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กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา 
 

 



 

 

คํานํา 

 

 สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสมุทรสาคร  ได้ดําเนินการบริหารและจัดการตาม

ยุทธศาสตร์ พ.ศ.2556 – 2560 ทําให้มีการพัฒนาเป็นสถาบันอุดมศึกษาขึนเป็นลําดับใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สถาบนัการพลศกึษา  วิทยาเขตสมทุรสาคร  ได้ดําเนินงานตามวิสยัทัศน์ 

พนัธกิจ  ยทุธศาสตร์  กลยุท ธ์  ตวัชีวดัและแผนงาน/โครงการทีกําหนด  ทําให้การปฏิบัติงานได้

บรรลุตามเป้าหมาย  เพือให้หน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานทีเกียวข้องได้รับทราบผลการ

ปฏิบตัิงาน  จึงได้รวบรวมข้อมลูผลการปฏิบตัิงานตามภารกิจเผยแพร่ประชาสมัพันธ์  สถาบันการ

พลศกึษา  วิทยาเขตสมทุรสาคร   ตอ่บคุคลภายนอกทีสนใจ 

 ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านทีเอือเฟือข้อมูลและหวังเป็นอย่างยิงว่ารายงานผลการ

ปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของสถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสมทุรสาคร          

คงจะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันางานของสถาบนัสืบไป 

 

 

 

 

        งานติดตามและประเมินผล 

              ฝ่ายแผนและพฒันา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

 
เรือง                            หน้า 

คํานํา          ก 

สารบญั          ข 

นโยบายคณุภาพและนโยบายประกนัคณุภาพ     1 

สารจากรองอธิการบดีสถาบนัการพลศกึษา  ประจําวิทยาเขตสมทุรสาคร  2 
พฒันาการ สถาบนัการพลศกึษา  วิทยาเขตสมทุรสาคร    3 

วิสยัทศัน์  พนัธกิจ  หน้าทีและความรับผิดชอบของวิทยาเขตสมทุรสาคร  5 

การจดัการเรียนการสอน        6 
ข้อมลูด้านบคุลากร        7 
ข้อมลูนกัศกึษา         8 
นโยบายสถาบนัการพลศกึษา  วิทยาเขตสมทุรสาคร    9 
โครงสร้างการบริหารสถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตสมทุรสาคร   11 
คณะกรรมการวิทยาเขต  สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตสมทุรสาคร  12 
ผู้บริหารสถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตสมทุรสาคร    14 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพ      16 
คณะศิลปศาสตร์        18 
คณะศกึษาศาสตร์        19 
สํานกังานรองอธิการบดปีระจําสถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตสมทุรสาคร  21 

เงินทีได้รับการอนมุตัิประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556    22 

รายงานผลการดําเนินงานตามยทุธศาสตร์ประจําปี พ.ศ.2556   23 

แสดงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556    24 

การดําเนินงานตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556  24 

รายงานผลการปฏิบตัิงานตามผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556  25 

สรุปเงินคงเหลือ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556      27 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ ประจําปี พ.ศ.2556   28 

 

 

 

 



 

 

นโยบายคุณภาพและนโยบายการประกันคุณภาพ 

สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสมุทรสาคร ประจาํปี พ.ศ.2556  - 2560 
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1.  นโยบายคณุภาพสถาบนัการพลศกึษา  วิทยาเขตสมทุรสาคร   

       ใช้ระบบการพฒันาคณุภาพเป็นเครืองมือในการผลกัดนัสถาบันการพลศึกษา  

วิทยาเขตสมทุรสาคร ให้มีผลดําเนินการตามวิสยัทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ เป้าหมาย

และตวัชีวดั  สง่เสริมสนบัสนนุให้บคุลากรและหน่วยงานมีการพฒันาคณุภาพอย่างตอ่เนือง   

เพือเพิมศกัยภาพด้านการแขง่ขนัและสร้างความเป็นเลิศให้เป็นทียอมรับในสงัคม และรองรับเข้าสู ่

ประชาคมอาเซียน 

  2.  นโยบายการประกนัคณุภาพสถาบนัการพลศกึษา  วิทยาเขตสมทุรสาคร   

     ประจําปี พ.ศ.2553 – 2556 

2.1 ให้มีการพฒันาคณุภาพอย่างตอ่เนืองทงัระดบัหน่วยงานและวิทยาเขต 

2.2 พฒันาระบบคณุภาพและมาตรฐานการดําเนินงานทกุภารกิจของสถาบนั

การพลศกึษา  วิทยาเขตสมทุรสาคร   

2.3 พฒันาบคุลากรทกุกลุม่ให้มีคณุภาพและประสิทธิภาพ 

2.4 พฒันาศกัยภาพของระบบสารสนเทศ เพือรองรับระบบประกนัคณุภาพ 

2.5 ให้งานประกันคณุภาพเป็นส่วนหนึงของกระบวนการบริหารงานทีต้อง

ดําเนินการอย่างตอ่เนือง 

 

 

 

 (นายอดุม  ไกรวตันสุสรณ์) 

ประธานคณะกรรมการวิทยาเขต 

 อาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัิสถาบนัการพลศกึษา  
พ.ศ. 2548 มาตรา 29 (1) คณะกรรมการวิทยาเขต มีอํานาจและ 
หน้าทีกํากบัดแูลให้วิทยาเขตปฏิบตัิตามนโยบายและแผนพฒันา 
วิทยาเขต  ตามทีสภาสถาบนักําหนด  จงึสมควรกําหนดนโยบาย 
คณุภาพและนโยบายการประกนัคณุภาพ สถาบนัการพลศกึษา   
วิทยาเขตสมทุรสาคร  ประจําปี พ.ศ.2553 - 2556 ดงันี 
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สารจากรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา  ประจาํวิทยาเขตสมุทรสาคร 
  

 สถาบนัการพลศกึษา  วิทยาเขตสมทุรสาคร  

ก่อกําเนิดจากวิทยาลยัพลศกึษาจงัหวดัสมทุรสาคร  

ตอ่มาได้รับการสถาปนาขนึเป็น “สถาบันการพลศึกษา”  

เมือวนัที 5 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2548  ซึงนบัถึงปัจจบุนั 

สถาบนัการพลศกึษา  วิทยาเขตสมทุรสาครได้ผลิต 

บณัฑิตด้านพลศกึษา  วิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพ 

 และด้านสือสารทางการกีฬาออกสูส่งัคมเป็นจํานวนมาก 

และผลผลิตในสาขาวิชาตา่งๆ เหลา่นนัมีงานทํา มีความรู้  

ความสามารถเป็นทียอมรับของหน่วยงาน องค์การตา่งๆ ซึงนบัเป็นความภาคภมิูใจในความสําเร็จ

ของบณัฑิตเหลา่นนั  นอกจากบทบาทในการผลิตบณัฑิตแล้ว  สถาบนัยงัมีบทบาทในด้านการวิจยั

การบริการวิชาการแก่ชมุชนและการทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรม  โดยเฉพาะการอนรัุกษ์กีฬาพืนบ้าน

และกีฬาไทยให้สืบทอดสูอ่นชุนรุ่นหลงั 

 ขอขอบคณุ คณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร  คณะผู้บริหาร  คณาจารย์  บุคลากร

ทางการศึกษา  นักศึกษาทุกคณะ  ส่วนราชการในจังหวัดสมุทรสาคร และส่วนราชการระดับ

ท้องถินทีให้การสนับสนุนการบริหารจัดการของสถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสมุทรสาคร                  

และให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมาในการสร้างสรรค์ผลงานทีเป็นประโยชน์ตอ่ประเทศชาติสืบไป  

 

 

 

 

                    (นายกิตติ   ทองทาบ) 

                                 รองอธิการบดีสถาบนัการพลศกึษา  ประจําวิทยาเขตสมทุรสาคร 
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พฒันาการ สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

 

สถาบนัการพลศกึษา  วิทยาเขตสมทุรสาคร  สงักัดกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา  ตงัอยู่

เลขที 137 หมู ่3 ถนนสมทุรสาคร-โคกขาม ตําบลบางหญ้าแพรก  อําเภอเมือง  จังหวดัสมทุรสาคร 

บนทีดินราชพสัดแุปลงหมายเลขทะเบียน 18225  มีเนือที  117  ไร่  3  งาน   11  ตารางวา 

 สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสมทุรสาคร เริมก่อตงัเมือวนัที 20 กุมภาพันธ์ 2521            

เดิมชือวิทยาลยัพลศกึษาจังหวดัสมทุรสาคร เป็นวิทยาลยัพลศึกษา แห่งที 13  ตามประกาศของ

กระทรวงศึกษาธิการ ทีจะขยายการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสงูไปยังส่วน

ภมิูภาค  เพือเป็นวิทยาลยัพลศึกษาประจําเขตการศึกษา 1 มีพืนทีรับผิดชอบ  4  จังหวดั  คือ  

สมทุรสาคร  สมทุรสงคราม  นครปฐม  และเพชรบุรี  เริมเปิดดําเนินการสอนตงัแต่ปีการศึกษา 

2521  

 สถานทีเรียนในระยะแรก (ปีการศึกษา 2521–2522)  ได้ใช้สถานทีภายในสนามกีฬา

จงัหวดัสมทุรสาคร  โดยได้รับเงินอดุหนนุจากกรมพลศกึษา(เดิม)  จํานวน  200,000 บาท เปิดการ

เรียนการสอนเมือวนัที 2 มิถนุายน 2521  และได้ย้ายสถานทีเรียนมาอยู่ในทีตงัถาวรของสถาบันฯ

ในปัจจบุนั  เมือวนัที  25  สิงหาคม  2523   

 ปีการศึกษา 2533 วิทยาลยัพลศึกษาจังหวดัสมทุรสาคร ได้จัดการศึกษาในระดบั

ปริญญาตรี  ภายใต้โครงการสมทบทางวิชาการกบัสถาบนัราชภฏันครปฐม เปิดการเรียนการสอน  

1 หลกัสตูร  คือหลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต  โปรแกรมวิชาการฝึกและการจัดการกีฬา  ต่อมาในปี

การศึกษา  2535   ได้เปลียนแปลงหลกัสตูรเป็นหลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชา

วิทยาศาสตร์การกีฬา  (การฝึกและการจดัการกีฬา)  และในปีการศกึษา  2538  วิทยาลยัพลศกึษา

จังหวดัสมทุรสาคร ได้ผลิตบัณฑิตในสาขาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชา 

สือสารการกีฬา  เพิมอีก 1 หลกัสตูร 

 ตอ่มาในปีการศกึษา  2537  กระทรวงศึกษาธิการ  มีนโยบายขยายบทบาทของวิทยาลยั     

พลศึกษา ให้ทําหน้าทีเป็นวิทยาลัยชุมชนอีกบทบาทหนึง  เพือรองรับผู้ สําเร็จการศึกษา                  

อนัเนืองมาจากการขยายโอกาสทางการศกึษาทกุระดบั  ได้ประกาศจดัตงั วิทยาลยัชุมชนสาครบุรี          

ในวิทยาลยัพลศึกษาจังหวดัสมทุรสาคร สงักัดกรมพลศึกษา เมือวนัที  12  กันยายน 2537            

เป็นวิทยาลัยชุมชนแห่งที 48 จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสงูเพิมขนึอีกหลายสาขาวิชาเพือสนองตามความต้องการของชมุชน 
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 พ.ศ.  2545  สถานศึกษาในสงักัดกรมพลศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้โอนมาสงักัด

กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา  เป็นส่วนราชการในสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ   

จากนนัได้มีการนําเสนอร่างพระราชบญัญัติสถาบันการพลศึกษา  และได้รับพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ ตราพระราชบญัญัติสถาบนัการพลศกึษา  พ.ศ.2548  ประกาศราชในกิจจานุเบกษา  

ลงวนัที 4 กมุภาพนัธ์  2548  มีผลบงัคบัใช้ตงัแตว่นัที  5  กมุภาพนัธ์  2548  เป็นต้นมา 

 ปัจจบุนัสถาบนัการพลศกึษาเป็นสถาบนัอดุมศกึษา  ในสงักดักระทรวงการท่องเทียวและ

กีฬา  ผลิตบคุลากรในระดบัปริญญาตรี  มีวิทยาเขตในสงักัด  จํานวน  17  แห่ง  เริมจัดการเรียน

การสอนตามหลกัสตูรของสถาบนัการพลศกึษา  ตงัแตปี่การศกึษา  2548  เป็นต้นไป  ภายใต้การ

บริหารงานของสภาสถาบนัการพลศกึษา 

 

        สญัลกัษณ์ของสถาบนัการพลศึกษา  วิทยาเขตสมทุรสาคร 

 ลกัษณะของตราสญัลกัษณ์ 

 เป็นรูปพระพลบด ีทรงช้างเอราวณัอยู่เหนือก้อนเมฆ ซ้อนทบัอยู่บนเครืองหมายสามห่วง  

(เขียว ขาว เหลือง ) บรรจอุยูใ่นวงรี  พืนสีนําเงิน ขอบนอกเป็นสีเหลืองทอง  มีชือสถาบนั

การพลศกึษาอยูที่สว่นบน  และทีสว่นลา่งเป็นวิทยาเขต  

 

 

 

 

 

        สปีระจําสถาบนัการพลศกึษา  วิทยาเขตสมทุรสาคร 

 สีชมพ ู    

 สีฟ้านําทะเล   
 

          คติธรรม 

 กยิราเจ  กยิราเถนํ    หมายความวา่  “ ทําอะไร  ทําจริง ” 
 

         ปรัชญาสถาบนัการพลศึกษา  วิทยาเขตสมทุรสาคร 

  “  ความรู้ดี  มีคณุธรรม  นํากีฬา  พฒันาชมุชน  ” 
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         วิสยัทศัน์ 

 “   มุง่มนัผลิตบณัฑิต  พฒันาบคุลากรตามมาตรฐานวิชาชีพสูค่วามเป็นเลิศ สร้างชือเสียง

ให้เป็นทียอมรับในสงัคม   ” 
 

         พนัธกิจ 

1.  จดัการศกึษาและพฒันาบคุลากรทางด้านพลศกึษา สขุศกึษา วิทยาศาสตร์การกีฬา  

และวิทยาศาสตร์สขุภาพ ให้มีศกัยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 2.  ศกึษาวิจยัและพฒันาทางด้านพลศกึษา  สขุศกึษา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์

สขุภาพ  และสาขาอืนๆทีเกียวข้อง 

 3.  บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชมุชน 

 4.  สง่เสริมทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรม 

 5.  สง่เสริมสนบัสนนุบคุคลทีมีความสามารถพิเศษทางกีฬา 

 

        หน้าทีและความรับผิดชอบของสถาบนัการพลศกึษา  วิทยาเขตสมทุรสาคร   

1. ผลิตบุคลากรทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา  

วิทยาศาสตร์สขุภาพ  และวิชาชีพทีสอดคล้องกบัความต้องการของชมุชนและตลาดแรงงาน 

2.   ศกึษาค้นคว้า วิจยัทางการศกึษาและอาชีพเพือพฒันาชมุชนและสงัคม  

3. เป็นศนูย์สง่เสริมเผยแพร่และฝึกอบรมกิจกรรมกีฬาขนัพืนฐาน  กีฬาเพือสขุภาพ  กีฬา 

เพือการแขง่ขนั และกีฬาเพือความเป็นเลิศ 

4.   ศกึษาอบรมเยาวชน ประชาชน และบุคลากรสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ตามความต้องการ

ของชมุชนและท้องถิน 

5.  ให้บริการด้านวิชาการ  วิชาชีพแก่ชมุชนและท้องถิน 

6.  สง่เสริมและดําเนินการในการทํานบํุารุงอนรัุกษ์และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 
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การจดัการเรียนการสอน 

 ปัจจบุนัสถาบนัการพลศกึษา  วิทยาเขตสมทุรสาคร  ได้จัดการเรียนการสอนในหลกัสตูร

ตา่ง ๆ ดงันี 

 หลักสูตรทีเปิดสอนภาคปกต ิ 

        ปริญญาตรีหลกัสตูรของสถาบนัการพลศกึษา  3  หลกัสตูร 

1.  หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  1  สาขาวิชา 

-  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  

        2.  หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต  1  สาขาวิชา 

-  สาขาวิชาสือสารการกีฬา 

3.  หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต  1  สาขาวิชา 

-  สาขาวิชาพลศกึษา 
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ข้อมูลด้านบุคลากร 
 

ตารางท ี1  แสดงจาํนวนบุคลากร ข้อมูลด้านบุคลากรสถาบันการพลศึกษา   

              วิทยาเขตสมุทรสาคร 
 

ประเภทบุคลากร 
จาํนวนปัจจุบัน 

ร้อยละ 
ชาย หญิง รวม 

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพ   12 4 16 17.39 

อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ 1 8 9 9.78 

อาจารย์คณะศกึษาศาสตร์ 8 3 11 11.96 

บคุลากรทางการศกึษา 2 7 9 9.78 

ลกูจ้างประจํา  12 2 14 15.22 

ลกูจ้างอตัราจ้าง 11 22 33 35.87 

รวม 46 46 92 100.00 
 

 

             

 

 

 

 

 

นโยบาย 

 

 

 

 

 
 

คณะ
วทิยาศาสตร ์17.39 

ลกูจา้งประจํา 

15.22
ลกูจา้ง 

อัตราจา้ง 

35.87 

 คณะศลิปศาสตร ์
 

 
บคุลากรทาง
การศกึษา 

9.78 
 

 คณะศกึษาศาสตร ์

11.96 

9.78 



8 

 

 

ตารางท ี2  แสดงจาํนวนนักศึกษา จําแนกตามคณะ 
 

นักศึกษา 
จาํนวนปัจจุบัน 

ร้อยละ 
ชาย หญิง รวม 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพ 162 20 182 29.89 

คณะศิลปศาสตร์ 36 14 50 8.21 

คณะศกึษาศาสตร์ 326 51 377 61.90 

รวม 524 85 609 100.00 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1
2
3

   

 คณะศึกษาศาสตร์ 
61.90 

คณะศิลปศาสตร์ 
8.21 คณะวทิยาศาสตร์ 

การกฬีาและสุขภาพ 

29.89 
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นโยบาย 

 

นโยบายของสถาบันการพลศกึษา  วทิยาเขตสมุทรสาคร   

สถาบนัการพลศึกษา  วิทยาเขตสมทุรสาคร  ได้มีนโยบายในการบริหารและการจัดการ

ตามภารกิจของสถาบนัอดุมศกึษา  ดงันี 

1.  สร้างชือเสียงของวิทยาเขตสมทุรสาครให้เป็นทีรู้จกัและยอมรับของสงัคม  ทางด้านการ

จดัการศกึษา  การวิจยั  การพฒันาบคุลากร  การสร้างนักกีฬาให้มีชือเสียง  โดยทําความร่วมมือ

กบัสถาบนัของภาครัฐและเอกชน  ทงัในประเทศและตา่งประเทศ 

 2.  สง่เสริมและพฒันาการจดัการศกึษาด้านพลศกึษา  สขุศกึษา  กีฬา  นนัทนาการ  

วิทยาศาสตร์การกีฬา  วิทยาศาสตร์สขุภาพ  และสาขาอืนๆ ทีเกียวข้อง  ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

เพือให้นกัศกึษามีความรู้  ความสามารถ  ทกัษะ  คณุธรรม  และจริยธรรม  นําไปประกอบอาชีพใน

การดํารงชีวิตทีเหมาะสมและเป็นทรัพยากรทีมีคณุคา่ของประเทศชาติ 

 3.  เพิมปริมาณนกัศกึษาและพฒันาคณุภาพนักศึกษา  ให้มีจํานวนตามเกณฑ์ทีกําหนด  

และจดักระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสตูร  3  คณะ  พฒันาทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์และการสือสาร

ด้านภาษาองักฤษให้เป็นทีต้องการของชมุชนและสงัคม 

 4.  พัฒนาระบบการบริหารองค์กร  โดยการจัดโครงสร้างระบบการบริหารงานคณุภาพ  

การสร้างเครือขา่ยกบัสถาบนัการศกึษา  องค์กรทงัภาครัฐและเอกชน  และพัฒนาสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพให้สอดคล้องกบัภารกิจของวิทยาเขตสมทุรสาคร 

 5.  พฒันาอาจารย์และบคุลากรทางการศกึษาให้มีวฒิุการศกึษา  และตําแหน่งวิชาการให้

สูงขึน  เพือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในวิทยาเขตสมุทรสาครและเป็นการสร้างขวัญและ

กําลงัใจในการทํางาน 

 6.  สง่เสริมและพฒันาอาจารย์  บคุลากรทางการศกึษา และนักศึกษา ให้ทําการวิจัยและ

พฒันางานของวิทยาเขตสมทุรสาครให้เป็นสถาบนัอดุมศกึษา 

 7.  สง่เสริมและสนบัสนนุให้นกัศกึษา  เยาวชน  ประชาชน  และผู้ด้อยโอกาสเข้าร่วม 

กิจกรรมการเลน่กีฬา  ออกกําลงักาย  นนัทนาการ  เพือสขุภาพและเป็นการสร้างภมิูคุ้มกันจากสิง

เสพติดและอบายมขุ 

 8.  สง่เสริมสนบัสนนุให้นักศึกษา  เยาวชน  ประชาชน  และผู้ ด้อยโอกาสเข้าร่วมแข่งขนั

กีฬา  ตามโอกาสอย่างสมําเสมอ  เพือพฒันาขีดความสามารถให้ถึงระดบัชาติและระดบันานาชาต ิ
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 9.  สง่เสริมและพฒันาสขุภาพ  และสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายของนกัศึกษา  เยาวชน  

ประชาชน  และผู้ด้อยโอกาส  โดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีทางการกีฬา  เพือให้มี

สมรรถภาพทางกายดี  นําไปพฒันาความสามารถของนกักีฬา 

 10. สง่เสริมและพฒันาวิทยาเขตให้เป็นแหลง่เรียนรู้เพือบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน

และสงัคม 

 11.  อนุรักษ์  ส่งเสริม  และพัฒนาศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  การละเล่นพืนบ้าน   กีฬาไทย

และภมิูปัญญาท้องถิน 

 12.  สง่เสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารให้ทนัสมยัและปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 13.  ตงัสมาคมศิษย์เก่าเพือจัดหากองทุนสนับสนุน  การพัฒนาวิทยาเขตสมทุรสาคร  ให้มี

คณุภาพและประสิทธิภาพมากยิงขนึ 
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โครงสร้างการบริหารสถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

รองอธิการบดปีระจาํวิทยาเขตสมุทรสาคร 

ผู้ช่วยอธิการบดีประจาํวทิยาเขตสมุทรสาคร กรรมการวทิยาเขตสมุทรสาคร 

หวัหน้าสาํนักงาน 
รองอธิการบดี 

ประจําวิทยาเขต

สมทุรสาคร 

 

หวัหน้าศนูย์กีฬา 
เพือความเป็นเลศิ 

รองคณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์การ

กีฬาและสขุภาพ 

 

รองคณบดี 
คณะศิลปศาสตร์ 

 

รองคณบดี 
คณะศกึษาศาสตร์ 

- กลุม่บริหาร 
- กลุม่กิจการนักศกึษา 
- กลุม่แผนงาน 
- กลุม่กิจการพิเศษ 
- กลุม่สง่เสริมวิชาการ  
- กลุม่งานวิจยัและ 
  ประกนัคณุภาพ 
  การศกึษา 

- ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
   การกีฬา 
- ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
   สขุภาพ 
- ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
   และเทคโนโลยี 

- กลุม่งานบริหาร 
- กลุม่งานวิชาการ 
- กลุม่งานกิจการ 
  นกัศกึษา 
- กลุม่งานกิจการพิเศษ 

- กลุม่งานแผนและ 
  พฒันา 

- กลุม่งานวิจยัและ 
  ประกนัคณุภาพ 
  การศกึษา 

- ศนูย์วิทยาศาสตร์ 
  การกีฬา 

- ภาควิชาการศกึษา 
- ภาควิชาพลศึกษา 
- ภาควิชาสขุศึกษา 
- กลุม่งานบริหาร 
- กลุม่งานวิชาการ 
- กลุม่งานกิจการ 
  นกัศกึษา 
- กลุม่งานกิจการพิเศษ 

- กลุม่งานแผนและ 
  พฒันา 

- กลุม่งานวิจยัและ 
  ประกนัคณุภาพ 
  นกัศกึษา 

 

- ภาควิชาการศกึษา 
   ทวัไป 
- ภาควิชาสอืสาร 
   การกีฬา 
- กลุม่งานบริหาร 
- กลุม่งานวิชาการ 
- กลุม่งานกิจการ 
  นกัศกึษา 
- กลุม่งานกิจการพิเศษ 

- กลุม่งานแผนและ 
  พฒันา 

- กลุม่งานวิจยัและ 
  ประกนัคณุภาพ 
  นกัศกึษา 

- งานธุรการ 
- งานฝึกกีฬา 
- งานแผนและ 
   งบประมาณ 

- งานวิจยัและประกนั 
  คณุภาพการศึกษา 
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คณะกรรมการวิทยาเขต  

สถาบันการพลศึกษา   วิทยาเขตสมุทรสาคร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

นายอดุม  ไกรวตันุสสรณ์ 

ประธานกรรมการ 

นายกิตติ   ทองทาบ 
รองประธานกรรมการ 

นายสมพงศ์   ตงัพงษ์ 
กรรมการและเลขานกุาร 

นายชลชั  ภิรมย์ 
ผู้แทนผู้บริหาร 

นายอาคม  บํารุงโลก 
ผู้แทนคณาจารย์ 

นายมาโนช     เอียมประเสริฐ 
ผู้แทนผู้บริหาร 

นางสาวยพุาภรณ์   สงิห์ลาํพอง 
ผู้แทนผู้บริหาร 

 

 นายจกัรกฤช  บญุมาศิริ 
ผู้แทนคณาจารย์ 

  นางยพุา  เฮงจํารัส 
ผู้แทนคณาจารย์ 
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นายทองแทน เลศิลทัธภรณ์ 
ผู้ทรงคณุวฒุิ 

ผศ.ดร.ชนินทร์ชัย  อินทิราภรณ์ 
ผู้ทรงคณุวฒุิ 

 

นายประเสริฐ  อกัษรทบั 
ผู้ทรงคณุวฒุิ 

  นายนพพร  สขุวงศ์ 
ผู้ทรงคณุวฒุิ 

นายศรีศกัดิ   วฒันพรมงคล 
ผู้ทรงคณุวฒุิ 

นายอภิชิต   ประสพรัตน์ 
ผู้ทรงคณุวฒุิ 

 

ดร.วิชิต   อิมอารมณ์ 
ผู้ทรงคณุวฒุิ 

 

นายศิริ  สาระผล 
ผู้ทรงคณุวฒุิ 
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ผู้บริหารสถาบนัการพลศกึษา  วิทยาเขตสมทุรสาคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 นายกิตติ       ทองทาบ 
รองอธิการบดีสถาบนัการพลศึกษา ประจําวิทยาเขตสมทุรสาคร 

นายปฏินนัท์  สบืสนัติ 
ผู้ ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

นายสมบรูณ์     ชิวปรีชา 
ผู้ ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

นายมาโนช     เอียมประเสริฐ 
ผู้ ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

นายสมพงค์  ตงัพงษ์ 
ผู้ ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและฝ่ายแผนและพฒันา 

นายจตพุร  ยืนยง 
ผู้ ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจยั 

และประกนัคณุภาพการศึกษา 
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นายชลชั  ภิรมย์ 
รองคณบดีคณะศกึษาศาสตร์ 

ผศ.รัตนา    เพ็ญประยรู 

หวัหน้าสาํนักงานรองอธิการบดี 

 

ผศ.ตรีวิทย์  องค์ปรีชา 
หวัหน้าศนูย์กีฬาเพือความเป็นเลศิ 

นางสาวยพุาภรณ์      สงิห์ลาํพอง 
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพ 

 

พ.อ.อ.หญิงจินตนา  หตัถา 
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
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คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายบญุศรี  ศิริมา 
หวัหน้าสาํนักงานรองคณบดี 

นายจตพุร  ยืนยง 
 

อาจารย์คณะวทิยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

นายปฏินนัท์  สบืสนัติ 
 

นางวลพีรรณ  สว่างอรุณ 

นางสาวยพุาภรณ์      สงิห์ลาํพอง 
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสขุภาพ 

นายสมบรูณ์  ชิวปรีชา 
 

นายสมพงค์  ตงัพงษ์ 
 

 นายจกัรกฤช  บญุมาศิริ 
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นายเอกชยั  ถนดัเดินข่าว 
 

นายอิทธิพล  ชมภูนชุ 
 

    นายปรัชญา  สภาพงศ์ 

 

นางสาวภัทร์ธิรา  บญุเสริมสง่ 
 

นายอาคม  บํารุงโลก 
 

นายวิทยา  ปัทมะรางกูล 
 

       นางสาวชุติมาพร  ภักดี 

    ดร.ไวพจน์  จนัทร์เสม 
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   คณะศิลปศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะศกึษาศาสตร์ 

 

นางเยาวลกัษณ์  นาคปฐม 
หวัหน้าสาํนักงานรองคณบดี 

นางสาวยวุลกัษณ์  เส้งหวาน 

 

อาจารย์คณะศลิปศาสตร์ 

ผศ.ดร.นพรัตน์  พบลาภ  ผศ.รัตนา     เพ็ญประยรู ผศ.ตรีวิทย์  องค์ปรีชา 

 

จ.ส.ต.หญิง ศิริลกัษณ์  กมลรัตน์ 
 

พ.อ.อ.หญิงจินตนา  หตัถา 
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

 

นางกฤษณา  สงวนจีน 
 

 นางสาวศภุกาญจน์  จําเริญรักษ์ 
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นายชลชั  ภิรมย์ 
รองคณบดีคณะศกึษาศาสตร์ 

ว่าที ร.ต.นภดล  บญุเปลยีน 

 

นายธีระพล  พบลาภ 

 

อาจารย์คณะศกึษาศาสตร์ 

นายภิรมย์  อนัประเสริฐ 

 

นายมาโนช  เอียมประเสริฐ 

 

นางพธัรา  เลศิประเสริฐศิริ 

 

นางเพ็ญพรรณ   มงักรไชยา 
หวัหน้าสาํนักงานรองคณบดี 

  นางยพุา  เฮงจํารัส 
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     นายณฤทธิ      ใจตาบ นายภาวิน   พจนอารี นายวลัลภ  คงพุ่ม 
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สํานักงานรองอธิการบดปีระจาํสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.รัตนา   เพ็ญประยูร 
ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 

หวัหน้าสาํนักงานรองอธิการบดี 

 นายสมโภชน์  มหาวนั 
 ศศ.บ. การจดัการทวัไป 

    นางภาสนิี  สนุทร 
คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลงั 

นางสพุฒัตรา   ตรีพงษ์พนัธ์ 
ค.บ.บรรณารักษศาสตร์ 

นางนงนชุ   กิตติเจริญจิตต์ 
ศศ.บ. การจดัการทัวไป 

  นางสาวพรพิมล  พนัธ์กล้วยไม้ 
ศศ.บ. การจดัการทัวไป 

   นางสาวนําฝน   ผ่องอําไพ 
  ศศ.บ. การจดัการทวัไป 

นายวิสทุธิ   วิยานนท์ 

อส.บ. วิศวกรรมโยธา 
 นางสาวสธุาทิพย์   นิลม่วง 
ศษ.ม. เทคโนโลยีการศกึษา 

นางสาวบศุรา  อําแพงใต้ 
บธ.บ.การเงินและบญัชี 
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เงนิทไีด้รับการอนุมัตปิระจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

สถาบนัการพลศกึษา  วิทยาเขตสมทุรสาคร  ได้รับอนมุตัเิงินประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ.2555  ดงันี 
 

1.  เงนิรายได้        4,972,400 บาท  

2.  เงนิงบประมาณ     46,516,900 บาท  

    -  งบดําเนินงาน       9,607,900  บาท 

       *  คา่ตอบแทน       1,745,400  บาท 

       *  คา่ใช้สอย       3,149,000  บาท 

       *  คา่วสัด ุ         2,779,500  บาท 

       *  คา่สาธารณปูโภค         1,934,000  บาท 

    -  งบลงทนุ                 36,909,000  บาท 

       *  ครุภณัฑ์                   7,420,000  บาท 

       *  คา่ทีดินและสิงก่อสร้าง               29,489,000  บาท  

3.  เงนิอุดหนุนจากหน่วยงานอืน           - 

 

 

ตารางเปรียบเทียบการใช้จ่ายเงนิ 
 

รายการ ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 เพมิ - ลด 

1.  เงินรายได้ 4,431,800 4,972,400 + 540,600 

2.  เงินงบประมาณ 67,799,500 46,516,900 - 21,282,600 

3. เงินจากหน่วยงานอืน - - - 

รวม 72,231,300 51,489,300 - 20,742,000 
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รายงานผลการดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์ ประจาํปี พ.ศ.2555 

สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

การดาํเนินงานตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
 

 สถาบนัการพลศกึษา  วิทยาเขตสมทุรสาครได้ดําเนินงานตามยทุธศาสตร์ แผนงาน 

ผลผลิต มีรายละเอียด ดงันี 

 1.  ยุทธศาสตร์  

  1.1  การจดัการศกึษา 

  1.2  พฒันาระบบการบริหารและการจดัการให้มีประสิทธิภาพ 

  1.3  การพฒันาบคุลากรให้มีคณุภาพ 

  1.4  การพฒันากีฬาสูค่วามเป็นเลิศ 

  1.5  การวิจยัและพฒันา 

  1.6  การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 

  1.7  การบริการแก่ชมุชนและสงัคม 

  1.8  การทํานบํุารุงศาสนา ศิลปวฒันธรรม 

  1.9  การพฒันาคณุภาพการศกึษาและการประกนัคณุภาพการศกึษา 

 2.  ผลผลิต  

 2.1  ผู้ สําเร็จการศกึษาด้านพลศกึษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา  

        วิทยาศาสตร์สขุภาพและนนัทนาการ 

 2.2  ผลงานวิจยัเพือสร้างองค์ความรู้ 

 2.3  การให้บริการด้านกีฬา 

 3.  แผนงาน 

  3.1  แผนงานบริหารการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 

  3.2  แผนงานจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 

  3.3  แผนงานปรับปรุงคณุภาพการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 

  3.4  แผนงานสง่เสริมศิลปะและวฒันธรรม 

  3.5  แผนงานวิจยั 

  3.6  แผนงานบริการวิชาการแก่ชมุชน 

  3.7  แผนงานกิจการนกัศกึษา 

  3.8  แผนงานสง่เสริมและพฒันากีฬาและนนัทนาการ 
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แสดงงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

งบรายจ่าย/รายการ 

งบประมาณ 

รวม คณะ

วิทยาศาสตร์ 

คณะ 

ศิลปศาสตร์ 

คณะ

ศึกษาศาสตร์ 

งบประมาณทังสิน 1,820,600 1,981,600 42,714,700 46,516,900 

1. งบบุคลากร - - - - 

2. งบดําเนินงาน 1,188,600 750,600 7,668,700 9,607,900 

    2.1 ค่าตอบแทนใช้สอย 

          และวสัด ุ

1,188,600 750,600 5,734,700 7,673,900 

   2.2 ค่าสาธารณปูโภค - - 1,934,000 1,934,000 

3. งบลงทุน 632,000 1,231,000 35,046,000 36,909,000 

   3.1 ครุภัณฑ์ 632,000 1,231,000 5,557,000 7,420,000 

   3.2 ทีดินและสงิก่อสร้าง   29,489,000 29,489,000 

 

 

การดาํเนินงานตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

แผน

งาน

ที 
แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ จาํนวนโครงการ 

ได้รับ เบกิจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละที

เบกิจ่าย 

จาํนวน

โครงการ 

ดาํเนิน 

การ 

แล้วเสร็จ 

ร้อยละ 

ทีดาํเนิน 

การ 

1 บริหารการศกึษาระดบั 

อดุมศกึษา 

 

36,440.- 

 

36,440.- 

 

- 

 

100.00 

 

1 

 

1 

 

100.00 

2 จดัการศกึษาระดบั 

อดุมศกึษา 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

3 ปรับปรุงคณุภาพการศกึษา 

ระดบัอดุมศกึษา 

 

145,200.- 

 

145,200.- 

 

- 

 

100.00 

 

1 

 

1 

 

100.00 

4 สง่เสริมศิลปะและ

วฒันธรรม 

 

267,000.- 

 

267,000.- 

 

- 

 

100.00 

 

2 

 

2 

 

100.00 

5 วิจยั 1,203,800.- 1,203,700.- - 100.00 2 2 100.00 

6 บริการวิชาการแก่ชมุชน 983,776.- 983,776.- - 100.00 5 5 100.00 

7 กิจการนกัศึกษา 15,000.- 15,000.- - 100.00 1 1 100.00 

8 สง่เสริมและพฒันากีฬา

และนนัทนาการ 

 

2,152,320.- 

 

2,152,320.- 

 

- 

 

100.00 

 

2 

 

2 

 

100.00 

รวม 4,803,536.- 4,803,436.- - 100.00 14 14 100.00 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต  

ประจาํปีงบประมาณปี พ.ศ. 2556 
 

รายงานตามผลผลิต 3 ผลผลติ ดังนี 

ผลผลิตที 1 ผู้สําเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา การกีฬา วทิยาศาสตร์การกีฬาวทิยาศาสตร์ 

               สุขภาพ และนันทนาการ 
 

ลําดับที โครงการ/กิจกรรม ได้รับ เบกิจ่าย คงเหลือ 

1 จดัการเรียนการสอนด้านศกึษาศาสตร์ 45,547,263.- 32,844,099.- 12,703,164.- 

2 จดัการเรียนการสอนด้านศิลปศาสตร์ 2,068,700.- 2,056,454.- 12,246.- 

3 จดัการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์

การกีฬาและสขุภาพ 

2,038,000.- 2,036,760.- 1,240.- 

 

รวม 49,653,963.- 36,937,313.- 12,716,650.- 

 

 

ผลผลิตที  2 ผลงานวจัิยเพือสร้างองค์ความรู้ 
 

ลําดับที โครงการ/กิจกรรม ได้รับ เบกิจ่าย คงเหลือ 

1 โครงการติดตามตรวจสอบการ

ดําเนินงานการประกนัคณุภาพ

การศกึษา ปี 2556 

 

 

145,200.- 

 

 

145,200.- 

 

 

- 

2 โครงการวิจยัเรืองมาตรฐานอาจารย์

ศิลปวฒันธรรมมวยไทย  

 

1,083,800.- 

 

1,083,800.- 

 

- 

3 โครงการวิจยัการสร้างเกณฑ์ปกติ

ความเร็วของเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง

แบบมีตวัเลือกของนกัเทนนิสไทย

แบบตอ่เนือง 3 ปี  

 

 

 

120,000.- 

 

 

 

119,900.- 

 

 

 

100 

รวม 1,349,000.- 1,348,900.- 100 
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ผลผลิตที 3 การให้บริการด้านกีฬา 
 

ลําดับ

ที 
โครงการ/กิจกรรม ได้รับ เบกิจ่าย คงเหลือ 

1 โครงการจ้างผู้ เชียวชาญกีฬาสําหรับวิทยาเขต 1,027,200.- 1,027,200.- - 

2 โครงการพฒันากีฬาของสถาบนัการพลศกึษา 

(ศนูย์กีฬาเพือความเป็นเลิศ) 

 

1,125,120.- 

 

1,125,120.- 

 

- 

3 โครงการสง่เสริมการละเลน่พืนบ้านและกีฬาไทย 172,000.- 172,000.- - 

4 โครงการอนรัุกษ์ พฒันา ทะนบํุารุงศิลปวฒันธรรม 95,000.- 95,000.- - 

5 โครงการพลศกึษาพฒันาและบริการเพือเยาวชน

และประชาชน 

 

509,476.- 

 

509,476.- 

 

- 

6 โครงการผลิตครูพนัธุ์ใหม ่ 36,440.- 36,440.- - 

7 โครงการความร่วมมือกบักรมสง่เสริมการปกครอง

ท้องถินในการบริการชมุชน 

 

319,300.- 

 

319,300.- 

 

- 

8 โครงการการป้องกนัปัญหายาเสพตดิผา่นกิจกรรม

ออกกําลงักาย กีฬาและนนัทนาการ 

 

85,000.- 

 

85,000.- 

 

- 

9 โครงการร้อนนีเยาวชนไทยปลอดภยั เลน่นําได้

วา่ยนําเป็น 

 

55,000.- 

 

55,000.- 

- 

10 โครงการสง่เสริมและพฒันาการดําเนินงานกิจการ

นกัเรียนนกัศกึษาและกิจการพิเศษ ประจําปี 2556 

 

15,000.- 

 

15,000.- 

- 

รวม 3,439,536.- 3,439,536.- - 
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สรุปเงนิคงเหลือ  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสมุทรสาคร 

 
รายจ่าย (เงนิรายได้) ตามแผนงาน  8  แผน  
 

แผนงาน ขออนุมัต ิ

จากสภา 

ดําเนินการ คงเหลือ 

1. งบกลาง 497,200 497,200 - 

2.  สนบัสนนุการบริหารงานสถาบนัสว่นกลาง 223,700 223,700 - 

3. บริหารการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 1,472,500 1,472,500 - 

4. จดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา  604,000 604,000 - 

5. ปรับปรุงคณุภาพการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 220,000 220,000 - 

6. สง่เสริมศิลปะและวฒันธรรม 223,700 223,700 - 

7. วิจยั 566,500 566,500 - 

8. บริการวิชาการแก่สงัคม 120,000 120,000 - 

9. กิจการนกัศกึษา 664,800 664,800 - 

10. สง่เสริมและพฒันากีฬาและนนัทนาการ 380,000 380,000 - 

รวมทังสิน 4972,400 4972,400 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานผลการปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556 
ฝายบริหาร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร 

 

ยุทธศาสตรท่ี 6   การพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงค     สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร มีระบบการบรหิารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดเชิงเปาประสงค  1. ผานเกณฑการประเมินคุณภาพภายในจากตนสังกัดและไดรับการรบัรองมาตรฐานการจัดการศึกษาจากสานักงานรับรองมาตรฐาน 

    และประเมินคุณภาพการศึกษา 
2. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบติัราชการจากสํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการในระดับดี 

 

กลยุทธที่ 
 

เปาหมาย 
ของกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของ 

โครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

1.1 สงเสริมการ
บริหารงานตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
เพื่อเปนองคกรที่มี
คุณภาพ 

 โครงการคาตอบแทน
ผูปฏิบัติงานใหราชการ 
 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบติั

ราชการ   

1 คน 
 
 

320,000.-  320,000.-  1 ต.ค. 55 - 30 
มิ.ย.56 

ผูปฏิบัติงาน
ราชการไดรับ
เงินคาตอบแทน               
8 เดือน 

 

1.3 พัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากร
และงบประมาณใหมี
ประสิทธิภาพ 

 โครงการจัดการ
ความรูสํานักงานรอง
อธิการบดี 
 

 บคุลากรเข้าร่วม

โครงการ อย่างน้อย 

ร้อยละ 80 ของ

บคุลากรทงัหมด 

ร้อยละ 80 
 
 
 

20,000.- 20,000.- 22-23 พ.ค.56 บคุลากรเข้า

ร่วมโครงการ 

ร้อยละ 80 ของ

บคุลากร

ทงัหมด 

 

 โครงการระชุมสัมมนา
การควบคุมภายใน 
 

บคุลากรในสถาบนั 

การพลศกึษา 

100 คน 20,000.- 20,000.- 29 พ.ค.56 บคุลากรใน

สพล.สค.             

เขารวม 100 คน 

 



 
 
 

กลยุทธที่ 
 

เปาหมาย 
ของกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของ 

โครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

1.3 พัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากร
และงบประมาณใหมี
ประสิทธิภาพ 

 โครงการบริหารงาน
พัสดุ 

โตะทํางานพรอมเกาอ้ี 
และตูเก็บเอกสาร 

1 ชุด 15,000.- 15,000.- 1-30 มิ.ย.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

 โครงการพัฒนางาน
อาคารสถานที่ 

ครุภัณฑปฏิบัติงาน
อาคารสถานที่  

2 เครื่อง 125,000.-  124,999.81- 20 พ.ค.-30 ก.ย.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

 โครงการประชุม 
อบรม สัมมนา
บุคลากรและศึกษา 
ดูงาน 

บคุลากรเข้าร่วม

โครงการ  

100 คน 200,000.-  200,000.-  20-22 มี.ค.56 
5-6 เม.ย.56 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

 โครงการเสริมสราง
และตรวจสุขภาพ 
ประจําป  

บุคลากรของวิทยาเขต
สมุทรสาคร 

75  คน 5,000.- - - ไมใช
งบประมาณ 

 

 โครงการเสริมสราง
สมรรถภาพทางกาย
บุคลากร 

บุคลากรของวิทยาเขต
สมุทรสาคร 

100  คน 20,000.-  20,000.-   25 ธ.ค.55 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

 
 
 



 
 

กลยุทธที่ 
 

เปาหมาย 
ของกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของ 

โครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

1.6 สงเสริมการ
ส่ือสารองคกรและ
การประชาสัมพันธ
เชิงรุกใหมี
ประสิทธิภาพ 

 โครงการ
ประชาสัมพันธ  
 

ประชาสัมพันธ
การศึกษาตอตาม
สถานศึกษาและ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ภายในสูภายนอก 

175  คน 40,000.- 18,686.- 1 พ.ค.- 30 ส.ค.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

1.7 พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารงาน
ใหมีประสิทธิภาพ
และสอดคลองกับ
การประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

  โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ  
 

 1. บุคลากรไดรับ
สนับสนุนและไดรับ
การบริการในการ
จัดหา 
2. การบริหารจัดการ
ในการบริหาร
งบประมาณไดอยาง
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

120 คน 
 
 
 

รอยละ 25 

497,200.-  265,579.10 ม.ค. – ก.ย.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

 โครงการประชุม
คณะกรรมการวิทยา
เขตสมุทรสาคร 

 

1.  จํานวนครั้งในการ
จัดประชุม
คณะกรรมการฯ  
2.  ผลการประเมิน
การปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการ 
วิทยาเขต  

รอยละ 80 
6 ครั้ง 

 
คาเฉล่ียไมต่ํากวา 

3.5 

60,000.-  26,030.- พ.ย.55 – ก.ย.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

 
 
 



 
 

กลยุทธที่ 
 

เปาหมาย 
ของกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของ 

โครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

1.7 พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารงาน
ใหมีประสิทธิภาพ
และสอดคลองกับ
การประกันคุณภาพ 
การศกึษา 

 โครงการพัฒนาระบบ
ราชการ 
 

ผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติ
ราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2556  อยูใน
ระดับดี  โดยมีคาเฉล่ีย
ไมต่ํากวา  3.51   

คาเฉล่ียไมต่ํากวา  
3.51   

5,000.-  - - ไมใชงบประมาณ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556 

ฝายกิจการนักศึกษา สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตสมุทรสาคร 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแกนักศึกษาทางดานพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตรการกีฬาและวิทยาศาสตรสุขภาพ 
          เพื่อใหเปนผูสําเรจ็การศึกษาที่พึงประสงคของสังคม 

เปาประสงคท่ี 1  - 
เปาประสงคท่ี 2 บัณฑิตทางดานพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตรการกีฬา สื่อสารการกีฬา และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน 

           คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รวมทั้งคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคตรงตามความตองการของสงัคมและสอดคลองกบัอัตลกัษณและเอกลักษณ 
ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมทุรสาคร  

ตัวชี้วัดเชิงเปาประสงค  1. จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาในระดับปรญิญา 
2. รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทํา/ประกอบอาชีพอสิระ/ศึกษาตอภายใน ๑ ป 
3. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  

 

กลยุทธที่ 
 

เปาหมาย 
ของกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของ 

โครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

2.1 พัฒนานักศึกษาใหมี 
คุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษารวมทั้ง
คุณลักษณะที่พึงประสงค
ตรงตามความตองการของ
สังคมและสอดคลองกับอัต
ลักษณและเอกลักษณของ 
สพล.สค. 

 โครงการสนับสนุนการ
บริหารงานกิจการ
นักศึกษา 

จดัซือครุภัณฑ์ 1 เครื่อง 25,000.- 25,000.- 2-15 ม.ค.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

 
 



 

 
 

กลยุทธที่ 
 

เปาหมาย 
ของกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของ 

โครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

2.1 พัฒนานักศึกษาใหมี 
คุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษารวมทั้ง
คุณลักษณะที่พึงประสงค
ตรงตามความตองการของ
สังคมและสอดคลองกับอัต
ลักษณและเอกลักษณของ
สถาบันการพลศึกษา  
วิทยาเขตสมุทรสาคร 

 โครงการสงเสริม
กิจกรรมหอพัก
นักศึกษา 
 

ความพงึพอใจของ

นกัศกึษาทีอยู่ใน

หอพกัต่อการบริการ

และการจดักิจกรรม

ต่างๆของหอพกั มี

ค่าเฉลยีไม่ตํากว่า  

3.51 

ค่าเฉลยีไม่ตํากว่า  
3.51 

40,000.- 40,000.- 1-30 ก.ย.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมองคการ
นักศึกษา 
 

จํานวนนกัศึกษาทีเข้า

ร่วมในการจดั

กิจกรรมให้กบั

นกัศกึษาทกุชนัปี 

300 คน 70,000.- 69,853.52- 1 ม.ค.-30 ส.ค.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

 โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยใน
สถาบัน 

นกัศกึษาเข้าร่วม

กิจกรรมเรียนรู้

ประชาธิปไตย และ

เลอืกตงั

คณะกรรมการ

องค์การนกัศึกษา 

200 คน 15,000.- 15,000.- ส.ค.- ก.ย.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

 โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม 

จํานวนนักศึกษาใหม 
ที่เขารวมโครงการ  

220 คน 90,000.-  90,000.-  4-21 มิ.ย.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 



 
 
 

กลยุทธที่ 
 

เปาหมาย 
ของกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของ 

โครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

2.1 พัฒนานักศึกษาใหมี 
คุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษารวมทั้ง
คุณลักษณะที่พึงประสงค
ตรงตามความตองการของ
สังคมและสอดคลองกับอัต
ลักษณและเอกลักษณของ
สถาบันการพลศึกษา  
วิทยาเขตสมุทรสาคร 

 โครงการรับ
พระราชทานปริญญา
บัตร ป 2556  

บัณฑิตที่จบการศึกษา
ในปการศึกษา 2553 - 
2554 

80 คน 94,800.- - - ไมไดดําเนินการ  

 โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพและวินัย
นักศึกษา 

นักศึกษา 3 คณะ  400 คน 10,000.- 10,000.- 26 ส.ค.-10 ก.ย.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

 โครงการปจฉิมนิเทศ
นักศึกษา  2555 

จํานวนนักศึกษาที่
สําเร็จการศึกษา   

80 คน 10,000.- 10,000.- 28 ก.พ.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

 โครงการพัฒนางาน
พยาบาล  
 

นักศึกษาและบุคลากร  500 คน 10,000.- 10,000.- 17 ม.ิย.- 1 ก.ค.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2    การพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพดานกฬีาสูความเปนเลิศ 
เปาประสงค    นักศึกษามีศักยภาพในการแขงขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ 
ตัวชี้วัดเชิงเปาประสงค  1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมการแขงขันกีฬาในระดับชาติและนานาชาติ 

2. จํานวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันกีฬาในระดับชาติและนานาชาติ 
 

กลยทุธที่ 
 

เปาหมาย 
ของกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของ 

โครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

1.3 สงเสริมนักศึกษา 
เขารวมการแขงขันใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

 โครงการกีฬาสถาบัน
การพลศึกษาแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 37 
 

อาจารย เจาหนาที่ 
นักศึกษา  

280 คน 300,000.-  300,000.-  19-28 ก.ค.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5   การสงเสรมิและสนับสนุนการทะนุบํารงุศิลปวัฒนธรรม การละเลนพื้นบานและกีฬาไทย 
เปาประสงค    เปนแหลงเรียนรู ฟนฟ ูอนุรักษ สืบสาน พัฒนาและเผยแพร ศิลปวัฒนธรรม การละเลนพื้นบานและกีฬาไทยอยางตอเน่ือง 
ตัวชี้วัดเชิงเปาประสงค  1. จํานวนผลงานดานการฟนฟ ูอนุรักษ สบืสาน พัฒนาและเผยแพร ศิลปวัฒนธรรม การละเลนพื้นบานและกีฬาไทย 

2. ระดับความพึงพอใจตอการบริการของแหลงการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม การละเลนพื้นบานและกีฬาไทย 
 

กลยุทธที่ 
 

เปาหมาย 
ของกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของ 

โครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

1.2 สงเสริมการจัด
กิจกรรมการฟนฟูอนุรักษ 
สืบสานและพัฒนา 
ศิลปวัฒนธรรมการละเลน
พื้นบานและกีฬาไทย ใหมี
การดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 โครงการสงเสริม
อนุรักษคุณคาภูมิ
ปญญาคุณธรรม 
จริยธรรม 
ศิลปวัฒนธรรม กีฬา
ไทยและกีฬาพื้นบาน 
 

กิจกรรมวันสําคัญ 7 
กิจกรรม และกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 1 กิจกรรม 

8 กิจกรรม 85,200.- 85,200.- ต.ค.55-ก.ค.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556 
ฝายแผนและพัฒนา สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร 

 

ยุทธศาสตรท่ี 6   การพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงค    สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร มีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมปีระสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดเชิงเปาประสงค  1. ผานเกณฑการประเมินคุณภาพภายในจากตนสังกัดและไดรับการรบัรองมาตรฐานการจัดการศึกษาจากสานักงานรับรองมาตรฐาน 

    และประเมินคุณภาพการศึกษา 
2. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบติัราชการจากสํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการในระดับดี 

 

กลยุทธที่ 
 

เปาหมาย 
ของกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของ 

โครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

1.3 พัฒนาระบบบริหาร 
ทรัพยากรและงบประมาณ
ใหมีประสิทธิภาพ 

 โครงการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร
งบประมาณป  
พ.ศ.2556-2560 

บุคลากร สพล.
สมุทรสาคร 

70 คน 30,000.- 29,947.40- ส.ค.-ก.ย.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

 โครงการจัดทํา
รายงานการปฏิบัติงาน
ประจําปและการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้
ของแผนกลยุทธ   
พ.ศ. 2555 

จัดทําซีดีรอมและ
หนังสือรายงานการ
ปฏิบัติงาน ประจําป 
พ.ศ. 2555  

50 เลม 20,000.- 20,000.- 9 ต.ค.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

 
 



 
 
 

กลยุทธที่ 
 

เปาหมาย 
ของกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของ 

โครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

1.3 พัฒนาระบบบริหาร 
ทรัพยากรและงบประมาณ
ใหมีประสิทธิภาพ 

 โครงการระชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการทบทวน
วิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาหมาย ของแผน
ยุทธศาสตรสถาบัน
การพลศึกษา   
วิทยาเขตสมุทรสาคร  
พ.ศ. 2553-2556 

บุคลากรของ สพล.สค. 
ผูปกครองนักศึกษา
และประชาชนที่ใช
บริการของสถาบันการ
พลศึกษา  วิทยาเขต
สมุทรสาคร และศิษย
เกา เขารวม
ประชุมสัมมนา 

 90 คน   30,000.- 29,640.- 30 ต.ค.- 1 พ.ย.55 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

1.4 พัฒนาระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารใหทันสมัย 
สามารถนาไปใชในการ 
บริหารจัดการและ              
การตัดสินใจ 

 โครงการบริหารศูนย
คอมพิวเตอร 
 

นักศึกษา และ
บุคลากรของวิทยาเขต   

400 คน 15,000.- 14,766.- 1-30 ก.ย.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

 โครงการจัดการขอมูล
เว็บไซตของวิทยาเขต 

 

นักศึกษา  อาจารย  
และบุคคลทั่วไป  เขา
ใชเว็บไซต   

 500 คน         5,000.- 5,000.- 1-30 ก.ย.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556 
ฝายกิจการพิเศษ สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตสมุทรสาคร 

 

ยุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแกนักศึกษาทางดานพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตรการกีฬาและวิทยาศาสตรสุขภาพ  
  เพื่อใหเปนผูสําเรจ็การศึกษาที่พึงประสงคของสงัคม 
เปาประสงค  :  มีระบบและกลไกในการทํานุบํารงุเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  กีฬาไทย  กีฬาพื้นบานและภูมิปญญาทองถ่ินที่มีประสทิธิภาพ เปนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมของ 
                   ชุมชนและมีผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม  การละเลนพื้นบาน  กีฬาไทย  กีฬาพื้นบานและภูมปิญญาทองถ่ิน 
ตัวชี้วัดเชิงเปาประสงค     1.  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา 
             2.  รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทํา / ประกอบอาชีพอสิระ / ศึกษาตอภายใน 1 ป 
             3.  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

 

กลยุทธที่ 
 

เปาหมาย 
ของกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของ 

โครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

2.1 พัฒนานักศึกษาใหมี
คุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษารวมทั้ง
คุณลักษณะที่พึงประสงค
ตรงตามความตองการของ
สังคมและสอดคลองกับอัต
ลักษณและเอกลักษณของ
สถาบันการพลศึกษา วิทยา
เขตสมุทรสาคร 

  โครงการปองกันยา
เสพติดผานกิจกรรม
การออกกําลังกาย 
กีฬา และนันทนาการ 

1.คณาจารย บุคลากร
ทางการศึกษาและ
นักศึกษาสถาบันการ
พลศึกษาวิทยาเขต
สมุทรสาคร ที่เขารวม 
2.บุคลากรภายใน
สถาบันฯมีจิตสํานึก
ตระหนักถึงพิษภัยของ
ยาเสพติดและสามารถ
เผยแพรความรูและวิธี
ปองกันปญหา             
ยาเสพติดได 

1.คณาจารย 
บุคลากรทางการ
ศึกษาและ
นักศึกษาสถาบัน
การพลศึกษา
วิทยาเขต
สมุทรสาคร 
จํานวน 50 คน 
2.บรรลุเปาหมาย
ตามตัวบงชี้ของ
โครงการ 

85,000.- 85,000.- ม.ค.-ก.ย.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

 
 



 
 

กลยุทธที่ 
 

เปาหมาย 
ของกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของ 

โครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

1.1  พัฒนาระบบและ
กลไกการใหบริการวิชาการ
กีฬาและอาคารสถานที่
ตามความตองการของ
สังคม 
 

  โครงการสงเสริม
ความรูความสามารถ
ในการตัดสินกีฬา 
 

 1. นักศึกษาสถาบัน
การพลศึกษา100คน 
2. นักศึกษาไดเรียนรู
และมีความสามารถใน
การตัดสินกีฬา 

1.การอบรม
หลักสูตรระยะส้ัน
ทางดานพลศึกษา
กีฬาวิทยาศาสตร
กีฬาปละ1ครั้ง 
2.บรรลุเปาหมาย
ตามตัวบงชี้ของ
โครงการ (รอยละ 
85) 

15,000.- 
 

15,000.- 
 

1-30 ก.ย.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

 โครงการอบรม
เผยแพรความรูใหแก
ชุมชน 

1. เยาวชนและ
ประชาชน 50คน 
2.  ชุมชนไดรับความรู
วิทยาการใหมๆดาน
พลศึกษา กีฬา
นันทนาการส่ือสาร
การกีฬาและสาขา
อ่ืนๆที่เก่ียวของและ
สามารถนําไปใช
ประโยชนในการสราง
ความเขมแข็งใหชุมชน
อยางตอเน่ืองและ
ยั่งยืน 

การอบรม
หลักสูตรระยะส้ัน
ทางดานพลศึกษา
กีฬาวิทยาศาสตร
กีฬาปละ1ครั้ง 

30,000.- 29,870.- 1-30 ก.ย.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

 โครงการเสริมสราง
ความแข็งแรงของ
สังคม 
 

 - คณาจารย  
บุคลากรทางการ
ศึกษา  และนักศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสมุทรสาคร   
 - ตัวแทนชุมชน     

 
 
 

50  คน 
 

50  คน 

15,000.- 15,000.-  1-30 ก.ย.56   



 
 

กลยุทธที่ 
 

เปาหมาย 
ของกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของ 

โครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

1.1  พัฒนาระบบและ
กลไกการใหบริการวิชาการ
กีฬาและอาคารสถานที่
ตามความตองการของ
สังคม 
 

  โครงการใหบริการ
การศึกษาและใหกีฬา
ชุมชน 
 

1. วัสดุอุปกรณใน
บริการชุมชน 5 
รายการจัดบริการ
ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายอยางนอย 3
ครั้งตัดสินกีฬาอยาง
นอย 3ครั้งตัดสินกีฬา
อยางนอย 2ครั้งและ
จัดการแขงขันกีฬา
อยางนอย 1ครั้ง 
2. นักเรียนไดเรียนรู
และมีความสามารถใน
การตัดสินใจและมี
ศักยภาพในวิชาชีพ
ของตนเองเชนความรู
ความสามารถในการ
ตัดสินกีฬาการทดสอบ
สมรรถภาพความ
ซ่ือสัตยและความ
ซ่ือตรงในการตัดสิน
ตลอดจนเปนที่ยอมรับ
ของสังคม 

การอบรม
หลักสูตรระยะส้ัน
ทางดานพลศึกษา
กีฬาวิทยาศาสตร
กีฬาปละ1ครั้ง 

 
 
 
 
มีการออกกําลัง
กายที่ไดมาตรฐาน
สถานที่ใหบริการ 

20,000.- 19,850.- 1-30 ก.ย.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

 
 
 
 
 



 
 

กลยุทธที่ 
 

เปาหมาย 
ของกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของ 

โครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

1.1  พัฒนาระบบและ
กลไกการใหบริการวิชาการ
กีฬาและอาคารสถานที่
ตามความตองการของ
สังคม 

  โครงการพลศึกษา
พัฒนาและบริการเพื่อ
เยาวชนและประชาชน 

 สรางความพึง
พอใจในดาน
บริการใหกับ
ชุมชนและสังคม 
 

509,474.- 509,474.- ต.ค.55-ก.ย.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

 โครงการใหบริการ
การศึกษาและใหกีฬา
ชุมชน 

1. คณะอาจารย
บุคลากรทาง
การศึกษาและ
นักศึกษาสถาบันการ
พลศึกษาวิทยาเขต
สมุทรสาครจํานวน 50
คนและตัวแทนชุมชน 
จํานวน50คน 
2. บุคลากรภายใน
สถาบันฯและคนใน
ชุมชนมีจิตสํานึก
ตระหนักถึงพิษภัยยา
เสพติดและสามารถ
เผยแพรความรูและวิธี
ปองกันปญหายาเพติด
ไดและนักศึกษาเขา
รวมเรียนรูกับชุมชน 

การอบรม
หลักสูตรระยะส้ัน
ทางดานพลศึกษา
กีฬาวิทยาศาสตร
กีฬาปละ1ครั้ง 

 
 
มีการออกกําลัง
กายที่ไดมาตรฐาน
สถานที่ใหบริการ 

15,000.- 15,000.- 1-30 ก.ย.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

 
 
 
 



 
 

กลยุทธที่ 
 

เปาหมาย 
ของกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของ 

โครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

1.1  พัฒนาระบบและ
กลไกการใหบริการวิชาการ
กีฬาและอาคารสถานที่
ตามความตองการของ
สังคม 

  โครงการรอนน้ี
เยาวชนไทยปลอดภัย 
เลนนํ้าไดวายนํ้าเปน 

1. คณะอาจารย
บุคลากรทาง
การศึกษาและ
นักศึกษาสถาบันการ
พลศึกษาวิทยาเขต
สมุทรสาครจํานวน 50
คนและตัวแทนชุมชน 
จํานวน50คน 
2. บุคลากรภายใน
สถาบันฯและคนใน
ชุมชนมีจิตสํานึก
ตระหนักถึงพิษภัยยา
เสพติดและสามารถ
เผยแพรความรูและวิธี
ปองกันปญหายาเพติด
ไดและนักศึกษาเขา
รวมเรียนรูกับชุมชน 

การอบรม
หลักสูตรระยะส้ัน
ทางดานพลศึกษา
กีฬาวิทยาศาสตร
กีฬาปละ1ครั้ง 

 
 
 
มีการออกกําลัง
กายที่ไดมาตรฐาน
สถานที่ใหบริการ 

55,000.- 
 

55,000.- 
 

มี.ค.-เม.ย.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5     การสงเสรมิและสนับสนุนการทะนุบํารงุศิลปวัฒนธรรม  การละเลนพื้นบานและกีฬาไทย 
เปาประสงคท่ี  :     เปนแหลงเรียนรู  ฟนฟู  อนุรักษ  สิบสาน  พัฒนาและเผยแพร  ศิลปวัฒนธรรม  การละเลนพื้นบานและกีฬาไทยอยางตอเน่ือง 
ตัวชี้วัดเชิงเปาประสงค    1.  จํานวนผลงานดานการฟนฟู  อนุรักษ  สืบสาน  พัฒนาเผยแพร  ศิลปวัฒนธรรม  การละเลนพื้นบานและกีฬาไทย 
              2.  ระดับความพึงพอใจตอการบริการของแหลงการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม  การละเลนพื้นบานและกีฬาไทย 

 

กลยุทธที่ 
 

เปาหมาย 
ของกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของ 

โครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

1.1  พัฒนาระบบและ
กลไกการการทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเลน
พื้นบานและกีฬาไทย  ใหมี
การดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

  โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทย 
 
 

1. คณะอาจารย
บุคลากรทาง
การศึกษาและ
นักศึกษาสถาบันการ
พลศึกษาวิทยาเขต
สมุทรสาครจํานวน 50
คนและตัวแทนชุมชน 
จํานวน50คน 
2. นักศึกษามีความรู
และมีทักษะกีฬามวย
ไทยจากการฝก
ประสบการณจริงใน
การเรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรม 

มีศูนยการละเลน
พื้นบานและกีฬา
ไทยและการวิจัย
ดานการละเลน
พื้นบานและกีฬา
ไทยมีศูนย 
 
 
ศิลปวัฒนธรรม
และงานวิจัยดาน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปญญา
ทองถิ่น 

20,000.- 
 

20,000.- 
 

1-30 ก.ย.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

กลยุทธที่ 
 

เปาหมาย 
ของกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของ 

โครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

1.1  พัฒนาระบบและ
กลไกการการทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเลน
พื้นบานและกีฬาไทย  ใหมี
การดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

  โครงการสงเสริม
การละเลนพื้นบาน
และกีฬาไทย 
 
 

1.เยาวชนไทย
นักศึกษาสถาบันการ
พลศึกษาวิทยาเขต
สมุทรสาครและ
ประชาชนทั่วไปหันมา
สนใจการละเลน
พื้นบานและกีฬาไทย
เพิ่มขึ้นและเสริมสราง
เอกลักษณศิลปะและ
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
2.นักศึกษาวิทยาลัยฯ
และประชาชน5
จังหวัดดานการออก
กําลังกายการละเลน
พื้นบานและกีฬาไทย
มากยิ่งขึ้นและเปนที่
รูจักอยางแพรหลาย 
 

1.เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
หันมาสนใจการ
อนุรกัษพัฒนา
ทะนุบํารุงและ
เสริมสราง
เอกลักษณศิลปะ
และวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น 
2.นักศึกษาให
ความสนใจดาน
การทะนุบํารุงและ
เสริมสราง
เอกลักษณศิลปะ
และวัฒนธรรม
เพิ่มมากยิ่งขึ้นและ
เปนที่รูจักอยาง
แพรหลาย 

172,000.- 172,000.- ต.ค.55-ก.ย.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

กลยทุธที่ 
 

เปาหมาย 
ของกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของ 

โครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

1.1  พัฒนาระบบและ
กลไกการการทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเลน
พื้นบานและกีฬาไทย  ใหมี
การดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

  โครงการอนุรักษ
พัฒนาทะนุบํารุงและ
เสริมสรางเอกลักษณ
และวัฒนธรรม 
 

1.เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปหันมา
สนใจการอนุรักษ
พัฒนาทะนุบํารุงและ
เสริมสรางเอกลักษณ
ศิลปะ และวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น 
2.นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนให
ความสนใจดานการ
อนุรักษ พัฒนา
ทะนุบํารุงและ
เสริมสรางเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรม
เพิ่มมากยิ่งขึ้นและเปน
ที่รูจักอยางแพรหลาย 

1.เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
หันมาสนใจการ
อนุรักษพัฒนา
ทะนุบํารุงและ
เสริมสราง
เอกลักษณศิลปะ
และวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น 
2.นักเรียน 
นักศึกษาใหความ
สนใจดานการ
อนุรักษพัฒนา 
ทะนุบํารุง และ
เสริมสราง
เอกลักษณศิลปะ 
และวัฒนธรรม
เพิ่มมากยิ่งขึ้น 
และเปนที่รูจัก
อยางแพรหลาย 

100,000.- 100,000.- ต.ค.55-ก.ย.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
รายงานผลการปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556 

ฝายวิชาการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร 
 

ยุทธศาสตรท่ี 6   การพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงค    สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร มีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมปีระสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดเชิงเปาประสงค  1. ผานเกณฑการประเมินคุณภาพภายในจากตนสังกัดและไดรับการรบัรองมาตรฐานการจัดการศึกษาจากสานักงานรับรองมาตรฐาน 

    และประเมินคุณภาพการศึกษา 
2. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบติัราชการจากสํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการในระดับดี 

 

กลยุทธที่ 
 

เปาหมาย 
ของกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของ 

โครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

1.5 พัฒนาระบบการ 
จัดการความรูสูการ 
ปฏิบัติและเผยแพร               
สูสาธารณชน 

 โครงการการบริหาร
จัดการกลุมงาน
วิชาการ 
 

จัดการความรูเพื่อ
พัฒนาการเรียนการ
สอนแกบุคลากร 

2 ครั้ง 100,000.- 100,000.- ต.ค.55-ก.ย.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
รายงานผลการปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556 

ฝายวิจยัและประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการพลศกึษา วิทยาเขตสมุทรสาคร 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3   การสงเสรมิและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัยและการสรางนวัตกรรม ดานพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตรการกีฬาและ 
 วิทยาศาสตรสุขภาพ 

เปาประสงค   ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีส่ามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาสังคม 
ตัวชี้วัดเชิงเปาประสงค   จํานวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับการเผยแพรและ/หรือนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรอืพัฒนาสังคม 

 

กลยุทธที่ 
 

เปาหมาย 
ของกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของ 

โครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

1.2 พัฒนาบุคลากรใหมี 
ศักยภาพดานการวิจัย 
และนวัตกรรมใหสูงขึ้น
อยางตอเน่ือง 

 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพดานการวิจัย
และจรรยาบรรณการ
วิจัย 

- มีนักวิจัยเพิ่มขึ้น
คณะละ 3 คน 
- งานวิจัยเพิ่มขึ้นคณะ
ละ 3 เรื่อง 

3 คน 
 
 

3 เรื่อง 

40,000.- 39,963.10- ส.ค.-ก.ย.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 6   การพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงค    สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร มีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมปีระสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดเชิงเปาประสงค  1. ผานเกณฑการประเมินคุณภาพภายในจากตนสังกัดและไดรับการรบัรองมาตรฐานการจัดการศึกษาจากสานักงานรับรองมาตรฐาน 

    และประเมินคุณภาพการศึกษา 
2. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบติัราชการจากสํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการในระดับดี 

 

กลยุทธที่ 
 

เปาหมาย 
ของกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของ 

โครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

1.7 พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารงานใหมี
ประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 โครงการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพ
ภายใน 
 

รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR)  
ปการศึกษา 2555   

  30  เลม 60,000.- 59,960.- พ.ย.55 – มี.ค.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

รายงานผลการปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556 
ศูนยกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2    การพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพดานกฬีาสูความเปนเลิศ 
เปาประสงค    นักศึกษามีศักยภาพในการแขงขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ 
ตัวชี้วัดเชิงเปาประสงค  1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมการแขงขันกีฬาในระดับชาติและนานาชาติ 

2. จํานวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันกีฬาในระดับชาติและนานาชาติ 
 

กลยุทธที่ 
 

เปาหมาย 
ของกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของ 

โครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

1.2 สรางและพัฒนา 
ทักษะความสามารถดาน
การกีฬาของนักศึกษา 
สูความเปนเลิศ 

 โครงการพัฒนาการ
บริหารงานศูนยกีฬา
เพื่อความเปนเลิศ 

จัดซ้ือครุภัณฑ 8 รายการ 50,000.- 50,000.- 1-30 ก.ย.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติงาน  (Action  Plan)  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ  สถาบันการพลศกึษา  วิทยาเขตสมุทรสาคร 
 

ยุทธศาสตรที ่ 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแกนักเรียนและนักศึกษาทางดานพลศึกษา  กีฬา  นันทนาการ  วิทยาศาสตรการกีฬาและวิทยาศาสตรสุขภาพ 

เพื่อใหเปนผูสําเร็จการศึกษาที่พึงประสงคของสังคม 

เปาประสงคที่  2 บัณฑิตทางดานพลศึกษา  กีฬา   นันทนาการ  วิทยาศาสตรการกีฬา  วิทยาศาสตรสุขภาพ  และสาขาวิชาที่เก่ียวของ  มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงคตรงตามความตองการของสังคมและสองคลองกับอัตลักษณและเอกลักษณของ 

สถาบันการพลศึกษา 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค      1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา 

2. รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาตอภายใน  1  ป 

3. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

กลยุทธที่ เปาหมายของกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (ผลสัมฤทธ์ิ) 
เปาหมายของ 

โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธิ์ของ 
การดําเนินงน 

ขอเสนอแนะ 
เพ่ือการ
พัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

2.1 พัฒนานักศึกษา
ใหมีคุณภาพตาม 
กรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดม 
รวมทั้งคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงคตรง 
ตามความตองการ
ของสังคมและ
สอดคลองกับอัต
ลักษณและ
เอกลักษณของ
สถาบันการพลศึกษา 

นักศึกษามีคุณภาพกรอบ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
และมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคตามความ
ตองการของสังคม
สอดคลองกับอัตลักษณ
ของสถาบันฯ 
  
  
 

โครงการสงเสริมอัต
ลักษณคณะวิทยฯ 
  
  

เชิงปริมาณ 
 

นักศึกษาคณะวิทยฯ 
จํานวน  120  คน 

นักศึกษามีคุณภาพกรอบ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
และมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคตามความตองการ
ของสังคม สอดคลอง
กับอัตลักษณของสถาบันฯ 
  
  
 

50000.- 
  
  
  

43317.- 
  
  
  

ต.ค. 55 
- 

บรรลุตาม 
วัตถุประสงค 

  

ก.ย. 56   

เชิงคุณภาพ 
 

นักศึกษาเขารวม     

กิจกรรมรอยละ  80     

โครงการสนับสนุนการ 
เรียนการสอนคณะวิทยฯ 
  
  
 

เชิงปริมาณ จัดกิจกรรมสนับ 
สนุน  6  กิจกรรม 

105000.- 
  
  
 

105000.- 
  
  
 

ต.ค. 55 
- 
ก.ย. 56 
  
  
 

บรรลุตาม 
วัตถุประสงค 
  
  
  
 

  
  
  
  

เชิงคุณภาพ 
  
 

การบรรลุเปาหมาย 
ตามวัตถุประสงค 
ของโครงการ 

  

  



 

 

กลยุทธที่ เปาหมายของกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (ผลสัมฤทธ์ิ) 
เปาหมายของ งบประมาณ ระยะเวลา ผลสัมฤทธิ์ของ ขอเสนอแนะ 

โครงการ ไดรับ ใชจายจริง ดําเนินการ 
การดําเนินงน 

เพ่ือการ
พัฒนา 

2.1 พัฒนานักศึกษา 
ใหมีคุณภาพตาม 
กรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดม 
รวมทั้งคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงคตรง 
ตามความตองการ
ของสังคมและ
สอดคลองกับอัต
ลักษณและ
เอกลักษณของ
สถาบันการพลศึกษา 

นักศึกษามีคุณภาพกรอบ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
และมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคตามความ
ตองการของสังคม 
สอดคลองกับอัตลักษณ
ของสถาบันฯ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการฝกประสบการณ 
วิชาชีพ 
  
  
  
  
  

เชิงปริมาณ นักศึกษาผานการ 
ฝกประสบการณ 
วิชาชีพ  26  ราย 

นักศึกษามีคุณภาพกรอบ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
และมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคตามความ
ตองการของสังคม 
สอดคลองกับอัตลักษณ
ของสถาบันฯ 
  
  
  
  
  
  

30000.- 29650.- ต.ค. 55 - บรรลุตาม   
      ก.ย. 56 วัตถุประสงค   
            
เชิงคุณภาพ นักศึกษาผานการ 

ฝกประสบการณ 
วิชาชีพในระดับ 
ดี-ดีมาก 

          
            
            
            

โครงการสนับสนุน 
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยฯ 
  
  
  

เชิงปริมาณ จํานวนนักศึกษา 
คณะวิทยฯ 120 คน 

50000.- - ต.ค. 55 - ไมบรรลุตาม   
      ก.ย. 56 วัตถุประสงค   
เชิงคุณภาพ การบรรลุเปาหมาย 

ตามวัตถุประสงค 
ของโครงการ 

          
            
            

โครงการกาวสูบัณฑิต 
วิทยาศาสตรการกีฬา 
  
  
  

เชิงปริมาณ นักศึกษาคณะวิทยฯ 
จํานวน  120  คน 

นักศึกษามีคุณภาพกรอบ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
และมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคตามความ
ตองการของสังคม 
สอดคลองกับอัตลักษณ
ของสถาบันฯ 

90000.- 
  
  
  
  

90000.- 
  
  
  
  

ต.ค. 55 - 
ก.ย. 56 
  
  
  

บรรลุตาม 
วัตถุประสงค 
  
  
    

  
  
  

  

เชิงคุณภาพ 
  
  

การบรรลุเปาหมาย 
ตามวัตถุประสงค 
ของโครงการ 

 

 



 

 

กลยุทธที่ เปาหมายของกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (ผลสัมฤทธ์ิ) 
เปาหมายของ งบประมาณ ระยะเวลา ผลสัมฤทธิ์ของ ขอเสนอแนะ 

โครงการ ไดรับ ใชจายจริง ดําเนินการ 
การดําเนินงน 

เพ่ือการ
พัฒนา 

2.1 พัฒนานักศึกษา 
ใหมีคุณภาพตาม 
กรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดม 
รวมทั้งคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงคตรง 
ตามความตองการของ
สังคมและสอดคลอง
กับอัตลักษณและ 
เอกลักษณของสถาบัน
การพลศึกษา 
  

นักศึกษามีคุณภาพกรอบ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
และมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคตามความ
ตองการของสังคม 
สอดคลองกับอัตลักษณ
ของสถาบันฯ 
  
  
  
  
  
  

โครงการแนะแนว 
การศึกษา 

เชิงปริมาณ จํานวนกิจกรรม สถาบันฯ 10000.- 9,933.88 ต.ค. 55 - บรรลุตาม   

  แนะแนว  5  ครั้ง       ก.ย. 56 วัตถุประสงค   

  เชิงคุณภาพ 
การบรรลุ
เปาหมาย             

    ตามวัตถุประสงค             

    ของโครงการ             

                

                

                

                

                

                  

                  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ยุทธศาสตรที ่ 2 การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาใหมีศักยภาพดานกีฬาสูความเปนเลิศ 

เปาประสงคที่   นักเรียนและนักศึกษามีศักยภาพในการแขงขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค      1. จํานวนนักเรียนและนักศึกษาที่เขารวมการแขงขันกีฬาในระดับชาติและนานาชาติ 

2. จํานวนนักเรียนและนักศึกษาที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันกีฬาในระดับชาติและนานาชาติ 

กลยุทธที่ เปาหมายของกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (ผลสัมฤทธ์ิ) 
เปาหมายของ งบประมาณ ระยะเวลา ผลสัมฤทธิ์ของ ขอเสนอแนะ 

โครงการ ไดรับ 
ใชจาย
จริง ดําเนินการ 

การดําเนินงน 
เพ่ือการ
พัฒนา 

1.2 สรางและพัฒนา 
ทักษะความสามารถ 
ดานการกีฬาของ 
นักเรียนแลนักศึกษา
สูความเปนเลิศ 
  

นักศึกษามีศักยภาพใน
การแขงขันกีฬระดับชาติ
และนานาชาติ 
  
 

โครงการแขงขัน
ฟุตบอล 
ภายในคณะวิทยฯ 
  
  
  
  

เชิงปริมาณ นักศึกษาคณะวิทยฯ 
จํานวน  120  คน 

นักศึกษามีศักยภาพในการ 
แขงขันกีฬาระดับชาติและ 

นานาชาติ 

15,000 - ต.ค. 55 - ไมบรรลุตาม  

   ก.ย. 56 วัตถุประสงค  

เชิงคุณภาพ การบรรลุเปาหมาย 
ตามวัตถุประสงค 

ของโครงการ 

     

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ยุทธศาสตรที่  3 การสงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัยและการสรางนวัตกรรม  ดานพลศึกษา  กีฬา  นันทนาการ  วิทยาศาสตรการกีฬา 

และวิทยาศาสตรสุขภาพ 

เปาประสงคที่   ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาสังคม 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค      จํานวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับการเผยแพรและ/หรือนําไปในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือพัฒนาสังคม 

กลยุทธที่ เปาหมายของกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (ผลสัมฤทธ์ิ) 
เปาหมายของ งบประมาณ ระยะเวลา ผลสัมฤทธิ์ของ ขอเสนอแนะ 

เพ่ือการ
พัฒนา โครงการ ไดรับ ใชจายจริง ดําเนินการ การดําเนินงน 

1.2 พัฒนาบุคลากร 
ใหมีศักยภาพดาน
การวิจัยและ
นวัตกรรมใหสูงขึ้น
อยางตอเน่ือง 
  
  
  
  
  
  

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
สามารถยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาสังคม 
  
  
  
  
  
  
  

โครงการวิจัยคณะ 
วิทยาศาสตรการกีฬาและ 
สุขภาพ 
  
  

เชิงปริมาณ งานวิจัย  2  เรื่อง 
งานวิจัย  60  เลม 

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
สามารถยกระดับคุณภาพการ 
ศึกษาและพัฒนาสังคม 
  
  

150000.- 74,331.80 ต.ค. 55 
- 

บรรลุตาม 
วัตถุประสงค 

 

   ก.ย. 56  

เชิงคุณภาพ การบรรลุ
เปาหมาย 
ตามวัตถุประสงค 
ของโครงการ 

    

     

     

โครงการอบรมความรู 
การทําวิจัย 
  
  
  

เชิงปริมาณ จํานวนผูเขารวม 
การอบรม 

  - - ต.ค. 55 
- 

บรรลุตาม 
วัตถุประสงค 

รวม 

     ก.ย. 56  

เชิงคุณภาพ จํานวนหัวของาน 
วิจัย 
  

      

       

       

 

 

 

 



 

 

ยุทธศาสตรที ่ 4 การสงเสริมและสนับสนุนการใหบริการทางวิชาการ  กีฬา  และอาคารสถานที่แกสังคม 

เปาประสงคที่   เปนองคกรที่ใหบริการทางวิชาการ  กีฬา  และอาคารสถานที่แกสังคมอยางประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค      1. จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการแกสังคม 

2. จํานวนผูรับบริการ 

3. ระดับความสําเร็จของการใหบริการวิชาการแกสังคม 

กลยุทธที่ เปาหมายของกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (ผลสัมฤทธ์ิ) 
เปาหมายของ งบประมาณ ระยะเวลา ผลสัมฤทธิ์ของ ขอเสนอแนะ 

โครงการ ไดรับ 
ใชจาย
จริง ดําเนินการ 

การดําเนินงน 
เพ่ือการ
พัฒนา 

1.2 สงเสริมการบูรณา 
การการบริการวิชาการ 
กีฬา  และอาคาร
สถานท่ีกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 
  
  
  
  
  
  
  
  

เปนองคกรท่ีใหบริการ 
ทางวิชาการ  กีฬาและ
อาคารสถานท่ีแกสังคม
อยางมีประสิทธิภาพ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โครงการการ
ใหบริการ 

เชิงปริมาณ กิจกรรมการ
ทดสอบ 

เปนองคกรท่ีใหบริการ 
ทางวิชาการ  กีฬาและอาคาร 
สถานท่ีแกสังคมอยางมี 
ประสิทธิภาพ 
  
  
  

5000.- 4,603.14 ต.ค. 55 - 
ก.ย. 56 

บรรลุตาม 
วัตถุประสงค 

  

วิชาการแกสังคม  สมรรถภาพทางกาย     

   3  ครั้ง  ตัดสินกีฬา     

   2  ครั้ง     

  เชิงคุณภาพ การบรรลุเปาหมาย     
   ตามวัตถุประสงค     
   ของโครงการ     
โครงการศูนยพัฒนา 
วิชาชีพกีฬาเทนนิส 
 

เชิงปริมาณ  - ผูฝกสอนฯ  3 
คน   

10000.- 10000.- ต.ค. 55 - 
ก.ย. 56 

บรรลุตาม 
วัตถุประสงค   

  - นักกีฬา  30  คน       
เชิงคุณภาพ การบรรลุเปาหมาย       

 ตามวัตถุประสงค       
 ของโครงการ       
         



 

 

ยุทธศาสตรที ่ 5 การสงเสริมและสนับสนุนการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  การละเลนพื้นบานและกีฬาไทย 

เปาประสงคที่   เปนแหลงเรียนรู  ฟนฟู  อนุรักษ  สืบสาน  พัฒนาและเผยแพร  ศิลปวัฒนธรรม  การละเลนพื้นบานและกีฬาไทยอยางตอเน่ือง 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค      1. จํานวนผลงานดานการฟนฟู  อนุรักษ  สืบสาน  พัฒนาและเผยแพร  ศิลปวัฒนธรรม  การละเลนพื้นบานและกีฬาไทย 

2. ระดับความพึงพอใจตอการบริการของแหลงการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม  การละเลนพื้นบานและกีฬาไทย 

กลยุทธที่ เปาหมายของกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (ผลสัมฤทธ์ิ) 
เปาหมายของ งบประมาณ ระยะเวลา ผลสัมฤทธิ์ของ ขอเสนอแนะ 

โครงการ ไดรับ 
ใชจาย
จริง ดําเนินการ 

การดําเนินงน 
เพ่ือการ
พัฒนา 

1.2 สงเสริมการจัด 
กิจกรรมการฟนฟู 
อนุรักษ  สืบสานและ 
พัฒนา ศิลปวัฒนธรรม 
การละเลนพื้นบาน
และกีฬาไทย  ใหมีการ
ดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  
  
  
  
  

  โครงการสงเสริมศิลป เชิงปริมาณ นักศึกษาเขารวม   30000.- 29100.- ต.ค. 55 - บรรลุตาม   

  ดนตรีไทย   กิจกรรมจํานวน       ก.ย. 56 วัตถุประสงค   

      15  คน             

    เชิงคุณภาพ การบรรลุเปาหมาย             

      ตามวัตถุประสงค             

      ของโครงการ             

  โครงการสงเสริมการ เชิงปริมาณ นักศึกษาเขารวม 172000.- 172000.- ต.ค. 55 - บรรลุตาม รวม 

  ละเลนพื้นบานและกีฬาไทย   โครงการฯ     ก.ย. 56 วัตถุประสงค   

      จํานวน  50  คน             

    เชิงคุณภาพ นักศึกษา  เยาวชน             

      มีความสนใจการ             

      ละเลนพื้นบาน             

      และกีฬาไทยเพิ่มขึ้น             

 

 



 

 

กลยุทธที่ เปาหมายของกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (ผลสัมฤทธ์ิ) 
เปาหมายของ งบประมาณ ระยะเวลา ผลสัมฤทธิ์ของ ขอเสนอแนะ 

โครงการ ไดรับ ใชจายจริง ดําเนินการ 
การดําเนินงน 

เพ่ือการ
พัฒนา 

1.2 สงเสริมการจัด 
กิจกรรมการฟนฟู 
อนุรักษ  สืบสานและ 
พัฒนา ศิลปวัฒนธรรม 
การละเลนพื้นบาน
และกีฬาไทย  ใหมีการ
ดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  

  
 

โครงการอนุรักษ  พัฒนา 
ทะนุบํารุง  และ
เสริมสรางเอกลักษณ
ศิลปะ  และวัฒนธรรม 
  
  
  
  
  

เชิงปริมาณ นักศึกษาเขารวม 
โครงการฯ 
จํานวน  50  คน 

 95000.- 95000.- ต.ค. 55 - 
ก.ย. 56 

บรรลุตาม 
วัตถุประสงค 

รวม 

      

      

เชิงคุณภาพ นักศึกษา  เยาวชน 
มีความสนใจการ 
ละเลนพื้นบาน 
และกีฬาไทย
เพิ่มขึ้น 
  
  

    

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ยุทธศาสตรที ่ 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคอยางมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงคที่   สถาบันการพลศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค      1. ผานเกณฑการประเมินคุณภาพในจากตนสังกัดและไดรับการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ 

ประเมินคุณภาพการศึกษา 

2. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามตํารับรองการปฏิบัติราชการจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในระดับดี 
 
 

กลยุทธที่ เปาหมายของกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (ผลสัมฤทธ์ิ) 
เปาหมายของ งบประมาณ ระยะเวลา ผลสัมฤทธิ์ของ ขอเสนอแนะ 

โครงการ ไดรับ ใชจายจริง ดําเนินการ 
การดําเนินงน 

เพ่ือการ
พัฒนา 

1.2 พัฒนาโครงสราง 
องคและการบริหารงาน 
เพื่อใหผลการปฏิบัติ 
งานบรรลุตามเปาหมาย 
ของสถาบันการพลศึกษา 
  
  
 

  
 

โครงการบริหารคณะ 
วิทยาศาสตรการกีฬาฯ 
  
  
  
  
  

เชิงปริมาณ  - ประชุมอาจารย 
จํานวน  6  ครั้ง 
 - จัดหาครุภัณฑ 
จํานวน  1  รายการ 

 50000.- - ต.ค. 55 - ไมบรรลุตาม  

     ก.ย. 56 วัตถุประสงค  

        

        

เชิงคุณภาพ การบรรลุเปาหมาย 
ตามวัตถุประสงค 
ของโครงการ 

      

        

        

โครงการพัฒนา
บุคลากร 
คณะวิทยาศาสตรฯ 
  
  
 

เชิงปริมาณ  - บุคลากร  จํานวน 
15  คน  ไดเขารวม 
ประชุมสัมมนา 
1  ครั้ง 

 80000.- 79,715.40 ต.ค. 55 - บรรลุตาม  

     ก.ย. 56 วัตถุประสงค  

        

        

เชิงคุณภาพ การบรรลุเปาหมาย       

  ตามวัตถุประสงค       

  ของโครงการ       

          



 

 

กลยุทธที่ เปาหมายของกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (ผลสัมฤทธ์ิ) 
เปาหมายของ งบประมาณ ระยะเวลา ผลสัมฤทธิ์ของ ขอเสนอแนะ 

โครงการ ไดรับ ใชจายจริง ดําเนินการ 
การดําเนินงน 

เพ่ือการ
พัฒนา 

1.4 พัฒนาระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารใหทัน 
สมัยสามารถนําไปใช 
ในการบริหารจัดการ 
และการตัดสินใจ 
  

  
  
 

โครงการพัฒนาฐานขอ เชิงปริมาณ มีฐานขอมูลดาน 
บุคลากร/วิจัย/ 
การพัฒนาการ
เรียน 
การสอน 

 10000.- 9800.- ต.ค. 55 - บรรลุตาม 
วัตถุประสงค 

 

มูลสารสนเทศ      ก.ย. 56  

         

         

  เชิงคุณภาพ การบรรลุเปาหมาย 
ตามวัตถุประสงค 
ของโครงการ 

     

         

         

1.5 พัฒนาระบบ 
การจัดการความรูสู
การปฏิบัติและ
เผยแพรสูสารธารณชน 
  
  

  
  
 

โครงการจัดการความรู 
(KM) 

เชิงปริมาณ จัดกิจกรรม 
การจัดการความรู 
อยางนอย  2  ครั้ง 

 5000.- 5000.- ต.ค. 55 - บรรลุตาม 
วัตถุประสงค 

 

       ก.ย. 56  

         

  เชิงคุณภาพ การบรรลุเปาหมาย 
ตามวัตถุประสงค 
ของโครงการ 

     

         

         

1.7 พัฒนาระบบและ 
กลไกการบริหารงาน
ใหมีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับการ
ประกันคุณภาพ 
  
  

   โครงการประกันคุณภาพ เชิงปริมาณ รายงานการ
ประเมินตนเอง  
(SAR) การศึกษา  
2555 
จํานวน  30  เลม 

 10000.- 9750.- ต.ค. 55 - บรรลุตาม 
วัตถุประสงค 

 

การศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร 

     ก.ย. 56  

การกีฬา        

         

  เชิงคุณภาพ การบรรลุเปาหมาย 
ตามวัตถุประสงค 
ของโครงการ 

     

         

         



 

 

ยุทธศาสตรที ่ 7 การสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือทางวิชาการและกีฬากับประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน 

เปาประสงค มีความรวมมือทางวิชาการดานพลศึกษา  กีฬา  นันทนาการ  วิทยาศาสตรการกีฬา  วิทยาศาสตรสุขภาพ  การละเลนพื้นบาน  กีฬาไทยและกีฬา 

ในกลุมประชาคมอาเซียน 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค      จํานวนกิจกรรม/โครงการความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ในระดับภูมิภาคอาเซียน  ดานพลศึกษา  กีฬา  นันทนาการ  วิทยาศาสตรการกีฬา 

วิทยาศาสตรสุขภาพ  การละเลนพื้นบาน  กีฬาไทยและกีฬาพื้นเมือง 

กลยุทธที่ เปาหมายของกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด (ผลสัมฤทธ์ิ) 
เปาหมายของ งบประมาณ ระยะเวลา ผลสัมฤทธิ์ของ ขอเสนอแนะ 

โครงการ ไดรับ 
ใชจาย
จริง ดําเนินการ 

การดําเนินงน 
เพ่ือการ
พัฒนา 

1.1 พัฒนาศักยภาพ   โครงการเตรียมความพรอม เชิงปริมาณ จํานวน  1  กิจกรรม    -  - ต.ค. 55 - บรรลุตาม รวม 

นักเรียน  นักศึกษา   ของนักเรียน  นักศึกษา           ก.ย. 56 วัตถุประสงค   

และบุคลากรใหมี   และบุคลากรเพื่อเขาสู เชิงคุณภาพ ระดับความพอใจ             

ความพรอมเพื่อเขาสู   ประชาคมอาเซ่ียน     ของผูเขารวม             

ประชาคมอาเซ่ียน   (ดานแผนการเรียน     กิจกรรม  มากกวา             

    การฝกประสบการณวิชาชีพ   3.5             

    กิจกรรมเสริมหลักสูครส่ือ                 

    การเรียนการสอน  ความ                 

    สามารถทางดานภาษา)                 

                      

 

 

 

 



 

รายงานผลการปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2556 
คณะศิลปศาสตร  สถาบันการพลศึกษา วทิยาเขตสมุทรสาคร 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแกนักเรียนและนักศึกษาทางดานพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตรการกีฬา วิทยาศาสตรสุขภาพ 
           และดานสื่อสารการกีฬา  เพื่อใหเปนผูสําเร็จการศึกษาที่พงึประสงคของสังคม 

 เปาประสงคท่ี 2  บัณฑิตทางดานพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตรการกีฬา วิทยาศาสตรสุขภาพ และสาขาวิชาสื่อสารการกีฬา มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน            
   คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รวมทั้งคุณลกัษณะที่พึงประสงคตรงตามความตองการของสังคมและสอดคลองกับอัตลักษณและเอกลักษณ 

 ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมทุรสาคร  
 ตัวชี้วัดเชิงเปาประสงค  1. จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาในระดับปรญิญา 

 2. รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทํา/ประกอบอาชีพอสิระ/ศึกษาตอภายใน ๑ ป 
 3. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  

กลยุทธ เปาหมายของกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิ

ของโครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงาน 
ขอเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจาย
จริง 

2.1 พัฒนานักศึกษาใหมี
คุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษารวมทั้ง
คุณลักษณะที่พึงประสงค
ตรงตามความตองการของ
สังคมและสอดคลองกับ 
อัตลักษณและเอกลักษณ
ของสถาบันการพลศึกษา  
วิทยาเขตสมุทรสาคร 

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร
เปนผูมีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษารวมทั้ง
คุณลักษณะที่พึงประสงค
ตรงตามความตองการของ
สังคมและสอดคลองกับ 
อัตลักษณและเอกลักษณ
ของสถาบันการพลศึกษา  
วิทยาเขตสมุทรสาคร 

- โครงการพัฒนา
นักศึกษาตามอัตลักษณ
ของสถาบันการพล
ศึกษาวิทยาเขต
สมุทรสาคร 
- โครงการศิลปศาสตร
รวมใจอาสาพัฒนาหอ
กระจายขาว 
 
 

- จํานวนนักศึกษาที่
เขารวม 
- ระดับความรูและ
ทักษะที่เพิ่มขึ้น 

30 คน 
 

รอยละ 25 

10,000.- 
 
 
 

9,910.- 6 ก.ย.56 
 
 

- นักศึกษาไดใชความรูดาน
วิทยุกระจายเสียงการเปนผู
ประกาศที่ด ี
- ผูเขารวมโครงการไดรับความรู
และประสบการณเพิ่มมากขึ้นใน
การเปนผูดําเนินรายการดาน
วิทยุกระจายเสียง 

- ผูเขารวม
โครงการไมกลา
แสดงออก 
- กิจกรรมกลุม
สัมพันธไมไดผล 

 



 
 
 

กลยุทธ เปาหมายของกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิ

ของโครงการ 
เปาหมาย

ของโครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงาน 
ขอเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจาย
จริง 

  - โครงการพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร 

 30 คน 10,000.- 10,096.- 26 ส.ค.56 - นักศึกษาไดรับความรูความ
เขาใจวิธีใชเครื่องมือจัดรายการ
วิทยุกระจายเสียง 
- นักศึกษาสามารถผลิตส่ือ
วิทยุกระจายเสียง 

 

  - โครงการพัฒนา
ทักษะการถายภาพ
กีฬา 

  7,000.- 6,992.- 17-18 
ส.ค.56 

- นักศึกษาเขารวมโครงการได
พัฒนาทักษะการถายภาพกีฬา 
- นักศึกษาไดใชความรูและ
ทักษะในการถายภาพกับ
ประสบการณจริง 

- อุปกรณที่ใช
ในการถายภาพ
ไมเพียงพอกับ
นักศึกษา 

  - โครงการพัฒนา
นักศึกษาตาม
เอกลักษณของสถาบัน
การพลศึกษา วิทยา
เขตสมุทรสาคร 
- โครงการศิลปศาสตร
รวมใจอาสาพัฒนาหอ
กระจายขาว 

- จํานวนนักศึกษา
ที่เขารวม 
- ระดับความรูและ
ทักษะที่เพิ่มขึ้น 

30 คน 
รอยละ 25 

10,000.- 9,910.- 
 

   

 
 
 
 
 
 



 
 
 

กลยุทธ เปาหมายของกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด

ผลสัมฤทธ์ิ
ของโครงการ 

เปาหมายของ
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของการ
ดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

  - โครงการความรวมมือ
กับกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่นใน
การบริการชุมชน 
 
 
 
 
 
 

 เชิงปริมาณ 
นศ.150 คน 
ชุมชน 15 แหง 
เยาวชนและ
ประชาชน 1,500 
คน 
เชิงคุณภาพรอย
ละ 80 ของ นศ.
ไดพัฒนาความรู 
รอยละ 80 ของ
ชุมชนมีความพึง
พอใจในกิจกรรม
โครงการฯ 

319,300.- 319,300.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - นักศึกษาพัฒนาความรู
ทักษะมีมโนสํานึกดานจิต
สาธารณะและการบําเพ็ญ
ประโยชน 
- เยาวชนประชาชนมี
พัฒนาการดานรางกาย 
จิตใจ สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

กลยุทธ เปาหมายของกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิ

ของโครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงาน 
ขอเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจาย
จริง 

  - โครงการการปองกัน
ปญหายาเสพติดผาน
กิจกรรมออกกําลังกาย
กีฬาและนันทนาการ 

 รอยละ 80 
ของเด็กและ
เยาวชนที่เขา
รวมกิจกรรมมี
จิตสํานึกและ
ตระหนักใน
การมีสวนรวม
ในการปองกัน
และแกไข
ปญหายาเสพ
ติดในทองถิ่น
ของตน 

85,000.- 85,000.- ม.ค.56- 
ส.ค.56 

- นักศึกษา เด็ก และเยาวชน
รวมกิจกรรมออกกําลังกาย
กีฬาและนันทนาการ มี
ทัศนคติที่ดีตอการปองกัน
ปญหายาเสพติด และมีความรู
มากขึ้นสําหรับโทษของยา 
เสพติด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

กลยุทธ เปาหมายของกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิ

ของโครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงาน 
ขอเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจาย
จริง 

  - โครงการพัฒนา
นักศึกษาตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  
5 ดาน 
- โครงการสัปดาห
วิชาการเฉลิมพระ
เกียรติ 
 
 

เชิงปริมาณ 
จํานวนโครงการ
พัฒนานักศึกษา
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
การบรรลุ
เปาหมายตามตัว
บงชี้ของโครงการ 

 22,000.- 
 
 
 
 

22,000.- 19-23 
ส.ค.56 

- นักศึกษามีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคในการผลิตส่ือการ
เรียนการสอนวิชาตาง ๆ  
- นักศึกษาตระหนักถึงคุณคา
และเห็นความสําคัญของ
ภาษาไทย 

 

- โครงการฝกประสบ 
การณวิชาชีพนักศึกษา 
 

  12,000.- 
 
 

12,000.- 5 พ.ย.55- 
25 มี.ค.56 

- นักศึกษาไดเรียนและฝก
ทักษะส่ือสารมวลชนในการ
ปฏิบัติงานจริง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

กลยุทธ เปาหมายของกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิ

ของโครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงาน 
ขอเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจาย
จริง 

  - โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

  25,000.- 25,000.- 23-25 
ส.ค.56 

- นักศึกษาไดทราบวิถีชีวิต
แนวปฏิบัติที่ดีในการดํารงชีวิต
สามารถนําไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันได 

 

  - โครงการศิษยเกา
สัมพันธ 

  15,000.- 15,000.- 21 พ.ย.55 - เพื่อเสริมสรางความรัก 
ความสามัคคีศิษยเกา/
นักศึกษาปจจุบัน 
- เพื่อเสริมสรางประสบการณ
ที่ดีตอการปฏิบัติงานสูศิษย
ปจจุบัน 

 

  - โครงการสงเสริม
กิจกรรมนักศึกษา 

  10,000.- 10,000.- 1 ส.ค.- 30 
ก.ย.2556 

- เพื่อเสริมสรางสมรรถภาพ
ทางกายของนักศึกษา 
- นักศึกษาเลือกกิจกรรมการ
ออกกําลังกายตามความถนัด
ของตนเอง 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

กลยุทธ เปาหมายของกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิ

ของโครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงาน 
ขอเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจาย
จริง 

  - โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา 

  10,000.- 10,096.- 26 ส.ค.56   

  - โครงการปฐมนิเทศ   3,000.- 3,600.- 23-25 
ส.ค.56 

- นักศึกษามีความรูเรื่อง
กฎระเบียบของสถาบัน 
- นักศึกษาไดทํากิจกรรม
รวมกันระหวางรุนพี่ ครู 
อาจารย 

 

  - โครงการปจฉิมนิเทศ   5,000.- 5,111.- 2 ก.ย.56 - นักศึกษามีความพรอม
ทางดานวิชาการ ทักษะชีวิต
และการปฏิบัติตนในสังคม 
- นักศึกษาไดรับขอมูลขาวสาร
ตาง ๆ ดานอาชีพและ
การศึกษาตอ 

 

  - โครงการพัฒนา
ทักษะการถายภาพ
กีฬา 

  7,000.- 6,992.-    

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

กลยุทธ เปาหมายของกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิ

ของโครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงาน 
ขอเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจาย
จริง 

  กิจกรรมการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตที่มีตอ
คุณลักษณะบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดม 
ศึกษาและอัตลักษณ 

- จํานวนผูใช
บัณฑิตที่ประเมิน 
- ระดับความพึง
พอใจของผูใช
บัณฑิต 
 

รอยละ 20 
 

>3.51 

     

2.3 พัฒนาอาจารยให
สามารถปฏิบัติการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ 

อาจารยของคณะ 
ศิลปศาสตรมีความรู
ความสามารถ ทักษะ 
สามารถปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

- โครงการผลิต
บทความวิชาการตํารา
หรือหนังสือเพื่อการ
รับรองคุณภาพ 
- โครงการผลิตตํารา
ประกอบการเรียนวิชา
วิถีไทยกับการดํารง 
ชีวิตเรื่อง “พันทาย 
นรสิงห” 

- มีตํารา/บทความ
วิชาการที่ตีพิมพ
เผยแพร 
- รอยละของ
รายวิชาที่ไดรับ
การรับรอง
คุณภาพ 

1 เรื่อง 
 
 

รอยละ 80 

15,000 12,500 ต.ค.55- 
ก.ย.56 

- นักศึกษามีตํารา
ประกอบการเรียนวิชาวิถีไทย
กับการดํารงชีวิต 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

กลยุทธ เปาหมายของกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิ

ของโครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของการ
ดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

2.4 ผลักดันใหมีการ
สนับสนุนการจัดหา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่ทันสมัย
และเพียงพอ 

มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่ทันสมัยและ
เพียงพอ 

- พัฒนาหองปฏิบัติการ
ที่มีความทันสมัย 
 
- ครุภัณฑประกอบ
หองเรียน 
- ชุดอุปกรณ
หองปฏิบัติการผลิต
รายการวิทยุ 1 ชุด 

- จํานวน
หองปฏิบัติการ 
- ระดับความพึง
พอใจ  

1 ชุด 
 

>3.50 

 
 

 
560,000.- 

 
610,000.- 

 งบประมาณ
สวนกลาง 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสรมิและสนับสนุนการเพิม่ขีดความสามารถดานการวิจัยและการสรางนวัตกรรม ดานพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตรการกีฬา 
   วิทยาศาสตรสุขภาพและดานสื่อสารการกีฬา 
 เปาประสงค    ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีส่ามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาสังคม 
 ตัวชี้วัดเชิงเปาประสงค   จํานวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับการเผยแพรและ/หรือนาไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรอืพัฒนาสังคม 
 

กลยุทธ เปาหมายของกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิ

ของโครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงาน 
ขอเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจาย
จริง 

1.1 พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารงานวิจัย 
และนวัตกรรม ใหมี 
การดาเนินงานได 
อยางมีประสิทธิภาพ 

คณะศิลปศาสตรมีระบบ
และกลไกการบริหาร
งานวิจัยและนวัตกรรมที่มี
ประสิทธิภาพ 

- กิจกรรมทบทวน
ระบบและกลไกการ
บริหารงานวิจัยและ
นวัตกรรม 
- โครงการวิจัยคณะ
ศิลปศาสตร เรื่องการ
พัฒนาแนวทางการจัด
รายการวิทยุชุมชนใน
จังหวัดสมุทรสาคร 

- จํานวนครั้ง 
- จํานวน
แผนพัฒนา
คุณภาพงานวิจัย 
- จํานวน
ผลงานวิจัยที่จัดทํา 

1 ครั้ง 
1 ฉบับ 

 
 

1 เรื่อง 

150,000.- 136,807.- ต.ค.55 – 
ก.ย.56 

  

1.2 พัฒนาบุคลากรใหมี 
ศักยภาพดานการวิจัย 
และนวัตกรรมใหสูงขึ้น
อยางตอเน่ือง 

บุคลากรมีความรูและทักษะ
การทําวิจัยเพิ่มขึ้น 

- กิจกรรมอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ทําวิจัย 
- โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพดานการวิจัย
และจรรยาบรรณการ
วิจัย 

- จํานวนโครงการ 
- รอยละของหัวขอ
โครงการวิจัยตอ
จํานวนผูเขาอบรม 

1 โครงการ 
รอยละ 80 

35,000.- 35,000.- 22-23 
ส.ค.56 

- ดําเนินการรวมกับฝายวิจัย
สถาบันการพลศึกษา วิทยา
เขตสมุทรสาคร 

 

  



 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสรมิและสนับสนุนการใหบรกิารทางวิชาการ กีฬา และอาคารสถานที่แกสังคม 
 เปาประสงค     เปนองคกรที่ใหบริการทางวิชาการ กีฬา และอาคารสถานทีแ่กสังคมอยางมปีระสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดเชิงเปาประสงค   1. จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการแกสงัคม 

 2. จํานวนผูรับบรกิาร 
 3. ระดับความสําเรจ็ของการใหบรกิารวิชาการแกสังคม  

กลยุทธ เปาหมายของกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด

ผลสัมฤทธ์ิของ
โครงการ 

เปาหมายของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงาน 
ขอเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจาย
จริง 

1.1 พัฒนาระบบและ 
กลไกการใหบริการ
วิชาการกีฬาและ
อาคารสถานที่ตาม
ความตองการของ
สังคม 

มีระบบและกลไกการ
ใหบริการวิชาการกีฬาและ
อาคารสถานที่ตามความ
ตองการของสังคม 

- กิจกรรมพัฒนา 
ระบบและกลไกการ 
ใหบริการทาง 
วิชาการ กีฬาและ 
อาคารสถานที่ 
- โครงการศิลปศาสตร
รวมใจอาสาพัฒนาหอ
กระจายขาว 

- จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม 
-ระดับความพึง
พอใจของ
ผูรับบริการ 

30 คน 
 

>3.50 

10,000.- 9,910.-    

  - โครงการการปองกัน
ปญหายาเสพติดผาน
กิจกรรมออกกําลังกาย
กีฬาและนันทนาการ 

 รอยละ 80 ของเด็ก
และเยาวชนที่เขา
รวมกิจกรรมมี
จิตสํานึกและ
ตระหนักในการมี
สวนรวมในการ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดใน
ทองถิ่นของตน 

85,000.- 85,000.- ม.ค.56- 
ส.ค.56 

- นักศึกษา เด็ก และเยาวชน
รวมกิจกรรมออกกําลังกาย
กีฬาแนะนันทนาการ มี
ทัศนคติที่ดีตอการปองกัน
ปญหายาเสพตดิ และมีความรู
มากขึ้นสําหรับโทษของยา 
เสพติด 

 

 
 



 
 
 
 

กลยุทธ 
เปาหมายของกล

ยุทธ 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิ
ของโครงการ 

เปาหมายของ
โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงาน 
ขอเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจาย
จริง 

  - โครงการความรวมมือกับ
กรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่นในการบริการ
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 

 เชิงปริมาณ 
นศ.150 คน 
ชุมชน 15 แหง 
เยาวชนและ
ประชาชน 1,500 
คน 
เชิงคุณภาพรอย
ละ 80 ของนศ.ได
พัฒนาความรู 
รอยละ 80 ของ
ชุมชนมีความพึง
พอใจในกิจกรรม
โครงการฯ 

319,300.- 319,300.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - นักศึกษาพัฒนาความรู
ทักษะมีมโนสํานึกดานจิต
สาธารณะและการบําเพ็ญ
ประโยชน 
- เยาวชนประชาชนมี
พัฒนาการดานรางกาย จิตใจ 
สังคมและคุณภาพชีวิต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

กลยุทธ เปาหมายของกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิ

ของโครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงาน 
ขอเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจาย
จริง 

1.2 สงเสริมการบูรณาการ
การบริการวิชาการกีฬา 
และอาคารสถานที่กับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

มีการบูรณาการ การ
บริการวิชาการกีฬา และ
อาคารสถานที่กับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

- กิจกรรมบูรณาการ
ของการใหบริการ 
แกสังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 
- โครงการศิลปศาสตร
รวมใจอาสาพัฒนาหอ
กระจายขาว วิชาการ
ผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง 

- จํานวนเรื่องที่มี
การบูรณาการ 
- รอยละของ
จํานวนเรื่องที่มี
การบูรณาการ 

1 เรื่อง 
 

รอยละ 50 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสรมิและสนับสนุนการทะนุบํารงุศิลปวัฒนธรรม การละเลนพื้นบานและกีฬาไทย 
 เปาประสงค     เปนแหลงเรียนรู ฟนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนาและเผยแพร ศิลปวัฒนธรรม การละเลนพื้นบานและกีฬาไทยอยางตอเน่ือง 
 ตัวชี้วัดเชิงเปาประสงค  1. จํานวนผลงานดานการฟนฟ ูอนุรักษ สบืสาน พัฒนาและเผยแพร ศิลปวัฒนธรรม การละเลนพื้นบานและกีฬาไทย 

 2. ระดับความพึงพอใจตอการบริการของแหลงการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม การละเลนพื้นบานและกีฬาไทย 
 

กลยุทธ เปาหมายของกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิ

ของโครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของการ
ดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจาย

จริง 
1.1 พัฒนาระบบและ 
กลไกการทะนุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรมการละเลน
พื้นบานและกีฬาไทย ใหมี 
การดําเนินงานไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

มีระบบและกลไกการ
ทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
การละเลนพื้นบานและ
กีฬาไทย ใหมีการ
ดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- กิจกรรมพัฒนา 
ระบบและกลไกการ
ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเลนพื้นบานและ 
กีฬาไทย 
- วันปยะมหาราช 
- วันพอแหงชาต ิ
- วันไหวครู 
- แหเทียนจํานําพรรษา 
- วันแมแหงชาติ 

- จํานวนกิจกรรม 
- ระดับความพึง
พอใจของผูเขารวม 

5 กิจกรรม 
>3.50 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
23 ต.ค.55 
5 ธ.ค.55 
27 มิ.ย.56 
19 ก.ค.56 
9 ส.ค.56 

รวมกับฝายกิจการ
นักศึกษา 

 

1.2 สงเสริมการจัด
กิจกรรมการฟนฟูอนุรักษ 
สืบสานและพัฒนา 
ศิลปวัฒนธรรมการละเลน
พื้นบานและกีฬาไทย ใหมี
การดําเนินงานไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

มีการจัดกิจกรรมการ
ฟนฟูอนุรักษสืบสาน
และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม
การละเลนพื้นบานและ
กีฬาไทยใหคงอยู 

- กิจกรรมฟนฟู 
อนุรักษ สืบสานและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมการละเลน
พื้นบานและกีฬาไทย 
- โครงการสงเสริมและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม (ไหว
ครูกระบี่-กระบอง) 

- จํานวนกิจกรรม 
- ระดับความพึง
พอใจของผูเขารวม 

3 กิจกรรม 
>3.50 

3,500.- 3,500.-    

 
 



 
 
 
 

กลยุทธ เปาหมายของกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิ

ของโครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงาน 
ขอเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจาย
จริง 

  - โครงการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี  
กิจกรรมที่ 1  
เชิญวิทยากรอภิปราย
เรื่อง “สูโลกกวางดวย
พระธรรมนําชีวิต” 

   
 
 
 

10,000.- 

 
 
 
 

10,000.- 

 
 
 
 

12 ก.ค.56 
 
 

- นักศึกษามีความรูความ
เขาใจและสามารถประกอบ
กิจกรรมทางดานศาสนาและ
พระมหากษัตริยไดอยาง
ถูกตอง 

- ควรจัดเฉพาะ
นักศึกษา 
ศิลปศาสตร
เทาน้ัน เพราะ
เปนงบประมาณ
ของคณะ 
ศิลปศาสตร 

กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมวันเขาพรรษา 
กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมวันแมแหงชาติ 

  

รวมกับฝายกิจการ
นักศึกษา 

19 ก.ค.56 
 

9 ส.ค.56 
 

1.3 เผยแพรและ
แลกเปล่ียน 
ดานศิลปวัฒนธรรม
การละเลนพื้นบานและ 
กีฬาไทย 

มีการเผยแพรและ
แลกเปล่ียนดาน
ศิลปวัฒนธรรม 
การละเลนพื้นบาน 
และกีฬาไทย 

- กิจกรรมเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม 
การละเลนพื้นบาน 
และกีฬาไทย 
- แขงขันตักปลาสวยงาม 
- แขงวัวลาน จ.เพชรบุรี 
- อบรมครูตนแบบ
การละเลนพื้นบานและ
กีฬาไทย 

- จํานวนกิจกรรม 
- ระดับความพึง
พอใจของผูเขารวม 

3 กิจกรรม 
>3.50 

รวมกับฝายกิจการ
พิเศษ 

 
 
 
 
19-30 เม.ย.56 
1-11 พ.ค.56 
5-7 มิ.ย.56 

 

  

 



 
 
 

กลยุทธ เปาหมายของกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิ

ของโครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงาน 
ขอเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจาย
จริง 

  - โครงการอนุรักษพัฒนา
ทํานุบํารุงและเสริมสราง
เอกลักษณศิลปวัฒนธรรม 
- ฉัตรมงคล 7 ชั้น  
จ.สมุทรปราการ 
- กลวยไมไทย  
จ.สมุทรสาคร 
- หนังใหญ  
จ.สมุทรสงคราม 
- ตลาดนํ้าบางหลวง  
รศ.122 จ.นครปฐม 
- พระพุทธไสยาสน  
(วัดพระนอน) จ.เพชรบุรี 

  

รวมกับฝายกิจการ
พิเศษ 

 
 
 
20-30 เม.ย.56 

 
10-15 พ.ค.56 

 
17-31 พ.ค.56 

 
1-10 มิ.ย.56 

 
13-20 มิ.ย.56 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงค     สถาบันการพลศึกษามีระบบการบรหิารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดเชิงเปาประสงค  1. ผานเกณฑการประเมินคุณภาพภายในจากตนสังกัดและไดรับการรบัรองมาตรฐานการจัดการศึกษาจากสานักงานรับรองมาตรฐาน 

    และประเมินคุณภาพการศึกษา 
2. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบติัราชการจากสานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการในระดับด ี

 

กลยุทธ เปาหมายของกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิ

ของโครงการ 
เปาหมาย

ของโครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงาน 
ขอเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

1.3 พัฒนาระบบบริหาร 
ทรัพยากรและงบประมาณ
ใหมีประสิทธิภาพ 

คณะศิลปศาสตรมี
บุคลากร ทรัพยากรและ
งบประมาณเพียงพอ
และเหมาะสมตอ 
การบริหารงาน 

1.3.1 โครงการพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากร 
สายผูสอนและสาย
สนับสนุน 
- โครงการพัฒนาอาจารย
และบุคลากรคณะ 
ศิลปศาสตร 
“เรื่องการอบรม
ปฏิบัติการเพื่อเสริมสราง
ความรูเก่ียวกับองคกร
แหงการเรียนรูและการ
จัดการความรู” 

- จํานวนรอยละ
ของบุคลากรที่
ไดรับการพัฒนา 
- ระดับความพึง
พอใจของผูเขารวม 

รอยละ 80 
 
 

>3.50 

30,000.- 29,988.50 31 ก.ค. – 
2 ส.ค.56 

- อาจารยและบุคลากรมี
ความรูความเขาใจในเรื่องการ
จัดการความรูมากยิ่งขึ้น 
- เพื่อพัฒนากรปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพและเผยแพรองค
ความรูสูสาธารณะ 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

กลยุทธ เปาหมายของกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิ

ของโครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงาน 
ขอเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

  - โครงการอบรมการ
จัดทําบทเรียนออนไลน 
(E-learning) 
 

  

รวมกับฝายวิชาการ 

8-9 ส.ค.
56 

- ผูสอนสรางบทเรียนออนไลน
ในรายวิชาที่สอน 
- เพื่อฝกปฏิบัติการใช
โปรแกรม E-learning  ของ
วิทยาเขต 

 

  - โครงการบริหารงาน
คณะศิลปศาสตร 

  

33,500.- 33,500.- 

ต.ค.55- 
ส.ค.56 

- มีวัสดุครุภัณฑในการ
บริหารงานคณะศิลปศาสตร 
- การบริหารงานคณะเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

 

  - กิจกรรมพัฒนาดาน
กายภาพและส่ิงแวดลอม 
- โครงการพัฒนางาน
อาคารสถานที่ 

  
รวมกับฝายบริหาร 

 

ต.ค.55 – 
ก.ย.56 

  

  -  โครงการสัมมนาเพื่อ
ทบทวนและประ 
เมินแผนยุทธศาสตร 
คณะศิลปศาสตร 

- จํานวนผูเขารวม
สัมมนา 
- จํานวนแผนที่
จัดทํา 

9 คน 
 

1 แผน 

6,000.- 2,700.- 18 มิ.ย.56 - คณะมีการประเมินและ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร 
- มีการประเมินการดําเนินงาน
และนําผลไปพัฒนาปรับปรุง
การบริหารงานของ 
คณะศิลปศาสตรตอไป 

 

  - โครงการประกาศเกียรติ
คุณบุคลากรผูมีผลงาน
ดีเดน 

- จํานวนผูไดรับ
การประกาศ
เกียรติคุณ 

1 คน 2,000.- - มี.ค.56 ยังไมไดดําเนินการ  

 
 



 
 
 
 

กลยุทธ เปาหมายของกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิ

ของโครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของการ
ดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

1.4 พัฒนาระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารใหทันสมัย 
สามารถนาไปใชในการ 
บริหารจัดการและการ 
ตัดสินใจ 

มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสารที่ทันสมัย
สามารถนําไปใชในการ
บริหารจัดการและ
ตัดสินใจ 

- โครงการพัฒนา 
ดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศและ 
การส่ือสาร 
- โครงการจัดระบบขอมูล
พัฒนาเว็บไซต 
คณะศิลปศาสตร 

- จํานวนดาน 
- ระดับความพึง
พอใจของ
ผูใชบริการ 

- 4 ดาน 
>3.50 

5,000.- 5,000.-    

1.5 พัฒนาระบบการ 
จัดการความรูสูการ 
ปฏิบัติและเผยแพรสู 
สาธารณชน 

มีการพัฒนาพัฒนา
ระบบการจัดการความรู
สูการ 
ปฏิบัติและเผยแพรสู 
สาธารณชน 

- โครงการจัดการความรู - จํานวนองค
ความรู 
- ระดับความพึง
พอใจของบุคลากร
ภายในและ
ภายนอก 

2 เรื่อง 
>3.50 

20,000.- 20,000.- ก.ค. – 
ก.ย.56 

- เพื่อจัดการความรูดานการ
วิจัยดานการจัดทําผลงาน
วิชาการดานบริหารจัดการ 
- เพื่อพัฒนาการจัดการ
ความรูของอาจารยและ
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร 

 

  - โครงการจัดการความรู
รวมกับคณะศึกษาศาสตร
เรื่อง “แนวทางการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา TQF” 

    27-28 
ส.ค.56 

  

 
 
 
 



 
 
 

กลยุทธ เปาหมายของกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิ

ของโครงการ 
เปาหมาย

ของโครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงาน 
ขอเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

1.6 สงเสริมการส่ือสาร 
องคกรและการ
ประชาสัมพันธเชิงรุก 
ใหมีประสิทธิภาพ 

เพื่อเผยแพรขอมูล
ขาวสารและ
ประชาสัมพันธ 
คณะศิลปศาสตร 

- โครงการประชาสัมพันธ
คณะศิลปศาสตร 
 
 
- โครงการจัดระบบขอมูล
พัฒนาเว็บไซต 
คณะศิลปศาสตร 

- จํานวนส่ือ
ประชาสัมพันธ 
- รอยละของ
ชุมชนที่รูจัก 
คณะศิลปศาสตร 

2 ชองทาง 
 

รอยละ 80 

6,000.- 
 
 
 
 

5,000.- 
 
 

6,000.- 
 
 
 
 

5,000.- 

ต.ค.55 – 
ก.ย.56 

 
 
 

ต.ค.55 – 
ส.ค.56 

  

- โครงการประชาสัมพันธ   รวมกับฝายบริหาร ต.ค.55 – 
ก.ย.56 

1.7 พัฒนาระบบและกลไก 
การบริหารงานใหมี 
ประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับการประกัน
คุณภาพ 
การศึกษา 

มีการดําเนินงานและ
การบริหารงานอยางมี
ประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- โครงการพัฒนา 
ระบบและกลไก 
การบริหารงานที่ 
สอดคลองกับการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ สมศ.และ
ก.พ.ร. 
- โครงการบริหารงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
คณะศิลปศาสตร 

- จํานวนกิจกรรม 
- ระดับความพึง
พอใจ 

1 ครั้ง 
>3.50 

30,000.- 30,000.- 31 ส.ค.- 
1 ก.ย.56 

- เพื่อสงเสริมความรูความ
เขาใจเก่ียวกับระบบและกลไก
การดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
- เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ
ระหวางสถาบัน 

 

 

 

 



 

รายงานผลการปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556 
คณะศึกษาศาสตร สถาบันการพลศึกษา วทิยาเขตสมุทรสาคร 

 

ยุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแกนักศึกษาทางดานพลศึกษา กีฬา นันทนาการ และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ เพื่อใหเปนผูสําเรจ็การศึกษา 
                     ที่พึงประสงคของสังคม 
เปาประสงคท่ี 1  -  
เปาประสงคท่ี 2 บัณฑิตทางดานพลศึกษา กีฬา นันทนาการ และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รวมทั้งคุณลักษณะ 
                     ที่พึงประสงคตรงตามความตองการของสังคมและสอดคลองกับอัตลักษณและเอกลักษณของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร  
ตัวชี้วัดเชิงเปาประสงค  1. จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาในระดับปรญิญา 

2. รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทํา/ประกอบอาชีพอสิระ/ศึกษาตอภายใน 1 ป 
3. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  

 

กลยุทธที่ 
 

เปาหมาย 
ของกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของ 

โครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

2.1 พัฒนานักศึกษา
ใหมีคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดับอุดม 
ศึกษารวมทั้ง
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคตรงตาม
ความตองการของ
สังคมและสอดคลอง
กับอัตลักษณและ
เอกลักษณของ 
สพล.สค. 

นักศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร 
เปนผูมีคุณภาพ 
ตามกรอบมาตรฐ าน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รวมท้ังคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคตรงตามความ
ตองการของสังคมและ
สอดคลองกับอัตลักษณ 
และเอกลักษณของ 
สถาบันการพลศึกษา  
วิทยาเขตสมุทรสาคร 

โครงการ อบรมเชิ ง
ปฏิบัติการวิธีสอนวาย
นํ้าเพื่อการประกอบ
อาชีพ  

- จํานวนนักศึกษาที่
ผานการอบรม 

30 คน 20,000.- 20,000.- 7-25 ม.ค.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 



 
 
 

กลยุทธที่ 
 

เปาหมาย 
ของกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชีวั้ดผลสัมฤทธ์ิของ 

โครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

2.1 พัฒนานักศึกษา
ใหมีคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดับอุดม 
ศึกษารวมทั้ง
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคตรงตาม
ความตองการของ
สังคมและสอดคลอง
กับอัตลักษณและ
เอกลักษณของ 
สพล.สค. 

นักศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร 
เปนผูมีคุณภาพ 
ตามกรอบมาตรฐ าน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รวมท้ังคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคตรงตามความ
ตองการของสังคมและ
สอดคลองกับอัตลักษณ 
และเอกลักษณของ 
สถาบันการพลศึกษา  
วิทยาเขตสมุทรสาคร 

โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาควิชา
สุขศึกษา 

- จํานวนผูเขารวม 
พัฒนา 
- จํานวนความรู 
ทักษะที่เพิ่มขึ้น 

200 คน 
 

รอยละ 25 

20,000.- 24,950.68 1,5,12 ก.ค.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

2.2 พัฒนาหลักสูตร
ใหเปนไปตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาและ 
วิชาชีพ 

พัฒนาหลักสูตร 
คณะศึกษาศาสตรให 
เปนไปตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาและ 
วิชาชีพ 

-        

 
 
 
 
 



 
 
 

กลยุทธที่ 
 

เปาหมาย 
ของกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของ 

โครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

  โครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการทักษะ 
การตัดสินกีฬา 

- จํานวนนักศึกษาที่
ผานการอบรม 

40 คน 50,000.- 50,000.- 18-20 ส.ค.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

โครงการฝก 
ประสบการณวิชาชีพ
ครู 1 

- จํานวนนักศึกษาที ่
ผานการฝก 
ประสบการณ 
- ทัศนคติของ 
นักศึกษา 
- ระดับความพึงพอใจ 

60 คน 
 
 
ดี 
 

>3.51 

60,000.- 59,733.97- 31 พ.ค.-ก.ย.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

โครงการฝก 
ประสบการณวิชาชีพ
ครู 2 

- จํานวนนักศึกษาที ่
ผานการฝก 
ประสบการณ 

30 คน 40,000.- 36,195.30- 31 พ.ค.-ก.ย.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

โครงการอบรมเชิง 
ปฏิบัติการสงเสริมและ 
พัฒนาทักษะความ 
เปนครู 

- จํานวนผูเขารวม 
กิจกรรม 
- ระดับความรู  
ทัศนคติตอวิชาชีพครู 

150 คน 
 
ดี 

20,000.- 19,800.- มี.ค.-ส.ค.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

โครงการสงเสริม 
คุณธรรมจริยธรรม 
นําบัณฑิต 

- จํานวนนักศึกษา 
ที่เขารวม 
- ระดับความรู ความ
เขาใจตอคุณธรรม 

120 คน 
 

รอยละ 80 

15,000.- 14,751.19- มิ.ย.-ก.ย.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 



 
 
 

กลยุทธที่ 
 

เปาหมาย 
ของกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของ 

โครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

  โครงการจัดตั้งหอง 
จริยธรรม  
คณะศึกษาศาสตร 

- จํานวนหองที่จัดทํา 1 หอง 10,000.- 9,951.- ม.ค.-ก.ย.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

โครงการอบรมวิชา 
ผูกํากับลูกเสือสามัญ
รุนใหญ 

- จํานวนนักศึกษา 
ที่ผานเกณฑการ 
ประเมิน 

120 คน 20,000.- 19,915.76- 10-12 ส.ค.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

โครงการอาสาพัฒนา
สโมสรโรทาแรคท  
คณะศึกษาศาสตร 

- จํานวนนักศึกษาที่
เขารวม 

200 คน 10,000.- 9,820.- 1-30 ก.ค.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

โครงการพัฒนางาน
แนะแนวการศึกษา 

- จํานวนครั้งของการ
จัดกิจกรรมแนะแนว 

10 ครั้ง 10,000.- 9,846.14 1-30 ก.ย.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

โครงการปฐมนิเทศ 
นักศึกษา 

- จํานวนนักศึกษาที่
เขารวม 

120 คน  20,000.- 19,676.85- 27-28 มิ.ย.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

 
 



 
 
 

กลยุทธที่ 
 

เปาหมาย 
ของกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของ 

โครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

  โครงการสนับสนุน 
กิจกรรมสโมสร 
นักศึกษา 

- จํานวนนักศึกษาที่
เขารวม 

300 คน 30,000.- 30,000.- 1-30 ก.ย.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

โครงการสงเสริม 
กิจกรรมสโมสร 
นักศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร 

- จํานวนนักศึกษาที่
เขารวมกิจกรรม 

200 คน 60,000.- 60,000.- 22-24 ก.พ.56 
2 มี.ค.56 

 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

โครงการศิษยเกา 
สัมพันธ  

- จํานวนศิษยเกาที ่
เขารวม 

50 คน 10,000.- 10,000.- 1-2 ก.พ.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

โครงการปจฉิมนิเทศ 
นักศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร 

- จํานวนนักศึกษาที่
เขารวม 

30 คน 15,000.- 14,822.50- 27-28 ก.พ.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

โครงการอบรมผูนํา 
นันทนาการ 

- จํานวนนักศึกษาที่
เขารวมกิจกรรม 

150 คน 20,000.- 20,000.- 26-27 ส.ค.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

 
 



 
 
 

กลยุทธที่ 
 

เปาหมาย 
ของกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของ 

โครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

  โครงการภูมิปญญา 
ไทยกับความเปนครู 

- จํานวนนักศึกษาที่
เขารวมกิจกรรม 

120 คน 10,000.- 9,932.98- ธ.ค.55-ก.พ.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

โครงการอบรมเพื่อ 
พัฒนาชีวิตแบบ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

- จํานวนนักศึกษาที่
เขารวมกิจกรรม 

120 คน 10,000.- 10,000.- ธ.ค.55-ม.ค.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

2.3 พัฒนา 
อาจารยให 
สามารถ 
ปฏิบัติงานไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ 

คณาจารยของ 
คณะศึกษาศาสตร 
มีความรู ทักษะ  
สามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมการพัฒนา 
คณาจารยดานการ 
วิจัยและการเรยีน 
การสอน 

- จํานวนคณาจารยที่
ไดรับการพัฒนา 

12 คน - - - -  

2.4 สนับสนุนการ
จัดหาส่ือ/ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี
ทางการ 
ศึกษาที่ทันสมัย 
และเพียงพอ 

จัดหาส่ือ/ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่
ทันสมัยและ 
เพียงพอ 

โครงการพัฒนา 
เทคโนโลยีเพื่อ 
การเรียนการสอน 

- จํานวนคอมพิวเตอร
พกพาที่จัดซ้ือ 

4 ชุด 100,000.- 99,470.- 1-30 ธ.ค.55 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

โครงการผลิตตํารา - จํานวนตําราที่ผลิต 
- จํานวนเลม/ 
ตอรายวิชา 

3 วิชา 
20 เลม 

20,000.- 19,750.- 20 ธ.ค.55 
20 ก.ย.56 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

 



 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2    การพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพดานกฬีาสูความเปนเลิศ 
เปาประสงค    นักศึกษามีศักยภาพในการแขงขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ 
ตัวชี้วัดเชิงเปาประสงค  1. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมการแขงขันกีฬาในระดับชาติและนานาชาติ 

2. จํานวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันกีฬาในระดับชาติและนานาชาติ 
 

กลยุทธที่ 
 

เปาหมาย 
ของกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของ 

โครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

1.1 จัดหาและ 
พัฒนาผูฝกสอน 
กีฬาทัง้ในประเทศ 
และตางประเทศ 
1.2 สรางและพัฒนา 
ทักษะความ 
สามารถดานการกีฬา
ของนักศึกษา 
สูความเปนเลิศ 

มีผูฝกสอนกีฬาเพื่อ 
พัฒนานักกีฬาสู 
ความเปนเลิศ 
นักศึกษามีทักษะ 
ความสามารถดาน 
กีฬาสูความ 
เปนเลิศ 

        

กิจกรรมสงเสริม 
นักศึกษาใหมีทักษะ 
ความสามารถด าน
กีฬาสูความเปนเลิศ 

- จํานวนนักศึกษาที่มี
ทั ก ษ ะ กี ฬ า ที่ ผ า น
เกณฑการเปนนักกีฬา
ของศูนย 

5 คน - - -   

1.3 สงเสริม 
นักศึกษาเขารวม 
การแขงขันใน 
ระดับชาติและ 
นานาชาต ิ

มีนักศึกษาเขารวม 
แขงขันกีฬาใน 
ระดับชาติและ 
นานาชาติเพิ่มขึ้น 

กิจกรรมสง เสริม ให
นักศึกษาเขารวม 
แขงขันกีฬาใน 
ระดับชาติและ 
นานาชาต ิ

- จํานวนนักศึกษาที่ได
เขารวมแขงขันกีฬา
ระดับชาติ/นานาติ 

5 คน - - -   

 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3   การสงเสรมิและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัยและการสรางนวัตกรรม ดานพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตรการกีฬาและ 
 วิทยาศาสตรสุขภาพ 

เปาประสงค   ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีส่ามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาสังคม 
ตัวชี้วัดเชิงเปาประสงค   จํานวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับการเผยแพรและ/หรือนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรอืพัฒนาสังคม 

 

กลยุทธที่ 
 

เปาหมาย 
ของกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของ 

โครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

1.1 พัฒนาระบบ 
และกลไกการ 
บริหารงานวิจัย 
และนวัตกรรมใหมี 
การดํ า เ นิน งานได
อยางมี 
ประสิทธิภาพ 

คณะศึกษาศาสตร มี
ระบบและกลไกการ
บริหารงานวิจัยและ 
นวัตกรรมที่มี 
ประสิทธิภาพ 

โครงการสงเสริมและ 
พัฒนาพันธกิจของ 
งานวิจัย 

- จํานวนครั้งของการ
จัดเสวนา 
- จัดซ้ือวัสด ุ

2 ครั้ง  
 

3 รายการ 

20,000.- 18,157.90- 28 พ.ย.55-20 
ส.ค.56 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

โครงการวิจัยแนว 
ปฏิบัติที่ดีในการ 
ประกันคุณภาพ 

- จํานวนรายงานการ
วิจัย 

30 เลม 50,000.- 49,806.- 28 พ.ย.55-20 
ส.ค.56 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

โครงการวิจัยติดตาม 
และประเมิน 
ประสิทธิภาพการ 
บริการวิชาการ 
แกสังคม 

- จํานวนรายงานการ
วิจัย 

40 เลม 50,000.- 39,488.- 28 พ.ย.55-20 
ส.ค.56 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

โครงการวิจัยเพื่อ 
พัฒนาการเรียน 
การสอน 

- จํานวนรายงานการ
วิจัย 

20 เลม 10,000.- 10,000.- 3 ธ.ค.55-30 
เม.ย.56 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

 



 
 
 

กลยุทธที่ 
 

เปาหมาย 
ของกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของ 

โครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

1.1 พัฒนาระบบ 
และกลไกการ 
บริหารงานวิจัย 
และนวัตกรรมใหมี 
การดําเนินงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

คณะศึกษาศาสตรมี
ระบบและกลไกการ
บริหารงานวิจัยและ 
นวัตกรรมที่มี 
ประสิทธิภาพ 

โครงการศึ กษา วิจัย
ติ ด ตามผลคุณภ าพ
บัณฑิต  
คณะศึกษาศาสตร 

- จํานวนรายงานการ
วิจัย 

20 เลม 10,000.- 10,000.- ส.ค.-ก.ย.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

โครงการวิจัยการเฝา
ระวังพฤติกรรมเส่ียง
ทางเพศของเยาวชน
ในสถานศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร  
(ระยะ 2) 

- จํานวนรายงานการ
วิจัย 

30 เลม 66,500.- 65,900.80- 28 พ.ย.55-20 
ก.ย.56 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

1.2 พัฒนา 
บุคลากรใหมี 
ประสิทธิภาพดาน 
การวิจัยและ 
นวัตกรรมใหสูงข้ึน 
อยางตอเนื่อง 

บุคลากร มีความรู
และทักษะการทํ า
วิจัยเพิ่มขึ้น 

กิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรดานวิจัย 

- จํานวนบุคลากรที่
เขารวมกิจกรรม 

12 คน - - - บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

1.3 สงเสริมและ 
สนับสนุนการสราง 
เครือขายความ 
รวมมือดานการ 
วิจัยและนวัตกรรม 
กับหนวยงาน 
ภายนอกท้ังในและ 
ตางประเทศ 

- กิจกรรมสงเสริมและ 
ส นับส นุนการสร า ง
เครือขายความรวมมือ
ดานการวิจัย 

- จํานวนหนวยงาน 
ที่เขารวมวิจัย 

1 หนวยงาน - - - บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

 



 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4   การสงเสรมิและสนับสนุนการใหบรกิารทางวิชาการ กีฬา และอาคารสถานที่แกสังคม 
เปาประสงค    เปนองคกรที่ใหบริการทางวิชาการ กีฬา และอาคารสถานที่แกสังคมอยางมปีระสทิธิภาพ 
ตัวชี้วัดเชิงเปาประสงค   1. จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการแกสงัคม 

2. จํานวนผูรับบรกิาร 
3. ระดับความสําเรจ็ของการใหบรกิารวิชาการแกสังคม 

 

กลยุทธที่ 
 

เปาหมาย 
ของกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของ 

โครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

1.1 พัฒนาระบบ 
และกลไกการ 
ใหบริการวิชาการ 
และอาคารสถานที ่
ตามความตองการ 
ของสังคม 

1. มีระบบและกลไก
การใหบริการ 
วิชาการและ 
อาคารสถานที่มี 
ประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับความ 
ตองการของสังคม 

โครงการพัฒนาระบบ 
การบริการวิชาการ 
แกสังคม 

- จํานวนครั้งที่จัด 
ประชุม 
- วัสด ุ

2 ครั้ง 
 

5 รายการ 

10,000.- 9,883.- 1 มี.ค.-30 มิ.ย.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

1.2 สงเสริมการ 
บูรณาการการ 
บริการวิชาการ 
กีฬาและอาคาร 
สถานที่กับ 
การ เรี ยนการสอน
และการวิจัย  

มีการบูรณาการการ
ใหบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนและ 
การวิจัย รอยละ 100 

โครงการสงเสริมและ 
พัฒนาความเขมแข็ง
ของชุมชนอยางยั่งยืน 

- จํานวนผูเขารวม 
กิจกรรม 

50 คน 20,000.- 19,800.- 5-9 ก.พ.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

 
 
 
 



 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5   การสงเสรมิและสนับสนุนการทะนุบํารงุศิลปวัฒนธรรม การละเลนพื้นบานและกีฬาไทย 
เปาประสงค    เปนแหลงเรียนรู ฟนฟ ูอนุรักษ สืบสาน พัฒนาและเผยแพร ศิลปวัฒนธรรม การละเลนพื้นบานและกีฬาไทยอยางตอเน่ือง 
ตัวชี้วัดเชิงเปาประสงค  1. จํานวนผลงานดานการฟนฟ ูอนุรักษ สบืสาน พัฒนาและเผยแพร ศิลปวัฒนธรรม การละเลนพื้นบานและกีฬาไทย 

2. ระดับความพึงพอใจตอการบริการของแหลงการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม การละเลนพื้นบานและกีฬาไทย 
 

กลยุทธที่ 
 

เปาหมาย 
ของกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของ 

โครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

1.1 พัฒนาระบบ 
และกลไกการ 
ทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรมให 
มีประสิทธิภาพ 

มีระบบและกลไกการ 
ทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรม  
การละเลนพื้นบาน  
กีฬาไทย ใหมี 
ประสิทธิภาพ 

-        

1.2 สงเสริมการจัด 
กิจกรรมฟนฟ ู
ศิลปวัฒนธรรม  
การละเลนพื้นบาน 
กีฬาไทย ใหมี 
ประสิทธิภาพ 

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
การละ เลนพื้ นบ าน
และกีฬาไทย ไดรั บ
การฟนฟู อนุรักษ สืบ
สานและพัฒนา 
ใหคงอยู  

โครงการสงเสริมและ
ทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
(ไหวครูกระบี่กระบอง) 

- จํานวนนักศึกษาที่
เขารวมกิจกรรม 

500 คน 25,000.- 25,000.- 1-30 ก.ย.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

1.3 เผยแพรและ 
แลกเปล่ียนดาน 
ศิลปวัฒนธรรม  
การละเลน 
พื้นบานและ 
กีฬาไทย  

ศิลปวัฒนธรรม  
การละเลน 
พื้นบาน และกีฬา 
ไทย ไดรับการ 
เผยแพรและ 
แลกเปล่ียน 

-        

 



 
 

ยุทธศาสตรท่ี 6   การพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงค    สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร มีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมปีระสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดเชิงเปาประสงค  1. ผานเกณฑการประเมินคุณภาพภายในจากตนสังกัดและไดรับการรบัรองมาตรฐานการจัดการศึกษาจากสานักงานรับรองมาตรฐาน 

             และประเมินคุณภาพการศึกษา 
2. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบติัราชการจากสํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการในระดับดี 

 

กลยุทธที่ 
 

เปาหมาย 
ของกลยทุธ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของ 

โครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

1.1 สงเสริมการ 
บริหารตามหลัก 
ธรรมาภิบาลเพื่อ 
เปนองคกรที่มี 
คุณภาพ 

คณะศึกษาศาสตร มี
การบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 
เปนองคกรที่มี 
คุณภาพ 

กิจกรรมพัฒนา 
ผูบริหาร 
คณะศึกษาศาสตร 

- จํานวนผูบริหารที่ 
ไดรับการพัฒนา 
 

1 คน 
 

- - -   

1.2 พัฒนา 
โครงสรางองคกร 
และเพื่อใหการ 
ปฏิบัติงานบรรลุ 
ตามเปาหมายของ 
สถาบันการ 
พลศึกษา 
การบริหาร 

คณะศึกษาสาสตร มี
โครงสรางองคกรที่ มี
ประสิทธิภาพ 
ความรู 

-        

 
 
 
 



 
 
 

กลยุทธที่ 
 

เปาหมาย 
ของกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของ 

โครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

1.3 พัฒนาระบบ 
บริหารทรัพยากร 
และงบประมาณ 
ใหมีประสิทธิภาพ 

คณะศึกษาศาสตร 
มีบุคลากร 
ทรัพยากรและ 
งบประมาณ 
เพียงพอและ 
เหมาะสมตอการ 
บริหารงาน 

โครงการสัมมนาเพื่อ
ประ เ มินและ จัดทํ า
แผนยุทธศาสตร 
คณะศึกษาศาสตร 

- จํานวนผูเขารวม
สัมมนา 
- จํานวนแผนที่จัดทํา 

17 คน 
 

1 แผน 

15,000.- 14,999.82- 27 พ.ย.55-20 
ส.ค.56 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

โครงการพัฒนา 
คณาจารย 
คณะศึกษาศาสตร 

- จํานวนบุคลากรที่
รวมพัฒนา 

16 คน 50,000.- 49,969.60- พ.ย.55-28 ก.พ.
56 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

โครงการประกาศ 
เกียรติคุณบุคลากรผูมี 
ผลงานดีเดน 

- จํานวนผู ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณ 

3 คน 10,000.- 10,000.- มี.ค.-ก.ค.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

1.4 พัฒนาระบบ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการส่ือสารให
ทันสมัยสามารถ 
นําไปใชในการ 
บริหารจัดการและ              
การตัดสินใจ 

มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการส่ือสารให
ทันสมัยสามารถ 
นําไปใชในการ 
บริ หา ร จั ดการ และ              
การตัดสินใจ 

โครงการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูล 

- ระดับความพึง 
พอใจตอการใชระบบ 

>3.51 10,000.- 5,000.- 1-30 ก.ย.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

1.5 พัฒนาระบบการ 
จัดการความรูสูการ 
ปฏิบัติและเผยแพร            
สูสาธารณชน 

มีระบบการ 
จัดการความรูสูการ 
ปฏิบัติ และเผยแพร               
สูสาธารณชน 

โครงการจัดการ 
ความรู 

- จํานวนองคความรูที่
จัดทํา 
- ระดับความรูที่ 
เพิ่มขึ้น 

2  
 

รอยละ 50 

40,000.- 39,500.- 27 พ.ค.-20 ก.ย.
56 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

 
 



 
 
 

กลยุทธที่ 
 

เปาหมาย 
ของกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของ 

โครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

1.6 สงเสริมการ
ส่ือสารองคกรและ
การประชาสัมพันธ 
เชิงรุกใหมี 
ประสิทธิภาพ 

มีระบบการส่ือสาร
และการ
ประชาสัมพันธ 
เชิงรุกใหมี 
ประสิทธิภาพ 

โครงการ 
ประชาสัมพันธ  
คณะศึกษาศาสตร 

- จํานวนส่ือที่จัดทํา 
- จํานวนครั้งของ 
กิจกรรมที่เผยแพร 

2 ชิ้น 
 

10 ครั้ง 
 

20,000.- 2,000.- 1-30 ก.ย.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

1.7 พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารงาน
ใหมี 
ประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับการ
ประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร มี
ระบบและกลไกการ 
บริหารงานที่มี 
ประสิทธิภาพผาน 
การประเมิน 
คุณภาพการศึกษา 

โครงการพัฒนาการ 
บริหารงาน 
คณะศึกษาศาสตร 

- จํานวนครั้งของการ
จัดประชุม 
- จํานวนวัสดุ / 
อุปกรณ 

8 ครั้ง 
 

20 รายการ 

30,000.- 29,194.22- มิ.ย.-ส.ค.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

โครงการพัฒนาการ 
บริหารงานวิชาการ 
คณะศึกษาศาสตร 

- จํานวนครั้งการ 
สัมมนาวิชาการ 
- จํานวนวัสด ุ

2 ครั้ง 
 

10 รายการ 

20,000.- 19,980.40- ส.ค.-ก.ย.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

โครงการประกัน 
คุณภาพการศึกษา 

- จํานวนครั้งการขจัด
ประชุม 
- จํานวนรายงานการ
ประเมินตนเอง 

3 ครั้ง 
 

50 เลม 

40,000.- 39,751.37- ธ.ค.55-เม.ย.56 บรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การสงเสรมิและสนับสนุนความรวมมือทางวิชาการและกีฬา กับประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน 
เปาประสงค    มีความรวมมือทางวิชาการดานพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตรการกีฬา วิทยาศาสตรสุขภาพ การละเลนพื้นบาน กีฬาไทยและกีฬาพื้นเมือง  

                            ในกลุมประชาคมอาเซียน 
ตัวชี้วัดเชิงเปาประสงค    จํานวนกิจกรรม/โครงการความรวมมือกบัหนวยงานตางๆในระดับภูมิภาคอาเซียน ดานพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตรการกีฬา 

                       วิทยาศาสตรสุขภาพ การละเลนพื้นบาน กีฬาไทยและกีฬาพื้นเมือง 
 

กลยุทธที่ 
 

เปาหมาย 
ของกลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของ 

โครงการ 
เปาหมายของ

โครงการ 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสัมฤทธ์ิของ 
การดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนา ไดรับ ใชจายจริง 

1.1 พัฒนา 
ศักยภาพนักศึกษา 
และบุคลากรใหมี 
ความพรอมเพื่อ 
เขาสูประชาคม 
อาเซียน 

นักศึกษาและ 
บุคลากรมี 
ศักยภาพและมี 
ความพรอมเพื่อ 
เขาสูประชาคม 
อาเซียน 

-        

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ท ี 1 
 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแก่นักศึกษาทางด้านพลศึกษา   

กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา  และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

เพือให้เป็นผู้สําเร็จการศึกษาทีพึงประสงค์ของสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ท ี 2 
 

การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ท ี 3 
 

การส่งเสริมและสนับสนุนการเพิมขีดความสามารถด้านการวิจัย 

และการสร้างนวัตกรรมด้านพลศึกษา  กีฬา  นันทนาการ   

วิทยาศาสตร์การกีฬา  และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ท ี 4 
 

การส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ กีฬา 

และอาคารสถานทีแก่สังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ยุทธศาสตร์ท ี 5 
 

การส่งเสริมและสนับสนุนการทะนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพืนบ้าน  

และกีฬาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ยุทธศาสตร์ท ี 6 
 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ท ี 7 
 

การส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและกีฬากับประเทศ 

ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


