
ค่าเป้าหมาย

ปี 2564

ปี กศ. 2563

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่

ระดับอาเซียน

จ านวน/ระดับความส าเร็จ

ของหลักสูตรในคณะท่ีผ่าน

เกณฑ์ AUN-QA ระดับ

นานาชาติ

1 หลักสูตร 1.โครงการพัฒนางานประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

คณะพลศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

บริการวิชาการและ

พัฒนาคุณภาพ

                   320,000 อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล

2. โครงการเตรียมความพร้อมการ

ประกันคุณภาพการศึกษา(เข้ารับ

การประเมินระดับนานาชาติ (วท.บ.

 สาธารณสุขศาสตร์)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

บริการวิชาการและ

พัฒนาคุณภาพ

                   475,600 อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล

2. มีหลักสูตร Non-degree 

Training Course

จ านวนหลักสูตรใหม่ในคณะ

ท่ีทันสมัยต่อการเปล่ียนแปลง

น าเข้าท่ี

ประชุม

ประจ าคณะ

มีแผนท่ีจะด าเนินการในปี 2565 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

บริการวิชาการและ

พัฒนาคุณภาพ

ไม่ใช่งบประมาณ มีแผนท่ีจะด าเนินการในปี

 2565

3. มีหลักสูตรร่วมกับ

มหาวิทยาลัยในอาเซียน

1. ระดับความส าเร็จของ

การจัดท าหลักสูตรร่วมกับ

มหาวิทยาลัยในอาเซียน (1 

หลักสูตร)

0 หลักสูตร มีแผนท่ีจะด าเนินการในปี 2566 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

บริการวิชาการและ

พัฒนาคุณภาพ

ไม่ใช่งบประมาณ มีแผนท่ีจะด าเนินการในปี

 2565

2. ระดับความส าเร็จของ

การสร้างหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาร่วมกับ

มหาวิทยาลัยในอาเซียน 

(1หลักสูตรใน 4 ปี)

0 หลักสูตร มีแผนท่ีจะด าเนินการ  1 หลักสูตร 

ใน 4 ปี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

บริการวิชาการและ

พัฒนาคุณภาพ

ไม่ใช่งบประมาณ 0 หลักสูตร

4. นิสิตมีศักยภาพท่ีเป็นเลิศ 1. คะแนนเฉล่ียของผลการ

สอบภาษาอังกฤษนิสิต

ปริญญาตรีช้ันปีท่ี 3 ท้ังคณะ 

(SWU-SET)

B1 โครงการพัฒนาทักษะทางด้าน

ภาษาอังกฤษประจ าปีการศึกษา

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต ศิษย์เก่า 

และกิจการพิเศษ

                   500,000 อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล

2. ร้อยละของบัณฑิตท้ัง

คณะท่ีมีงานท าตรงตามสาขา

ร้อยละ  >_

60

แบบส ารวจร้อยละของบัณฑิตท้ัง

คณะท่ีมีงานท าตรงตามสาขา       

 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

บริการวิชาการและ

พัฒนาคุณภาพ

ไม่ใช่งบประมาณ อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล

รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2564 - 2567)

ระยะเวลาด านินการ
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   ผลการด าเนินงาน    

 ตามแผน ประจ าปี 

2564

บรรลุ ไม่บรรลุ
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ASEAN Class Education พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ระดับอาเซียน



ค่าเป้าหมาย

ปี 2564

ปี กศ. 2563

รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2564 - 2567)
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   ผลการด าเนินงาน    

 ตามแผน ประจ าปี 
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บรรลุ ไม่บรรลุ
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ASEAN Class Education พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ระดับอาเซียน

3. ร้อยละของบัณฑิต

ปริญญาตรีท้ังณะท่ีได้งาน

ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ

 หลังส าเร็จการศึกษาภายใน

 1 ปี

ร้อยละ  >_

80

แบบส ารวจร้อยละของบัณฑิต

ปริญญาตรีท้ังณะท่ีได้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ หลังส าเร็จ

การศึกษาภายใน 1 ปี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

บริการวิชาการและ

พัฒนาคุณภาพ

ไม่ใช่งบประมาณ อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล

4. นิสิตท่ีไปแลกเปล่ียน

ต่างประเทศ

ร้อยละ 2 โครงการนิสิตเรียนดีฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ

 ระดับปริญญาตรี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

วิเทศสัมพันธ์ และ

ส่ือสารองค์กร

                   200,000
ไม่สามารถด าเนินการได้

เน่ืองด้วยมีการแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด

 2019

5. ผลงานนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาท่ีได้รับการ

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

จ านวน       

 1 ผลงาน

โครงการการเขียนบทความวิจัย

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติส าหรับนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

 บริการวิชาการและ

พัฒนาคุณภาพ

                   100,000 อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล

6. ร้อยละนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาปีท่ี 3 ในคณะ

ท่ีสอบผ่านสมิทธิภาพทาง

ภาษา

ร้อยละ 60 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

 บริการวิชาการและ

พัฒนาคุณภาพ

                     50,000 อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล

7. อัตราการคงอยู่ของนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษาหลังจบ

ช้ันปีท่ี 1

ร้อยละ 100 โครงการติดตามความก้าวหน้า 

แนะน า และให้ค าปรึกษาแก่นิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

 บริการวิชาการและ

พัฒนาคุณภาพ

                     30,000 อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล

8. ระดับความส าเร็จของ

การจัดท าระบบฐานข้อมูล

ของนิสิตระดับปริญญาตรี 

ระดับบัณฑิตศึกษา และศิษย์

เก่า คณะพลศึกษา

เร่ิมสร้าง

ระบบ

โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลของ

นิสิตระดับปริญญาตรี ระดับ

บัณฑิตศึกษา และศิษย์เก่า คณะ

พลศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

 บริการวิชาการและ

พัฒนาคุณภาพ

ไม่ใช่งบประมาณ เร่ิมสร้างระบบ



ค่าเป้าหมาย

ปี 2564

ปี กศ. 2563

1. มีงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูงและ

ได้รับการยอมรับ

1. จ านวนงานวิจัยในคณะท่ี

ได้รับการอ้างถึงใน

วารสารวิชาการระดับชาติ

และนานาชาติ(Citations)

3 เร่ือง 1.โครงการจัดการความรู้ด้านการ

วิจัย 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

วิเทศสัมพันธ์ และ

ส่ือสารองค์กร

                     70,000 อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล

2.โครงการสนับสนุนเพ่ือการตีพิมพ์

บทความวิจัยในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

วิเทศสัมพันธ์ และ

ส่ือสารองค์กร

                   130,000 อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล

3.โครงการสนับสนุนค่าธรรมเนียม

และค่าสมัครในการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

วิเทศสัมพันธ์ และ

ส่ือสารองค์กร

                40,000.00 อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล

4.โครงการทุนรางวัลการตีพิมพ์ใน

ระดับนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

วิเทศสัมพันธ์ และ

ส่ือสารองค์กร

                40,000.00 อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล

2. จ านวนงานวิจัยในคณะท่ี

ได้รับการตีพิมพ์ใน

ระดับชาติและนานาชาติ

15  เร่ือง 1.โครงการจัดการความรู้ด้านการ

วิจัย 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

วิเทศสัมพันธ์ และ

ส่ือสารองค์กร

                     70,000 อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล

2.โครงการสนับสนุนเพ่ือการตีพิมพ์

บทความวิจัยในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

วิเทศสัมพันธ์ และ

ส่ือสารองค์กร

                   130,000 อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล

3.โครงการสนับสนุนค่าธรรมเนียม

และค่าสมัครในการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

วิเทศสัมพันธ์ และ

ส่ือสารองค์กร

                40,000.00 อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล

4.โครงการทุนรางวัลการตีพิมพ์ใน

ระดับนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

วิเทศสัมพันธ์ และ

ส่ือสารองค์กร

                40,000.00 อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 Step to International พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับสากล

รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2564 - 2567)

   ผลการด าเนินงาน    

 ตามแผน ประจ าปี 

2564

บรรลุ ไม่บรรลุ
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาด านินการ

ส.
ค.

-6
3

ก.
ย.-

63
ต.

ค.
-6

3
พ.

ย.-
63

ธ.ค
.-6

3



ค่าเป้าหมาย
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บรรลุ ไม่บรรลุ
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3.จ านวนงานวิจัยในคณะท่ี

น าไปจดสิทธิบัตรและเชิง

พาณิชย์

0  เร่ือง 1. ปรับกลยุทธ์ในการพิจารณาทุน

วิจัยรายได้คณะเพ่ือกระตุ้นงานวิจัย

นวัตกรรมและเชิงพาณิชย์

2. จัดโครงการงานวิจัยเชิงพาณิชย์

และนวัตกรรม

3.จัดโครงการความร่วมมือเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพด้านงานวิจัยสิทธิบัตรและ

เชิงพาณิชย์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

วิเทศสัมพันธ์ และ

ส่ือสารองค์กร

ไม่ใช้งบประมาณ 0  เร่ือง

2. เพ่ือให้มีงานวิจัยท่ีมี

คุณภาพสูงและมีผลกระทบท่ี

เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

(Research Expert)

จ านวนงานวิจัยในคณะท่ีมี

วัตถุประสงค์หรือผลของ

งานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

สังคม

0  เร่ือง โครงการสนับสนุนงานวิจัย/ 

นวัตกรรมท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาประเทศ นโยบายรัฐ และ

 SDGs

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

วิเทศสัมพันธ์ และ

ส่ือสารองค์กร

ไม่ใช้งบประมาณ 0  เร่ือง



ค่าเป้าหมาย

ปี 2564

ปี กศ. 2563

1. คุณภาพการบริการวิชาการมี

มาตรฐาน

จ านวนโครงการบริการ

วิชาการในคณะท่ีสอดคล้อง

กับความต้องการของชุมชน

และสังคม แบบให้เปล่า

2 โครงการ 1.จัดโครงการบริการวิชาการเพ่ือ

เสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

 บริการวิชาการและ

พัฒนาคุณภาพ

                   200,000 อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล

2. โคงการสร้างเสริมกิจกรรมทาง

กายและกีฬาเพ่ือสุขภาพท่ีดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

 บริการวิชาการและ

พัฒนาคุณภาพ

                     70,000 อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล

2. มีรายได้จากการด าเนิน

โครงการหารายได้

1. จ านวนโครงการบริการ

วิชาการในคณะท่ีสร้างรายได้

2 โครงการ 1.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เสริมสร้างศักยภาพผู้น านันทนาการ

ส าหรับองค์กรยุคใหม่

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

 บริการวิชาการและ

พัฒนาคุณภาพ

                   200,000 อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล

2.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพ่ือ

การท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ลด

อาการ Office Syndrome

                     50,000 อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล

3.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะ

การส่ือสารในยุค Thailand 4.0

                     60,000 อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล

2.จ านวนเงินรายได้จากการ

บริการศูนย์กีฬาฯ 80
0,0

00 รายได้จากการให้บริการศูนย์กีฬาฯ ผู้อ านวยศูนย์กีฬาสิรินธร ไม่ใช้งบประมาณ อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล

3. ได้รับการยอมรับจาก

ผู้ใช้บริการ

ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการต่อศูนย์กีฬาฯ 

(ระดับดีถึงดีมาก)

ร้อยละ >_60 กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการศูนย์กีฬาฯ

ผู้อ านวยศูนย์กีฬาสิรินธร ไม่ใช้งบประมาณ อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Step to Standard พัฒนาการบริการทางกีฬาและสุขภาพท่ีมีคุณภาพ
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รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2564 - 2567)

   ผลการด าเนินงาน    

 ตามแผน ประจ าปี 

2564

บรรลุ ไม่บรรลุ
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ค่าเป้าหมาย

ปี 2564

ปี กศ. 2563

1.โครงการยกระดับการบริหาร

จัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

(EdPEx)  ประกอบด้วย 5 กิจกรรม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

บริการวิชาการและ

พัฒนาคุณภาพ

                   320,000 อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล

   1.1 PE-SWU Good 

governance

   1.2 PE-SWU Good 

Performance measure

   1.3 การพัฒนา ELO เพ่ือ

ตอบสนองผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนๆ

   1.4 การสร้างความร่วมมือของ

เครือข่ายคุณภาพ 6 คณะ

   1.5 การน า i-step มาใช้ในสาย

ปฏิบัติการ

1. จัดโครงการประกวดนวัตกรรม

ด้านแนวคิดลีน (LT)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

วางแผน และพัฒนา , 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

                     30,000 อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล

2. ด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากร 

กิจกรรมท่ี 2 (แนวคิดในการน างาน

ประจ ามาเขียนผลงานทางวิชาการ

เพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพ)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

วางแผน และพัฒนา , 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

                   800,000 อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล

2. ร้อยละของค่าใช้จ่ายและ

ความสูญเสียท่ีลดลง

>_20 1.นโยบายการประหยัดพลังงาน 

2. การลดข้ันตอนการท างาน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

วางแผน และพัฒนา , 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ไม่ใช้งบประมาณ อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล

3. มีความพร้อมทางด้าน

กายภาพและส่ิงแวดล้อม 

(Facility high)

>_75 1.โครงการปรับปรุงภูมิ

สถาปัตยกรรมศูนย์กีฬาสิรินธร

องครักษ์

ผู้อ านวยการศูนย์กีฬาสิ

รินธร

ไม่ใช้งบประมาณ อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล

2.โครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการ

จุลชีวะวิทยา

ไม่ใช้งบประมาณ อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล
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รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2564 - 2567)

   ผลการด าเนินงาน    

 ตามแผน ประจ าปี 

2564

บรรลุ ไม่บรรลุ

2. ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและความ

สูญเสียต่างๆ (เวลา คน 

งบประมาณ ฯลฯ)

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 High Performance Organization  ยกระดับการพัฒนาศักยภาพองค์กร
ให้มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ (แผน คน เงิน งาน)

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด

เข้
าร

อบ
 E

dP
Ex

>_
20

01. มีระบบการจัดการท่ีมี

มาตรฐานตามเกณฑ์ EdPEx

คะแนน EdPEx >=200

ระยะเวลาด านินการ

ส.
ค.

-6
3

ร้อยละความพึงพอใจ

ทางด้านกายภาพและ

ส่ิงแวดล้อม (Facility high) 

ของนิสิต บุคลากรและผู้ใช้ 

บริการอยู่ในระดับดีข้ึนไป

1. จ านวนนวัตกรรม/

กระบวนการท างานใหม่ท่ี

สามารถใช้ได้จริงเพ่ิมข้ึนใน

คณะ

10



ค่าเป้าหมาย
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ปี กศ. 2563
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รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2564 - 2567)

   ผลการด าเนินงาน    

 ตามแผน ประจ าปี 

2564

บรรลุ ไม่บรรลุ

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 High Performance Organization  ยกระดับการพัฒนาศักยภาพองค์กร
ให้มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ (แผน คน เงิน งาน)

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด

ระยะเวลาด านินการ

ส.
ค.

-6
3

1.จัดท าแผนยุทธศาสตร์และ

แผนพัฒนาบุคลากรคณะพลศึกษา 

(ST)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

วางแผน และพัฒนา , 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ไม่ใช้งบประมาณ

2.ถ่ายทอดแผนลงสู่บุคลากรทุก

ระดับ (ST)

ไม่ใช้งบประมาณ

2. ร้อยละของบุคลากรใน

คณะได้รับการพัฒนาตาม

แผนฯ

80 1. จัดหาทุนสนับสนุน

2. ประชาสัมพันธ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

วางแผน และพัฒนา , 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ไม่ใช้งบประมาณ อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล

ไม่ใช้งบประมาณ อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล

5. บุคลากรมีศักยภาพ สมรรถนะ

 มีความช านาญในวิชาชีพสูงข้ึน

และมีความก้าวหน้าในการท างาน

1. ร้อยละของผู้บริหารท้ัง

คณะท่ีมีผลการประเมิน (ผล

การปฏิบัติงาน คุณธรรม 

จริยธรรม และสมรรถนะ) 

อยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนดตาม

100  2.สนับสนุนทุนพัฒนาผู้บริหารผล

การปฏิบัติงาน คุณธรรม จริยธรรม 

และสมรรถนะ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

วางแผน และพัฒนา , 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ไม่ใช้งบประมาณ อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล

2. ร้อยละของบุคลากรใน

คณะท่ีได้รับต าแหน่งวิชาการ

39 1.โครงการทุนสนับสนุนผลิต

เอกสารประกอบการสอน เอกสาร

ค าสอน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

วางแผน และพัฒนา , 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

150,000                   อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล

>_1 1.โครงการสนับสนุนให้หลักสูตรมี

การจัดการเรียนการสอนแบบ 

Active learning (ระดับปริญญาตรี

และระดับบัณฑิตศึกษา)

90,000                     อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล

2. โครงการพัฒนาศักยภาพของ

อาจารย์ท่ีปรึกษา

5,000                      

มีแ
ผน

แล
ะถ่

าย
ทอ

ดล
งสู่

บุค
ลา

กร
ทุก

ระ
ดับ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

บริการวิชาการและ

พัฒนาคุณภาพ

ประชาสัมพันธ์/สนับสนุนการเข้า

อบรม SWU-BEST ของ

มหาวิทยาลัย (ST)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

บริการวิชาการและ

พัฒนาคุณภาพ

3. จ านวนบุคลากรท้ังคณะท่ี

เข้าสู่กระบวนการ การ

พัฒนาอาจารย์

ระดับอุดมศึกษาของสถาบัน

 Advance HE

4. บุคลากรได้รับการพัฒนา

อย่างต่อเน่ือง

สอดคล้องกับภาระงานท่ี

รับผิดชอบ 

และพันธกิจของคณะ/ส านักงาน

ฯ /ศูนย์กีฬาฯ

3 .ร้อยละของจ านวน

อาจารย์ในคณะท่ีผ่านการ

อบรม SWU Best

80

มีแ
ผน

แล
ะถ่

าย
ทอ

ดล
งสู่

บุค
ลา

กร
ทุก

ระ
ดับ1. ระดับความส าเร็จในการ

จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร/

การวิเคราะห์อัตราก าลังของ

บุคลากรในคณะท่ีเช่ือมโยง

กับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 

และค่านิยมของคณะ
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รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2564 - 2567)

   ผลการด าเนินงาน    

 ตามแผน ประจ าปี 

2564

บรรลุ ไม่บรรลุ

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 High Performance Organization  ยกระดับการพัฒนาศักยภาพองค์กร
ให้มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ (แผน คน เงิน งาน)

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด

ระยะเวลาด านินการ

ส.
ค.

-6
3

3. โครงการพัฒนาระบบการจัดการ

ความรู้ด้านการเรียนการสอนตาม

กรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราช

อาณาจักร (UKPSF) คณะพลศึกษา

20,000                     

1.ด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากร 

กิจกรรมท่ี 2 ,3 (แนวคิดในการน า

งานประจ ามาเขียนผลงานทาง

วิชาการเพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพ

 ,การให้บริการสู่ความเป็นเลิศและ

การพัฒนาทีมเพ่ือรองรับการ

เปล่ียนแปลงในอนาคต) (ST)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

วางแผน และพัฒนา , 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

800,000                   อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล

2. โครงการจัดการความรู้คณะพล

ศึกษา

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

วางแผน และพัฒนา , 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

60,000                     

3.สร้างกลไกการพัฒนาบุคลากรเชิง

รุกอย่างเป็นระบบตามต าแหน่งงาน 

(LT)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

วางแผน และพัฒนา , 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ไม่ใช้งบประมาณ

>_5 1.สร้างเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีท า

ให้องค์กรภาคีเครือข่ายสามารถน า

ความรู้ไปพัฒนาการจัดการความรู้

ได้จริง

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

วิเทศสัมพันธ์ และ

ส่ือสารองค์กร , ผู้ช่วย

คณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศ

สัมพันธ์ และส่ือสาร

องค์กร

ไม่ใช้งบประมาณ อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล

2.ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้

หน่วยงาน/สถาบันอ่ืนๆมาร่วมเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู้

ไม่ใช้งบประมาณ

6. มีเครือข่ายความร่วมมือท่ี

เข้มแข็งด้านวิชาการ บริการ

วิชาการ วิจัย ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม ท้ังภายในและ

ภายนอก

จ านวนเครือข่ายความ

ร่วมมือกับหน่วยงาน/

สถาบันต่างๆท้ังภาครัฐ 

เอกชนระดับประเทศ  และ

ระดับนานาชาติ

4. จ านวนของบุคลากรใน

คณะได้รับการเล่ือน

ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน (ช านาญ

งาน ช านาญการ ฯลฯ)

>_5
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รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2564 - 2567)

   ผลการด าเนินงาน    

 ตามแผน ประจ าปี 

2564

บรรลุ ไม่บรรลุ

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 High Performance Organization  ยกระดับการพัฒนาศักยภาพองค์กร
ให้มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ (แผน คน เงิน งาน)

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด

ระยะเวลาด านินการ

ส.
ค.

-6
3

1.ด าเนินโครงการโครงการพัฒนา

บุคลากร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

วางแผน และพัฒนา , 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

800,000                   อยู่ระหว่างจัดเก็บข้อมูล

2.ด าเนินโครงการองค์กรสุขภาวะ

องค์รวม 8 ประการ Happy 

workplace

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

วางแผน และพัฒนา , 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

150,000                   

3. โครงการฝึกอบรมความ

ปลอดภัยด้านอัคคีภัยและการฟ้ืน

คืนชีพ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

วางแผน และพัฒนา , 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

50,000                     

7. บุคลากรมีความสุขในการ

ท างานและการใช้ชีวิตในองค์กร

ร้อยละความพึงพอใจของ

บุคลากรท้ังคณะมีความสุข

ในการท างานและการใช้ชีวิต

ในองค์กรอยู่ในเกณฑ์ดีข้ึนไป

>_80


