60    
 ภาคและความเป็นธรรมทางการ   ภาคและความเป็นธรรมทางการ     
 ศึกษา   ศึกษา     
          
2. ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการ 1. โครงการบริการวิชาการท่ีมี ร้อยละ 1. โครงการบริการวิชาการแก่ 1. โครงการบริการวิชาการท่ีมี ร้อยละ  100,000 คณะกรรมการฝ่าย 
แก่สังคมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ การบูรณาการร่วมกับการเรียน 65 สังคม การบูรณาการร่วมกับการเรียน 65   บริการวิชาการแก่ 
ตลอดชีวิต การสอนหรืองานวิจัย   การสอนหรืองานวิจัย    สังคม 
     2. จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมท่ี ร้อยละ    
     ผู้เข้าร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 35    



แผนปฏิบัติราชการคณะทัศนมาตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
 

หน้า 8 

       
หน่วย : บาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ 
 

ตัวชี้วดัเป้าประสงค ์
ค่า 

เป้าหมาย 
2562 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วดั 
ค่า 

เป้าหมาย 
2562 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2562 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

และหมายเหต ุงปม. นอก งปม. 
 2. ชุมชนหรือองค์กรมีความ 1 2. โครงการบริการวิชาการของ 1. จ านวนโครงการบริการวิชาการ ร้อยละ งบ  คณะกรรมการฝ่าย 
 เข้มแข็งสามารถพัฒนาให้เกิด แห่ง มหาวิทยาลัยโดยความร่วมมือ ท่ีท าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน/ 80 ร่วมกับ  บริการวิชาการแก่ 
 ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคมและ  ระหว่างคณะ  สังคมและผู้ด้อยโอกาสต่อ  ม.ร.  สังคม 
 สร้างเครือข่ายด้วยตนเอง   ประโยชน์ท่ีได้รับจากผู้เข้าร่วม     
      โครงการ     
    2. ชุมชนหรือองค์กรมีความ 1 งบ   
    เข้มแข็งสามารถพัฒนาให้เกิด แห่ง ร่วมกับ   
    ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคมและ  ม.ร.   
    สร้างเครือข่ายด้วยตนเอง     
         
3. ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ 1. โครงการท านุบ ารุงศิลปะและ ร้อยละ 1. โครงการบูรณาการด้าน 1. จ านวนโครงการท่ีมีการบูรณา ร้อยละ  110,000 คณะกรรมการฝ่าย 
และวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท่ีมีการบูรณาการด้าน 80 ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับการเรียน การด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ 80   ศิลปะและวัฒนธรรม 
 ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับการเรียน  การสอน การเรียนการสอนหรืองานวิจัย     
 การสอนหรืองานวิจัย   2. ผู้เข้าร่วมโครงการท านุบ ารุง ร้อยละ     
    ศิลปะและวัฒนธรรมเห็น 80    
    ประโยชน์และคุณค่าใน     
    ศิลปวัฒนธรรม     
         
4. ส่งเสริมการประกันคุณภาพ 1. ผลการประเมินระดับสถาบัน ระดับดี 1.การประเมินคุณภาพการศึกษา 1. ผลการประเมินระดับสถาบัน ระดับดี  งบร่วมกับ  
การศึกษาภายใน    ในระบบ QA ระดับคณะและ     การเรียนการ คณะกรรมการฝ่าย 
     หน่วยงานสนับสนุน     สอน ประกันคุณภาพ 
     2.โครงการศักยภาพด้านการ 2.ร้อยละความรู้ความเข้าใจและ ร้อยละ    การศึกษา 
    ประกันคุณภาพของบุคลากร น าไปปฏิบัติจริงของผุ้เข้าร่วม 60    
       โครงการ     
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       หน่วย : บาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วดัเป้าประสงค ์
ค่า 

เป้าหมาย 
2562 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วดั 
ค่า 

เป้าหมาย 
2562 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2562 หน่วยงานที่รบัผดิชอบ  

และหมายเหต ุ
งปม. นอก งปม. 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ ๓           
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย            
และนวัตกรรม           
เป้าประสงค ์           
๑. ผลการวิจัย นวัตกรรม            
องค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์           
ท่ีน าไปใช้ประโยชน์           
(เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ)           
กลยุทธ ์           
1. ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการ 1 ผลงานวิจัย นวัตกรรม งาน ร้อยละ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน 1 ผลงานวิจัย นวัตกรรม งาน ร้อยละ   300,000 คณะกรรมการฝ่ายวิจัย 
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ (สร้างองค์ สร้างสวรรค์ สิ่งประดิษฐ์ท่ีน าไป  30 การวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย สร้างสวรรค์ สิ่งประดิษฐ์ท่ีน าไป  30    
ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี) พัฒนาการเรียนการสอนหรือมี   พัฒนาการเรียนการสอนหรือมี      
 ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ-สังคม   ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ-สังคม      
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วดัเป้าประสงค ์
ค่า 

เป้าหมาย 
2562 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วดั 
ค่า 

เป้าหมาย 
2562 

วงเงินงบประมาณ 
ปี 2562  

งปม. นอก งปม. 
ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 4           
การพัฒนาการบริหารเพื่อ           
ความมั่นคง           
เป้าประสงค ์           
1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร                
จัดการตามแนวทางของการบริหาร         
จัดการบ้านเมืองท่ีดี         
กลยุทธ ์              
1. พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาท 1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 1. โครงการพัฒนาบุคลากร 1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ  1,665,000 คณะกรรมการฝ่ายบริหาร 
เชิงรุก ซ่ือสัตย์และภักดีต่อองค์กร เพิ่มขึ้น  60 ของมหาวิทยาลัยให้มีสมรรถนะ เพิ่มขึ้น  60    
     และทักษะสูงขึ้น        
             
 2. พัฒนาระบบสาธารณูปการ 1 ลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า  ร้อยละ 1. โครงการประหยัดพลังงาน 1 ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าลด  ร้อยละ  - ฝ่ายอาคารสถานท่ี 
ตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล ลงเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 3.00 ในระบบไฟฟ้าแสงสว่างใน ลงเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 3.00    
   มหาวิทยาลัยรามค าแหง      
           

    รวม   25,222,000  
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2. งบประมาณตามภารกจิประจ า/พื้นฐาน 
    หน่วย : ล้านบาท 

ภารกิจประจ า/พื้นฐาน ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
งปม. นอก งปม. 

งานบริหารคณะทัศนมาตรศาสตร์ (กองทุนเพ่ือการศึกษา) 
งานบริหารคณะทัศนมาตรศาสตร์ (กองทุนทั่วไป) 
งบบุคลากร 
งบลงทุน 

คณะทัศนมาตรศาสตร์ 
คณะทัศนมาตรศาสตร์ 
คณะทัศนมาตรศาสตร์ 
คณะทัศนมาตรศาสตร์ 

 22,556,000 
1,277,500 
3,641,400 
9,320,540 

- งบหน่วยงานในก ากับ 
- งบหน่วยงานปกติ 
- งบลงทุน 

     

รวม 
 23,557,000  

 
 
3. งบประมาณตามภารกิจเฉพาะกิจ (ไม่ม)ี 

    หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
งปม. นอก งปม. 

     
     

     
รวม     

รวมงบประมาณทั้งสิ้น    
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การติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานคณะทัศนมาตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
แผนปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัติราชการ 

ตัวชี้วัด งาน/กิจกรรมด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 

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

1. คณบดีหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาจัดท าและถ่ายทอด
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

            คณบดี 

2. คณะรับทราบการถ่ายทอดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

            คณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 

3. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ และด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการคณะทัศนมาตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

            คณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 

4. คณะส่งแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมค า
รับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กอง
แผนงานตรวจสอบ 

            คณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 

5. คณบดีลงนามค ารับรองตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 แล้วเสนออธิการบดีเพ่ือลงนามค ารับรอง 

            คณบดี 

6. คณะจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 61- 31 มี.ค. 62) ให้
กองแผนงาน  

            คณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 

7. คณะจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61- 31 ก.ย. 62) ให้
กองแผนงาน  

            คณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 
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ภาคผนวก 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพของคณะทัศนมาตรศาสตร ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง (SWOT Analysis) 
 

 

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
 
จุดแข็ง (strengths)  
 

  1. หลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิตของคณะทัศนมาตรศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานสากล โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอินเดียน่า ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
  2. หลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิตของคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้รับการรับรองจาก สกอ. คณะกรรมการวิชาชีพและได้รับ
การก าหนดอัตราเงินเดือนจากส านักงาน กพ. ในระดับปริญญาโท 
  3.คณะทัศนมาตรศาสตร์ มีครุภัณฑ์และเครื่องมือที่ทันสมัยและเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 
  4. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในด้านการบริหารจัดการและการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน 
  5. การจัดการเรียนการสอนด้านทัศนมาตรศาสตร์ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมีโอกาสเท่าเทียม 

 
จุดอ่อน (Weaknesses)  
 

  1. สัดส่วนของอาจารย์ต่อหลักสูตรยังไม่เพียงพอเพ่ือรองรับงานการบริหารจัดการภายในคณะ และเพ่ือให้เกิดความพร้อมในการรองรับการขยายตัว
ด้านการเรียนการสอน 
  2. บุคลากรด้านสายสนับสนุนของคณะยังเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายปีทั้งหมด จึงท าให้ขาดความมั่นคง 
  3. ระบบการสื่อสารและการประสานงานของคณะยังไม่มีประสิทธิภาพทุกระดับ ท าให้การท างานในภาพรวมไม่เป็นทีมเดียวกัน 
  4. ระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภายใน (ท าให้มีความล่าช้าในการปฏิบัติงาน) 
  5. การประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกยังน้อย 
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2. สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
 

โอกาส (Opportunities)  
 

  1. คณะมีโอกาสในการที่จะเป็นผู้น าด้านทัศนมาตรศาสตร์ของประเทศ เนื่องจากเป็นหลักสูตรแรกที่เปิดในประเทศไทย 
  2. มีศิษย์เก่าจ านวนมากมีบทบาทในด้านวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมากขึ้น 
  3. หลักสูตรเป็นที่ยอมรับรับและเป็นได้มาตรฐาน 
  4. มีเครือข่ายพันธมิตรทางด้านวิชาการท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

 
ข้อจ ากัด/ภัยคุกคาม (Threats) 
 

  1. คู่แข่งทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
  2. การปฏิรูปทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับวิชาชีพ (ยังไม่มีสภาวิชาชีพ) 
  3. กฎระเบียบของครุภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงท าให้เกิดความไม่คล่องตัว 
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TOWS MATRIX Analysis แผนปฏิบัติราชการคณะทัศนมาตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบ์ัณฑิตของคณะทัศนมาตรศาสตร์ เปน็หลักสตูรที่มี
มาตรฐานสากล โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลยัอินเดียนา่ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
2. หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบ์ัณฑิตของคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ได้รับการรับรองจาก สกอ. คณะกรรมการวิชาชีพและได้รับการก าหนด
อัตราเงินเดือนจากส านักงาน กพ. ในระดับปรญิญาโท 
3. คณะทัศนมาตรศาสตร์ มีครภุณัฑ์และเครื่องมือท่ีทันสมัยและเพยีงพอในการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑติ 
4. มีระบบการประกันคณุภาพการศึกษาในด้านการบริหารจัดการและการเรียนการสอน
ที่ได้มาตรฐาน 
5. การจดัการเรียนการสอนดา้นทัศนมาตรศาสตร์ เปดิโอกาสใหผู้้รบับริการมโีอกาสเท่า
เทียม 

1. สัดส่วนของอาจารย์ต่อหลักสูตรยังไม่เพียงพอเพื่อรองรับงานการ
บริหารจัดการภายในคณะ และเพื่อให้เกิดความพร้อมในการรองรับการขยายตัว
ด้านการเรียนการสอน 

2.บุคลากรของคณะยังเป็นลูกจา้งช่ัวคราวรายปีท้ังหมด จึงท าให้ขาดความ
มั่นคง 

3. ระบบการสื่อสารและการประสานงานของคณะยังไม่มีประสิทธิภาพทุก
ระดับ ท าให้การท างานในภาพรวมไม่เป็นทีมเดียวกัน 

4. ระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภายใน (ท าให้มีความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน) 

5. การประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกยังน้อย 
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โอกาส (Opportunities) กลยุทธ์ ( S+O ) กลยุทธ์ ( W+O ) 
1. คณะมีโอกาสในการที่จะเป็นผูน้ า
ด้านทัศนมาตรศาสตร์ของประเทศ 
เนื่องจากเป็นหลักสูตรแรกท่ีเปดิใน
ประเทศไทย 
2. มีศิษย์เกา่จ านวนมากมีบทบาทใน
ด้านวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร์ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนมากขึ้น 
3. หลักสูตรเป็นท่ียอมรับรับและ
เป็นไดม้าตรฐาน 
4. มีเครือข่ายพันธมิตรทางด้าน
วิชาการทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 

1. สร้างและประกันโอกาสการเข้าถึงการบริการการศึกษาด้านทัศนมาตรศาสตร์ในทุก
ระดับ 

2. พัฒนามาตรฐานและคณุภาพการศึกษาด้านทัศนมาตรศาสตร ์
3. เพิ่มผลผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านทัศนมาตรศาสตร ์

1. ปรับปรุงแก้ไขเกีย่วกับการบริหารงานของคณะทัศนมาตรศาสตร์ ใหเ้ป็นไป
ตามหลักธรรมภิบาล 

2. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของคณะ 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาของคณะ 
 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threats) กลยุทธ์ ( S+T ) กลยุทธ์ ( W+ T ) 
1. คู่แข่งทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
2. การปฏิรูปทางกฎหมายที่เกี่ยวกับ
วิชาชีพ (ยังไม่มีสภาวิชาชีพ) 
3. กฎระเบียบของครภุัณฑ์มีการ
เปลี่ยนแปลงท าให้เกิดความไม่
คล่องตัว 

 

1. ส่งเสริมหน่วยงานตา่งๆ ของคณะ เพื่อให้บริการด้านทัศนมาตรศาสตร์แก่ประชาชน/
สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ เพื่อการเรียนรู้และบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ 

1. สนับสนุนและส่งเสริมการวจิัยและพัฒนาของนักศึกษาของคณะทัศนมาตร
ศาสตร ์

2. ส่งเสริมด้านคุณธรรม/ศีลธรรมแก่นักศึกษาของคณะ 
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แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง (Strategy Map) 

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยรามค าแหงเปน็สถาบันหลักที่มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคนใหพ้ัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

1. การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทนุมนษุย์ 

2. การสร้างความเป็นธรรม 
ลดความเหลื่อมล้ าของภาครัฐ 

3. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
วิจัยและนวตักรรม 

4. ส่งเสริมขีดความสามารถ 
ในภูมภิาคอาเซียน 

5. การพัฒนาบริหารเพ่ือ 
ความมั่นคง 

 

 

เป้าประสงค์ 

 

1. ผู้รบับรกิารทางการศกึษา
ระดับอดุมศกึษามีคุณภาพ
ส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท า
ตรงตามความตอ้งการของผู้ใช้ 
สามารถสร้างงานด้วยตนเอง 

2. เยาวชน ประชาชน เข้าถึง
บรกิารทางการศกึษา
ระดับอดุมศกึษาอย่างเสมอภาค 

3. ผลงานวิจัย นวัตกรรม  
องค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ (เชิงสาธารณะ
และเชิงเศรษฐกิจ) 

4. เสริมสร้าง และพัฒนาทักษะ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและ
ความร่วมมือในประชาคม
อาเซียน 

5. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการตามแนวทางของการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

 

 
แผนทีก่ลยทุธ ์(Strategy Map) หมายเหตุ*  ตัวเลขหมายถึงประเด็นยุทธศาสตร์ 

ด้าน 

ประสิทธิผล 

ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อน าไปประโยชน์ 
(สร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี)        3 

   

ด้าน 

คุณภาพ 

กลยุทธ์  พัฒนาพัฒนาบัณฑิตที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย          1                      

กลยุทธ์   พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร                                      1 

กลยุทธ์   พัฒนาและส่งเสริมกิจการนกัศึกษา 
และศิษย์เก่าบูรณาการเพื่ออาชีพ              1 

กลยุทธ์   ส่งเสริมการประกันคุณภาพ 
การศึกษา                                  2 

ด้าน 

ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์  ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่
สังคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต       2                              

กลยุทธ์   ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและ 
วัฒนธรรมไทย                                           2        

  

ด้านการ 

พัฒนา

องค์กร 

กลยุทธ์  ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง 
การวิจัยและงานสร้างสรรค์                         3  

กลยุทธ์   ส่งเสริม และพัฒนาพันธกจิประชาคม
อาเซียน                                                   4 

กลยุทธ์   พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุก 
ซ่ือสัตย์ และภักดีต่อองค์กร                    5 

กลยุทธ์  ส่งเสริมการชี้น า ป้องกันและ 
แก่ปัญหาของสังคม                      5 

กลยุทธ์  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 
การศึกษา                                         5 
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