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บุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งคณะวิทยาการ
สุขภาพและการกีฬา ใด้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุม ทุกสาย
งาน ซึ่งประกอบด้วย สายวิชาการ และสายสนับสนุน โดยคณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณทั้งในส่วนของ
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เพ่ือสนับสนุน การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ 
อาทิ การประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน ทั้งในส่วนที่คณะฯ และหน่วยงานภายในคณะฯ เป็นผู้จัด รวมทั้ง
สนับสนุนงบประมาณให้บุคลากรได้มีโอกาสเดินทางไป เข้าร่วมประชุมสัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน (ในประเทศ/
ต่างประเทศ) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ตามค าสั่งคณะคณะ
วิทยาการสุขภาพและการกีฬา  มีแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจ วิสัยทัศน์
และวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งจะสนับสนุนเป้าหมายของการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร และ
พัฒนาการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน มีจิตส านึกต่อหน้าที่ และมีความภักดีต่อองค์กร ผลที่ได้รับจากการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรจะ
ชว่ยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและพัฒนา ศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ทันต่อกระแสของความเปลี่ยนแปลง
ในด้านต่าง ๆ และจะช่วยให้การด าเนินงาน ในพันธกิจต่าง ๆ สามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ในภาวะวิกฤติ
ด้านอัตราก าลังคนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ภายใต้เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการของคณะ
วิทยาการสุขภาพและการกีฬา ในด้านที่มุ่งหวังให้บุคลากร ของคณะฯ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึนและ
มีดุลยภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการประจ าคณะวิทายการสุขภาพและการกีฬา มีมติให้
สามารถปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการประจ าปี ได้ตามบริบทที่เปลี่ยนไปในระหว่างปีได้  เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุด
กับคณะฯ  
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หลักการและเหตุผล 

การแข่งขันขององค์กรในยุคปัจจุบันที่มุ่งเน้นการสร้างความได้เปรียบด้านเงินลงทุน  และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ อาจไม่ใช่แนวทางที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรได้ตลอดไป เนื่องจากการแสวงหา 
แหล่งเงินลงทุนสามารถหาได้ไม่ยาก รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็เป็นสิ่งที่สามารถ 
สร้างเลียนแบบหรือดัดแปลง ปรับปรุงหรือแก้ไขให้ทันสมัยได้ตลอดเวลาเช่นกัน ดังนั้น จะเห็นได้ว่าองค์กร 
ส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะให้ความส าคัญกับการ “สร้างคน” เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน องค์กรใด 
ที่สามารถสร้างและพัฒนาศักยภาพของคน รวมทั้ง “สร้างความภักดีต่อองค์กรให้เกิดกับคนได้” องค์กรนั้น 
จะประสบผลส าเร็จในการบริหารจัดการและบรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างยั่งยืน  

การพัฒนา “ความรู้ความสามารถ” บุคลากรขององค์กรเป็นสิ่งที่ต้องด าเนินไปอย่างมีระบบ กลไกที่
มีประสิทธิภาพ มีการสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการติดตามประเมินผล แผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้ทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูง มีความสามารถ ในการเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ ๆ อย่างรวดเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน ตลอดจนสามารถปฏิบัติงาน ให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ได้ให้ความส าคัญกับกระบวนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ทุกระดับ  มีการพัฒนากลไกสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถที่จ าเป็นและส่งผล
ต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลการท างาน ในขณะเดียวกัน คณะฯ ยังให้ความส าคัญในเรื่องการสร้าง 
ดุลยภาพชีวิตที่ดีร่วมกับการท างานอย่างมีความสุขของบุคลากรด้วย ดังนั้น การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
จึงได้มีการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ของคณะฯ 
โดยแบ่งหัวข้อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลออกเป็น 3 ด้าน คือ   

1. การพัฒนาสมรรถนะในการบริหาร(ManagerialCompetency)  
2. การพัฒนาสมรรถนะตามต าแหน่งงาน (Functional Competency)  
3. การพัฒนาสมรรถนะเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์(Vision competency) อันรวมถึง สมรรถนะหลัก 

(Competency) ด้วย 
 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้กระบวนการพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มีเป้าหมายและทิศทาง

ชัดเจนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะฯ  
2. เพ่ือให้บุคลากรทุกสายงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลส าเร็จขององค์กร 

และเพ่ือให้บุคลากรมีโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง  
3. เพ่ือสร้างดุลยภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงาน บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ  
4. เพ่ือให้กระบวนการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพ  
5. เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณต่อไป 
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แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ระยะ 5 ปี  
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2568) 

ปรัชญา      
ปัญญา จริยธรรม น าทักษะปฏิบัติ พัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิต           

ปณิธาน  
            คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาได้น้อมน าพระราชด ารัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชนก เป็นปณิธานในการด าเนินงานตั้งแต่ก่อตั้งคณะฯ สืบมาจนปัจจุบัน 
 
“ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และ เกียรติยศ 
จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพย์ไว้ให้บริสุทธิ์”  
 
วิสัยทัศน์ 
 

เป็นคณะระดับแนวหน้าด้านนวัตกรรมสังคมทางสุขภาพและการกีฬาภายในปี 2568 
The front tier faculty on social innovation in health and sports science by 2025 

           
        นวัตกรรมสังคมทางสุขภาพและการกีฬา (Social Innovation in Health and Sports Science) 
หมายถึง การประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ วิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาสุขภาพและการกีฬา        
การเป็นผู้ประกอบการ อันน าสู่คุณภาพชีวิตและสันติสุข (นวัตกรรมสังคม  แบ่งเป็น  3 ระดับ คือ 1. ระดับสร้าง
งานวิจัย นวัตกรรมหรือต้นแบบ  2. ถ่ายทอด/ขยายผล  3. สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก) 
 

แนวหน้า  หมายถึง  เป็นแนวหน้าของประเทศ ที่มีคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 8 ตัวชี้วัดของคณะ
นวัตกรรมสังคมทางสุขภาพและการกีฬา เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่าระดับ 4  (ตัวชี้วัด 8  ตัว) 

1. นิสิตและบัณฑิตท่ีเป็นผู้ประกอบการทางสุขภาพและการกีฬา 
2. รางวัลผู้ประกอบการ/นวัตกรรมสังคมทางสุขภาพและการกีฬา 
3. งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกส าหรับการสร้างผู้ประกอบการ และนวัตกรสังคมทางสุขภาพ 
4. บุคลากรที่ใช้ความเชี่ยวชาญเพ่ือส่งเสริมภาคธุรกิจ   อุตสาหกรรม งานภาคราชการ หรือ            

การสร้างนวัตกรรมสังคมทางสุขภาพและการกีฬา (Talent mobility) 
5. ระบบนิเวศน์เพ่ือเร่งสร้างผู้ประกอบการ และนวัตกรรมสังคมทางสุขภาพและการกีฬา 
6. โปรแกรม/หลักสูตรเฉพาะส าหรับพัฒนานวัตกรรมสังคม/ผู้ประกอบการทางสุขภาพและ           

การกีฬา 
7. งบประมาณส าหรับการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการของคณะฯ 
8.   ความร่วมมมือในการพัฒนานวัตกรสังคม/ผู้ประกอบการกับภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ และ           

ภาคราชการ (Faculity- Industry & Community linkage) 
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ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ 
จ านวนนวัตกรรมสังคม/ผู้ประกอบการทางสุขภาพและการกีฬา  และจ านวนทรัพย์สินทางปัญญาที่

จดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร  
 
พันธกิจ (MARE) 

1. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคน ที่มีสมรรถนะตามศาสตร์เฉพาะ และด้านวัตกรรมสังคม/
ผู้ ป ร ะ ก อบ ก า ร ท า ง สุ ข ภ า พแ ล ะก า ร กี ฬ า  Produce manpower equipping with professional 
competency and core competency of social innovation / enterprenuer in health and sports 
science (M) 

2. บริการวิชาการ เพ่ือถ่ายทอดนวัตกรรมสังคมและการร่วมพัฒนาผู้ประกอบการทางสุขภาพและ
การกีฬา Provide academic services to transfer social innovation and co-create entrepreneur 
in health and sports science (A) 

3. วิจัยแบบมุ่งเป้าควบคู่กับวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมสังคม/ผู้ประกอบการทางสุขภาพและการกีฬา  
Conduct targeted research as well as research on social innovation/entrepreneur in health 
and sport science (R) 

4. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ Improve management 
system and mechanism aiming to performance excellence (E) 

สมรรถะหลัก (CI/SI: CS-I2) 
1. การท างานร่วมกับชุมชน  (Community Involvement) 

หมายถึง คุณลักษณะในการท างานเชิงวิชาการร่วมกันระหว่างบุคลากรกับชุมชน บนหลักการพ้ืนฐาน
ของการร่วมคิดร่วมท าแบบหุ้นส่วน (Partnership) เกิดประโยชน์ร่วมกัน (Mutual benefit) มีการใช้ความรู้
และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) และเกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (Social impact) ผ่านการ
ท าวิจัยร่วมกันนั้น ต้องร่วมกันพัฒนาโจทย์และวิธีการที่ครอบคลุมทั้งในเชิงวิชาการและประเด็นของชุมชน 
บูรณาการกับการเรียนการสอนนั้น ต้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายในการเรียนรู้ของนิสิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม มีเป้าหมายส าคัญคือ การเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางท่ีดีขึ้น  

2. นวัตกรรมสังคม (Social Innovation) 
หมายถึง คุณลักษณะในการประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่และเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยการน าทรัพยากร

เทคโนโลยี องค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไข และบรรเทาความรุนแรง
ผลกระทบที่เกิดขึ้น การส่งเสริมสนับสนุนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเป็นผู้ประกอบการ
การร่วมสร้างสังคมวิถีใหม่ รวมถึงการแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองในเชิงสถาบันที่ใกล้ชัดกับชุมชนท้องถิ่น
อย่างหลากหลาย ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางท่ีดีขึ้น  
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วัฒนธรรมองค์กร  (TOP2) 
เป็นทีม (Team) 
ค าจ ากัดความ พฤติกรรมที่หล่อหลอมในการท างานร่วมกัน เกิดการท างานเป็นทีม มีความผูกพันธ์ 

และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับคณะ 
เปิดกว้าง (Open) 
ค าจ ากัดความ พฤติกรรมที่หล่อหลอมให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างนวัตกรรมความรู้ 

รวมถึงการมีกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ สามารถสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างผู้บริหารและบุคลากร และสร้าง
ทัศนคติเชิงบวกในคณะ  

สร้างสุขภาพ/อย่างมืออาชีพ (Promoted health/Professional) 
หมายถึง พฤติกรรมที่หล่อหลอมให้บุคลากรส่งเสริมสุขภาพและความอยู่ดีมีสุข รวมถึงความเป็นมือ

อาชีพ (วิชาชีพ) มุ่งเน้นผลลัพธ์ ยึดข้อตกลง มุ่งเป้าหมายการเติบโตขององค์กร มุ่งเน้นเป้าหมายและการมี
วิสัยทัศน์ร่วมกัน 

 
ค่านิยมร่วม (CRS2) 
          คิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result focus) มีจิตอาสา (Service mind) น าพาสังคม 
(Social responsibility) 
 
 
กลยุทธ์ (SMART) 

1. ยกระดับสมรรถนะหลักของบุคลากรด้านนวัตกรรมสังคม/ผู้ประกอบการทางสุขภาพและการกีฬา 
Staff core competency enhancement on community involvement and social 
innovation/entrepreneur   in health and sport science (S) 

2. แสวงหาแนวทางสร้างสรรค์ในการพัฒนาก าลังคนทุกช่วงวัยให้มีสมรรถนะเฉพาะ และ นวัตกรรม
สังคม/ผู้ประกอบการทางสุขภาพและการกีฬา Creative approach for full range of manpower 
development in competency of professional and social innovation/entrepreneur in health and 
sports science (MD) 

3. ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการวิจัยและบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า และการสร้างนวัตกรรมสังคม/
ผู้ประกอบการทางสุขภาพและการกีฬา Faculty-party linkage in academic services   and research for 
social innovation/entrepreneur in health and sport science (AR) 

4. ร่วมสร้างคุณภาพทั่วทั้งองค์กร Co creating for the total quality organization (การน าองค์กร: 
ตามสถาการณ์และความพร้อมของบุคลากร / บุคลากร: สุขภาพดี  มีความสุข และเป็นบุคคลเรียนรู้ / การ
ด าเนินงาน: มุ่งสู่ความเป็นเลิศ / งบประมาณ : พ่ึงพาตนเองได ้/ ทิศทางมหาวิทยาลัย: เชื่อมโยงสู่คณะ) (T) 
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นโยบายการจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากร 
1. สนับสนุนการใช้จ่ายงบประมาณส าหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

- สายวิชาการ    คนละไม่เกิน 13,000 บาท/คน/ปี 
- สายสนับสนุน  คนละไม่เกิน 10,000 บาท/คน/ปี  

2. สนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 
- สายวิชาการ/สายสนับสนุน   คนละไม่เกิน 20,000 บาท/คน/3 ปี 

3. งบประมาณส าหรับการฝึกอบรม ดูงาน เพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญหรือประสบการณ์ด้าน การ
วิจัยในต่างประเทศ หรือการน าเสนองานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ ทั้งท่ีจัดในประเทศไทย หรือ
จัดต่างประเทศ   คนละไม่เกิน 10,000 บาท/คน 
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แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการสขุภาพและการกฬีา ระยะ 5 ปี  
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2568) 

ด้านพัฒนาบุคลากร 
1. สมรรถนะหลัก (SI-CI: CS-I2) 

 

2. คุณค่าร่วม (CRS2) 

คุณค่าร่วม (CRS2) โครงการ/กิจกรรม 
คิดริเริ่ม ประเมิน  พัฒนา  และประเมินผล CRS2 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
มีจิตอาสา 
น าพาสังคม 

 

 

Social innovation 
กิจกรรม/โครงการ 

1. ประเมิน  พัฒนา  และประเมินผลทักษะนวัตกรรมสังคม และการเป็นผู้ประกอบการ 
2. จัดระบบนิเวศน์ที่ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม และการเป็นผู้ประกอบการ 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละนวัตกรรมสังคมหรือผู้ประกอบการทางสุขภาพและการกีฬา (ต่อจ านวนอาจารย์

ประจ า)  
2. ร้อยละรางวัลผู้ประกอบการ/นวัตกรรมสังคมทางสุขภาพและการกีฬา (ต่อจ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา) 
3. ร้อยละทรัพย์สินทางปัญญาที่จดอนุสิทธิบัตร (ต่อบุคลากร) 

 

Community involvement 
กิจกรรม/โครงการ 

1. จัดการความรู้การท างานร่วมกับชุมชน  
2. จัดระบบนิเวศน์ที่ส่งเสริมการท างานร่วมกับชุมชน 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละบุคลากรที่ใช้ความเชี่ยวชาญเพ่ือส่งเสริมภาคธุรกิจ  อุตสาหกรรม งานภาคราชการ 

(Talent mobility) หรือ การสร้างนวัตกรรมสังคมทางสุขภาพและการกีฬา 
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3. วัฒนธรรมองค์กร (TOP2) 

วัฒนธรรมองค์กร (TOP2) โครงการ/กิจกรรม 
เป็นทีม (T) -ประเมิน  พัฒนา  และประเมินผล TOP2 

-จัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้สะท้อน TOP2 เปิดกว้าง (O) 
สร้างสุขภาวะ (P) 
อย่างมืออาชีพ (P) 

 
4. กลยุทธ์  SMART 

  

S: ยกระดับสมรรถนะหลักของบุคลากรด้านนวัตกรรมสังคม/ผู้ประกอบการทางสุขภาพและการกีฬา 
เป้าประสงค์ 
จัดระบบนิเวศน์ที่ส่งเสริมนวัตกรรมสังคม และการเป็นผู้ประกอบการ 
ตัวช้ีวัด 

1. รางวัลผู้ประกอบการ /นวัตกรรมสังคมทางสุขภาพและการกีฬา (TSU03) 
2. ร้อยละรางวัลผู้ประกอบการ/นวัตกรรมสังคมทางสุขภาพและการกีฬา(ต่อบุคลากร) (TSU03) 

 

M: แสวงหาแนวทางสร้างสรรค์ในการพัฒนาก าลังคนทุกช่วงวัยให้มีสมรรถนะเฉพาะด้านวิชาชีพ และ 
สมรรถนะนวัตกรรมสังคม/ผู้ประกอบการทางสุขภาพและการกีฬา 
เป้าประสงค์  
ก าลังคนทุกช่วงวัยเข้าถึงโปรแกรม/หลักสูตรของคณะ 
ตัวช้ีวัด 

1. ถ่ายทอดศักยภาพทางวิชาการสู่การพัฒนาก าลังคนทุกช่วงวัยร่วมกับภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 
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T: ร่วมสร้างคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 
เป้าประสงค์ 

การดูแลบุคลากร 
- การส่งเสริมสุขภาพ 
- การพัฒนาสมรรถนะ (หลัก และวิชาชีพ) 
- การสร้างสุข 
- เรียนรู้ 

กิจกรรม/โครงการ 
1. ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพของบุคลากรเพ่ือยกระดับการร่วมพัฒนา (Co-creation) 
อย่างมีความสุข 

ตัวชี้วัด 
1. ระดับสมรรถนะหลักของบุคลากร 
2. ดัชนีความสุขของบุคลากร   
3. ระดับความผูกพันของบุคลากร 
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การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยสู่คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 
ด้านบุคลากร 

 
      เป้าหมาย O1  พัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะก าลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็น 
                        ผู้ประกอบการ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 

ตัวชี้วัดหลักระดับมหาวิทยาลัย 
TSU03  รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) 
หรือด้านนวัตกรรมสังคมของนิสิตและบัณฑิต 

ร้อยละ 5.85 6 7 8 9 10 รองคณบดฝี่ายวิชาการฯ 
รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ 
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เป้าหมาย O3  บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้ 
 

 ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2563 
ค่าเป้าหมาย  ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568  
SIU07  บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
แลกเปลีย่นความรู้สูภ่าคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
(Talent/Academic Mobility Consultation)  
(ตัวช้ีวัดกลุ่ม 2) 

ร้อยละ 18.92 20.51 22 24 26 28 รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ 
 

SIU08 งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/
นวัตกรรมเพื่อพัฒนา ความเป็นผูป้ระกอบการ
ของสถาบันอุดมศึกษา Technological / 
Innovative Development Funding) 
 (ตัวช้ีวัดกลุ่ม 2) 

ร้อยละ 2.38 2.40 2.42 2.44 2.48 2.50 รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ 
 

SIU09 ความร่วมมือเพื่อพัฒนา 
ผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้าง 
นวัตกรรมกับภาค  ธุ รกิ จ /อุตสาหกรรม           
ของสถาบันอุดมศึกษา (University –  
Industry Linkage) (ตัวช้ีวัดกลุ่ม 2) 
 

ร้อยละ 50 
 

50 52 54 56 58 รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ 
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เป้าหมาย O5 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและย่ังยืน  
 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2563 
ค่าเป้าหมายคณะ ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568  
ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
SIU13 ร้อยละของอาจารย์ที่ ได้รับรางวัล 
(7.3ก-3) 
(1) ระดับชาติ 
(2) ระดับนานาชาติ 

 
 

16.220 

 
 

15.38 
2.56 

 
 

16.00 
3 

 
 

16.30 
3.5 

 
 

17.00 
4 

 
 

17.50 
4.5 

รองคณบดฝี่ายวิชาการฯ 
รองคณบดฝี่ายวิจัยฯ 
ผช.ฝ่ายพัฒนานสิิตฯ 
ผช.ฝ่ายสื่อสารฯ 
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จ านวนบุคลากรของคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 
 
ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  

ต าแหน่ง วุฒิการศกึษา จ านวน (รวม) ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 
สายวชิาการ (37 คน) (ลาศึกษาต่อ 3 คน) 
ต าแหน่งบริหาร (5 คน) 
คณบดี  - - 1 1 
รองคณบดี  - 1 1 2 
ผู้ช่วยคณบด ี - - 2 2 
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (6 คน)  
รศ. - - 3 3 
ผศ. - - 3 3 
อาจารย ์ - 15 11 26 

อยู่ระหวา่งขอก าหนดต าแหน่ง   ผศ. 8/รศ.1  

บุคลากรสายสนับสนุน (17 คน ) 
นักวิชาการ 2 3 - 5 
นักวิทยา ศาสตร ์ 2 2 - 4 
จนท.บรหิารงาน 5 2 - 7 
ผู้ปฏิบตัิงานบรกิาร 
 

- - - 1 

คุณวุฒิและต าแหน่งทางวชิาการสายวิชาการ  
-ศ:รศ:ผศ:อ= 0.:3.:3.:31 (1:1:10)  (ร้อยละ 0:8.1:8.1:83.8) อาจารย์วุฒิการศึกษา โท:เอก = 16:21 (1:1.31) 
สัดส่วนต าแหน่งทางวิชาการสายสนับสนุน   
-ช านาญการ:ปฏิบัติการ = 2.:15 (1:7.5) 

อัตราก าลังสายคณาจารย์จ าแนกตามประเภท และคุณวุฒิ  
ประเภทบุคลากร ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

พนักงานมหาวิทยาลัย - 14 21 35 
พนักงานพิเศษ - 2 - 2 

รวม - 26 21 37 
 

อัตราก าลังสายสนับสนุน จ าแนกตามประเภท และคุณวุฒิ 
ประเภทบุคลากร ต่ ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
พนักงานมหาวิทยาลัย 0 6 5 0 11 
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 1 5 0 0 6 

รวม 1 11 5 0 17 
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เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) บุคลากรสายคณาจารย์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 

ที่ ชื่อ-สกุล 
ระดับ

การศึกษา 
ต าแหน่งทางวชิาการ 

ในปีงบประมาณ 2564 2564 2565 2566 2567 2568 
โท เอก อ ผศ รศ ศ 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
1 นายบุญเรือง  ขาวนวล         ผศ   
2 นางสาวปัทมา  รักเกือ้         ผศ   
3 นางเสาวนีย์  โปษกะบุตร         ผศ   
4 นางพิริยะลักษณ์ เพชรห้วยลึก            
5 นางสาววิชชาดา สิมลา        ใบวิชาชีพ    
6 นางสาวชไมพร ทองเพชร        ใบวิชาชีพ ผศ   
7 นางวัลลภา  เชยบวัแก้ว        เกษียณ    
8 นายวันลภ  ดิษสุวรรณ์            
9 นายปุญญพัฒน์  ไชยเมล์          ศ  

10 นางสาวดุษณีย์  สุวรรณคง          รศ  
11 นายสมเกียรตยิศ  วรเดช       รศ    ศ 

12 นายตั้ม บุญรอด 
  

     
ใบวิชาชีพ/ 

ผศ 
 รศ  

13 นางสาวสุตตมา สวุรรณมณี*        ใบวิชาชีพ  ผศ  
สาขาวิชาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 
14 นางสาวโสมศิริ เดชารัตน์            
15 นางสาวสุภาพร  เมฆสว ี        ผศ    
16 นางสาวสุปานด ีมณีโลกย ์       ผศ     
17 นายสุธีร์  อินทร์รักษา            
18 นางสาวธิติมา ณ สงขลา       ผศ     
19 นางสาววันเพ็ญ  ทองสุข        ผศ    
20 นายธนาวัฒน์  รักกมล*       ผศ    รศ 
21 นางสาวธนวรรณ บัวเจริญ*        ผศ    
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
22 นายช านาญ ชินสีห ์           รศ 
23 นายดุสิต พรหมอ่อน        ผศ    
24 นางสาวธราภรณ์ สุนทร         ผศ   
25 นางเพ็ญพักตร์ หนูผุด        ผศ    
26 นายวิทยา เหมพันธ ์        ผศ    
27 ว่าที่ ร.ต.ญ กฤตยา เพชรจันทร ์         ผศ   
สาขาวิชาการแพทยแ์ผนไทย 
28 นางสาวกุสุมาลย์ นอ้ยผา            
29 นางสาวนิดา นุย้เด็น        ผศ   รศ 
30 นางสาวศิริรัตน์ ศรีรักษา        ผศ ป.เอก  ใบวิชาชีพ 
31 นางสาวปิยะนุช สวุรรณรัตน์         ผศ   
32 นางสาวชวนชม ขุนเอียด*            

33 นางสาวสุกาญจนา ก าลังมาก 
  

      ผศ 
หลัง ป.

เอก 
 

34 นางสาวพิรุณรัตน์ แซ่ลิ้ม 
  

     ผศ 
หลัง ป.

เอก 
  

35 นางสาวสุพัตรา พรมหมอินทร ์         ผศ   
36 นางสาวศรสวรรณ คงภักดิ         ผศ   
37 นางสาวยมล พิทักษภ์าวศุทธิ        ผศ    

*อยู่ระหวา่งลาศึกษาต่อ 
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ความต้องการการพัฒนา/ความคาดหวังของบุคลากรสายวิชาการ 
1. การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เติบโตในต าแหน่งทางวิชาการ และมีโอกาสก้าวหน้าในระดับสูงขึ้น 
2. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงกับความต้องการของคณะฯ และการน าความรู้และ

ประสบการณ์ถ่ายทอดแก่ลูกค้าและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
3. การบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว เป็นระบบ มีความยืดหยุ่น สะดวกสบายมากข้ึน มี

ประสิทธิภาพ รวมถึงผู้บริหารสนับสนุนอย่างเต็มที่และการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน 
4. ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน รวมถึง การสื่อสาร

ให้เข้าใจตรงกัน 
5. ได้รับเงินเดือน สวัสดิการที่เหมาะสม และอยู่ใกล้ภูมิล าเนา 
6. คณะฯ มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง และบุคลากรทราบเป้าหมาย พันธกิจและวิสัยทัศน์

ของคณะฯ 
ความต้องการความช่วยเหลือจากคณะฯ 

1. ลาพักเพ่ือเขียนต ารา/เวลาในการท าผลงานทางวิชาการ   7. ค่าใช้จ่ายในการอบรมแต่ละครั้ง  
2 งบประมาณของสาขาวิชาให้มากข้ึน    8. การบริหารเวลา 
3. การพัฒนาบุคลากรทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  9. ทุนการวิจัย 
4. ทุนสนับสนุนการฝึกอบรม    10. เวลาในการท าวิจัย 
5. ปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน   11.ทุนในการฝึกอบรมระยะสั้น3 เดือน 
6. จัดงบประมาณสนับสนุน / จัดผู้สอน   12. การดูแลด้านภาระงาน 
 

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) บุคลากรสายสนับสนุน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ระดบัการศกึษา ต าแหน่ง ความกา้วหน้า 

64 65 66 67 68 < 
ตร ี

ตร ี โท พนกังาน ลกูจ้าง ปฏบิตักิาร ช านาญ 
ช านาญ 
พิเศษ 

1 นางสาววิภาวรรณ อ่อนประเสรฐิ           ช านาญ   
2 นางสาวสกุลกาญจน์ กรรณราย           ช านาญ   

3 นายขจรศกัดิ์ เพ็ชรรัตน ์
 

  
      

ช านาญ 
พิเศษ 

   

4 นางขวญัตา เพช็รรัตน ์              
5 นางจุไรรัตน์ เลาแก้วหน ู            ช านาญ  
6 นางเสาวลกัษณ์ ขาวเมือง            ช านาญ  
7 นางสาวขวัญใจ ณ ไพร ี              
8 นายสมหมาย คงนวล              
9 นางสาวอาทิตยา จนัทระ              

10 นายจิรวฒัน์ ศรีใหม ่              
11 นายวิทวัส หมาดอ ี             ช านาญ 
12 นางสาวอรณี ศรียา          ใบวิชาชีพ   ช านาญ 
13 นางสิรนิทร ทองต้ง          ใบวิชาชีพ ช านาญ   
14 นางวรนิทร์ทพิย์ คงฤทธิ ์           ช านาญ   
15 นางอรนุช ก าเนิด              
16 นายติณณ สุวรรณคีร ี           ช านาญ   
17 นายสมศักดิ ์เส้งนุ้ย              
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ความต้องการ/ความคาดหวังการพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน 
1. ได้รับเงินเดือน สวัสดิการที่เหมาะสม และอยู่ใกล้ภูมิล าเนา   
2. การท างานเป็นทีม เต็มความสามารถ การช่วยเหลือกัน 
3. การบริหารที่มีทิศทางชัดเจน กล้าเปลี่ยนแปลง การจัดการที่มีความคล่องตัว เป็นระบบ และ

พัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ    
4. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าที่การงาน 
5. มีโอกาสในการใช้ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และความคิดริเริ่ม 
6. มีระบบส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร และมอบหมายภาระงานเหมาะสมกับต าแหน่ง  ก าหนดชั่วโมง

การ  ปฏิบัติงานที่ยืดหยุ่น และให้ความอิสระในการท างาน 
7. ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน  
8. สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศท่ีน่าอยู่ ปลอดภัย และสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน และการใช้

ชีวิตประจ าวัน 
 

ความต้องการความช่วยเหลือจากคณะฯ 
1. งบประมาณการสนับสนุน 
2. ภาษาอังกฤษ / ภาษาอ่ืนๆ  
3. ระบบความคิดให้ได้เห็นมุมมอง หรือกรณีตัวอย่างจากองค์กรที่มีประสบความส าเร็จ 
4. พี่เลี้ยงในการท าช านาญการ 
5. ต้องการความเข้าใจในลักษณะงานและปริมาณงาน เพื่อการบริหารจัดการเวลาในการท าผลงาน

เข้า สู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
6. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุกสัปดาห์ 
7. ทุนและเวลาในการจัดท างานวิจัย 
8. ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ 
9. เวลาในการพัฒนาตนเอง / ฝึกอบรม 
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โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2565 

ด้านพัฒนาบุคลากร 
 

โครงการตามแผนยุทธศาสตร ์
ประจ าปี 2564-2568 

โครงตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี 2565 

โครงการที่ด าเนินการเพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง 

ระหว่างปีงบประมาณ 2565 
สมรรถนะหลัก (SI-CI: CS-I2) 
Social innovation 
- ประเมิน  พัฒนา  และประเมินผล
ทักษะนวัตกรรมสังคม และการเปน็
ผู้ประกอบการ 
- จัดระบบนิเวศน์ท่ีส่งเสริมนวัตกรรม
สังคม และการเป็นผู้ประกอบการ 

 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรม
สังคมและการเป็นผู้ประกอบการ 

 

- โครงการพัฒนาหลักสูตร Non-
Degree/Pre-Degree  
- โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 
/นานาชาต ิ
- โครงการอบรมการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในการพัฒนางาน 

Community involvement 
- จัดการความรู้การท างานร่วมกับ
ชุมชน  
- จัดระบบนิเวศน์ท่ีส่งเสริมการท างาน
ร่วมกับชุมชน 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรม
สังคมและการเป็นผู้ประกอบการ 

 

- โครงการพัฒนาหลักสูตร Non-
Degree/Pre-Degree  

 

คุณค่าร่วม (CRS2) 
ประเมิน  พัฒนา  และประเมินผล 
CRS2 

- โครงการสร้างสุข  
- โครงการ happy family day 

 

- โครงการอบรมการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในการพัฒนางาน 

 วัฒนธรรมองค์กร (TOP2) 
-ประเมิน  พัฒนา  และประเมินผล 
TOP2 
-จัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพใหส้ะท้อน 
TOP2 
กลยุทธ์  SMART 
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพของ
บุคลากรเพื่อยกระดับการร่วมพัฒนา 
(Co-creation) อย่างมีความสุข 
 

- การพัฒนาความรู้ด้านการ
บริหารงานตามแนวทาง EdPEx 
- โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร 
Version 4  
- โครงการพัฒนาความก้าวหนา้ใน
อาชีพของอาจารย์  
- โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา 
- อบรมแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือ
การด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)  
 

- การพัฒนาความเป็นผู้น า และการ
มีวิสัยทัศน ์ 
- การพัฒนาการบริหาจัดการ
กลยุทธ์  
- การพัฒนาการวิเคราะห์การ
ตัดสินใจและวางแผน ปรับปรุงงาน  
- โครงการอบรมการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในการพัฒนางาน 
- โครงการพัฒนาทักษะการให้
ค าปรึกษาในยุคเปลี่ยนผ่านวิถีชีวิตปกติ
ใหมสู่่ชีวิตวิถีถัดไป เพื่อการปรับตวัและ
การสร้างสรรค์ผลงานนิสติ 
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร ์
ประจ าปี 2564-2568 

โครงตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี 2565 

โครงการที่ด าเนินการเพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง 

ระหว่างปีงบประมาณ 2565 
 ยุทธศาสตร์คณะ วสก. กับ

คุณค่าของบทบาทการให้ค าปรึกษา
นิสิต 

 การพัฒนาวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และสังคมของนิสิตในยคุ
เปลี่ยนผ่าน New normal สู่ Next 
normal 

 การดูแลและประคับ       
ประคองนิสิตทีม่ีปัญหาด้านจติ
อารมณ ์

 ประสบการณ์การให้
ค าปรึกษานิสติเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์การสร้างสรรคผ์ลงาน/
นวัตกรรม 
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