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SWOT ของคณะพลศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจาปีการศึกษา 2563
จุดแข็ง (Strengths)
1. คณะพลศึกษามีความเป็นสหวิทยาการและมีความเชี่ยวชาญ ในหลายสาขาวิชาทาให้มีความได้เปรียบในการพัฒนาศาสตร์ /หลักสูตร
/สาขาวิชารวมถึงการให้บริการใหม่
2. คณะพลศึกษามีชื่อเสียงและพื้นฐานที่ดีในศาสตร์ทางการศึกษาด้านกีฬาและสุขภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม
3. คณะพลศึกษาเป็นที่ยอมรับของผู้เรียน ผู้ประกอบการ สามารถเข้าถึงได้ง่าย
4. คณะพลศึกษามีความได้เปรียบในเชิงพื้นที่ในการฝึกปฏิบัติ และการให้บริการ
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. บุคลากรบางส่วนมีความเป็นส่วนตัว ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง รวมถึงการให้ ความสาคัญต่องานส่วนรวมของคณะไม่เต็มศักยภาพ
2. ระบบ/ระเบียบบริหารจัดการ โดยเฉพาะการเงินและพัสดุยังไม่สอดคล้องกับความคล่องตัวต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
3. ระบบและกลไกการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรยังไม่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4. สาขาวิชาต่างๆ ในคณะ อาจยังไม่ปรับตัวเพื่อให้เป็นสาขาที่น่าสนใจและทันสมัยต่อผู้เรียนในโลกอนาคต

-2โอกาส (Opportunities)
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายของรัฐบาล มีประเด็นเชิงนโยบายที่คณะพลศึกษาสามารถเข้าไปมีบทบาทที่สาคัญ
ในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาประเทศได้
2. คณะพลศึกษามีความได้เปรียบในเชิงพื้นที่ในการฝึกปฏิบัติและการให้บริการการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประชากรในประเทศไทย
ทาให้คณะพลศึกษามีโอกาสเข้าไปมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมให้กับสังคมมากขึ้น ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. การเปลี่ยนแปลงของโลกรวมถึงกระแสการตื่นตัวในเรื่องกีฬา สุขภาพ และคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน ทาให้คณะพลศึกษา
มีโอกาสขับเคลื่อน/ผลักดันการดาเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับกระแสโลกปัจจุบัน
4. มหาวิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้พื้นที่ในการพัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบองครักษ์โมเดล (OngkharakModel)
ภาวะคุกคาม (Threats)
1. งบประมาณจากแหล่งอื่นเพื่อใช้ในการดาเนินพันธกิจของคณะพลศึกษา
2. ปริมาณความต้องการการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยลดลง เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรไทยลดลง และผู้เรียนมีทางเลือกแนวทางการศึกษา
ในระบบอื่นมากขึ้น
3. มีการจัดตั้งสถาบันการศึกษา/หน่วยงานให้บริการด้านกีฬาและสุขภาพมากขึ้น ทาให้คณะพลศึกษาต้องปรับตัวทั้งรูปแบบการจัดการศึกษา
การจัดกระบวนการเรียนรู้ และการให้บริการที่โดดเด่นและมีความเหมาะสม
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แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2564 - 2567)
วิสัยทัศน์ (Vision)
สถาบันการศึกษาชั้นนาด้านกีฬาและสุขภาพ เพื่อสังคม
พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนทุกช่วงวัยให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยผ่านหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพมีประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาพกายและใจให้กับสังคมอย่างยั่งยืน
3. บริการวิชาการที่มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
4. ศึกษา สืบสาน และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ค่านิยม (Core Values)
i - STEP (ไอ-เสต็ป)
i=
Imperative
S=
Strength
T=
Trust
E=
Excellence
P=
Positive Creativity

ตอบความต้องการ
สร้างความเข็มแข็ง
เชื่อถือ มั่นใจ
ให้ความเป็นเลิศ
คิดบวก สร้างสรรค์
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สมรรถนะหลัก (Core Competency)
1. ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ทางด้านกีฬาและสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล
2. การบริการด้านกีฬาและสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้สังคมเข้มแข็งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ตอบเป้าประสงค์หลัก (Goal)
1. ASEAN Class Education พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ระดับอาเซียน
2. Step to International พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับสากล
3. Step to Standard พัฒนาการบริการทางกีฬาและสุขภาพที่มีคุณภาพ
4. High Performance Organization ยกระดับการพัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
(แผน คน เงิน งาน)
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ASEAN Class Education พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ระดับอาเซียน
เป้าประสงค์
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
ระดับอาเซียน

ตัวชี้วัด
จานวน/ระดับความสาเร็จ
ของหลักสูตรในคณะที่ผ่าน
เกณฑ์ AUN-QA ระดับ
นานาชาติ

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี กศ. 2563 ปี กศ. 2564 ปี กศ. 2565 ปี กศ. 2566
1 หลักสูตร 1 หลักสูตร 1 หลักสูตร 1 หลักสูตร 1.โครงการพัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
คณะพลศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
บริการวิชาการและ
พัฒนาคุณภาพ

2. โครงการเตรียมความพร้อมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา(เข้ารับ
การประเมินระดับนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
บริการวิชาการและ
พัฒนาคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ

2. มีหลักสูตร Non-degree
Training Course

จานวนหลักสูตรใหม่ในคณะ
ที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง

นาเข้าที่
ประชุม
ประจาคณะ

1 หลักสูตร

1 หลักสูตร

1 หลักสูตร มีแผนที่จะดาเนินการในปี 2565

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
บริการวิชาการและ
พัฒนาคุณภาพ

3. มีหลักสูตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในอาเซียน

1. ระดับความสาเร็จของ
การจัดทาหลักสูตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในอาเซียน (1
หลักสูตร)

0 หลักสูตร

0 หลักสูตร

1 หลักสูตร

0 หลักสูตร มีแผนที่จะดาเนินการในปี 2566

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
บริการวิชาการและ
พัฒนาคุณภาพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ASEAN Class Education พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ระดับอาเซียน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
2. ระดับความสาเร็จของ
การสร้างหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในอาเซียน
(1หลักสูตรใน 4 ปี)

4. นิสิตมีศักยภาพที่เป็นเลิศ

1. คะแนนเฉลี่ยของผลการ
สอบภาษาอังกฤษนิสิต
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ทั้งคณะ
(SWU-SET)

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี กศ. 2563 ปี กศ. 2564 ปี กศ. 2565 ปี กศ. 2566
เข้าสภา ได้รับอนุมัติ มีแผนที่จะดาเนินการ 1 หลักสูตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
0 หลักสูตร ส่งแบบขอ
เปิดหลักสูตร มหาวิทยาลัย จาก สปอว. ใน 4 ปี
บริการวิชาการและ
พัฒนาคุณภาพ

B1

B1

B1

B1

โครงการพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษประจาปีการศึกษา

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต ศิษย์เก่า
และกิจการพิเศษ

2. ร้อยละของบัณฑิตทั้ง
ร้อยละ >_ ร้อยละ >_ ร้อยละ >_ ร้อยละ >_ แบบสารวจร้อยละของบัณฑิตทั้ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะที่มีงานทาตรงตามสาขา
60
60
60
60
คณะที่มีงานทาตรงตามสาขา
บริการวิชาการและ
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พัฒนาคุณภาพ
3. ร้อยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีทั้งณะที่ได้งาน
ทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
หลังสาเร็จการศึกษาภายใน
1 ปี

ร้อยละ >_ ร้อยละ >_ ร้อยละ >_ ร้อยละ >_ แบบสารวจร้อยละของบัณฑิต
80
80
80
80
ปริญญาตรีทั้งณะที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หลังสาเร็จ
การศึกษาภายใน 1 ปี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
บริการวิชาการและ
พัฒนาคุณภาพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ASEAN Class Education พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ระดับอาเซียน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
4. นิสิตที่ไปแลกเปลี่ยน
ต่างประเทศ
5. ผลงานนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
6. ร้อยละนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาปีที่ 3 ในคณะ
ที่สอบผ่านสมิทธิภาพทาง
ภาษา
7. อัตราการคงอยู่ของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาหลังจบ
ชั้นปีที่ 1
8. ระดับความสาเร็จของ
การจัดทาระบบฐานข้อมูล
ของนิสิตระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา และศิษย์
เก่า คณะพลศึกษา

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี กศ. 2563 ปี กศ. 2564 ปี กศ. 2565 ปี กศ. 2566
ร้อยละ 2
ร้อยละ 2
ร้อยละ 5
ร้อยละ 5 โครงการนิสิตเรียนดีฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
วิเทศสัมพันธ์ และ
ระดับปริญญาตรี
สื่อสารองค์กร
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
โครงการการเขียนบทความวิจัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
1 ผลงาน
1 ผลงาน > 1 ผลงาน > 1 ผลงาน ตีพิมพ์ระดับนานาชาติสาหรับนิสิต บริการวิชาการและ
ระดับบัณฑิตศึกษา
พัฒนาคุณภาพ
ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
บริการวิชาการและ
พัฒนาคุณภาพ
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 โครงการติดตามความก้าวหน้า
แนะนา และให้คาปรึกษาแก่นิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา
เริ่มสร้าง
ระบบ

ทดลองใช้

มีระบบใช้ได้
อย่างเป็น
รูปธรรม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
บริการวิชาการและ
พัฒนาคุณภาพ

มีระบบ โครงการจัดทาระบบฐานข้อมูลของ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ฐานข้อมูล นิสิตระดับปริญญาตรี ระดับ
บริการวิชาการและ
ของนิสิต บัณฑิตศึกษา และศิษย์เก่า คณะพล พัฒนาคุณภาพ
ศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 Step to International พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับสากล
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. มีงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงและ 1. จานวนงานวิจัยในคณะที่
ได้รับการยอมรับ
ได้รับการอ้างถึงใน
วารสารวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ(Citations)

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี กศ. 2563 ปี กศ. 2564 ปี กศ. 2565 ปี กศ. 2566
3 เรื่อง
5 เรื่อง
5 เรื่อง
5 เรื่อง 1.โครงการจัดการความรู้ด้านการ
วิจัย

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
วิเทศสัมพันธ์ และ
สื่อสารองค์กร

2.โครงการสนับสนุนเพื่อการตีพิมพ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
บทความวิจัยในวารสารวิชาการ
วิเทศสัมพันธ์ และ
ระดับนานาชาติ
สื่อสารองค์กร
3.โครงการสนับสนุนค่าธรรมเนียม
และค่าสมัครในการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
วิเทศสัมพันธ์ และ
สื่อสารองค์กร

4.โครงการทุนรางวัลการตีพิมพ์ใน
ระดับนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
วิเทศสัมพันธ์ และ
สื่อสารองค์กร
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 Step to International พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับสากล
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
2. จานวนงานวิจัยในคณะที่
ได้รับการตีพิมพ์ใน
ระดับชาติและนานาชาติ

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี กศ. 2563 ปี กศ. 2564 ปี กศ. 2565 ปี กศ. 2566
15 เรื่อง
20 เรื่อง
25 เรื่อง
30 เรื่อง 1.โครงการจัดการความรู้ด้านการ
วิจัย

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
วิเทศสัมพันธ์ และ
สื่อสารองค์กร

2.โครงการสนับสนุนเพื่อการตีพิมพ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
บทความวิจัยในวารสารวิชาการ
วิเทศสัมพันธ์ และ
ระดับนานาชาติ
สื่อสารองค์กร
3.โครงการสนับสนุนค่าธรรมเนียม
และค่าสมัครในการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
วิเทศสัมพันธ์ และ
สื่อสารองค์กร

4.โครงการทุนรางวัลการตีพิมพ์ใน
ระดับนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
วิเทศสัมพันธ์ และ
สื่อสารองค์กร
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 Step to International พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับสากล
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
3.จานวนงานวิจัยในคณะที่
นาไปจดสิทธิบัตรและเชิง
พาณิชย์

2. เพื่อให้มีงานวิจัยที่มี
คุณภาพสูงและมีผลกระทบที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม
(Research Expert)

จานวนงานวิจัยในคณะที่มี
วัตถุประสงค์หรือผลของ
งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี กศ. 2563 ปี กศ. 2564 ปี กศ. 2565 ปี กศ. 2566
0 เรื่อง
1 เรื่อง
1 เรื่อง
2 เรื่อง 1. ปรับกลยุทธ์ในการพิจารณาทุน รองคณบดีฝ่ายวิจัย
วิจัยรายได้คณะเพื่อกระตุ้นงานวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และ
นวัตกรรมและเชิงพาณิชย์
สื่อสารองค์กร
2. จัดโครงการงานวิจัยเชิงพาณิชย์
และนวัตกรรม
3.จัดโครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพด้านงานวิจัยสิทธิบัตรและ
เชิงพาณิชย์

0 เรื่อง

1 เรื่อง

2 เรื่อง

2 เรื่อง

โครงการสนับสนุนงานวิจัย/
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
นวัตกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ วิเทศสัมพันธ์ และ
การพัฒนาประเทศ นโยบายรัฐ และ สื่อสารองค์กร
SDGs
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 Step to Standard พัฒนาการบริการทางกีฬาและสุขภาพที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. คุณภาพการบริการวิชาการมี จานวนโครงการบริการ
มาตรฐาน
วิชาการในคณะที่สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน
และสังคม แบบให้เปล่า

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี กศ. 2563 ปี กศ. 2564 ปี กศ. 2565 ปี กศ. 2566
2 โครงการ >_2 โครงการ >_5 โครงการ >_5 โครงการ 1.จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
เสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน บริการวิชาการและ
พัฒนาคุณภาพ
2. โครงการสร้างเสริมกิจกรรมทาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
กายและกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี
บริการวิชาการและ
พัฒนาคุณภาพ

2. มีรายได้จากการดาเนิน
โครงการหารายได้

1. จานวนโครงการบริการ
วิชาการในคณะที่สร้างรายได้

2 โครงการ

2 โครงการ

2 โครงการ

2 โครงการ 1.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
เสริมสร้างศักยภาพผู้นานันทนาการ บริการวิชาการและ
สาหรับองค์กรยุคใหม่
พัฒนาคุณภาพ
2.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อ
การทางานที่มีประสิทธิภาพ ลด
อาการ Office Syndrome
3.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะ
การสื่อสารในยุค Thailand 4.0
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 Step to Standard พัฒนาการบริการทางกีฬาและสุขภาพที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
2.จานวนเงินรายได้จากการ
บริการศูนย์กีฬาฯ

3. ได้รับการยอมรับจาก
ผู้ใช้บริการ

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อศูนย์กีฬาฯ
(ระดับดีถึงดีมาก)

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี กศ. 2563 ปี กศ. 2564 ปี กศ. 2565 ปี กศ. 2566
800,000
850,000
900,000
950,000 รายได้จากการให้บริการศูนย์กีฬาฯ ผู้อานวยศูนย์กีฬาสิรินธร

ร้อยละ >_60 ร้อยละ >_65 ร้อยละ >_70 ร้อยละ >_75 กิจกรรมสารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการศูนย์กีฬาฯ

ผู้อานวยศูนย์กีฬาสิรินธร
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 High Performance Organization ยกระดับการพัฒนาศักยภาพองค์กร
ให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (แผน คน เงิน งาน)
เป้าประสงค์
1. มีระบบการจัดการที่มี
มาตรฐานตามเกณฑ์ EdPEx

ตัวชี้วัด
คะแนน EdPEx >=200

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี กศ. 2563 ปี กศ. 2564 ปี กศ. 2565 ปี กศ. 2566
เข้ารอบ
>_200
1.โครงการยกระดับการบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
EdPEx>_200
คะแนน
จัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
บริการวิชาการและ
(EdPEx) ประกอบด้วย 5 กิจกรรม พัฒนาคุณภาพ
1.1 PE-SWU Good
governance
1.2 PE-SWU Good
Performance measure
1.3 การพัฒนา ELO เพื่อ
ตอบสนองผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นๆ
1.4 การสร้างความร่วมมือของ
เครือข่ายคุณภาพ 6 คณะ
1.5 การนา i-step มาใช้ในสาย
ปฏิบัติการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 High Performance Organization ยกระดับการพัฒนาศักยภาพองค์กร
ให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (แผน คน เงิน งาน)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

2. ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและความ 1. จานวนนวัตกรรม/
สูญเสียต่างๆ (เวลา คน
กระบวนการทางานใหม่ที่
งบประมาณ ฯลฯ)
สามารถใช้ได้จริงเพิ่มขึ้นใน
คณะ

3. มีความพร้อมทางด้าน
กายภาพและสิ่งแวดล้อม
(Facility high)

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี กศ. 2563 ปี กศ. 2564 ปี กศ. 2565 ปี กศ. 2566
10
10
10
10
1. จัดโครงการประกวดนวัตกรรม
ด้านแนวคิดลีน

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
วางแผน และพัฒนา ,
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

2. ดาเนินโครงการพัฒนาบุคลากร รองคณบดีฝ่ายบริหาร
กิจกรรมที่ 2 (แนวคิดในการนางาน วางแผน และพัฒนา ,
ประจามาเขียนผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ)

2. ร้อยละของค่าใช้จ่ายและ
ความสูญเสียที่ลดลง

>_20

>_25

>_30

>_35

1.นโยบายการประหยัดพลังงาน
2. การลดขั้นตอนการทางาน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
วางแผน และพัฒนา ,
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ร้อยละความพึงพอใจ
ทางด้านกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม (Facility high)
ของนิสิต บุคลากรและผู้ใช้
บริการอยู่ในระดับดีขึ้นไป

>_75

>_80

>_80

>_80

1.โครงการปรับปรุงภูมิ
สถาปัตยกรรมศูนย์กีฬาสิรินธร
องครักษ์

ผู้อานวยการศูนย์กีฬาสิ
รินธร

2.โครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการ
จุลชีวะวิทยา
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 High Performance Organization ยกระดับการพัฒนาศักยภาพองค์กร
ให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (แผน คน เงิน งาน)

มีแผนและถ่ายทอดลงสู่บุคลากรทุกระดับ

1. ระดับความสาเร็จในการ
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร/
การวิเคราะห์อัตรากาลังของ
บุคลากรในคณะที่เชื่อมโยง
กับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
และค่านิยมของคณะ

ผู้รับผิดชอบ

มีแผนและถ่ายทอดลงสู่บุคลากรทุกระดับ

4. บุคลากรได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับภาระงานที่
รับผิดชอบ
และพันธกิจของคณะ/สานักงาน
ฯ /ศูนย์กีฬาฯ

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

มีแผนและถ่ายทอดลงสู่บุคลากรทุกระดับ

ตัวชี้วัด

มีแผนและถ่ายทอดลงสู่บุคลากรทุกระดับ

เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี กศ. 2563 ปี กศ. 2564 ปี กศ. 2565 ปี กศ. 2566

1.จัดทาแผนยุทธศาสตร์และ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
แผนพัฒนาบุคลากรคณะพลศึกษา วางแผน และพัฒนา ,
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

2. ร้อยละของบุคลากรใน
คณะได้รับการพัฒนาตาม
แผนฯ

80

90

100

100

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
วางแผน และพัฒนา ,
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

3 .ร้อยละของจานวน
อาจารย์ในคณะที่ผ่านการ
อบรม SWU Best

80

100

100

100

2.ถ่ายทอดแผนลงสู่บุคลากรทุก
ระดับ
1. จัดหาทุนสนับสนุน
2. ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์/สนับสนุนการเข้า รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อบรม SWU-BEST ของมหาวิทยาลัย บริการวิชาการและ
พัฒนาคุณภาพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 High Performance Organization ยกระดับการพัฒนาศักยภาพองค์กร
ให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (แผน คน เงิน งาน)
ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี กศ. 2563 ปี กศ. 2564 ปี กศ. 2565 ปี กศ. 2566
5. บุคลากรมีศักยภาพ สมรรถนะ 1. ร้อยละของผู้บริหารทั้ง
สนับสนุนทุนพัฒนาผู้บริหารผลการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
100
100
100
100
มีความชานาญในวิชาชีพสูงขึ้น คณะที่มีผลการประเมิน (ผล
ปฏิบัติงาน คุณธรรม จริยธรรม
วางแผน และพัฒนา ,
และมีความก้าวหน้าในการทางาน การปฏิบัติงาน คุณธรรม
และสมรรถนะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
จริยธรรม และสมรรถนะ)
อยู่ในเกณฑ์ที่กาหนดตาม
ระดับตาแหน่งผู้บริหาร
2. ร้อยละของบุคลากรใน
คณะที่ได้รับตาแหน่งวิชาการ

39

40

41

42

1.โครงการทุนสนับสนุนผลิต
เอกสารประกอบการสอน เอกสาร
คาสอน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
วางแผน และพัฒนา ,
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

3. จานวนบุคลากรทั้งคณะที่
เข้าสู่กระบวนการ การ
พัฒนาอาจารย์
ระดับอุดมศึกษาของสถาบัน
Advance HE

>_1

>_1

>_1

>_1

1.โครงการสนับสนุนให้หลักสูตรมี
การจัดการเรียนการสอนแบบ
Active learning (ระดับปริญญา
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
บริการวิชาการและ
พัฒนาคุณภาพ

2. โครงการพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 High Performance Organization ยกระดับการพัฒนาศักยภาพองค์กร
ให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (แผน คน เงิน งาน)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี กศ. 2563 ปี กศ. 2564 ปี กศ. 2565 ปี กศ. 2566

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

3. โครงการพัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้ด้านการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราช
อาณาจักร (UKPSF) คณะพลศึกษา
4. จานวนของบุคลากรใน
คณะได้รับการเลื่อน
ตาแหน่งที่สูงขึ้น (ชานาญ
งาน ชานาญการ ฯลฯ)

>_5

>_5

>_5

>_5

1.ดาเนินโครงการพัฒนาบุคลากร รองคณบดีฝ่ายบริหาร
กิจกรรมที่ 2 ,3 (แนวคิดในการนา วางแผน และพัฒนา ,
งานประจามาเขียนผลงานทาง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
วิชาการเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ
,การให้บริการสู่ความเป็นเลิศและ
การพัฒนาทีมเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต)
2. โครงการจัดการความรู้คณะพล
ศึกษา

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
วางแผน และพัฒนา ,
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 High Performance Organization ยกระดับการพัฒนาศักยภาพองค์กร
ให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (แผน คน เงิน งาน)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี กศ. 2563 ปี กศ. 2564 ปี กศ. 2565 ปี กศ. 2566

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

3.สร้างกลไกการพัฒนาบุคลากรเชิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รุกอย่างเป็นระบบตามตาแหน่งงาน วางแผน และพัฒนา ,
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
6. มีเครือข่ายความร่วมมือที่
เข้มแข็งด้านวิชาการ บริการ
วิชาการ วิจัย ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งภายในและ
ภายนอก

จานวนเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน/
สถาบันต่างๆทั้งภาครัฐ
เอกชนระดับประเทศ และ
ระดับนานาชาติ

>_5

>_10

>_15

>_20

1.สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ทา
ให้องค์กรภาคีเครือข่ายสามารถนา
ความรู้ไปพัฒนาการจัดการความรู้
ได้จริง

2.ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้
หน่วยงาน/สถาบันอื่นๆมาร่วมเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
วิเทศสัมพันธ์ และ
สื่อสารองค์กร , ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศ
สัมพันธ์ และสื่อสาร
องค์กร
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 High Performance Organization ยกระดับการพัฒนาศักยภาพองค์กร
ให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (แผน คน เงิน งาน)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

7. บุคลากรมีความสุขในการ
ร้อยละความพึงพอใจของ
ทางานและการใช้ชีวิตในองค์กร บุคลากรทั้งคณะมีความสุข
ในการทางานและการใช้ชีวิต
ในองค์กรอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี กศ. 2563 ปี กศ. 2564 ปี กศ. 2565 ปี กศ. 2566
>_80
>_80
>_90
>_90 1.ดาเนินโครงการโครงการพัฒนา
บุคลากร

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
วางแผน และพัฒนา ,
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

2.ดาเนินโครงการองค์กรสุขภาวะ
องค์รวม 8 ประการ Happy
workplace

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
วางแผน และพัฒนา ,
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

3. โครงการฝึกอบรมความ
ปลอดภัยด้านอัคคีภัยและการฟื้น
คืนชีพ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
วางแผน และพัฒนา ,
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

