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กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 



 

ค าน า 
 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ได้ตระหนักถึงความส าคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ทั้งด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนาด้านกีฬาให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคม 
สามารถแข่งขันในระดับสากล ภายใต้แนวทางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง                 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้มีความสอดคล้องทันต่อแนวโน้นการเปล่ียนแปลง
สถานการณ์ในด้านต่าง ๆ เช่น นโยบาย เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และโลกาภิวัฒน์ เป็นต้น   

 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ขอขอบคุณคณะท างานทุกคน ที่ร่วมกัน จัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าบุคลากร 
ในวิทยาเขตทุกระดับ จะใช้เป็นแนวทางในการขับเคล่ือนการด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม                
ตามเป้าประสงค์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้เกิดประสิทธิผลและบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตตรัง  
 
 
 
 

             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์) 
              รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตตรัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปสาระส าคัญตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง  
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง 
จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางด าเนินงานโครงการและกิจกรรมของหน่วยงาน ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง (พ.ศ. 2561 - 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565            
ซึ่งสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้ประเด็นการพัฒนา                 
6 ประเด็น 6 เป้าประสงค์  24 กลยุทธ์ 54 ตัวชี้วัด 139 โครงการ งบประมาณรวมทั้งส้ิน 5,624,200 
บาท คิดเป็นร้อยละ 100 รายละเอียดดังนี้  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา  

    เป้าประสงค์ท่ี 1 บัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬามีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    จ านวน 5 กลยุทธ์ 14 ตัวชี้วัด 68 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท้ังส้ิน 1,900,300 บาท  
    คิดเป็นร้อยละ 33.79 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
     เป้าประสงค์ : ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ                     
    จ านวน 5 กลยุทธ์ 10 ตัวชี้วัด 17 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท้ังส้ิน 326,500 บาท  
    คิดเป็นร้อยละ 5.81 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม  
    เป้าประสงค์ :  บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ                    
    จ านวน 2 กลยุทธ์ 5 ตัวชี้วัด 9 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณทั้งส้ิน 92,700 บาท  
    คิดเป็นร้อยละ 1.64 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    เป้าประสงค์  : นักศึกษา เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ร่วมกิจกรรมฟ้ืนฟู อนุรักษ์ เผยแพร่   
    ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และ  
    นานาชาติได้เรียนรู้และเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมและมี  
    ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
    จ านวน 3 กลยุทธ์ 6 ตัวชี้วัด 14 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท้ังส้ิน 124,000 บาท  
    คิดเป็นร้อยละ 2.20 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 
                    เป้าประสงค์  : นักศึกษาเข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ 

     จ านวน 5 กลยุทธ์ 9 ตัวชี้วัด 3 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณทั้งส้ิน 448,400 บาท  
     คิดเป็นร้อยละ 7.97 

ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
                    เป้าประสงค์  : ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

    จ านวน 4 กลยุทธ์ 10 ตัวชี้วัด 28 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท้ังส้ิน 2,732,300 บาท  
    คิดเป็นร้อยละ 48.58 

 
 



    
สารบัญ 

                   หน้า 
ค าน า            

ส่วนที่ 1 บทน า 

 หลักการและเหตุผล           1 
 วัตถุประสงค์            1 
 กฎหมายแผนพัฒนาประเทศ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ               1 
      วิทยาเขตตรัง    
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลัษณ์ อัตลักษณ์ คติพจน์ ค่านิยมองค์กร       5  
          และประเด็นการพัฒนา  
    ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา       7  
    ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม      13  
    ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม       16 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม      18  
    ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพฒันานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล  21  
    ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ      24  

ภาคผนวก 

 ภาคผนวก...ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี    
 ภาคผนวก...ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี      

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

ส่วนที่ 1 บทน า 
 

หลักการและเหตุผล 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าป ีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์และถ่ายทอดไปสู่แนวทางการปฏิบัติ  

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง  มีวิสัยทัศน์ คือ“เป็นสถาบันชั้นน าที่ผลิตและพัฒนา
บุคลากรด้านศาสตร์การกีฬาอย่างมีคุณภาพ.” และมีพันธกิจ คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย และการส่งเสริมและ
พัฒนาและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านการกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 

เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือเป็นกรอบ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ พ.ศ.2563 –2565 (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้บรรลุตาม วิสัยทัศน์           
พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเป็นแนวทางด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ  
3. เพ่ือก าหนดกรอบและทิศทางการด าเนินงานให้ทุกหน่วยงานสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง                   

มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 

 กฎหมาย แผนพัฒนาประเทศและนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จากการปฏิรูปการกีฬาของสภาปฏิรูป
แห่งชาติ ท าให้มีการบรรจุถ้อยค าว่า “กีฬา” ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560     
เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์การกีฬาของไทย และเป็นหลักการส าคัญในการ
ด าเนินการด้านกีฬาของประเทศต่อไป ในอนาคต โดยปรากฏในมาตรา 71 วรรคแรก กล่าวคือ  

 “รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญของสังคม จัดให้
ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน” 
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2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 
และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 มุ่งให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการ ดังต่อไปนี้ 

(1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

(2) เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 

(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

(4) ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 

(5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
(6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 

(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

 3. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 โดยรัฐบาลได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนา
ประเทศระยะ 20 ปี คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูง อยู่ในกลุ่ม
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคม มีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์
ที่ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดยในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   เป้าหมายที ่2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
     ตัวชี้วัดที่ 3.3 การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

   เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
     ตัวชี้วัดที่ 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนส าคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของ

ยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  มีจ านวน 23 ฉบับ โดยใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีดังนี้ 

ประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา  
   เป้าหมายแผนแม่บท : คนไทยมีสุขภาพดีข้ึน มีน้ าใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎ กติกามากขึ้นด้วยกีฬา 
   แผนแม่บทย่อยที่ 1 : การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการ

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ 
   แผนแม่บทย่อยที่ 2 : การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 

   แผนแม่บทย่อยที่ 3 : การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 
ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
   เป้าหมายแผนแม่บท :  มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในของ

ประเทศเพ่ิมขึ้น 
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   แผนแมบ่ทย่อยที่ 2 : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม 
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564 ได้น้อมน าหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ถึง 11 
เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหาร
จัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ประเทศพัฒนาสู่ความสมดุลและย่ังยืน แผนพัฒนาฯ ฉบับสิบสอง 
จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ในส่วนของ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติทั้งด้านการศึกษาและกีฬา ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  

    เป้าหมายการพัฒนา : คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 
    ตัวชี้วัด : ประชาชนเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพ่ิมข้ึน 
    แนวทางการพัฒนา  

1) ปรับเปล่ียนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่ 
พึงประสงค์ 

2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ   

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
    วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหล่ือมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
    เป้าหมายการพัฒนา : เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ตัวชี้วัด : นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เองภายในประเทศ 
มีจ านวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1 เท่าตัว 
    แนวทางการพัฒนา 

1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ          
เชิงสังคม 

6. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562  
มาตรา 8 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬา          

มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ท าการสอน วิจัยและพัฒนา บริการทางวิชาการ และ
วิชาชีพแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านการกีฬา การพลศึกษา การ
สร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา 
และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ 

มาตรา 9 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 8  มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการโดยยึดหลัก ดังต่อไปนี้ 

1) ผลิตบุคลากรซึ่งมีความเป็นเลิศด้านการกีฬาของประเทศและมีความรู้ความสามารถ         
ทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬา รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม  
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2) ส่งเสริม สนับสนุน และท าการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ให้มีความเป็นเลิศด้านการกีฬา         
การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจ         
และอุตสาหกรรมการกีฬาและสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  

3) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาและการกีฬากับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรกีฬาระดับนานาชาติ  

4) จัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษทางการกีฬา รวมทั้งส่งเสริมและ สนับสนุน
การจัดการศึกษาทางการกีฬาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย 

 7. ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2560 – 2564 
วิสัยทัศน์ (Vision) “มุ่งพัฒนาและบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา สร้างเสริมความ

เจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่ง สินค้า บริการ การอ านวยความสะดวกและการสร้างให้กับการ  
                    ท่องเที่ยวไทยผ่านการตลาด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลังกายกีฬาพ้ืนฐานและกีฬามวลชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้และ   
                    นวัตกรรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบูรณาการการบริหาร การจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาทุกระดับให้มี 
                              ประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2  
แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

ปรัชญา   

“พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ” 

 วิสัยทัศน์  

“เป็นสถาบันชั้นน าที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬาอย่างมีคุณภาพ” 

 พันธกิจ   
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา 
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา  
3. บริการวิชาการแก่สังคม  
4. ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
5. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 

อัตลักษณ์ 
 “ทักษะดี มีน้ าใจนักกีฬา พัฒนาสังคม” 

ค าอธิบายอัตลักษณ์  
ทักษะดี หมายถึง มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

มีน  าใจนักกีฬา หมายถึง  มีคุณธรรม จริยธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นที่ยอมรับของสังคม 

พัฒนาสังคม หมายถึง มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ยึดมั่น   
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

เอกลักษณ์  

“สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา” 
ค าอธิบายเอกลักษณ์ 
สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา หมายถึง เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง  ที่มีความ          

โดดเด่นทางด้านศาสตร์การกีฬา ได้แก่ พลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และการ
จัดการกีฬา เพื่อการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา 
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ค่านิยมองค์กร  
 

SPORTS-U 
  S = Spirit   มีน้ าใจนักกีฬา 

 P = Professional   มีความเป็นมืออาชีพ 
 O = Opportunity มีการให้โอกาส 
 R = Responsibility  มีความรับผิดชอบ 
 T = Teamwork  มีการท างานเป็นทีม 
 S = Smart  มีบุคลิกภาพดี 

U = Universality  มีความเป็นสากล 
 

ประเด็นการพัฒนาที ่ 
1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

2. การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
3. การบริการวิชาการแก่สังคม 
4. การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
5. การพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 
6. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
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มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

หลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะความรู้ ความสามารถทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาด้านศาสตร์การกีฬา ประกอบด้วย  

ระดับอุดมศึกษาในวิทยาเขต  
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ในการเป็นผู้สอน การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา การเป็นผู้ตัดสินกีฬา    

มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง โดยการจัดการศึกษาที่
มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 
 

  
 

กลยุทธ์  
1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา                    

(TQF: Thai Qualifications Framework) และมาตรฐานวิชาชีพ  
2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       

อุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานวิชาชีพ 

3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุน  
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ 
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬามีคุณภาพตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   
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โครงการ/กิจกรรม 
  

ล าดับ
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

เลขที่ 
โครงการ งบประมาณ 

 ฝ่ายวิชาการ   

1 กิจกรรมจัดซื้อหนังสือ ต ารา 4.6 20,600 

2 โครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 4.7 24,000 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ภาษาอังกฤษ 

4.8 15,000 

4 กิจกรรมบริหารงานทะเบียนและประมวลผล 4.9 40,000 

5 กิจกรรมจัดท าบัตรนักศึกษาใหม่ 4.10 24,000 

 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ   

1 โครงการการแข่งขันกีฬาประเพณีอุดมศึกษาจังหวัดตรัง 10.1 50,000 

2 โครงการสัมมนาองค์การนักศึกษาและพัฒนาแกนน า ประจ าปีการศกึษา 2564 10.2 8,500 

3 โครงการจิตอาสาพัฒนา 10.4 5,000 

4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 10.5 20,000 

5 โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา 10.6 18,000 

6 โครงการฝึกซ้อมรับปริญญา 10.7 26,000 

7 โครงการรับพระราชทานปริญญาบัตร 10.12 94,600 

8 โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ ตาม
พระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

10.13 48,000 

รวมเงินนอกงบประมาณ 393,700 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
 

ล าดับ
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

เลขที่
โครงการ งบประมาณ 

1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ และซ่อมบ ารุง วัสดุ ครุภัณฑ์ (ซ้ าประเด็นการพัฒนา
ที่ 6) 

4.16 - 

2 กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ 4.17 47,300 
3 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา  5.1 42,000 
4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา  5.2 18,000 
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนวดทางการกีฬา 5.3 45,150 
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Class Fitness 5.4 47,790 
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ 55 20,900 
8 โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากร (ซ้ าประเด็นการพัฒนา

ที่ 6) 
5.6 - 

9 กิจกรรมจัดจ้างบุคลากรต าแหน่งอาจารย์ 2 คน  5.7 438,000 
10 โครงการผลิตเอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน หนังสือ ต ารา  5.8 6,000 



9 
 

ล าดับ
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

เลขที่
โครงการ งบประมาณ 

11 โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเคล่ือนที่สู่ชุมชน (ซ้ าประเด็นการพัฒนาที่ 3) 9.2 - 
12 โครงการบริการวิชาการ "อบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน" 9.3 - 
13 โครงการเปิดให้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา (ซ้ าประเด็นการพัฒนาที่ 3) 9.4 - 
14 โครงการเปิดให้บริการศูนย์บริการการบาดเจ็บทางการกีฬา (ซ้ าประเดน็การพัฒนาที่ 3) 9.5 - 
15 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 10.14 23,100 
16 โครงการอบรมการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ 10.15 12,000 
17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 10.16 11,000 
18 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 10.17 15,000 
19 โครงการอบรมความรู้และทักษะประกันคุณภาพการศึกษา 10.18 20,000 
20 โครงการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา 10.19 5,000 
21 โครงการ Sports Science TNSU Trang Campus Mini Marathon 7th 11.4 15,860 

รวมเงินนอกงบประมาณ 767,100 
 

คณะศิลปศาสตร์ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เลขที่ 

โครงการ งบประมาณ 

1 กิจกรรมจัดจ้างบุคลากรต าแหน่งอาจารย์ 1 คน   5.9 219,000 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากร** ใช้ร่วมกับประเด็นการพัฒนาที่ 6 5.10 - 

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร 5.11 40,000 

4 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารจัดการกีฬา 5.12 20,000 

5 โครงการสัมมนาการบริหารจัดการกีฬา 5.13 4,000 

6 โครงการผลิตเอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน หนังสือ ต ารา 5.14 10,000 

7 โครงการการจัดการความรู้คณะศิลปศาสตร์ 5.15 8,000 

8 โครงการพัฒนาความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ   5.16 4,000 

9 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสัมภาษณ์งาน   5.17 4,000 

10 โครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยสื่อเทคโนโลยีออนไลน์แบบ New Normal 5.18 4,000 

11 โครงการศึกษาดูงานบริหารการจัดการกีฬา 5.19 65,000 

12 โครงการอบรมกีฬาวู๊ดบอล ขั้นพื้นฐาน 5.20 9,000 

13 โครงการจัดแข่งขันกีฬายิงปืนศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 5.21 8,000 

14 โครงการจัดการแข่งขันนกกรงหัวจุก 5.22 8,000 

15 โครงการศิลปศาสตร์สร้างสรรค์นวัตกรรม 8.12 12,000 

16 โครงการบริการวิชาการทางด้านการจัดการกีฬาสู่ชุมชน** ใช้ร่วมกับประเด็นการพัฒนาที่ 3 9.6 - 

17 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 10.20 12,000 

18 โครงการศิลปศาสตร์สร้างสรรค์สานสัมพันธ์สู่ Sport management 10.21 5,500 
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เลขที่ 

โครงการ 
งบประมาณ 

19 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสโมสรนักศึกษา 10.22 10,000 
20 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 10.23 4,000 
21 โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 10.25 3,000 

22 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพ่ือการท างาน 10.28 7,000 

23 โครงการจัดแข่งขันกีฬาวู๊ดบอล 11.5 7,000 

รวมเงินนอกงบประมาณ 463,500 

 
คณะศึกษาศาสตร์ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เลขที่ 

โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการจดัการความรู้คณะศึกษาศาสตร์ 5.23 6,400 

2 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 5.24 50,000 

3 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมเสรมิหลักสูตร 5.25 20,000 

4 โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผลิตสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 5.26 5,400 

5 โครงการค่ายพักแรมนักศึกษา 5.27 13,000 

6 โครงการอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) 5.28 10,000 

7 โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางดา้นภาษาอังกฤษ 5.29 10,000 

8 โครงการอบรมพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต การ
ให้ค าปรึกษาในการป้องกันและแกไ้ขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

5.30 7,200 

9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพทางพลศึกษา  
(พัฒนาผู้ฝึกสอนและการตัดสินฟุตบอล) 

5.31 16,000 

10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพทางพลศึกษา (พัฒนาผูฝ้ึกสอนและ
การตัดสินวอลเลย์บอลและบาสเกตบอล) 

5.32 30,000 

11 โครงการอบรมผูฝ้ึกสอนกีฬาตะกรอ้ 5.33 12,000 

12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ 
การกีฬาเพื่อการจดัการเรียนรู้พลศึกษา 

5.34 12,000 

13 โครงการเตรยีมความพร้อมส าหรบันักศึกษาเข้าสู่การทดสอบและประเมิน
สมรรถนะทางวิชาชีพครู 

5.35 20,000 

14 โครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติงาน
กิจกรรมนักศึกษา 

10.29 10,000 

15 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านการบริหารงานสโมสรนักศึกษาระหวา่งสถาบัน 10.30 10,000 

16 โครงการเตรยีมความพร้อมนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 10.31 10,000 

17 โครงการวิ่งประเพณีพลศึกษาพัฒนาชุมชน (FARTLEK) 10.32 8,000 

18 โครงการพัฒนากิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ์ 10.33 16,000 

19 โครงการการแข่งขันกีฬาคณะศึกษาศาสตร ์ 11.6 10,000 
รวมเงินนอกงบประมาณ 276,000 
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กลยุทธ์ ตัวชี วัด/งบประมาณ 
หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมายตัวชี วัด หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2564 2565 

1. พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา                   
(TQF: Thai 
Qualifications 
Framework) และ
มาตรฐานวิชาชีพ  

1. บัณฑิตได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
หลังส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 85 85  

2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อคุณภาพบัณฑิต 

คะแนน 
เฉล่ีย 

4.20 4.30 

3. การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF: 
Thai Qualifications 
Framework) มาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และ
มาตรฐานวิชาชีพ 

โครงการ
/

กิจกรรม 

20 25 

 4. การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาให้มีทักษะศตวรรษที่ 
21 

โครงการ
/

กิจกรรม 

12 15 

2. ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรให้มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานของ
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา       
อุดมศึกษา (สกอ.) 
และมาตรฐานวิชาชีพ 

1. การปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขาวิชา (ปรับปรุงเล็ก) 

หลักสูตร 3 3  

 

2. การปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขาวิชาและตาม
มาตรฐานวิชาชีพ (ทุก5ปี) 

หลักสูตร - - 

3. พัฒนา
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและส่ิง
สนับสนุน 

1. ระดับความพึงพอใจต่อ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
และส่ิงสนับสนุนการเรียน            
การสอน 

คะแนน
เฉล่ีย 

>๓.81 >4.00 

 2. ความพึงพอใจต่อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้
สนับสนุนการเรียนการสอน  
 
 
 
 
 

คะแนน
เฉล่ีย 

>๓.81 >3.95 
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กลยุทธ์ ตัวชี วัด/งบประมาณ 
หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมายตัวชี วัด หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2564 2565 

4. ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
คณาจารย์ให้มีความรู้
ความสามารถตาม
วิชาชีพ 

1. อาจารย์ประจ าที่มี   
ต าแหน่งทางวิชาการ  

ร้อยละ 65 70  

2. จ านวนอาจารย์ที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 

คน 3 4 

3. อาจารย์ประจ าที่เข้าร่วม
ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
แลกเปล่ียนเรียนรู้ให้มีความรู้
ความสามารถตามสาขาวิชาชีพ 

ร้อยละ 65 75 

4. การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถ
ตามวิชาชีพ 

โครงการ 1 2 

5. ส่งเสริมการสร้าง
ความร่วมมือด้าน
การศึกษา 

1. การท าความร่วมมือด้าน
การศึกษากับสถาบันการศึกษา
อ่ืน 

หน่วยงาน 
 

1 6 

2. กิจกรรมร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน 
 

กิจกรรม 2 3 

เงินงบประมาณ บาท - -  

เงินนอกงบประมาณ บาท - 1,900,300  

 

หมายเหตุ : ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดเปรียบเทียบปีก่อนหน้าและปีปัจจุบัน 
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มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย นวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมปริมาณงานวิจัยและนวัตกรรม ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา                  
การจัดการศึกษา การกีฬา สร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และมุ่งหวังที่จะผลักดัน            
ให้เกิดความเป็นเลิศในการวิจัยด้านศาสตร์การกีฬา โดยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม สร้างระบบและกลไกที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ  

 
 
 
 

กลยุทธ์  
 1. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

4. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬาหรือด้านอ่ืนๆ 

5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

โครงการ/กิจกรรม 

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ล าดับ
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

เลขที่ 
โครงการ งบประมาณ 

1 กิจกรรมพัฒนาระบบการวิจัยและนวัตกรรม 8.1 6,000 
2 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 8.2 10,000 

รวมเงินนอกงบประมาณ 16,000 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เลขที่ 

โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลของการใช้โฟมโรลเลอร์และการ
ออกก าลังกายแบบเบาที่มีต่อแรงบิดของกล้ามเนื้อในนักกีฬาฟุตซอล 

8.3  19,800  

2 โครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางคิเนมาติกส์ของระยะทางการ
กระโดดที่แตกต่างกันในนักกีฬาว่ายน้ าชาย 

8.4  19,800  

3 โครงการวิจัย เรื่อง เปรียบเทียบผลเฉียบพลันของโปรแกรมการอบอุ่น
ร่างกายฟีฟ่าอีเลเว่นพลัส (FIFA 11+) และการอบอุ่นร่างกายแบบทั่วไป
ที่มีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาฟุตซอล 

8.5 16,500  

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

เป้าประสงค์ : ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เลขที่ 

โครงการ งบประมาณ 

4 โครงการวิจัยเรื่อง ผลกระทบของการว่ิงมินิมาราธอนต่อการ
เปลี่ยนแปลงของไลโปโปรตีนในเลือด 

8.6  35,600  

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย 8.7    10,000  
6 โครงการเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม 8.8   10,000  

รวมเงินนอกงบประมาณ  111,700  

 

คณะศิลปศาสตร์ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เลขที่ 

โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการวิจัย เรื่องแนวทางการบริหารจัดการทีมนักกีฬายิงปืนเพื่อเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

8.9 40,000 

2 โครงการวิจัย เรื่องพฤติกรรมและแรงจูงใจในการเล่นกีฬาอีสปอร์ตของ
ประชาชนในจังหวัดตรัง 

8.10 28,800 

3 โครงการเผยแพร่งานวิจัย 8.11 10,000 

4 โครงการศิลปศาสตร์สร้างสรรค์นวัตกรรม** ใช้ร่วมกับประเด็นการพัฒนาที่ 1 8.12 - 

 รวมเงินนอกงบประมาณ  78,800 
 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เลขที่ 

โครงการ 
งบประมาณ 

1 โครงการเผยแพร่งานวิจัย 8.13 10,000 

2 โครงการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทยของนักศึกษา 

8.14 10,000 

3 โครงการวิจัย เรื่อง การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาพลศึกษา
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาต ิวิทยาเขตตรัง โดยใช้โมเดลของ CIPPIEST 

8.15 25,000 

4 โครงการวจิัย เรือ่ง การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะ ด้านการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด Active Learning ส าหรับนักศึกษา 
หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ

8.16 30,000 

5 โครงการวิจัย เรื่อง โปรแกรมพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตภาคใต ้

8.17 24,000 

6 โครงการวิจัย เรื่อง ผลการฝึกแบบผสมผสานท่ีมีต่อความเร็วและความคล่องแคล่ว
ว่องไวของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง 

8.18 21,000 

รวมเงินนอกงบประมาณ 120,000 
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กลยุทธ์ ตัวชี วัด/งบประมาณ 
หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมายตัวชี วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2564 2565 

1. ส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร
ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 

1. อาจารย์ประจ าที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
และนวัตกรรม 

ร้อยละ 80 85 ฝ่ายวิจัย 
และ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
/คณะ /
ฝ่าย
วิชาการ / 
วิทยาเขต
และ
งานวิจัย 3 
คณะ  

2. อาจารย์ประจ าที่เข้าร่วม
ประชุมวิชาการในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

ร้อยละ 70 70 

2. ส่งเสริมและ
สนับสนุนงบประมาณ
พัฒนาด้านการวิจัย
และนวัตกรรม 

งบประมาณสนับสนุนพัฒนา
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

บาท >360,000 >380,000 

3. พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารจัดการ
ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 

1. ความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการด้านการวิจัย
และนวัตกรรม 

คะแนน 
เฉล่ีย 

>3.60 >3.80 

2. ผลการด าเนินงานที่ส าเร็จ
ตามเป้าหมายของแผน 

ร้อยละ 80 85 

3. มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการบริหารจัดการ
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

ระบบ 1 1 

4. พัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมด้านศาสตร์
การกีฬาหรือด้านอ่ืน ๆ 

1. ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

เรื่อง 4 5 

2. ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

เรื่อง : 
คน 

1 : 6 1 : 5 

3. ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม
ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 50 70 

5. ส่งเสริมการสร้าง
ความร่วมมือด้านการ
วิจัยและนวัตกรรม 
 

ความร่วมมือด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 

หน่วย   
งาน 

1 6 

เงินงบประมาณ บาท - - 

เงินนอกงบประมาณ บาท - 326,500 

 

หมายเหตุ : ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดเปรียบเทียบปีก่อนหน้าและปีปัจจุบัน 
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มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่ม        

มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การเล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ น าไปสู่การ     
มีสุขภาวะที่ดี ตลอดจนการให้บริการทางด้านอาคารสถานที่ สนามกีฬา ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและ                
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยพัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม และส่งเสริม
และสนับสนุนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย  

 
 

 
  
กลยุทธ์  

1. พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
           2.  ส่งเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม 

โครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เลขที่ 

โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 9.1 3,000 

รวมเงินนอกงบประมาณ 3,000 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เลขที่ 

โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเคล่ือนที่สู่ชุมชน 9.2 7,300 
2 โครงการบริการวิชาการ "อบรมเชงิปฏิบัติการการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน" 9.3 32,400 
3 โครงการเปิดให้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 9.4 3,000 
4 โครงการเปิดให้บริการศูนย์บริการการบาดเจ็บทางการกีฬา 9.5 3,000 
 รวมเงินนอกงบประมาณ  45,700 

คณะศิลปศาสตร์ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เลขที่ 

โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการบริการวิชาการทางด้านการจัดการกีฬาสู่ชุมชน 9.6 10,000 

 รวมเงินนอกงบประมาณ  10,000 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม 

 เป้าประสงค์ :  บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
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คณะศึกษาศาสตร์ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เลขที่ 

โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการค่ายอาสา พลศึกษา พัฒนาสังคม 9.7 10,000 
2 โครงการการแข่งขันฟุตบอล 7 คน อายุไม่เกิน 15 ปี 9.8 12,000 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการวัด
ประเมินผลของครูพลศึกษา 

9.9 12,000 

รวมเงินนอกงบประมาณ 34,000 

 

กลยุทธ์ ตัวชี วัด/งบประมาณ 
หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมายตัวชี วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2564 2565 

1. พัฒนาระบบและ
กลไกการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 

1. ความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

คะแนน 
เฉล่ีย 

>3.60 >4.00 ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
และกิจการ
พิเศษ /  
วิทยาเขต  
และงาน
กิจกรรม              
3 คณะ 

2. ผลการด าเนินงานที่
ส าเร็จตามเป้าหมายของ
แผน 

ร้อยละ 80 85 

2. ส่งเสริมสนับสนุน
การบริการวิชาการแก่
สังคม 

1. ผู้รับบริการทางวิชาการ
และใช้อาคารสถานที่  

คน 140,000 145,000 

2. ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
ทางวิชาการและใช้อาคาร
สถานที่  

คะแนน 
เฉล่ีย 

>4.00 >4.50 

3. ความส าเร็จของการ
บริการทางวิชาการและใช้
อาคารสถานที่ 

ระดับ 4 4 

เงินงบประมาณ บาท - -  

เงินนอกงบประมาณ บาท - 92,700  

 

หมายเหตุ : ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดเปรียบเทียบปีก่อนหน้าและปีปัจจุบัน 
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 มุ่งเน้นการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย เพ่ือฟ้ืนฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่        
ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ สร้างจิตส านึก ส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าใจ ในความ                  
แตกต่างทางวัฒนธรรม ซึ่งแต่ละท้องถิ่นล้วนมีเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการด ารงชีวิตของแต่ละท้องถิ่น  ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันที่ก าลังจะเลือนหายไปให้คงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป โดยมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
เป็นแหล่งเรียนรู้ ส าหรับเยาวชนและประชาชน เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนที่มีความสนใจได้ศึกษาเกิด
ความรู้สึกรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทยที่เป็นของท้องถิ่นของตนเอง และมี
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  

 

  
 

 

 

 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบและกลไกการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬา

ไทยในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

โครงการ/กิจกรรม 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เลขที่ 

โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 2564 7.1 10,000   
2 โครงการวันไหว้ครู ประจ าปี 2565 10.3 13,000 

3 กิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนาและเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ 

10.8 6,000 

4 โครงการถวายเทียนพรรษา ประจ าปี 2565 10.9 8,000 

5 โครงการสานสัมพันธ์ 40 ปี แห่งการสถาปนา 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง       

10.10 12,000 

6 โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี 2564 10.11 16,000 

รวมเงินนอกงบประมาณ 65,000 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื นบ้านและกีฬาไทย 

เป้าประสงค์  : นักศึกษา เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ร่วมกิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่  
                  ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื นบ้านและกีฬาไทย ทั งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ  
                  และนานาชาติ ได้เรียนรู้และเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีจิตส านึกที่ดีต่อ  
                  สังคม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
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คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
   

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เลขที่ 

โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การละเล่นพ้ืนบ้าน
และกีฬาไทย 

7.2 19,000 

  รวมเงินนอกงบประมาณ   19,000  

คณะศิลปศาสตร์  
  

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เลขที่ 

โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย   7.3 12,000 

2 โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 10.24 4,000 

3 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย เรื่อง “ชิมขนม ชมดอกไม้” 10.26 3,000 

4 โครงการสรงน้ าพระ รดน้ าด าหัวผูใ้หญ่ ขอพรอวยชัยวัฒนธรรมไทยเบิกบาน 10.27 3,000 

รวมเงินนอกงบประมาณ 22,000 

คณะศึกษาศาสตร์ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เลขที่ 

โครงการ 
งบประมาณ 

1 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  

 - (กิจกรรมศึกษาศาสตร์อนุรักษ์และสบืสานประเพณีลอยกระทง) 
7.4  

4,000 

  - (กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์)  4,000 

2 โครงการจดัการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านกีฬาไทยและนันทนาการ 7.5 10,000 

รวมเงินนอกงบประมาณ 18,000 
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กลยุทธ์ ตัวชี วัด/งบประมาณ 
หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมายตัวชี วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2564 2565 

1. พัฒนาระบบและ
กลไกการทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทย 

1. ความพึงพอใจใน          
การบริหารจัดการการ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬา
ไทย 

คะแนน 
เฉล่ีย 

>3.60 >4.00 ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
และ
กิจการ
พิเศษ / 
วิทยาเขต 
และงาน
ศิลป 
วัฒนธรรม                
3 คณะ 

 

2. ผลการด าเนินงานที่ส าเร็จ
ตามเป้าหมายของแผน 

ร้อยละ 80 85 

2. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการฟื้นฟู 
อนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทยในระดับ
ท้องถิ่น ภูมิภาค 
ระดับชาติ และ
นานาชาติ 

1. กิจกรรมทะนุบ ารุง  
ศิลปวัฒนธรรม  

กิจกรรม 4 8 

2. กิจกรรมฟ้ืนฟู อนุรักษ์และ
เผยแพร่การละเล่นพ้ืนบ้าน 
และกีฬาไทย 

กิจกรรม 6 7 

3. ความส าเร็จของการฟื้นฟู 
อนุรักษ์และเผยแพร่ 
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทย 

ระดับ 5 5 

3. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดตั้ง
แหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทย 

แหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทย 

ศูนย์การ
เรียนรู้ 

1 1 

เงินงบประมาณ บาท - -  

เงินนอกงบประมาณ บาท - 124,000  

 

หมายเหตุ : ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดเปรียบเทียบปีก่อนหน้าและปีปัจจุบัน 
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มุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาให้มีทักษะและประสบการณ์ สามารถประสบความส าเร็จในการแข่งขันกีฬา
ระดับต่าง ๆ รวมทั้งใช้กีฬาเป็นส่ือในการพัฒนาลักษณะนิสัยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีน้ าใจนักกีฬา เป็น
พลเมืองที่ดีของสังคม เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาการกีฬาของประเทศ โดยมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มี
ศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล มีผลงานด้านกีฬาที่โดดเด่นในระดับชาติและนานาชาติ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรทางการกีฬาได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ด้านศาสตร์
การกีฬา สร้างความร่วมมือด้านการกีฬา บริหารจัดการกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาการกีฬาของ
ประเทศ 

 

 
 

กลยุทธ์  
1. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬา 
3. ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ด้านศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการพัฒนากีฬา 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬา 

5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการกีฬา 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เลขที่ 

โครงการ งบประมาณ 

 ส านักงานกีฬา   

1 กิจกรรมจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในประเทศ 11.2 40,000 
2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬา 11.3 8,400 
3 โครงการการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ส าหรับ

วิทยาเขตตรัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - - 
4 โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา ส าหรับวิทยาเขตตรัง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - - 
 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ   

1 โครงการการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพลศึกษาเกมส์           และกีฬา
มหาวิทยาลัย 

11.1 400,000   

รวมเงินนอกงบประมาณ 448,400 

 

 

 

 

เป้าประสงค์  : นักศึกษาเข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 
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คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เลขที่ 

โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนวดทางการกีฬา (ซ้ าประเด็นการพัฒนาที่ 1) 5.3  -  

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Class Fitness (ซ้ าประเด็นการพัฒนาที่ 1) 5.4  -  
3 โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากร (ซ้ าประเด็นการพัฒนาที่ 1) 5.6  -  
4 โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเคล่ือนที่สู่ชุมชน (ซ้ าประเด็นการพัฒนาที่ 3) 9.2  -  
5 โครงการเปิดให้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา (ซ้ าประเด็นการพัฒนาที่ 3) 9.4  -  

6 
โครงการเปิดให้บริการศูนย์บริการการบาดเจ็บทางการกีฬา (ซ้ าประเด็น
การพัฒนาท่ี 3) 9.5  -  
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กลยุทธ์ ตัวชี วัด/งบประมาณ 
หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมายตัวชี วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2564 2565 

1. ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาให้มีศักยภาพ
ด้านกีฬาสูงสุดของแต่
ละบุคคล 

1. นักศึกษาได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านกีฬา 

ร้อยละ 100 100 ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
และกิจการ
พิเศษ / 
ส านักงาน
กีฬา  / 
คณะ
วิทยาศาสตร์
การกีฬา
และสุขภาพ 

2. นักศึกษาที่เข้าร่วมการ 
แข่งขันกีฬาระดับชาติและ
นานาชาติ 

ร้อยละ 85 90 

3. นักศึกษาที่ได้รางวัลจาก
การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ร้อยละ 50 60 

4. นักศึกษาในส านักงานกีฬา
ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
กีฬาระดับนานาชาติ 

ร้อยละ 20 20 

2. ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ทางการกีฬา 

บุคลากรทางการกีฬาและ
ผู้เชี่ยวชาญกีฬาที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 

คน 10 15  

3. ส่งเสริมการน า            
องค์ความรู้ด้านศาสตร์
การกีฬาไปใช้ในการ
พัฒนากีฬา 

องค์ความรู้ที่ได้จากการ
แลกเปล่ียน รวบรวมและ
น าไปใช้ในการพัฒนากีฬา         

องค์
ความรู้ 

1 1 

4. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการกีฬา 

1. ความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการกีฬา 

คะแนน 
เฉล่ีย 

>3.60 >3.80 

2. ผลการด าเนินงาน         
ที่ส าเร็จตามเป้าหมาย ของ
แผน 

ร้อยละ 80 85  

5. ส่งเสริมการสร้าง
ความร่วมมือด้านการ
กีฬา 

 

ความร่วมมือด้านการกีฬา หน่วย 
งาน 

1 1  

เงินงบประมาณ บาท - -  

เงินนอกงบประมาณ บาท - 448,400  

หมายเหตุ : ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดเปรียบเทียบปีก่อนหน้าและปีปัจจุบัน 
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มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและระบบการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือพัฒนาและยกระดับเป็น
สถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านศาสตร์การกีฬาที่มีศักยภาพ เพ่ือตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ          
สู่ความย่ังยืน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพ่ือมุ่งสู่องค์กรคุณภาพและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้     
ในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

 
 
 
 

กลยุทธ์   
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ 
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ  
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เลขที่ 

โครงการ งบประมาณ 

1. กิจกรรมค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ส าหรับผู้บริหารทีไ่ม่เป็นข้าราชการ 4.1 480,000 

 กลุ่มอ านวยการ   

2. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต คณะกรรมการและ
คณะกรรมการบริหารประจ าภาคใต้ 

4.2 130,200 

 ฝ่ายบริหาร   

1. โครงการทบทวนระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 4.3 7,000 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน   4.4 30,000 

3. กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารราชการ 4.5 40,400 

 ฝ่ายแผนและพัฒนา   
1. กิจกรรมจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 
4.11 20,000 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าประเด็นการพัฒนา มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรังและจัดซื้อครุภัณฑ์ 

4.12 117,900 

3. กิจกรรมติดตามและประเมินผล 4.13 4,700 

 ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา   

1. กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 6.1 6,900 

2. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 6.2 10,000 

รวมเงินนอกงบประมาณ 847,100 

ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์  : ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เลขที่ 

โครงการ งบประมาณ 

1 กิจกรรมการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  4.14 240,460 
2 โครงการจัดท าแผนประเด็นการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและ

สุขภาพ  
4.15 25,000 

3 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ และซ่อมบ ารุง วัสดุ ครุภัณฑ์  4.16 50,000 
4 โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากร  5.6 10,000 
5 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  6.3 18,040 

รวมเงินนอกงบประมาณ 343,500 

 
คณะศิลปศาสตร์ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เลขที่ 

โครงการ งบประมาณ 

1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์  4.18 40,000 

2 โครงการบริหารจัดการคณะศิลปศาสตร์    4.19 225,400 

3 กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์   4.20 51,300 

4 โครงการทบทวน พัฒนาจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ   4.21 18,000 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากร   5.10 15,000 

6 โครงการพัฒนาระบบกลไกด้านการประกันคุณภาพการศึกษา   6.4 4,000 

รวมเงินนอกงบประมาณ 353,700 

 
คณะศึกษาศาสตร์ 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
เลขที่ 

โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการบริหารจัดการคณะศึกษาศาสตร์ 4.22 348,800 
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าบริหารความเสี่ยงและต้นทุน 

ต่อหน่วยคณะศึกษาศาสตร์ 
4.23 7,200 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบและออกแบบการวัดผล
ประเมินผล 

4.24 10,000 

4 โครงการทบทวน พัฒนาแผนกลยุทธ์ สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  
และจัดท าแผนปฏบัิติราชการประจ าปี 

4.25 12,000 

5 กิจกรรมจัดจ้างเจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์  4.26 360,000 
6 กิจกรรมจัดจ้างบุคลากรต าแหน่งอาจารย์  4.27 438,000 
7 โครงการการพัฒนาระบบกลไกด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 6.5 12,000 

รวมเงินนอกงบประมาณ 1,188,000 
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กลยุทธ์ ตัวชี วัด/งบประมาณ 
หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมายตัวชี วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2564 2565 

1. พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหาร
จัดการ 

1. ความพึงพอใจในการ
บริหารงานด้วยหลัก  
ธรรมาภิบาลอยู่ใน ระดับดี 

คะแนน 
เฉล่ีย 

>4.00 >4.20 ฝ่ายบริหาร 
/ฝ่ายวิจัย
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา / 
ฝ่ายแผน
และพัฒนา  
 
 

 

 

 
 
 
 
 

2. การเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

ร้อยละ 93 95 

3. ผลการด าเนินงานที่
ส าเร็จตามเป้าหมายของ
แผน 

ร้อยละ 90 95 

2. ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร           
ทุกระดับ  

1. บุคลากรสายวิชาการ
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  

ร้อยละ 80 90 

2. บุคลากรสายสนับสนุน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

ร้อยละ 80 90 

3. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

1. มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการบริหาร
จัดการ 

ระบบ 2 2 

2. ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ        
การส่ือสาร 

คะแนน 
เฉล่ีย 

>4.00 >4.20 

4. พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1. ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร 

คะแนน 
เฉล่ีย 

≥3.20 ≥3.30  

2. ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ 

คะแนน 
เฉล่ีย 

≥3.65 ≥3.70 

3. ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับวิทยาเขต 

คะแนน 
เฉล่ีย 

≥3.65 ≥3.70 

เงินงบประมาณ บาท - -  

เงินนอกงบประมาณ บาท - 2,732,300  
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ภาคผนวก 
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ค าส่ังมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง 
ที่  216/๒๕64 

เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

------------------------------------------- 

  ด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย             
การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง (พ.ศ. 2561 – 2565)  ปรับปรุงงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น จึงก าหนดจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีการถ่ายทอดแผนพัฒนาลงสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนามีประสิทธิภาพ            
เกิดประสิทธิผลส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 ๑. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตตรัง ประธานกรรมการ 
 ๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ฝ่ายแผนและพัฒนา    รองประธานกรรมการ 
 3. ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ฝ่ายบริหาร      กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
 5. ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
 6. ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  กรรมการ 
 7. รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ   กรรมการ 
 8. รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์     กรรมการ 
 9. รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์      กรรมการ 
 ๑0. หัวหน้าส านักงานรองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตตรัง  กรรมการ 
 ๑1. หัวหน้าส านักงานกีฬา      กรรมการ 
 12. หัวหน้างานแผนและงบประมาณ 3 คณะ   กรรมการ 
 13. ผู้ช่วยงานแผนและงบประมาณ 3 คณะ   กรรมการ 
 ๑4. หัวหน้างานแผนและงบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน            กรรมการและเลขานุการ 
 15. ผู้ช่วยงานแผนและงบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ รับผิดชอบ
เพ่ือให้เกิดผลดีต่อทางราชการ 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    ส่ัง ณ วันที่     30    สิงหาคม  พ.ศ. 2564  

 
 
 
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์  นิลทจันทร์) 
                                             รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตตรัง 
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ขั นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี

4. เผยแพร่แผนปฏิบตัิราชการประจ าป ี

3. น าเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปี             
ต่อสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการวิทยาเขต 

เพื่อพิจารณา

5. ด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าป ี

 

6. ติดตามผลการด าเนินงานรายงานต่อ(อธิการบดี/รองอธิการบด/ีคณบด/ีรองคณบดี) และเสนอต่อ        
สภามหาวิทยาลยั/คณะกรรมการวิทยาเขต เพื่อพิจารณา 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี  

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

7. น าข้อเสนอแนะของสภามหาวทิยาลัย/คณะกรรมการวิทยาเขตไปปรับปรุง แก้ไข  
เพื่อวางแผนพัฒนาแผนปฏิบตัิราชการต่อไป    


