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 หลักการและเหตุผล 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ถือเป็นหัวใจส าคัญในการด าเนินงานเพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ เป็นการวาง                 

ทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย แล้วถ่ายทอดสู่บุคลากรในหน่วยงานเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาการ
ด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 หมวด 3 มาตรา 16 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพื่อแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี กอรปกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิด
เป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง จัดท ายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 
2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ที่ได้ด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
พ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่งใช้เป็นกรอบแนวทางด าเนินงานในระยะ 5 ปี ทีส่อดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาประเทศระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 
2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579 และนโยบายรัฐบาล เป็นต้น โดยเกิดข้ึนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัด
มหาวิทยาลัย ผ่านกระบวนการต่าง ๆ กระทั่งได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันการพลศึกษา ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 และได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2561 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยมีการทบทวนยุทธศาสตร์เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง
และแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยยุทธศาสตร์ฉบับนี้ เป็นแนวทางด าเนินงานส าหรับบุคลากรสังกัด
มหาวิทยาลัยสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือร่วมกัน
พัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ให้เป็นสถาบันการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพด้านศาสตร์การกีฬาที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และก้าวไปเป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาค
อาเซียนต่อไป 
 

 นโยบายและแผนพัฒนาประเทศที่เกี่ยวข้องกับ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง 
การจัดท ายุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ

ปรับปรุง 2564) โดยใช้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 – 2565 มาใช้เป็นแผนแม่บทในการ
ด าเนินงานช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า เพื่อให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง มีเป้าหมายและ           
แนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนและสอดคล้องรองรับการพัฒนาประเทศ นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษา 
วิเคราะห์หลักการตามกฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาประเทศระดับต่าง ๆ รวมทั้งสถานการณ์
ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลกระทบรอบด้าน ดังนี้  

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
2. พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561  
3. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)  

ส่วนท่ี ๑ บทน า 
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4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564  
5. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
6. กรอบแผนแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)  
7. แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. 2560 – 2564)  
8. นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)  
9. ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
จากการปฏิรูปการกีฬาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ท าให้มีการบรรจุถ้อยค าว่า “กีฬา” ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองและประวัตศาสตร์การกีฬาของ
ไทยและเป็นหลักการส าคัญในการด าเนินการด้านกีฬาของประเทศต่อไปในอนาคต โดยปรากฏในมาตรา 71 
วรรคแรก กล่าวคือ 

“รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ส าคัญของสังคม จัดให้
ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน” 

2. พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑  
พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการนโยบายการกีฬา

แห่งชาติ มีหน้าที่และอ านาจ ในการจัดท านโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและเสนอแนะต่อ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการด าเนินการด้านการกีฬาของประเทศ รวมทั้ง เสนอมาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการ
ปฏิบัติการตามนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจและ
อุตสาหกรรมการกีฬา รวมทั้งให้มีการจัดท ามาตรฐานโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬา กอปรกับ ในมาตรา ๑๘ ได้
ก าหนดให้ มีการจัดท าแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หรือภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒  

ส าหรับบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้แก่ 
มาตรา 14 แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามมาตรา 13 ต้องก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร

และพัฒนาการกีฬา วิธีปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระยะเวลาในการด าเนินการให้ชัดเจน และอย่างน้อย
ต้องมีแนวทางการด าเนินการในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

(1) การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬาขั้นพ้ืนฐาน กีฬาเพ่ือมวลชน กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ กีฬาเพ่ือ
การอาชีพ กีฬาเพ่ือคนพิการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา 

(2) การส่งเสริมและพัฒนากีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

(3) การจัดโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการด้านการกีฬา ให้ครอบคลุมทั่วถึงและมีความพร้อมให้บริการแก่
ประชาชนอย่างเป็นธรรม ทันสมัย และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตลอดจนพิจารณาสรรหาและคัดเลือกพ้ืนที่
สาธารณะในชุมชนหรือท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันในการกีฬา รวมทั้งจัดให้มีการเข้าถึงบริการ
ด้านการกีฬาอย่างทั่วถึง      

(4) การส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา รวมทั้งก าหนดให้มีสิทธิ
ประโยชน์ที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการและผู้สนับสนุนทางด้านการกีฬา 

(5) การพัฒนาการจัดการศึกษาด้านการกีฬาและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาให้มีความสามารถ 
ศักยภาพ และคุณธรรม 
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(6) การจัดสรรและแสวงหาทรัพยากรเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬาในทุกภาคส่วนให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(7) การใช้จ่ายงบประมาณด้านการกีฬาอย่างเป็นระบบและมีการบูรณาการในทุกระดับ 

(8) การด าเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการด าเนินการให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ 

(9) การประสานงานเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
(10) การประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 

มาตรา 15 เมื่อได้มีการประกาศแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่
ด าเนินการตามภารกิจที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาการกีฬาและ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 

3. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
 รัฐบาลได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาประเทศระยะ 20 ปี คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง    
ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้ประเทศ
มีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูง อยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคม
มีความม่ันคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง   
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 เป้าหมาย  

2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
 ตัวช้ีวัด 

  3.3 การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 เป้าหมาย  

1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
 ตัวช้ีวัด 

  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนส าคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีจ านวน 23 ฉบับ          
โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีดังนี้ 
 



 ๔ 

 

ประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา  
ยุทธศาสตร์ชาติให้ความส าคัญกับการให้กีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬา

เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างการเสริมสร้างการพัฒนาทั้งในการเสริมสร้างสุขภาวะ การพัฒนาจิตใจ การ
สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงสร้างชื่อเสียงและ
เกียรติภูมิของประเทศชาติ ดังจะเห็นได้ว่าการกีฬาและนันทนาการเป็นกลไกส าคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่ประเทศ 

เป้าหมายแผนแม่บท  
คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ าใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎ กติกามากข้ึน ด้วยกีฬา 

 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายแผนแม่บท 
อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 68 ปี ภายในปี 2565 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา  
ประกอบด้วย 3 แผนแม่บทย่อย ได้แก่   
1. การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ  
2. การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ  
3. การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ  

แผนแม่บทย่อยท่ี 1 การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ 

การส่งเสริมการออกก าลังกายและกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต โดยส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชนประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการออกก าลัง
กาย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเล่นกีฬาบางชนิดที่มีความจ าเป็นต่อทักษะในการด ารงชีวิต รวมทั้งการมี
อิสระในการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
จนกลายเป็นวิถีชีวิต เพื่อพัฒนาจิตใจ สร้างความสัมพันธ์อันดี หล่อหลอมจิตวิญญาณและการเป็นพลเมืองดี 
ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการโดยเน้นการส่งเสริม
ความรู้และความตระหนักถึงการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐาน การจัดกิจกรรมกีฬา การจัดหาและพัฒนา
สถานที่และอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือการออกก าลังกาย สร้างโอกาสและสนับสนุนการมี ส่วนร่วม
ในกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง การปลูกฝังให้มีคุณธรรมของความเป็นนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
และรู้จักการขอโทษ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านอุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอ านวยความ
สะดวกทางกีฬาและนันทนาการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับประชาชน
ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  
คนไทยออกก าลังกายเล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ าเสมอเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  
  ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากรทั้งหมดออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ร้อยละ 40 ภายใน      
ปี 2565 
 

 แผนแม่บทย่อยที่ 2 การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
  การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ โดยมุ่งการสร้างและพัฒนานักกีฬาของชาติ        
การเฟ้นหานักกีฬาที่มีความสามารถ สร้างพ้ืนที่และโอกาสในการแข่งขันแสดงศักยภาพด้านกีฬา นันทนาการ
และวิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติ และสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอด



 ๕ 

 

ความส าเร็จจากความเป็นเลิศสู่การประกอบอาชีพและมีเส้นทางอาชีพที่มั่นคง ควบคู่กับส่งเสริมสนับสนุนศึกษา
เชิงลึกด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการความรู้และพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อ
น ามาใช้ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ กีฬาเพ่ือการอาชีพ และนันทนาการเชิงพาณิชย์ ซึ่งปัจจัย
ส าคัญ คือ ความรู้ในการพัฒนานักกีฬาระดับนานาชาติเพ่ือความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ เส้นทางการพัฒนา
นักกีฬาแต่ละชนิด/แต่ละกลุ่ม ปัจจัยสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวก ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์การกีฬา
ที่มีมาตรฐานรองรับกีฬานานาชาติ การส่งเสริมการพัฒนาแพลตฟอร์ม การพัฒนาระบบกลไกรองรับการสร้าง
นักกีฬาเป็นเลิศและนักกีฬาอาชีพ รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  
  นักกีฬาไทยประสบความส าเร็จ ในการแข่งขันระดับนานาชาติ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  
  อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬาไทย อันดับ ๗ ในระดับเอเชีย 
ภายในปี 2565 

 แผนแม่ย่อยที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 
  การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยมุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาและ
นันทนาการทั้งครูหรือผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้อย่างถูกต้อง และสามารถต่อยอดศักยภาพในการพัฒนาเป็นบุคลากร
และการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนากีฬาและนันทนาการ 
 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  
  บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  
  มีบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศท่ีได้รับการรับรอง
มาตรฐานเพ่ิมขึน้ เฉลี่ยร้อยละ 5 ภายในปี 2565 

 ในส่วนที่เกี่ยวกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้ 
แผนแม่บท ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการสร้างและสะสมองค์ความรู้ในด้าน
เป้าหมายต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยตลอดเวลา และพัฒนาประเทศจากประเทศที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปเป็นประเทศ
ที่มีระบบเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  

เป้าหมายแผนแม่บท  
มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในของประเทศเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายแผนแม่บท 
  ร้อยละของมูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ร้อยละ 
1.5 ภายในปี 2565 



 ๖ 

 

 แผนแม่บท ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ประกอบด้วย 5 แผนแม่บทย่อย คือ             
1. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 2. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม 3. การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 4. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พื้นฐาน 5. ด้านปัจจัย
สนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติด้านการวิจัย 
ได้แก่ 
 

แผนแม่บทย่อยท่ี 2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม 
  มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมไทย การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ      
การเตรียมความพร้อมของประชาชนไทยเพ่ือรองรับกระแสโลกาภิวัฒน์ของวัฒนธรรมโลกท่ีรวดเร็วขึ้นใน          
ยุคดิจิทัล การเข้าสู่สังคมสูงวัย การพัฒนาแรงงานทักษะสูงและเฉพาะทาง การยกระดับแรงงานทักษะต่ า             
การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของภาครัฐให้เข้ากับการด าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  
  คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับ
เพ่ิมข้ึนจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  

ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม* (ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพทางสังคมจาก
ผลการวิจัยฯ) หมายเหตุ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ / จัดท าค่าเป้าหมาย 

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทีส่ิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ สิบสอง (พ.ศ.2560 – 2564) ได้น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ถึงฉบับที่ 11 
เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ประเทศพัฒนาสู่ความสมดุลและยั่งยืน แผนพัฒนาฯ ฉบับสิบสอง 
จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ได้แก  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่งคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล           
                              ในสงัคมไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่เก่ียวกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติทั้งด้านการศึกษาและกีฬา ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
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 ๑. วัตถุประสงค์  
 ๑.๑ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  
 ๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑  
 ๑.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  
 ๑.๔ เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ  
 
 

 ๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  เป้าหมายการพัฒนา  
   2.1.4 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 
  ตัวช้ีวัด  
   ตัวชี้วัด 4.3 ประชาชนเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพ่ิมข้ึน 

 ๓. แนวทางการพัฒนา  
 ๓.๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่             
พึงประสงค์  
 ๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชวีิตอย่างมีคุณค่า             
 ๓.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ๓.๔ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ   

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 1. วัตถุประสงค์ 

1.3 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

2.1 เป้าหมาย 
  เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือ
ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  ตัวชี้วัดที่ 2.4 นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เอง
ภายในประเทศ มีจ านวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1 เท่าตัว  
 3. แนวทางการพัฒนา 
 3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
  3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยี
เพ่ือผู้พิการ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน อุปกรณ์และเครื่องมือทาการแพทย์) 
โดยอาศัยกลไกการด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาขนหรือชุมชน 

5. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลา 
20 ปี โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ 
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มี
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คุณภาพ พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” การจัดท าแผนการศึกษา
แห่งชาติ โดยมีแนวคิดในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) 
หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy) หลกัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) และยึดตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ 
(Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อม
ล้ าของการกระจายรายได้และวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบ
ความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ  

 วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Objectives) 4 ประการ 
1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและร่วมมือ

ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4) เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ

ลดลง 

 เป้าหมายแผนการศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดไว้ 2 ด้าน คือ 
1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) แผนการศึกษาแห่งชาติมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี

คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs 8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 
3Rs ได้แก่ 

- การอ่านออก (Reading)  
- การเขียนได้ (Writing)  
- การคิดเลขเป็น (Arithmetic) 

8Cs ได้แก่ 
  - ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and 
Problem Solving)  

- ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)  
- ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural 

Understanding)  
 

- ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork 
and Leadership)  

- ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communication , Information 
and Media Literacy)  
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- ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT 
Literacy)  

- ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills)  
- ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 

  2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุ เป้าหมาย 
๕๓ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
เช่น ประชากรกลุ่มอายุ ๖ - ๑๔ ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
ที่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่
เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงาน มีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เป็นต้น  

๒) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 
(Equity) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
๑๕ ป ีเป็นต้น 

๓) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
(Quality) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ         
ขั้น พ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programmer for International Student Assessment : 
PISA) ของนักเรียนอายุ ๑๕ ปีสูงขึ้น เป็นต้น 
 ๔) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลุ
เป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา เป็นต้น  

๕) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา
ดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 
๒๐๐ อันดับแรกของโลกเพ่ิมขึ้น เป็นต้น  

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ   
แนวทางการพัฒนา 

 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนว
ตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มต่าง เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ
และแรงงานต่างด้าว 

4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือจัดการระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ   
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แนวทางการพัฒนา 
1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง

เหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ ต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐานและ

ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
4. พัฒนาระบบและกลไก การติดตาม การวัด และการประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา   
แนวทางการพัฒนา      
1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา      
1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ

การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   
แนวทางการพัฒนา      
1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
4. ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษา 
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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6. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)  
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดท ากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2           
(พ.ศ. ๒๕๕๑ - 2565) เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการอุดมศึกษาระดับประเทศ เป้าหมายของกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิต
และพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดงานและพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่น
ไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของ
เสรีภาพทางวิชาการความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ”           

ทิศทางนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษา ฉบับที่ 2 ประกอบด้วย 

 • รอยต่อกับการศึกษาระดับอ่ืน 
 ปรับปรุงและทบทวนกระบวนการผลิตครู สถาบันอุดมศึกษาพึงสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
เต็มความสามารถ รัฐบาลส่งเสริมการสร้างโรงเรียนเฉพาะหรือห้องเรียนเฉพาะในโรงเรียนทั่วไป ส่งเสริม
การศึกษาของผู้มีความสามารถพิเศษ ระบบการเรียนล่วงหน้า การเป็นพ่ีเลี้ยงในการท าโครงการ ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากสถาบันอาชีวะเข้าศึกษาต่อด้วยความยืดหยุ่น เช่น ระบบ Credit Bank และ LLL (Life-Long-
Learning Education การเป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกให้ผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้เข้าเรียนเพ่ือเก็บ
หน่วยกิตให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 • การแก้ไขปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน 
ปัญหาหลักของสถาบันอุดมศึกษา คือ การไร้ทิศทางในการบริหาร การปฏิบัติงานมีความซ้ าซ้อน การ

ขาดคุณธรรมและขาดประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องสร้างกลไกการก ากับ เพ่ือลดเลิกหลักสูตรที่ไม่เป็นที่ต้องการลด
เลิกคณะและสถาบันที่มีปัญหาคุณภาพอย่างรุนแรง จัดกลไกการตรวจสอบโดยศูนย์ข้อมูลสถิติมีการปรับปรุง
กลไกการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยน าผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ ระบบการรับรองวิทยฐานะ
การจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 
 (1) กลุ่มวิทยาลัยชุมชน (Community) ที่เน้นจัดการศึกษาระดับอนุปริญญามีอาจารย์ปริญญาเอก 10 
% และสัดส่วนนักศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์ เป็นสัดส่วน 20 : 80 
 (2) กลุ่มมหาวิทยาลัยที่เน้นการสอน (Liberal Art) ที่เน้นจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและ 
ปริญญาโท มีอาจารย์ปริญญาเอก 50% และสัดส่วนนักศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์เป็นสัดสว่น 40 : 60 
 (3) กลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะทางและสมบูรณ์แบบ (Comprehensive) มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
(Specialized) ที่เน้นจัดการศึกษาและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มีอาจารย์ปริญญาเอก 70% และสัดส่วน
นักศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์ เป็นสัดส่วน 60 : 40 
 (4) กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยและบัณฑิตศึกษา (Research and Graduate) ที่เน้นจัดการศึกษาวิจยัระดับ
บัณฑิตศึกษา มีอาจารย์ปริญญาเอก 100 % และสัดส่วนนักศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์เป็น 90 : 10 
 สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม จะบริหารสถาบันแตกต่างกันตามพ้ืนที่บริการ จุดเน้นของพันธกิจเพ่ือ
สามารถเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตน ตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศทุกระดับ ส่งผลทางบวกต่อนักศึกษา
และอาจารย์ สถาบันอุดมศึกษาท้ัง 4 กลุ่ม จึงต้องมีกลไกการประกันคุณภาพ/นโยบายและแผนที่แตกต่างกัน 
การจัดกลุ่มสถาบันต้องอาศัยกลไก ดังนี้ 
  1) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
  2) การจัดสรรงบประมาณ 
  3) เงินกู้ กยศ. 
  4) คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ก ากับนโยบาย Pre – Post Audit 
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  5) ทุนพัฒนาอาจารย์ 
  6) ทุนวิจัย และอ่ืน ๆ 

 • ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา 
 การให้ความส าคัญกับ “สภามหาวิทยาลัย”การจัดตั้งองค์กรหรือกลไกการพัฒนาผู้ก ากับนโยบายและ
ผู้บริหารในลักษณะ Institute of Director - IOD โดยองค์กรดังกล่าวให้ความรู้เยี่ยมชมเปิดเวทีแลกเปลี่ยน
ความรู้ และประสบการณ์ มีการปรับโครงสร้างการบริหารธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยการได้มาซึ่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย/อธิการบดี การจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัยรวมทั้งการปรับโครงสร้าง กกอ. ให้เป็น
กรรมาธิการ 

 • บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 มหาวิทยาลัยต้องเชื่อมต่อกับภาคการผลิต สร้างความรู้และนวัตกรรม พัฒนาระบบการประเมิน       
“การวิจัย” เพ่ือการจัดสรรทรัพยากรและวางต าแหน่งของมหาวิทยาลัย เสริมศูนย์แห่งความเป็นเลิศให้มีการ
ท างานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย กลุ่มมหาวิทยาลัย ภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคม และชุมชน ตลอดจนผลักดัน
ให้เกิด “ระบบวิจัยแห่งชาติ” 

 • การเงินอุดมศึกษา 
 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ โดยยังคง Supply-Side Financing ตาม Performance Based 
และสอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาประเทศ โดยยังคงกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ตามความจ าเป็นเพ่ิม
กองทุนประเภท Contribution Scheme การจัดตั้งกองทุนพัฒนาอุดมศึกษาในด้านการพัฒนาอาจารย์ การวิจัย 
และสร้างร่วมมือภาคการผลิต การจัดตั้งองค์กรกันชน (Buffer Organization) โดยให้อิสระในการบริหารการเงิน
แก่มหาวิทยาลัย 

 • การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา 
 ปรับระบบการพัฒนาอาจารย์ให้มีความหลากหลายทั้งเชิงวิชาการ ความเป็นครูตามช่วงวัยจัดให้มี
กระบวนการ Mentoring เน้นการพัฒนาจากการท างานจริง พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยในประเทศ มหาวิทยาลัย
ต่างประเทศหรือทั้ง 2 ระบบ ตามความจ าเป็น และให้ความส าคัญกับมหาวิทยาลัยใหม่      

 • การพัฒนาอุดมศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ส่งเสริมการท างานในลักษณะเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาตามพ้ืนที่น าไปสู่การควบรวมในมิติต่าง ๆ 
ช่วยยกระดับคุณภาพ สร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาชุมชนและเครือข่ายวิชาการ 

 • เครือข่ายอุดมศึกษา 
 ต้องมองหลายมิติและมุ่งแก้ปัญหาหลายระดับหลายระยะ มีการพัฒนาเด็ก เยาวชนและพัฒนาครู     
สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ และพัฒนาเพ่ือเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN) 

 • โครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ 
 การให้ความส าคัญกับการศึกษาในหลักสูตร “ศิลปศาสตร์” (Liberal Arts Education) เน้นการเรียน
แบบกว้างเพ่ือแก้ปัญหาได้ต้นแบบในการจัดการศึกษาจากภูมิภาคตะวันตก ใช้ศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการเรียนรู้ สร้างฐานข้อมูลอุดมศึกษาที่ทันสมัย สร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต            
ในสถาบันอุดมศึกษา Open Courseware ที่เหมาะสมส าหรับคนวัยท างาน อาจเป็นการจัดอบรมระยะสั้นหรือ
ระยะยาวเพ่ือสามารถปรับใช้และเพ่ิมความสามารถในการปฏิบัติงาน พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดและการเรียนรู้  
 
 



 ๑๓ 

 

7. แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. 2560 – 2564) 

วิสัยทัศน์ (Vision) “การกีฬาเป็นส่วนส าคัญของวิถีชีวิตประชาชนทุกภาคส่วน และเป็นกลไกส าคัญ
ในการสร้างคุณค่าทางสังคมและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ”  

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นองค์กรด้านการกีฬา จึงมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติหลายประการ ดังนี้  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนักด้านการออกก าลังกายและการกีฬา          
ขั้นพื้นฐาน 

 1. เป้าประสงค์ 
 1.1 เด็ก และเยาวชน มีความเข้าใจและมีความตระหนักในกิจกรรมทางกาย การออกก าลังกาย      
และการเล่นกีฬาเพ่ิมมากขึ้น 
 1.2 เด็ก และเยาวชน ทุกกลุ่มและทุกพ้ืนที่ มีสุขภาพร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 1.3 เด็ก และเยาวชน มีความรู้และทักษะในการออกก าลังกายและเล่นกีฬาที่ถนัดได้              
อย่างน้อย 1 ชนิดกีฬา พร้อมกับมีความส านึกถึงความมีระเบียบวินัยและน้ าใจนักกีฬา 

 2. ตัวช้ีวัด 
 2.1 เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย 
 2.2 มีครูพลศึกษาในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนสถานศึกษาทั่วประเทศ   
ภายในปี พ.ศ. 2564 
 2.3 มีการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาผ่านโครงการ “1 โรงเรียน 1 กีฬา” ในสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ 
 2.4 มีการจัดกิจกรรมการให้ความรู้และส่งเสริมการออกก าลังกายและการเล่นกีฬานอก  
สถานศึกษาในทุกต าบลทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี 
 2.5 มีการเพิ่มวาระการประชุมเรื่องการพัฒนาการกีฬาในการประชุมของสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง 
ต่อปี 

 3. แนวทางการพัฒนา 
 3.1 เร่งสร้างและพัฒนาพลศึกษาและสุขศึกษาในสถานศึกษาท่ัวประเทศ 
 3.2 ส่งเสริมการพัฒนาการออกก าลังกายและการกีฬาขั้นพ้ืนฐานในชุมชนท้องถิ่นนอกสถานศึกษา 
 3.3 จัดวางระบบโครงข่ายและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษาและชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมให้มวลชนมีการออกก าลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา 
1. เป้าประสงค์ 
1.1 ประชาชนทุกภาคส่วนมีสุขภาพโดยเฉลี่ยที่ดีข้ึนจากการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
1.2 มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาที่มีมาตรฐาน และสามารถรองรับกิจกรรมกีฬาของประชาชน   

ทุกกลุ่มอายุอย่างมีความเสมอภาคกัน พร้อมทั้งมีสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุให้ครอบคลุม
ในทุกท้องถิ่น 

1.3 สร้างโอกาสในการเข้าถึง และมีการประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมและการบริการทางการกีฬา   
รวมทั้งสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมดูแลโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาของชุมชน ท้องถิ่น 

1.4 มีอาสาสมัครทางการกีฬาและผู้น าการออกก าลังกายที่มีความพร้อมในการช่วยเหลือหรือให้  
การดูแลการเล่นกีฬาและการออกก าลังกายของชุมชนท้องถิ่น 
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2. ตัวช้ีวัด 
2.1 มีการจัดเตรียมและพัฒนาสถานกีฬาสาธารณะไม่น้อยกว่า 1 แห่ง ต่อต าบล 
2.2 มีการจัดอุปกรณ์การออกก าลังกาย / เล่นกีฬาไม่น้อยกว่า 5 ชนิดกีฬาต่อต าบลต่อปี 
2.3 มีการจัดกิจกรรมการออกก าลังกายและเล่นกีฬา เพ่ือมวลชนทั่วประเทศท่ีจัดขึ้นโดยหน่วยงาน  

ภาครัฐหรือเกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10 ต่อปี 

2.4 จ านวนบุคลากรและผู้น าทางกีฬาและนันทนาการได้รับการพัฒนา ผ่านการประเมินและ   
ทดสอบถูกติดตามและบันทึกอย่างถูกต้อง โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี 

2.5 ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เฉลี่ยของประชากรทั่วประเทศ ดีขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับเกณฑ์  
มาตรฐานสากล 

2.6 มีอาสาสมัครทางการกีฬาครบทุกหมู่บ้าน และไม่น้อยกว่า 1 คนต่อจ านวนประชากร 900 คน 

3. แนวทางการพัฒนา 
3.1 จัดหาและพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือการออกก าลังกายและ      

การเล่นกีฬาของมวลชน 
3.2 เสริมสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงการออกก าลังกายและการเลน่กีฬาส าหรับประชากรทุกกลุ่ม 
3.3 ส่งเสริมการพัฒนาอาสาสมัครและบุคลากรการกีฬาเพ่ือมวลชนอย่างเป็นระบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและต่อยอดเพื่อความส าเร็จในระดับอาชีพ 
1. เป้าประสงค์ 
1.1 มีระบบการเลือกสรรและพัฒนานักกีฬาระดับเด็กและเยาวชนที่มีพรสวรรค์และทักษะเพ่ือ  

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งมีระบบพัฒนาบุคลากรการกีฬาให้มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อความต้องการ
ของประเทศตั้งแต่ระดับท้องถิ่น 

1.2 มีศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาที่ได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นศูนย์กลางการฝึกซ้อมกีฬา   
(Sport Training Hub) ในอาเซียน 

1.3 มีการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพที่ได้มาตรฐานสากลในประเทศไทยมากขึ้น เพื่อน าไปสู่การ  
เพ่ิมข้ึนของนักกีฬา บุคลากรการกีฬา และสโมสรกีฬาอาชีพ 

1.4 นักกีฬาไทยมีพัฒนาการด้านสถิติและผลการแข่งขันที่ดีขึ้น และได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันใน  
ชนิดกีฬาที่ส าคัญ 

1.5 มีการเชิดชูเกียรติและการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักกีฬาและบุคลากรการกีฬา            
ที่ท าคุณประโยชน์ให้กับประเทศอย่างเหมาะสม 

2. ตัวช้ีวัด 
2.1 จ านวนนักกีฬาสมัครเล่นได้ถูกติดตามและบันทึกอย่างถูกต้องและมีอัตราการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
2.2 มีการพัฒนาบุคลากรการกีฬา (ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และผู้บริหารการกีฬา) ที่ได้มาตรฐาน และ        

มีอัตราการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องของบุคลากรการกีฬาที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี 
2.3 มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ (NTC) และมีการจัดท าแผนจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ 

ในส่วนภูมิภาค 
2.4 มีอย่างน้อย 10 ชนิดกีฬาได้รับการพัฒนามาตรฐานการเก็บตัวฝึกซ้อมแข่งขันในรูปแบบศูนย์ฝึก

กีฬาแห่งชาติภายในปี 2564 
2.5 นักกีฬาและบุคลากรการกีฬาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของตน 
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2.6 สัดส่วนนักกีฬาอาชีพที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการที่ระบุอยู่ในพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬา  
อาชีพมาจดแจ้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ภายในปี 2564 

2.7 มูลค่าทางเศรษฐกิจในการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ไม่น้อยกว่า 8,000 ล้านบาท               
ภายในปี 2564 

3. แนวทางการพัฒนา 
3.1 เลือกสรรและพัฒนานักกีฬาที่มีความสามารถทางการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
3.2 พัฒนาบุคลากรการกีฬาอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนากีฬาเพ่ือความ       

เป็นเลิศและการอาชีพอย่างยั่งยืน 
3.3 สร้างและพัฒนาศูนย์บริการการกีฬาและศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติที่เป็นมาตรฐาน 
3.4 ส่งเสริมและจัดเตรียมการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักกีฬาและบุคลากรการกีฬา 
3.5 การส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพ่ือการอาชีพอย่างเป็นระบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเป็นส่วนส าคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่ม       
ทางเศรษฐกิจ 

1. เป้าประสงค์ 
1.1 อุตสาหกรรมการกีฬาได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังจากภาครัฐและได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน

การเงินต่างๆ นอกเหนือจากภาครัฐ รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยเฉพาะเรื่องฐานข้อมูล 
1.2 การกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism) ได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง    

และเมืองกีฬา (Sport City) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา 
1.3 อุตสาหกรรมการกีฬามีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการจ้างงานที่เพ่ิมข้ึนและสร้าง  

มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยอย่างมีเสถียรภาพ 

2. ตัวช้ีวัด 
2.1 จ านวนผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับธุรกิจการกีฬา มีอัตราการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 

5 ต่อปี 
2.2 การลงทุนจากภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการกีฬาไทย มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง               

ไม่น้อยกว่าอัตราการเติบโตของมูลค่า GDP 
2.3 มูลค่าการส่งออกทางการกีฬาโดยรวม มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
2.4 จ านวนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬามีอัตราการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 
2.5 มีการจัดตั้งเมืองกีฬาแห่งแรกได้ส าเร็จ 

3. แนวทางการพัฒนา 
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา 
3.2 พัฒนาการกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา 
1. เป้าประสงค์ 
1.1 องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาได้รับการเผยแพร่และใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงโดยประชาชน          

ทุกภาคส่วน 
1.2 มีโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาที่สามารถ  

ให้บริการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3 ขีดความสามารถของนักกีฬาและสุขภาพของประชาชน มีพัฒนาการที่ดีข้ึนจากการใช้องค์ความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา 
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1.4 มีหน่วยงานหลักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาที่สามารถบูรณาการและเชื่อมโยง  
ข้อมูลกับหน่วยปฏิบัติได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

1.5 มีการพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ทางการกีฬาอย่างมีระบบ ควบคู่ไปกับการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

2. ตัวช้ีวัด 
2.1 มีจังหวัดที่มีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถด าเนินการได้และสามารถ  

ประสานงานกับส่วนกลางอย่างมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 12 จังหวัดภายในปี พ.ศ.2564 
2.2 มีการจัดตั้งสภาวิชาชีพส าหรับบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาขึ้นและสามารถ

ด าเนินการได้โดยสมบูรณ์ 
2.3 มีบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศได้รับการพัฒนาและรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น  

อย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี 
2.4 มีสื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการกีฬาประจ าท้องถิ่นที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 1 ชนิด 

ต่อต าบล 
2.5 มีการฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการกีฬาในระดับภูมิภาคไม่น้อยกว่า              

ปีละ 4 ครั้ง 
2.6 มีการลงทุนจากภาคเอกชนในการค้นคว้าและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมการกีฬา              

โดยมีอัตราการเติบโตไม่น้อยกว่าอัตราการเติบโตของมูลค่า GDP 
2.7 นักกีฬาและบุคลากรการกีฬาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในคุณภาพและมาตรฐาน  

ของบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาที่ได้รับ 

 3. แนวทางการพัฒนา 
3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค          

และระดับท้องถิ่น 
3.2 การพัฒนาและการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการกีฬา 
4) ยกระดับระบบการเรียนการสอนด้านการกีฬาให้มีความทันสมัยในระดับอุดมศึกษา โดยการศึกษา

และวิเคราะห์บทเรียนจากกรณีศึกษาตัวอย่างที่ดี และปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาทางการกีฬาใน
ระดับอุดมศึกษาให้ทันสมัยสอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล จัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและสนับสนุน
ให้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาของ
ประเทศ ส่งเสริมการศึกษาทางด้านกีฬาโดยใช้สื่อสาธารณะในการประชาสัมพันธ์ เพ่ือดึงดูดให้นักเรียนมีความ
สนใจและเพ่ิมปริมาณบุคลากรการกีฬาที่มีคุณภาพในประเทศ 
 3.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางการกีฬา เพ่ือน าไปพัฒนาขีดความสามารถของ  
นักกีฬาและสุขภาพของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับการบริหารจัดการด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ 
 1. เป้าประสงค์ 
 1.1 มีการพัฒนาต่อยอดจากแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ผ่านมา รวมทั้งมีการบูรณาการ  
การด าเนินงานตามแผนและยุทธศาสตร์ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา 
 1.2 มีความร่วมมือของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการบริหาร  
จัดการกีฬาของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.3 มีระบบฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการกีฬาที่ได้มาตรฐานเดียวกัน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค            
และส่วนท้องถิ่น 
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 1.4 มีระบบธรรมาภิบาลเพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานให้มีความโปร่งใส 

 2. ตัวช้ีวัด 
 2.1 มีการก าหนดยุทธศาสตร์การกีฬาในแผนปฏิบัติราชการประจ าทุกจังหวัดทั่วประเทศ           
ภายในปี พ.ศ. 2564  
 2.2 มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติที่มีบทบาทในการก าหนดนโยบายก ากับดูแล 
และตรวจสอบการด าเนินงานด้านการกีฬาของประเทศ 
 2.3 ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการกีฬาไทยได้รับการบูรณะและ  
ยกระดับให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการจัดท าฐานข้อมูลกลางที่สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการกีฬา 
 2.4 บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการกีฬาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในคุณภาพและ  
มาตรฐานของการบริหารจัดการกีฬาในหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการท างาน 

 3. แนวทางการพัฒนา 
 3.1 สร้างความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา 
 3.2 พัฒนาฐานข้อมูลด้านการออกก าลังกายและการกีฬาตั้งแต่ระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่นเพ่ือ  
การติดตามและประเมินผล 
 3.3 ยกระดับการบริหารจัดการกีฬาบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 

8. นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)  
ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา 

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้แก่ นโยบายที่ 8 
และนโยบายที่ 9 ดังนี้ 

นโยบายที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่  

  8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัย
ส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและ
พัฒนาครู ที่น าไปสู่การมีครูสมรรถนะสูงเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ สร้าง
วินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น 
ให้มากขึ้นควบคู่กับหลักการทางวิชาการ  
 ๘.๕ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

๘.๕.๑ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ าและความยากจน 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพื้นที่ที่
สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ 
ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมส าหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็น
รูปธรรมโดยระยะแรกจะให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนอย่าง            
ครบวงจรทั้งระบบ  ยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 ๘.๖ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
๘.๖.๑ มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัด

การศึกษาในทุกระดับบนพื้นฐานการสนับสนุนที่ค านึงถึงความจ าเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละ
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แห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อน
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จ าเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๘.๖.๔ พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยก าหนดระบบที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาท ิการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดย
มีกลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริมเยาวชนที่มี
ศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่
สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรง
กับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต 
  ๘.๖.๕ ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่ถูกต้องของคน
ในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคมเข้า
ไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวใน
ทุกมิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมี
คุณธรรมจริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 

 นโยบายที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
  ๙.๒ ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน          
สุขภาวะที่ถูกต้องของคนทุกกลุ่มวัย ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ สร้างระบบ
รับมือต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า ทั้งระบบติดตาม เฝ้าระวัง และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
อย่างครบวงจรและบูรณาการ จัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างทั่วถึง และ
ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

9. ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 วิสัยทัศน์ (Vision) “มุ่งพัฒนาและบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา สร้างเสริมความ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ”  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่ง สินค้า บริการ การอ านวยความสะดวกและการสร้างความสมดุลให้กับ
การท่องเที่ยวไทยผ่านการตลาด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลังกายกีฬาพ้ืนฐานและกีฬามวลชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจดว้ยองค์ความรู้และนวตักรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบูรณาการการบริหาร การจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙ 

 

 โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลังกายกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชน 
 ตัวช้ีวัด 
  

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

ร้อยละของจ านวนประชาชนที่มกีารออกก าลังกาย
หรือเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ 

ร้อยละ 
31 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
31 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
31 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
31 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
31 
ขึ้นไป 

 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
1. สนับสนุน ส่งเสริมการออกก าลังกาย การเล่นกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชน โดยการส่งเสริมการ

พัฒนาการออกก าลังกาย กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปตระหนักถึงการ
เล่นกีฬาและการประกอบกิจกรรมกีฬา การส่งเสริมการพัฒนาอาสาสมัครกีฬาและผู้น าการออกก าลังกายและ
การเผยแพร่ความรู้เพื่อส่งเสริมการตระหนักด้านการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา และการดูแลสุขภาพให้กับ
ประชาชนอันจะเป็นการกระตุ้นการเล่นกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชน ตลอดจนการจัดท าแนวทางเพ่ือสร้าง
กิจกรรมและสิ่งอ านวยความสะดวกในการออกก าลังกายและเล่นกีฬาส าหรับประชาชน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุซึ่งจะเป็นการส่งเสริมกีฬามวลชนที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ 
  

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. อันดับการแข่งขัน
กีฬาระดับ
นานาชาติ และ
อันดับการแข่งขัน
กีฬาคนพิการ
นานาชาต ิ

 

อันดับที ่1 จาก
การแข่งขันกีฬา
ซีเกมส์ครั้งที่ 29 
(ในกีฬาสากล) 
และจากการ
แข่งขันกีฬา
อาเซียนพารา
เกมส์ ครั้งที่ 9 

อันดับที่ 6 
จากการแข่งขัน
กีฬาเอเชียน
เกมส์คร้ังที่ 18 
และจากการ
แข่งขันกีฬา
เอเชียนพารา
เกมส์  
คร้ังที่  3 

อันดับที่ 1 จาก
การแข่งขันกีฬา
ซีเกมส์ครั้งที่ 30 
(ในกีฬาสากล) 
และจากการ
แข่งขันกีฬา
อาเซียนพารา
เกมส์ คร้ังที่ 10 

อันดับที่ 7 ของ
เอเชียการแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิก
เกมส์คร้ังที่ 32 
และอันดับที ่5 
จากการแข่งขัน
กีฬาพารา
ลิมปิกส์เกมส ์
คร้ังที่ 16 

อันดับที่ 1 จาก
การแข่งขันกีฬา
ซีเกมส์ครั้งที่ 31 
(ในกีฬาสากล) 
และจากการ
แข่งขันกีฬา
อาเซียนพารา
เกมส์ ครั้งที่ 11 

3. ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผนงานการ
จัดการศึกษา 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

 
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
1. พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทุกมิติอย่างเป็นระบบ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

กีฬาจังหวัด (Sport Hero) การส่งเสริมและอุดหนุนการพัฒนา การเตรียมความพร้อม การส่งและจัดการแข่งขัน
กีฬาส าหรับคนพิการ และการปรับปรุงระบบพัฒนานักกีฬาตั้งแต่เยาว์วัย เริ่มตั้งแต่ระบบการเสาะหานักกีฬาการ
พัฒนาศักยภาพนักกีฬา การจัดท าเส้นทางการพัฒนานักกีฬา การส่งเสริมโอกาสการแข่งขันกีฬาทุกระดับและ



 ๒๐ 

 

การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนากีฬาในระดับต่าง ๆ และการสร้างความภาคภูมิใจ
ของบุคลากรการกีฬาระดับต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในทุกมิติ 

2. พัฒนากีฬาเพื่อสู่ความส าเร็จในระดับอาชีพอย่างเป็นระบบครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนา
หลักสูตรและบุคลากรการกีฬาภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
กีฬาอาชีพให้เป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับเพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงอาชีพนักกีฬา และการส่งเสริม
ความส าเร็จและเชิดชูเกียรติบุคลากรการกีฬาในทุกระดับให้ทุกภาคส่วนเล็งเห็นถึงผลตอบแทนและเกียรติยศ           
ในฐานะนักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่ส าคัญ นอกจากนี้การพัฒนากีฬาสู่ความส าเร็จในระดับอาชีพนั้นยังรวมถึง 
การยกระดับมาตรฐานการแข่งขันและการบริหารจัดการกีฬาอาชีพสู่มาตรฐานสากลอันจะเป็นการแสดงให้เห็น
ถึงความส าเร็จอย่างครบวงจรของวงการกีฬาไทยในภาพรวมด้วย 

3. พัฒนาการศึกษาให้มีมาตรฐาน โดยเริ่มจากการจัดการศึกษาและส่งเสริมการวิจัยด้านการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษาไปสู่การปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ นอกจากนี้ยังจะหมายความรวมถึงการให้บริการด้านวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ของประเทศและการส่งเสริมและพัฒนากีฬาในภาพรวมสู่ความเป็นเลิศด้วย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้และ
นวัตกรรม 
  

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. ร้อยละการด าเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
2. จ านวนงานวิจัยและองค์ความรู้ทาง  
    วิทยาศาสตร์การกีฬาที่จดัท าแล้วเสร็จ 

อย่างน้อย 
6 เร่ือง 

อย่างน้อย 
6 เรื่อง 

อย่างน้อย   
6 เรื่อง 

อย่างน้อย    
6 เรื่อง 

อย่างน้อย   
6 เรื่อง 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
1. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาและการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและ

นันทนาการ โดยการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา           
ซึ่งถือเป็นแนวทางการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งของประเทศไทยที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับแนวโน้มระดับสากล 
ตลอดจนการจัดท าฐานข้อมูลส าหรับอุตสาหกรรมกีฬา อาทิ การพัฒนาระบบ Sport Intelligence Center 
(SIC) และการท าการศึกษาและพัฒนาเมืองกีฬาต้นแบบเพ่ือให้เมืองอ่ืน ๆ น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
อุตสาหกรรมกีฬาและการกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวและนันทนาการในพ้ืนที่ของตนด้วย 

2. รวบรวม จัดการ พัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมทางการกีฬาอย่างเป็นระบบ โดยการสร้างเครือข่าย
และจัดท าฐานข้อมูลกลางส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาและพัฒนาศูนย์  วิทยาศาสตร์การกีฬา
อย่างครบวงจรเพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการกีฬา และการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ 
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อให้ 
ทุกฝ่ายสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อันจะน าไปสู่ประโยชน์ของวงการกีฬาของประเทศท้ังระบบ 

 
 
 
 



 ๒๑ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบูรณาการการบริหาร การจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาทุกระดับให้มี
ประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 

ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการตาม
แผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดและ
จังหวัดด้านการกีฬาและนันทนาการ  

ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 

 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 

2. ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการกีฬาทั้งระบบ 
โดยการก าหนดมาตรการและแผนงานที่มีส่วนผลักดันและขับเคลื่อนการด าเนินงานและประเมินผลการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติภายใต้คณะกรรมการกีฬาชาติ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการออก
ก าลังกายและการกีฬา อาทิ แผนงานพัฒนาฐานข้อมูลด้านการออกก าลังกาย กีฬา นันทนาการ และ
วิทยาศาสตร์การกีฬา การพัฒนาการจดแจ้งและระบบทะเบียนนักกีฬา บุคลากรทางกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
ตลอดจนการจัดท าแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติทุกระยะ 5 ปี และการส่งเสริมและพัฒนาการออกก าลังกายและ
การเล่นกีฬาในระดับท้องถิ่นให้แพร่หลายและทั่วถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๒ 

 

 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง 

  
 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง แรกเริ่มคือวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง  จัดตั้งขึ้นตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2525 เป็นวิทยาลัยพลศึกษาส่วนภูมิภาคล าดับที่ 16  
เปิดท าการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2526 บุคคล ผู้ริเริ่มในการจัดตั้ง คือนายชวน หลีกภัย 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดตรัง โดยการสนับสนุนของประธานอนุกรรมการการศึกษาแห่งชาติ                    
(ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต) อธิบดีกรมพลศึกษา (ดร.ส าอางค์ พ่วงบุตร) และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                   
(ศ.ดร.นายแพทย์บุญสม มาร์ติน) ในสมัยนั้น         

การด าเนินการในระยะแรกใช้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตรัง เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว และมี 
นายสมชาย  กล้าเวช ผู้อ านวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดยะลา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง  

วันที่ 3 มิถุนายน 2529 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง ได้ย้ายสถานที่มาอยู่ประจ า ณ เลขที่ 90     
ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง โดยมีนายปรีชา ก้านกนก เป็นผู้อ านวยการ   

และปี พ.ศ. 2544 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง มีนายส าราญ จินดารัตน์   ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการ และจากการปฏิรูประบบราชการของรัฐ ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ.2545 จัด ตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้น และโดยพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร
และอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545  
สถาน ศึกษาในสังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้โอนมาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นส่วน
ราชการในส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ จากนั้นได้มีการน าเสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบัน             
การพลศึกษา พ.ศ.2548 ผ่านขั้นตอนการพิจารณาร่างกฎหมาย และได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ             
ตราพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 

ปัจจุบันวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง ได้ยกฐานะเป็นสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง                             
เป็นสถาบันอุดมศึกษา เปิดท าการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา 
พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่                         
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548  เป็นต้นไป ซึ่งส่งผลให้สถาบันการพลศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ถึงระดับ 
ปริญญาตรี 

 จากการใช้พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 มาระยะหนึ่งแล้วนั้น ทางสภาสถาบัน            
การพลศึกษาได้เล็งเห็นว่าในบางมาตรายังไม่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกีฬาของสถาบัน                  
การพลศึกษา เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 รวมทั้งในระดับนานาชาติ สถาบัน            
จึงได้ตั้งคณะกรรมการข้ึนมาด าเนินการแก้ไข  

  21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณา            
โปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยในร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 และ               
ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่                       
28  พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป โดยมีสาระส าคัญ เช่น ให้สถาบันการพลศึกษาสามารถจัดการศึกษา 
ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้    

 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ ตามค าสั่ง ที่ 908/2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ต่อมาสถาบันการพลศึกษา 
แต่งตั้งคณะท างานเตรียมเปลี่ยนสถานะสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตามค าสั่งที่ 
10/2558 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558  



 ๒๓ 

 

19 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชริาลงกรณ                    
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย              
การกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒           
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  

 
สัญลักษณม์หาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง 

 

 
สัญลักษณ์หรือ ตราเครื่องหมาย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นรูปพระพลบดีทรงช้างเอราวัณ          

สามเศียรบนก้อนเมฆ พระหัตถ์ขวาถือวชิราวุธ พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ มีรัศมีสีขาวโดยรอบพระเศียร 
ด้านหลังมีวงกลมสีเหลือง ซึ่งทับบนแถบธงชาติไทยพลิ้ว ด้านข้างมีเครื่องหมายสามห่วง (เขียว ขาว เหลือง) 
ประดับด้านขวาและด้านซ้าย ด้านล่าง พระพลบดีทรงช้างเอราวัณสามเศียร มีตัวเลขสีขาว "๒๕๖๒"                 
บนพื้นสีเขียว วางบนพื้นสีน้ าเงินมีขอบนอกเป็นสีน ้าตาล ด้านล่างมีตัวอักษรไทยสีน้ าเงิน "มหาวิทยาลัย                      
การกีฬาแห่งชาติ" อยู่บนแถบโบว์โค้งสีเหลือง (ลัดส่วนเท่ากันทั้งกว้าง และสูง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๔ 

 

 ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง 

  
ชื่อภาษาไทย  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง  

ก่อตั้ง   5 กุมภาพันธ์  2548  (เดิม วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดตรัง ก่อตั้งเมื่อ 8 กันยายน              

                               2525) 

ที่ตั้งปัจจุบัน  เลขที่ 90 หมู่ 1 ถนนตรัง-ปะเหลียน เทศบาลต าบลทุ่งกระบือ อ าเภอย่านตาขาว 

   จังหวัดตรัง  92140  

โทรศัพท์   075 - 291446 

โทรสาร   075 - 291446 

เว็บไซต์   www.ipetr.ac.th 

สีประจ าวิทยาเขต  สีฟ้า  

พื้นที่ทั้งหมด   300  ไร่ 

จ านวนบุคลากร  ชาย 39 คน หญิง 55 รวม 94 คน 

จ านวนนักศึกษา  ชาย 382 คน หญิง 123 คน รวม 505 คน 

การจัดการศึกษา  ระดับปริญญาตรี   

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ใน 3 คณะ 3 สาขาวิชาคือ  

1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (4 ปี)   
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิชาเอกการออกก าลังกาย 

2. คณะศิลปศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี)  
สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา  

3. คณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี) และ                                         
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) 
สาขาวิชาพลศึกษา 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางที่จัดการศึกษาส าหรับ          
ผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านพลศึกษาและกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และ                
การจัดการกีฬา มีภารกิจ คือ จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทะนุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  
 
 
 
 

http://www.ipetr.ac.th/


 ๒๕ 

 

 แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง พ.ศ. 2561 – 2565 
 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะทาง คือ 

ทางด้านการกีฬา มีภารกิจ ๔ ด้าน คือ ด้านการศึกษา (จัดการเรียนการสอน) ด้านการวิจัย ด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม และด้านการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ด าเนินการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาทางด้านกีฬาเป็นที่ยอมรับ  

นอกจากนี้การเปลี่ยนสถานะจาก “สถาบันการพลศึกษา” เป็น “มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ”        
จงึต้องมีวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาอย่างชัดเจน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จะเป็นหนึ่งทางการศึกษา 
ด้านการกีฬาเพียงแค่ในประเทศไม่ได้ ต้องมีการพัฒนาเพื่อน าไปสู่ความเป็นหนึ่งในกลุ่มประชาคม จ าเป็นต้องมี
แนวทางการพัฒนาและก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือให้สถาบันการพลศึกษาด าเนินการได้
อย่างมีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน   

 แนวทางการพัฒนา 

 แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติใน ๒ มิติ คือ มิติด้านการจัดการศึกษาเฉพาะทาง               
(ด้านการศึกษาและด้านกีฬา) และมิติตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา (การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ
แก่สังคม และการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม) โดยมีการศึกษาองค์ประกอบที่เก่ียวข้องในการวางแผน               
การพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก และประเทศในปัจจุบัน เช่น  

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
2. พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561  
3. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580  
4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564  
6. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
7. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)  
8. แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
9. นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)  
10. ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

 มิติด้านการจัดการศึกษาเฉพาะทาง 
 ๑. ด้านการศึกษา  
 การจัดการศึกษา ถือเป็นภารกิจหลักของสถาบันการศึกษาทุกระดับ เพราะวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถาบันการศึกษา เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้มีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพตามศาสตร์และ
สาขาวิชาที่จัดขึ้น ให้มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด ซึ่งในการพัฒนาด้านการศึกษามีประเด็นที่ต้องพัฒนา 
ที่ส าคัญ คือ หลักสูตร และการจัดการศึกษา  
 ๑.๑ หลักสูตร หลักสูตรเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ใช้ในการจัดการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลตาม
จุดมุ่งหมายของแผนการจัดการศึกษาที่ต้องการให้หลักสูตรเป็นตัวช่วยในการพัฒนาบุคคลต่าง ๆ ให้เป็นคนที่มี
ความรู้ความสามารถและพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน นอกจากนี้หลักสูตรยังช่วยท าให้แต่ละบุคคล สามารถก าหนด
แนวทางในการประกอบอาชีพตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเองเพ่ือบ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนช่วยพัฒนาประเทศชาติไปสู่ความเจริญต่อไป  

 ในการพัฒนาด้านหลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรมีความเป็นพลวัต หลักสูตรที่สร้างขึ้นในช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่งจะเหมาะสมสอดคล้องกับช่วงเวลานั้น ๆ ดังนั้น เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนย่อมส่งผลกระทบต่อหลักสูตร ซ่ึง 



 ๒๖ 

 

การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพ่ือพร้อมรับการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ เน้นการพัฒนาหลักสูตร โดยมีกรอบการพัฒนา ดังนี้ 

 1.1.1 หลักสูตรครอบคลุมทุกศาสตร์ด้านการกีฬา เช่น วิทยาศาสตร์การกีฬา การออกก าลังกาย            
การบริหารจัดการกีฬา พลศึกษาและกีฬา  
  1.1.2 หลักสูตรมีความโดดเด่น และมีจุดเน้น มุ่งพัฒนาหลักสูตรให้มีความโดดเด่น เช่น  
คณะพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษานั้นจะมีวิชาการเรียนการสอนที่ต่างจากพลศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่น คือ 
นอกจากวิชาการศึกษา วิชาความเป็นครู วิชาทางพลศึกษาแล้ว สถาบันยังเพ่ิมความเป็นการกีฬาเข้าไปอีก ๓ 
กลุ่ม คือ กลุ่มทักษะและการสอน (เล่นเป็นสอนเป็น) กลุ่มวิชาการตัดสิน (ให้ตัดสินเป็น) และกลุ่มกลวิธีการฝึก 
(ให้เป็นผู้ฝึกสอนได้)  

 มีจุดเน้นในแต่ละสาขา ของแต่ละคณะ เพื่อให้แต่ละวิทยาเขตสามารถน าไปเปิดการเรียนการสอนตาม
ความถนัดและบริบทของตัวเอง เช่น คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและ
กีฬา แยกจุดเน้นเป็น สรีรวิทยาการออกก าลังกายและกีฬา ชีวกลศาสตร์ การออกก าลังกายและกีฬา จิตวิทยา
การออกก าลังกายและกีฬา และโภชนาการการออกก าลังกายและกีฬา เป็นต้น 

 1.1.3 หลักสูตรมีความเป็นวิชาการ / วิชาชพีหรือปฏิบัติการ หลักสูตรต้องมีการส่งเสริม
กระบวนการผลิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถด ารงตนอยู่ในสังคม 
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถใน
การปฏิบัติงานได้ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่ก าหนด สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและสากลได้ โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้  

1) หลักสูตรทางวิชาการ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์  

2) หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฏี
และปฏิบัติเน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะและ
ทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ โดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ ปัจจุบัน
หลักสูตรทั้ง ๒ กลุ่ม ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติด าเนินการ ได้แก่ 
  - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร์ เป็นหลักสูตรทางวิชาการ  
  - คณะศึกษาศาสตร์ เป็นหลักสูตรทางวิชาชีพ (มีองค์กรทางวิชาชีพก ากับดูแล คือ คุรุสภา) 

ในหลักสูตรทางวิชาชีพนี้ ทางส านักงานการอุดมศึกษาได้ให้ทางเลือกอีกว่า ถ้าต้องการสร้างหลักสูตร           
ที่เน้นสมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพแต่ไม่มีองค์กรวิชาชีพก ากับดูแล ทางสถานศึกษาสามารถสร้างหลักสูตร
ทางปฏิบัติการได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจะมีการสร้างหลักสูตร บางสาขา ทั้ง ๒ คณะ               
ให้เป็นหลักสูตรทางปฏิบัติการ แล้วเลือกวิทยาเขตในการจัดการเรียนการสอน โดยการมีส่วนร่วมของ                
สถานประกอบการหรือหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร โดยเชิญผู้ใช้บัณฑิต หรือ                 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพตรงกับความต้องการ เนื่องจากการมีส่วนร่วมก่อให้เกิดผลดีต่อ
การขับเคลื่อนในการน าหลักสูตรไปใช้ เพราะผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารและพัฒนาหลักสูตร 
 ๑.๒ การจัดการศึกษา  ปัจจุบันการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นการศึกษา
ในระบบที่ก าหนดระยะเวลาเรียน การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่แน่นอน ท าให้ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาของ
นักกีฬาที่จะท าการเก็บตัวฝึกซ้อม และเข้าร่วมแข่งขัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจะจัดท าระเบียบ
เกี่ยวกับการศึกษา ๒ เรื่อง คือ  



 ๒๗ 

 

  ๑) การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนทั่วไป โดยออกข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษา           
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ...... 
  ๒) การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา โดยออกข้อบังคับ ว่าด้วย
การจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา พ.ศ. ....... 

 ๒. ด้านการกีฬา   

 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง ที่จัดการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานและ
ระดับอุดมศึกษา มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาด้านการกีฬาควบคู่กับด้านการศึกษา แต่ผลผลิตของสถาบันการพลศึกษา
ในปัจจุบันยังไม่สามารถรับใช้วงการกีฬาของประเทศชาติได้อย่างครอบคลุม โดยเฉพาะนักกีฬา      ผู้ฝึกสอน 
และผู้ตัดสิน ดังนั้น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจะด าเนินการจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือรองรับการผลิตนักกีฬา              
ผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสิน ประกอบด้วย ๓ หน่วยงาน ได้แก่         

๒.๑ ส านักกีฬา  เป็นหน่วยงานในการบริหาร วางแผนการฝึกนักกีฬาชนิดต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ส าหรับเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ               
โดยประสานงานตลอดจัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมกีฬาและองค์กรวิชาชีพทางการกีฬาที่เกี่ยวข้อง  
โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ๑) ก าหนดชนิดกีฬาที่เปิดสอนในวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬาให้สอดคล้องกับรายการแข่งขันกีฬา 
ในระดับชาติและนานาชาติ โดยกระจายชนิดกีฬาให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ และมีความเชื่อมโยง           
เพ่ือส่งต่อการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ จากโรงเรียนกีฬาไปวิทยาเขตอย่างต่อเนื่อง 
 ๒) จัดหาผู้ฝึกสอนและผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและเชี่ยวชาญในชนิดกีฬาต่าง ๆ เพ่ือพัฒนานักกีฬาทั้งในวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬา 
 ๓) วางแผนด้านอาค ารสถานที่และครุภัณฑ์ รองรับการจัดการเรียนการสอนและการฝึกกีฬา            
ชนิดต่าง ๆ 
 ๔) วางแผนด้านสวัสดิการ เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ เช่น สนับสนุนค่าตอบแทนในการฝึกซ้อม
กีฬา สนับสนุนเครื่องแต่งกายอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมกีฬา เช่น เสื้อผ้ากีฬา และรองเท้ากีฬาฯลฯ พร้อมสนับสนุน
ทุนการศึกษา เงินรางวัลจากการสร้างผลงานและเชิดชูเกียรติ 
 ๕) จัดท าแผนการฝึกกีฬา พัฒนารูปแบบการฝึกซ้อม และพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
 ๖) ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการแข่งขันต่าง ๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ            
 ๗) ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยทั้งในรอบคัดเลือก/มหกรรม 
 ๘) จัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย และการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติแห่งประเทศไทย 

 ๒.๒ ศูนย์ฝึกกีฬาและพัฒนาบุคลากรการกีฬา เป็นศูนย์พัฒนาอาจารย์และนักศึกษาทางด้าน            
การกีฬา โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ๑) จัดท าหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา 
 ๒) อบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา 
 ๓) ด าเนินงานร่วมกับสมาคมกีฬาในการทดสอบและประเมินผลการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬา 
          ๒.๓ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นศูนย์ที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนการประยุกต์ใช้          
สหวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในการฝึกสอนกีฬา การเป็นผู้ตัดสินกีฬา การวิจัยและพัฒนาทาง       
การกีฬา โดยเฉพาะด้านสรีรวิทยาการกีฬา ชีวกลศาสตร์การกีฬา จิตวิทยาการกีฬา และโภชนาการกีฬา รวมถึง
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬากับองค์กรกีฬาอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศ    
    



 ๒๘ 

 

มิติตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
 ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ๔ ด้าน คือ ด้านการศึกษา (จัดการเรียนการสอน)      
ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้านทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ด้านการศึกษาได้
กล่าวไปแล้วข้างต้นในมิติด้านการจัดการศึกษาเฉพาะทาง ดังนั้น ในภารกิจอีก ๓ ด้าน มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  

 ๑. การวิจัย  
 การวิจัย ถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจหลักของสถาบันการศึกษา จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุม          
ให้สามารถด าเนินการในภารกิจนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่เกิดประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง            
จึงได้มีการวางแผนในการพัฒนาด้านการวิจัยใน ๓ ประเด็น คือ  

๑.๑ การเพ่ิมจ านวนผลงานวิจัย เนื่องจากผลงานวิจัยแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและ
การพัฒนาองค์ความรู้ของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์มีการท างานวิจัย
เพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมด้านอ่ืนอีก เช่น งบประมาณ การสร้างขวัญและก าลังใจ การอบรม / สัมมนา
ทั้งภายในและภายนอก การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เป็นต้น 

๑.๒ การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้มาจากกระบวนการ
ที่น่าเชื่อถือ เป็นผลงานที่มีคุณค่า สถาบันจึงต้องส่งเสริมให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขัน
ของประเทศ ตลอดจนการน าไปใช้ในการพัฒนางานของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๑.๓ การเผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
นักวิชาการ ท าให้ผลงานวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติ หรือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับนักวิจัยอื่น
สามารถน าไปเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยต่อไป  

 ๒. การบริการวิชาการแก่สังคม 
 การให้บริการวิชาการเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้การบริการวิชาการแก่ชุมชน
และสังคม ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดของแต่ละสถาบัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจึงได้มีการ
วางแนวทางพัฒนาการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ใน ๓ ประเด็น คือ 

๒.๑ วางแนวทางในการพัฒนาระบบและกลไกในการให้บริการทางวิชาการ อาค ารสถานที่ และวัสดุ
อุปกรณ์ทัง้ใน และนอกสถานที่อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติการประเมินผล และ 
การน าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง 

๒.๒ ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการ เช่น โรงเรียน เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น 

๒.๓ ก าหนดบุคลากร และนักศึกษาในการออกให้บริการ 

 ๓. การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านกีฬา จึงวางจุดเน้นที่สอดคล้องกับบริบท 
คือ การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ด าเนินการส่งเสริมให้มีการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ 
และเผยแพร่ การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย โดยมอบหมายให้วิทยาเขต ๑๗ แห่ง ด าเนินการในพ้ืนที่ที่ก าหนด
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสาน และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ประจ า
ท้องถิ่น และประจ าชาติต่อไป  
 ทั้งนี้ การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในทุกมิติ ทั้งมิติด้านการจัดการศึกษาเฉพาะทาง
และมิติตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา จะส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ไม่ได้ หากบุคลากรของ



 ๒๙ 

 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติซึ่งเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนองค์กรไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความรู้
ความสามารถ ดังนั้น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจึงได้วางแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ เพ่ือให้
เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมีศักยภาพส าหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งเป็น 
๓ ประเด็น  

๑) การเพ่ิมคุณวุฒิ การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสถาบัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ             
จึงได้ด าเนินการโครงการพัฒนาอาจารย์ โดยให้ทุนศึกษาต่อภายในประเทศในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
เพ่ือพัฒนาอาจารย์ให้มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงและสูงขึ้น เป็นการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐาน                  
ให้สูงขึ้น และสอดคล้องตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

๒) การเพ่ิมวิทยฐานะ ต าแหน่งทางวิชาการ และการเลื่อนระดับ เป็นการส่งเสริมครูในโรงเรียนกีฬา 
ให้เพ่ิมวิทยฐานะ อาจารย์ในวิทยาเขตให้เพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการ และบุคลากรทางการศึกษา (สายสนับสนุน) 
เลื่อนระดับให้สูงขึ้น เพื่อเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานของบุคลากรตามภารกิจทุกประการ 

๓) การเพ่ิมทักษะและความรู้ มีการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้น      
โดยการเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม การสัมมนา 
ทั้งท่ีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติหรือองค์กรภายนอกจัดขึ้น เพื่อเป็นการเพ่ิมทักษะและความรู้ตามสายงาน 
สามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา 

จะเห็นได้ว่าเมื่อด าเนินการตามแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติทั้ง ๒ มิติแล้ว จะท าให้
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสามารถ “เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาค
อาเซียน” ได้ตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ โดยอาศัยกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบและการมีส่วนร่วมจากบุคลากร
ทุกภาคส่วนเพื่อด าเนินการตามแนวทางยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๐ 

 
 

 

 

 

 

  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง            
ด้านต่าง ๆ ท าให้สามารถเข้าใจบริบทและศักยภาพ รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก (Internal and external factors) ถือเป็น
องค์ประกอบส าคัญของความส าเร็จ ซึ่งผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT 
Analysis) จะถูกน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนยุทธศาสตร์และแนวทางด าเนินการของมหาวิทยาลัย          
การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง     
 

ขั้นตอนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

1. ศึกษากรอบแนวคิดและความหมายของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT 
Analysis) 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) หมายถึง การส ารวจตรวจสอบ
สภาพภายในองค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอก เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือให้
ยุทธศาสตร์นั้น ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่และแก้ปัญหาที่ไม่พึงประสงค์ โดยอาศัยทั้งปัจจัยภายในและ
ภายนอกมาเป็นฐานคิดส าหรับก าหนดยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ต้องค านึงถึง
ปัจจัยภายในและภายนอก ดังนี้ 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
1. ปัจจัยภายใน (Internal factors) 
วิเคราะห์โดยใช้กรอบแนวคิด (McKinsey 
7-S Framework) ประกอบด้วย 
          โครงสร้าง (Structure)   
          ทักษะในการท างาน (Skill) 
          บุคลากร (Staff)         
          ค่านิยมร่วม (Share-values) 
          ระบบ (System)          
          รูปแบบการท างาน (Style) 
          กลยุทธ์ (Strategy) 

S = จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายใน
ของหน่วยงานที่เป็นบวกซ่ึงหน่วยงานสามารถน ามาใช้เป็น
ประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ หรือ หมายถึง     
การด าเนินงานภายในของหน่วยงานที่ท าได้ดี 
W = จุดอ่อน (Weaknesses) หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์
ภายในของหน่วยงานที่เป็นลบและด้อยความสามารถ ซึ่งหน่วยงาน
ไม่สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ หรือ หมายถึง การด าเนินงานภายในของหน่วยงานที่
ท าได้ไม่ดี 

2. ปัจจัยภายนอก (External factors) 
วิเคราะห์โดยใช้กรอบแนวคิด PESTLE 
ประกอบด้วย  
          การเมือง (Politics)     
          เศรษฐกิจ (Economic) 
          สังคม (Social)           
          เทคโนโลยี (Technology) 
          กฎหมาย (Legal)        
          สิ่งแวดล้อม (Environment) 

O = โอกาส (Opportunities) หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์
ภายนอกที่เอ้ืออ านวยต่อการท างานของหน่วยงานในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ หรือ หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
T = อุปสรรค (Threats) หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์
ภายนอกที่ขัดขวางการท างานของหน่วยงานไม่ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ หรือ หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ส่วนท่ี ๒ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  

(SWOT Analysis)  
 



 ๓๑ 

 

หมายเหตุ นอกจากนี้ สามารถเพ่ิมเติมประเด็นในการวิเคราะห์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทย การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล  
 
2. วิเคราะห์และรวบรวมผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของ
หน่วยงาน  

ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของหน่วยงาน จากการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในสังกัด ตามแบบฟอร์ม  

 
3. สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของหน่วยงาน  

3.1 วิเคราะห์และรวบรวมผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของ
หน่วยงานที่ได้จากแบบฟอร์ม  

3.2 ด าเนินการสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) โดยการหา
ค่าน้ าหนัก คะแนน และน้ าหนักคะแนน ตามตาราง 
 3.3 หาต าแหน่งทางยุทธศาสตร์โดยน าผลน้ าหนักคะแนน (Weighted Score) ที่ได้จากตาราง ไปหา 
จุดสร้างกราฟเพ่ือระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อมของหน่วยงานตามทฤษฎีของ Albert 
Humphrey  

3.4 จัดท า SWOT Matrix หรือ TOWS Matrix 
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การสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของหน่วยงาน  
1. วิเคราะห์และรวบรวมผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของ

หน่วยงานที่ได้จากแบบฟอร์ม  
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง 

 
ตารางท่ี 1 ผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) หน่วยงาน มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตตรัง 

ปัจจัยภายใน (Internal factors) 
7-S 

Framework 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

โครงสร้าง 
(Structure) 

อ านาจหน้าที่ ภารกิจที่เก่ียวข้องมีความ
สอดคล้องเหมาะสม 

บุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นข้าราชการ      
มีไม่ครบตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยฯ 

ทักษะในการ
ท างาน (Skill) 

 
 

1. บุคลากรมีทักษะทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 
2. มีการส่งเสริมเพ่ิมพูนทักษะความรู้อยู่
เสมอ 

การบริการวิชาการภายนอกมากกว่า             
งานหลัก 

บุคลากร (Staff) 
 

บุคลากรมีความรู้ความสามารถหลากหลาย การสร้างแรงจูงใจในการท างานและขวัญ
ก าลังใจมีน้อย 

ค่านิยม 
(Share-values) 

 
 

- 1. การมีกิจกรรมสัมพันธ์ภายในองค์กรมี
น้อย 
2. การร่วมวางแผนงานในการปฏิบัติงาน
หรือโครงการมีน้อย 

ระบบ (System) 
 
 

1. ระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
จัดซื้อจัดจ้างยึดระเบียบทางราชการ 
2. มีการจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสม          
ในแต่ละฝ่าย 

1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารไม่ครอบคลุมในการด าเนินงาน 
2. บุคลากรขาดความรู้ ไม่มีการชี้แจงใน
ระบบการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. หน่วยงานภายในบางหน่วยงานขาดการ
น าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางาน
อย่างแท้จริง 

รูปแบบการ
ท างาน (Style) 

ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการด าเนินงาน
ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

- 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

 
 
 

กลยุทธ์มีความเหมาะสม ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ น าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 

บุคลากรส่วนใหญ่ไม่เข้าใจในกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย เนื่องจากไม่ให้
ความส าคัญและขาดความสนใจ 
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ตารางท่ี 1 ผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) หน่วยงาน มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตตรัง (ต่อ) 

ปัจจัยภายนอก (External factors) 
PESTLE โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
การเมือง 
(Politics) 

1. นโยบายการยกฐานะจากสถาบัน            
การพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ท าให้ได้รับความเชื่อถือจาก
หน่วยงานและองค์กรภายนอก 
2. จังหวัดมีนโยบายที่เอื้อต่อการ
ด าเนินการตามภารกิจหลักของวิทยาเขต  

กระทรวงและมหาวิทยาลัยขาดนโยบายใน
การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามกรอบโครงสร้างจ าเป็น
ของวิทยาเขต 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

1. รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ               
ท าให้ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบ
อาชีพได้อย่างหลากหลาย มีเงินทุน
หมุนเวียนในชุมชน ส่งผลให้ผูป้กครอง            
มีรายได้มากข้ึน 
2. กองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
เป็นปัจจัยส าคัญต่อการเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษา 

1. ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า           
ส่งผลกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวท าให้เป็นอุปสรรคต่อการส่ง 
บุตรหลานมาศึกษาต่อในวิทยาเขต 
2. สภาวะการแข่งขันทางการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสูง 

สังคม (Social) 1. มีเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่
และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ 
เป็นอย่างด ีที่เอ้ือต่อภารกิจหลัก 
2. การจัดกิจกรรมด้านกีฬาและการออก
ก าลังกายของหน่วยงานภายนอกเอ้ือต่อ
การพัฒนาทักษะของนักศึกษา 
3. ค่านิยมการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ของรัฐและตั้งอยู่ในท้องถิ่น 

อัตราการเกดิของประชากรลดลงส่งผลให้
นักศึกษาท่ีจะเข้าศึกษาต่อลดลง 

เทคโนโลยี 
(Technology) 

1. นโยบายการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ของรัฐ เอื้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย  
2. เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเอ้ือ     
ต่อการสนับสนุนการเรียนรู้ 

1. ผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์มีราคาแพง 
2. การแพร่ระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์
ส่งผลต่อความปลอดภัยของข้อมูล 

กฎหมาย (Legal) 1. รัฐน าระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีมาใช้ ส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์  
มีความเสมอภาคและได้รับ ความเป็นธรรม 
2. นโยบายการกระจายอ านาจและการ
ปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริมให้หน่วยงาน
ทางการศึกษามีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดการศึกษา
ของรัฐบ่อยครั้ง ส่งผลให้การขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาเป็นไปอย่างล่าช้า                 
เกิดความสับสนในทางปฏิบัติ 

สิ่งแวดล้อม 
(Environment) 

การเดินทางสะดวก ที่ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่  
 

การติดต่อสื่อสาร การติดต่อราชการกับ
หน่วยงานอื่นไม่สะดวก ที่ตั้งอยู่ห่างจาก           
ตัวจังหวัด 



 ๓๔ 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง 

 
ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และภายนอกตามพันธกิจ 

ปัจจัยภายใน (Internal factors) 
พันธกิจของ

มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ผลิตและพัฒนา
บุคลากรด้านศาสตร์
การกีฬา 

1. อัตราการมีงานท าและประกอบอาชีพ
อิสระของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสูง 
2. หลักสูตรมีความเฉพาะทางและมี
ระบบการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยก้าวทัน
ต่อภาวะการแข่งขัน ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน 
3. อาจารย์ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ 
ความสามารถอย่างสม่ าเสมอ 
4. อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการมี
จ านวนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
5. อาจารย์มีความเชี่ยวชาญด้านการกีฬา
การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ 
วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการ
กีฬา และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
6. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอและ
ทันสมัย 
7. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการกีฬา 
พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ ให้แก่สังคมภายนอก 

1. นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาการ
อยู่ในระดับปานกลาง 
2. นักศึกษาขาดทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษ 
3. จ านวนอาจารย์ระดับวุฒิปริญญาเอก
อยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
4. อาจารย์ส่วนใหญ่มีความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ 
5. กระบวนการเรียนการสอน และการ
จัดกิจกรรมยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามี
ทักษะภาวะผู้น า ทักษะการวิเคราะห์ 
และทักษะภาษาอังกฤษ 
6. ขาดการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
อย่างเป็นรูปธรรม 
7. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ไม่
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 

2. วิจัยและพัฒนา 
องค์ความรู้ นวัตกรรม 
ด้านศาสตร์การกีฬา  
 

1. สิ่งอ านวยความสะดวกด้านวิจัย
คุณภาพ  เช่น อุปกรณ์การท าวิจัย WIFI 
เป็นต้น 
2. บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ 
ความสามารถด้านการวิจัย 
3. สนับสนุน ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัยอย่างสม่ าเสมอ 
4. ผู้บริหารมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน 
ให้ท าการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
5. การเบิกจ่ายงบประมาณมีความ
สะดวกและเอ้ือต่อการวิจัย 
 

1. ขาดความม่ันใจและประสบการณ์ใน
การท าวิจัยขั้นสูง 
2. จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ 
ตีพิมพ์ รวมทั้งการได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ           
จดลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตรมีน้อย  
3. งบประมาณสนับสนุนการวิจัยไม่
เพียงพอ 
4. ขาดระบบสารสนเทศในการบริหาร
งานวิจัย 
5. ไม่มีการผลิตงานวิจัยสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ            
เพ่ือน าไปสู่การจดสิทธิบัตร 



 ๓๕ 

 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และภายนอกตามพันธกิจ (ต่อ) 
ปัจจัยภายใน (Internal factors) 

พันธกิจของ
มหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติ 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

  6. ภาระงานสอนและภาระงานอื่น ๆ 
มาก ท าให้ไม่มีเวลาในการท าวิจัย 
7. บุคลากรขาดทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในการน าเสนองานวิจัยและ
การเขียนบทความวิจัย 
8. บุคลากรขาดการบูรณาการงานวิจัย
เพ่ือก าหนดโจทย์วิจัยที่เป็นจุดแข็งของ
มหาวิทยาลัยและสอดคล้องกรอบ
งานวิจัยของชาติ 
9. นักวิจัยรุ่นใหม่มีน้อย 
10. นักวิจัยขาดความร่วมมือ การ
เชื่อมโยง และการตั้งเป้าหมายในการ 
บูรณาการงานวิจัยร่วมกัน 
11. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
น ามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
ชัดเจนมีน้อย 

3. บริการวิชาการแก่
สังคม  
 

1. มีอุปกรณ์ อาคารสถานที่ทางด้านการ
ออกก าลังกายและสุขภาพเพียงพอ ท าให้
มีจ านวนผู้เข้ามาใช้บริการสถานที่เป็น
จ านวนมากและต่อเนื่อง 
2. บุคลากรและนักศึกษามีความ
เชี่ยวชาญในศาสตร์การกีฬาท าให้มี
หน่วยงานและองค์กรภายนอกขอความ
ร่วมมือในการให้บริการวิชาการเป็น
จ านวนมาก 
3.  การให้บริการวิชาการมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก 

1. ไม่มีระบบการจัดการข้อมูลการบริการ
วิชาการในเชิงบูรณาการและเชื่อมโยงกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย 
2. การให้บริการวิชาการไม่ครอบคลุม
จังหวัดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเนื่องจากมี
ข้อจ ากัดในด้านงบประมาณ และ
ระยะทาง 

4. ทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้าน
และกีฬาไทย 
 

1. สนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยอย่าง
สม่ าเสมอ 
2. มีการสืบสาน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทยที่หลากหลาย 
 

1. การเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนใน
ระดับจังหวัดและระดับประเทศมีน้อย 
2. การบูรณาการงานวิจัยกับ
ศิลปวัฒนธรรมมีน้อย 



 ๓๖ 

 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และภายนอกตามพันธกิจ (ต่อ) 
ปัจจัยภายใน (Internal factors) 

พันธกิจของ
มหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติ 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

5. ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาให้มีศักยภาพ
ด้านกีฬาสูงสุดของแต่
ละบุคคล 

 

1. มีนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ระดับชาติและนานาชาติ เป็นตัวแทน
นักกีฬาทีมชาติไทยมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 
2. ผู้ฝึกสอนและอาจารย์มีความ
เชี่ยวชาญและได้รับการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพในแต่ละชนิดกีฬา 
3. มีนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุนการ
ฝึกซ้อมและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
4. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกในการสร้างศักยภาพ
ด้านกีฬาของนักศึกษา 
5. มีสิ่งสนับสนุนในการฝึกซ้อมกีฬาที่
ทันสมัยและเพียงพอต่อการพัฒนา
ศักยภาพนักกีฬา 
6. บุคลากรทางการกีฬาได้รับการยอมรับ
จากองค์กรการกีฬาเป็นผู้ตัดสินกีฬา        
ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และ              
ผู้จัดการทมี ในการแข่งขันระดับชาติ 
และนานาชาติ 
 

1. ขาดผู้ฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะในบางชนิดกีฬา 
2. ผู้ฝึกสอนขาดการน าผลงานวิจัย
ทางการกีฬาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
นักกีฬา 

ปัจจัยภายนอก (External factors) 
พันธกิจของ

มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ 

โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. ผลิตและพัฒนา
บุคลากรด้านศาสตร์
การกีฬา 

1.  นโยบายส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ             
เอ้ือต่อการผลิตนักศึกษา 
2.  ปัญหาสุขภาพของประชาชนใน
ปัจจุบันเอ้ืออ านวยต่อการมีงานท าของ
บัณฑิตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งเสริม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
4. ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุน
กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเป็นการสร้างโอกาส
ให้กับผู้ด้อยโอกาสมากข้ึน 

1.  มีมหาวิทยาลัยมาเปิดในพ้ืนที่จังหวัด
ตรังและจังหวัดใกล้เคียงเพ่ิมมากข้ึน 
2.  ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ท าให้จ านวน
นักศึกษาลดลง และบางส่วนออก
กลางคัน 
3. แนวโน้มจ านวนประชากรวัย
อุดมศึกษาของประเทศไทยลดลงจาก
สาเหตุอัตราการเกิดท่ีลดลง 



 ๓๗ 

 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และภายนอกตามพันธกิจ (ต่อ) 
ปัจจัยภายนอก (External factors) 

พันธกิจของ
มหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติ 
โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

2. วิจัยและพัฒนา 
องค์ความรู้ นวัตกรรม 
ด้านศาสตร์การกีฬา 

1. แหล่งทุนจากภายนอกที่สนับสนุนการ
ท าวิจัย เช่น วช , สสส. เป็นตน้ 
2. มีเครือข่ายความร่วมมือในการ
ด าเนินการวิจัยระหว่างวิทยาเขตและ
อุดมศึกษาอ่ืน 
3. พันธกิจของมหาวิทยาลัยเอ้ือต่อการ
สร้างโจทย์วิจัยเป็นที่ต้องการของสังคม 
และประเทศ เช่น การส่งเสริมสุขภาพ 
พัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและความรู้
การจัดการกีฬาสู่มาตรฐานสากล เป็นต้น 
4. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเอ้ือต่อการ
ท าวิจัยได้หลากหลาย เช่น โปรแกรม
วิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง G Power 
โปรแกรมจัดท าสารบัญ (Endnote) และ 
โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
(SPSS) 

1. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
วิจัยมีงบประมาณจ ากัดและมีผู้ขอทุนวิจัย
จ านวนมาก 
2. มหาวิทยาลัยส่วนกลางไม่มีนโยบายใน
การส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการ
บริหารจัดการแหล่งสืบค้นข้อมูลงานวิจัย
จากต่างประเทศ เช่น Science Direct 
PubMed เป็นต้น 

3. บริการวิชาการแก่
สังคม 

1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความ
ต้องการรับบริการวิชาการ จึงท าให้มี
กลุ่มเป้าหมายในการรับบริการวิชาการ
จ านวนมาก เอื้อต่อการฝึกวิชาชีพของ
นักศึกษา 
2. นโยบายส่งเสริมสุขภาพของภาครัฐ 
สอดคล้องกับพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย 

1. ขาดงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ
ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

4. ทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้าน
และกีฬาไทย 

1. หน่วยงานในจังหวัดตรังและจังหวัด
ใกล้เคียงมีศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
2. หน่วยงานในจังหวัดตรังและจังหวัด
ใกล้เคียงมีการจัดกิจกรรมทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทยอย่างสม่ าเสมอ 
3. มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
จากภาครัฐ ในการทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทย 
 

1. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้
เยาวชนมีความสนใจและตระหนักในการ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทยน้อยลง 
 



 ๓๘ 

 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และภายนอกตามพันธกิจ (ต่อ) 
ปัจจัยภายนอก (External factors) 

พันธกิจของ
มหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติ 
โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

 4. มีขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่นที่
หลากหลาย 
5. มีภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือปราชญ์
ชาวบ้านที่หลากหลาย 

 

5. ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาให้มีศักยภาพ
ด้านกีฬาสูงสุดของแต่
ละบุคคล 

1. นโยบายการส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนห้องเรียนกีฬาในระดับ
มัธยมศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเอ้ือต่อการเข้าศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลัย  
2. องค์กรทางการกีฬามีการจัดอบรม
และสอบผู้ตัดสินกีฬา เอ้ือต่อการพัฒนา
ศักยภาพและความก้าวหน้าของบุคลากร  
3. มีหน่วยงานและองค์กรทางการกีฬา
ทั้งภาครัฐและเอกชนมีงบประมาณ
รองรับกิจกรรมทางกีฬาเอ้ือต่อการ
พัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของ
มหาวิทยาลัย 
 

1. มีสถาบันการศึกษาอ่ืนทีม่ีสวัสดิการแก่
นักกีฬาที่ดีกว่า 
 

 
 จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) โดยปัจจัยภายใน (Internal 
factors) วิเคราะห์โดยใช้กรอบแนวคิด (McKinsey 7-S Framework) ปัจจัยภายนอก (External factors) 
วิเคราะห์โดยใช้กรอบแนวคิด PESTLE และผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยฯ น าผลดังกล่าวมาสังเคราะห์เป็นสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง รายละเอียดดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ           
วิทยาเขตตรัง 

ปัจจัยภายใน (Internal factors) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. บุคลากรมคีวามเชี่ยวชาญ ด้านการกีฬาการ           
พลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา 
การบริหารจัดการกีฬา และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง            
เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม  
2. กลยุทธ์มีความเหมาะสม ตอบสนองยุทธศาสตร์ 
น าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 

1. บุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นข้าราชการมีไม่ครบ
ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยฯ 
2. ขาดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ  
3. บุคลากรขาดความรู้ ไม่มีการชี้แจงในระบบการเงิน
และการจัดซื้อจัดจ้าง  



 ๓๙ 

 

ตารางท่ี 3 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ            
วิทยาเขตตรัง (ต่อ) 

ปัจจัยภายใน (Internal factors) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. บุคลากรมคีวามเชี่ยวชาญ ด้านการกีฬาการ           
พลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา 
การบริหารจัดการกีฬา และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง            
เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม  
2. กลยุทธ์มีความเหมาะสม ตอบสนองยุทธศาสตร์ 
น าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 
3. อัตราการมีงานท าและประกอบอาชีพอิสระของ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสูง 
4. หลักสูตรมีความเฉพาะทางและมีระบบการจัดการ
เรียนรู้ที่ทันสมัยก้าวทันต่อภาวะการแข่งขัน 
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและ
ตลาดแรงงาน 
5. อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการมีจ านวนสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด 
6. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอและทันสมัย 
7. เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการ อาคาร
สถานทีด้่านการจัดการกฬีา พลศึกษา วิทยาศาสตร์
การกีฬาและการออกก าลังกาย ให้แก่สังคมภายนอก 
8. การให้บริการวิชาการมีความพึงพอใจอยู่ใน          
ระดับมาก 
9. มีการสืบสาน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยที่หลากหลายอย่าง
สม่ าเสมอ 
10. มีนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
และนานาชาติ เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยมี
จ านวนเพิ่มมากขึ้น 
11. มีนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกซ้อมและส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
12. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในการสร้างศักยภาพด้านกีฬาของนักศึกษา 
13. มีสิ่งสนับสนุนในการฝึกซ้อมกีฬาที่ทันสมัยและ
เพียงพอต่อการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา 
14. บุคลากรทางการกีฬาได้รับการยอมรับจากองค์กร
การกีฬาเป็นผู้ตัดสินกีฬา  ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
และผู้จัดการทึม ในการแข่งขันระดับชาติและ
นานาชาติ 

1. บุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นข้าราชการมีไม่ครบ
ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยฯ 
2. ขาดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ  
3. บุคลากรขาดความรู้ ไม่มีการชี้แจงในระบบการเงิน
และการจัดซื้อจัดจ้าง  
4. หน่วยงานภายในบางหน่วยงานขาดการน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงพัฒนางานอย่างแท้จริง 
5. นักศึกษาขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและมี 
พ้ืนฐานความรู้ทางวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง 
6. จ านวนอาจารย์ระดับวุฒิปริญญาเอกอยู่ในระดับต่ า
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
7. อาจารย์ส่วนใหญ่มีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ และขาดทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในการน าเสนองานวิจัยและการเขียน
บทความวิจัย 
8. กระบวนการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมยัง
ไม่สามารถท าให้นักศึกษามีทักษะภาวะผู้น า ทักษะการ
วิเคราะห์ และทักษะภาษาอังกฤษ 
9. ขาดการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษอย่างเป็น
รูปธรรม 
10. งบประมาณสนับสนุนการวิจัยไม่เพียงพอและ
จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ ตีพิมพ์ รวมทั้ง
การได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติและ
นานาชาติ จดลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตรมีน้อย  
11. นักวิจัยขาดความร่วมมือ การเชื่อมโยง และการ
ตั้งเป้าหมายในการบูรณาการงานวิจัยร่วมกัน 
12. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนมีน้อย 
13. ผู้ฝึกสอนขาดการน าผลงานวิจัยทางการกีฬาไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนานักกีฬา 



 ๔๐ 

 

ตารางท่ี 3 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ                
วิทยาเขตตรัง (ต่อ) 

ปัจจัยภายนอก (External factors) 
โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. นโยบายการยกฐานะจากสถาบันการพลศึกษาเป็น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ    ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือจากหน่วยงานและองค์กรภายนอก 
2. จังหวัดมีนโยบายที่เอื้อต่อการด าเนินการตาม
ภารกิจหลักของวิทยาเขต 
3. มีเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่และได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี ที่เอ้ือ
ต่อภารกิจหลัก 
4. การจัดกิจกรรมด้านกีฬาและการออกก าลังกาย 
ของหน่วยงานภายนอกเอ้ือต่อการพัฒนาทักษะของ
นักศึกษา 
5. ค่านิยมการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐและ
ตั้งอยู่ในท้องถิ่น 
6. นโยบายการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีของรัฐ               
เอ้ือต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
7. เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเอื้อต่อการ
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 
8.  นโยบายส่งเสริมสุขภาพของภาครัฐ สอดคล้องกับ
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย เอ้ือต่อการผลิต
นักศึกษา และการมีงานท าของบัณฑิต 
9. ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาเป็นการสร้างโอกาสกับผู้ด้อยโอกาสมากข้ึน 
10. แหล่งทุนจากภายนอกท่ีสนับสนุนการท าวิจัย  
เช่น วช , สสส. เป็นต้น 
11. มีเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินการวิจัย
ระหว่างวิทยาเขตและอุดมศึกษาอ่ืน 
12. พันธกิจของมหาวิทยาลัยเอ้ือต่อการสร้างโจทย์
วิจัยเป็นที่ต้องการของสังคม และประเทศ เช่น การ
ส่งเสริมสุขภาพ พัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและ
ความรู้การจัดการกีฬาสู่มาตรฐานสากล เป็นต้น 
13. หน่วยงานในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงมี
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และมีการจัดกิจกรรมทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยอย่าง
สม่ าเสมอ 
14. มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ 
 

1. กระทรวงและมหาวิทยาลัยขาดนโยบายในการ
บรรจุแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยตาม
กรอบโครงสร้างจ าเป็นของวิทยาเขต 
2. ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า ส่งผลกระทบต่อ
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวท าให้เป็นอุปสรรค
ต่อการส่งบุตรหลานมาศึกษาต่อในวิทยาเขต ท าให้
จ านวนนักศึกษาลดลง และมีนักศึกษาออกกลางคัน 
3. สภาวะการแข่งขันทางการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสูง 
4. อัตราการเกิดของประชากรลดลงส่งผลให้นักศึกษา
ที่จะเข้าศึกษาต่อลดลง 
5.  มีมหาวิทยาลัยมาเปิดในพ้ืนที่จังหวัดตรังและ
จังหวัดใกล้เคียงเพ่ิมมากข้ึน และมีสวัสดิการแก่
นักกีฬาที่ดีกว่า 
6. แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของ
ประเทศไทยลดลงจากสาเหตุอัตราการเกิดท่ีลดลง 
7. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยมี
งบประมาณจ ากัดและมีผู้ขอทุนวิจัยจ านวนมาก 
8. มหาวิทยาลัยส่วนกลางไม่มีนโยบายในการส่งเสริม
สนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการแหล่งสืบค้น
ข้อมูลงานวิจัยจากต่างประเทศ เช่น Science Direct 
PubMed เป็นต้น 
 



 ๔๑ 

 

ตารางท่ี 3 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ                
วิทยาเขตตรัง (ต่อ) 

ปัจจัยภายนอก (External factors) 
โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

15. มีขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น มีภูมปิัญญา
ท้องถิ่น หรือปราชญ์ชาวบ้านที่หลากหลาย 
16. นโยบายการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ห้องเรียนกีฬาในระดับมัธยมศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเอื้อต่อการเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย  
17. องค์กรทางการกีฬามีการจัดอบรมและสอบผู้
ตัดสินกีฬา เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพและ
ความก้าวหน้าของบุคลากร  
18. มีหน่วยงานและองค์กรทางการกีฬาทั้งภาครัฐ
และเอกชนมีงบประมาณรองรับกิจกรรมทางกีฬา          
เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของมหาวิทยาลัย 
 
 

 
 
 

 
2. ด าเนินการสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) โดยการหา

ค่าน้ าหนัก คะแนน และน้ าหนักคะแนน ตามตาราง 
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal factor) ปัจจัยภายนอก (External factor) ของหน่วยงาน 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal factor) ของหน่วยงาน                          
แนวทางการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของหน่วยงาน 

คอลัมน์ (1) ปัจจัยภายใน (Internal factor) วิเคราะห์และรวบรวมผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในของหน่วยงานที่ได้จากแบบฟอร์ม โดยคัดเลือกและระบุปัจจัยที่ส าคัญของหน่วยงานทั้ง “จุดแข็ง” 
และ “จุดอ่อน”  
คอลัมน์ (2) ค่าน้ าหนัก (Weight) เป็นการพิจารณาก าหนดค่าน้ าหนักตามความส าคัญของแต่ละปัจจัย โดย
ผลรวมของน้ าหนักปัจจัยภายในต้องเท่ากับ 1.00  
คอลัมน์ (3) ค่าคะแนน (Rating) เป็นการพิจารณาก าหนดค่าคะแนนตามความส าคัญของแต่ละปัจจัย โดย
การประเมินระดับความส าคัญของแต่ละปัจจัยว่าหน่วยงานสามารถตอบสนองปัจจัยนั้น ๆ ได้ดีมากน้อย
เพียงใด  
ซึ่งระดับความส าคัญของแต่ละปัจจัยมี 5 ระดับ คือ  
 

ระดับความส าคัญ คะแนน (Rating) 
มากที่สุด 5 

มาก 4 
ปานกลาง 3 

น้อย 2 
น้อยที่สุด 1 

 
          การประเมิน “จุดแข็ง” ให้มองมาตรฐาน (benchmark) กับคู่แข่งขัน แล้วพิจารณาว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับคู่แข่งขันแล้วหน่วยงานจะประเมินระดับความส าคัญของแต่ละปัจจัยในระดับใด มากท่ีสุด 
คือ 5 คะแนน น้อยที่สุดคือ 1 คะแนน 
          การประเมิน “จุดอ่อน” ต้องพิจารณาว่าหน่วยงานสามารถแก้ไขจุดอ่อนนั้น ๆ ได้ดีมากน้อย
เพียงใด หากสามารถแก้ไขได้ดี จะมีผลประเมินระดับความส าคัญของแต่ละปัจจัยตามล าดับ มากท่ีสุดคือ               
5 คะแนน น้อยที่สุดคือ 1 คะแนน  
คอลัมน์ (4) ค่าน้ าหนักคะแนน (Weighted score) เป็นการน าค่าน้ าหนักในคอลัมน์ (2) คูณกับค่าคะแนน           
               ในคอลัมน์ (3) จะได้ค่าน้ าหนักคะแนน (Weighted score)  
 
 

 รายละเอียดดังตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของหน่วยงาน (IFAS) 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของหน่วยงาน (IFAS) 

(1) 
ปัจจัยภายใน 

(Internal factor) 

(2) 
น้ าหนัก 

(Weight) 

(3) 
คะแนน 
(Rating) 

(4) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

(Weighted 
Score) 

จุดแข็ง (Strengths)    
1. บุคลากรมคีวามเชี่ยวชาญ ด้านการกฬีาการพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์
การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม  

0.06  3.50   0.21  

2. กลยุทธ์มีความเหมาะสม ตอบสนองยุทธศาสตร์ น าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 0.07  3.08   0.22  
3. อัตราการมีงานท าและประกอบอาชพีอิสระของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสูง 0.06  3.08   0.19  
4. หลักสูตรมีความเฉพาะทางและมีระบบการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยกา้วทันตอ่ภาวะการ
แข่งขัน ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน 

0.06  3.17   0.19  

5. อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการมีจ านวนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 0.04  3.33   0.13  
6. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอและทันสมัย 0.04  3.08   0.12  
7. เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการ อาคารสถานที่ด้านการจัดการกีฬา พลศึกษา 
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย ให้แก่สังคมภายนอก 

0.03  3.33   0.10  

8. การให้บริการวิชาการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 0.02  3.17   0.06  
9. มีการสืบสาน อนุรักษ ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบา้นและกีฬาไทยที่หลากหลาย
อย่างสม่ าเสมอ 

0.06  2.83   0.17  

10. มีนักศึกษาที่เขา้ร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ เป็นตัวแทนนกักีฬาทีม
ชาติไทยมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 

0.02  3.08   0.06  

11. มีนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกซ้อมและส่งนักกีฬาเข้ารว่มการแข่งขันทุกระดับ  
อย่างต่อเนื่อง 

0.06  3.25   0.20  

12. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกในการสร้างศักยภาพ           
ด้านกีฬาของนักศึกษา 

0.02  3.00   0.06  

13. มีสิ่งสนับสนุนในการฝึกซ้อมกีฬาทีท่ันสมัยและเพียงพอต่อการพัฒนาศักยภาพนกักีฬา 0.05  3.00   0.15  
14. บุคลากรทางการกีฬาได้รับการยอมรับจากองค์กรการกีฬาเป็นผู้ตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอน 
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และผู้จัดการทีม ในการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ 

0.03  3.25   0.10  

จุดอ่อน (Weaknesses)    
1. บุคลากรสายสนบัสนุนที่เป็นข้าราชการมีไม่ครบตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยฯ 0.02  2.83   0.06  
2. ขาดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 0.03  2.92   0.09  
3. บุคลากรขาดความรู้ ไม่มีการชี้แจงในระบบการเงินและการจัดซ้ือจัดจ้าง  0.03  2.83   0.09  
4. หน่วยงานภายในบางหนว่ยงานขาดการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางานอยา่ง
แท้จริง 

0.03  2.83   0.09  

5. นักศึกษาขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและมพีื้นฐานความรู้ทางวิชาการอยู่ในระดับ             
ปานกลาง 

0.02  3.17   0.06  

6. จ านวนอาจารย์ระดับวุฒิปริญญาเอกอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 0.05  2.92   0.15  
7. อาจารย์ส่วนใหญ่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ และ ขาดทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนองานวิจยัและการเขียนบทความวิจยั 

0.04  2.75   0.11  

8. กระบวนการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามีทักษะ             
ภาวะผู้น า ทกัษะการวิเคราะห์ และทกัษะภาษาอังกฤษ 

0.02  2.75   0.06  

9. ขาดการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษอย่างเป็นรูปธรรม 0.03  3.17   0.10  
10. งบประมาณสนับสนุนการวิจัยไม่เพยีงพอและจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ 
ตีพิมพ์ รวมทั้งการได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ จดลิขสิทธิ์ และ
สิทธิบัตรมีน้อย  

0.02  2.58   0.05  

11. นักวจิัยขาดความร่วมมอื การเชื่อมโยง และการต้ังเป้าหมายในการบูรณาการงานวิจัย
ร่วมกัน 

0.03  2.67   0.08  

12. งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนมนี้อย 0.03  2.92   0.09  
13. ผู้ฝึกสอนขาดการน าผลงานวิจัยทางการกีฬาไปประยกุต์ใช้ในการพัฒนานกักีฬา 0.03  2.83   0.09  
   



 ๔๔ 

 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External factor) ของหน่วยงาน 
แนวทางการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของหน่วยงาน 

คอลัมน์ (1) ปัจจัยภายนอก (External factor) วิเคราะห์และรวบรวมผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกของหน่วยงานที่ได้จากแบบฟอร์ม โดยคัดเลือกและระบุปัจจัยที่ส าคัญของหน่วยงานทั้ง “โอกาส” 
และ “อุปสรรค”   
คอลัมน์ (2) ค่าน้ าหนัก (Weight) เป็นการพิจารณาก าหนดค่าน้ าหนักตามความส าคัญของแต่ละปัจจัย โดย
ผลรวมของน้ าหนักปัจจัยภายในต้องเท่ากับ 1.00  
คอลัมน์ (3) ค่าคะแนน (Rating) เป็นการพิจารณาก าหนดค่าคะแนนตามความส าคัญของแต่ละปัจจัย โดย
การประเมินระดับความส าคัญของแต่ละปัจจัยว่าหน่วยงานสามารถตอบสนองปัจจัยนั้น ๆ ได้ดีมากน้อย
เพียงใด  
ซึ่งระดับความส าคัญของแต่ละปัจจัยมี 5 ระดับ คือ  
 

ระดับความส าคัญ คะแนน (Rating) 
มากที่สุด 5 

มาก 4 
ปานกลาง 3 

น้อย 2 
น้อยที่สุด 1 

           
           การประเมิน “โอกาส” ให้พิจารณาปัจจัยที่หน่วยงานสามารถเข้าไป “ช่วงชิง” โอกาสเหล่านั้น       
ตามระดับความส าคัญของแต่ละปัจจัย ตามล าดับ มากท่ีสุดคือ 5 คะแนน น้อยที่สุดคือ 1 คะแนน  
           การประเมิน “อุปสรรค” ให้พิจารณาปัจจัยที่หน่วยงานสามารถ “รับมือ” กับอุปสรรคนั้น ๆ 
ตามระดับความส าคัญของแต่ละปัจจัย ตามล าดับ มากท่ีสุดคือ 5 คะแนน น้อยที่สุดคือ 1 คะแนน  
คอลัมน์ (4) ค่าน้ าหนักคะแนน (Weighted score) เป็นการน าค่าน้ าหนักในคอลัมน์ (2) คูณกับค่าคะแนน 
ในคอลัมน์ (3) จะได้ค่าน้ าหนักคะแนน (Weighted score)  

 
 
 รายละเอียดดังตารางที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๕ 

 

ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของหน่วยงาน (EFAS) 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของหน่วยงาน (EFAS) 

(1)  
ปัจจัยภายนอก 

(External factor) 

(2) 
น้ าหนัก 

(Weight) 

(3) 
คะแนน 
(Rating) 

(4) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

(Weighted 
Score) 

โอกาส (Opportunities)    
1. นโยบายการยกฐานะจากสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ                  
ท าให้ได้รับความเชื่อถือจากหนว่ยงานและองค์กรภายนอก 

0.04  3.33   0.13  

2. จังหวัดมีนโยบายที่เอื้อต่อการด าเนินการตามภารกิจหลักของวิทยาเขต 0.04  3.33   0.13  
3. มีเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษาในพืน้ที่และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ               
เป็นอย่างดีที่เอื้อต่อภารกิจหลัก 

0.05  3.25   0.16  

4. การจัดกจิกรรมด้านกีฬาและการออกก าลังกายของหนว่ยงานภายนอกเอือ้ตอ่การพัฒนา
ทักษะของนักศึกษา 

0.04  3.42   0.14  

5. ค่านิยมการศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัของรัฐและตั้งอยู่ในท้องถิ่น 0.04  3.17   0.13  
6. นโยบายการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีของรัฐ เอื้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลยั 0.03  3.17   0.10  
7. เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเอื้อตอ่การสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 0.03  3.08   0.09  
8.  นโยบายส่งเสริมสุขภาพของภาครัฐ สอดคล้องกับพันธกจิหลักของมหาวิทยาลัย                     
เอื้อต่อการผลิตนักศึกษา และการมีงานท าของบัณฑิต 

0.04  3.25   0.13  

9. ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบใหทุ้นกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นการสร้างโอกาสให้กับ
ผู้ด้อยโอกาสมากขึ้น 

0.04  3.58   0.14  

10. แหล่งทุนจากภายนอกที่สนับสนุนการท าวจิัย เช่น วช , สสส. เป็นต้น 0.03  3.25   0.10  
11. มีเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินการวิจยัระหว่างวิทยาเขตและอุดมศึกษาอื่น 0.03  2.92   0.09  
12. พันธกิจของมหาวิทยาลัยเอือ้ต่อการสร้างโจทย์วิจยัเป็นที่ต้องการของสังคม และ
ประเทศ เช่น การส่งเสริมสุขภาพ พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและความรู้การจัดการ 

0.03  3.25   0.10  

13. หน่วยงานในจังหวัดตรังและจังหวดัใกล้เคียงมีศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และมกีารจัดกิจกรรม
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพืน้บ้านและกีฬาไทยอยา่งสม่ าเสมอ 

0.04 3.22  0.13  

14. มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ 0.04 3.11  0.12  
15. มีขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิน่ มีภูมิปัญญาท้องถิ่น หรอืปราชญ์ชาวบ้านที่
หลากหลาย 

0.03 3.24  0.10  

16. นโยบายการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนกีฬาในระดับมธัยมศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานเอื้อต่อการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั 

0.03 2.98  0.09  

17. องค์กรทางการกีฬามกีารจัดอบรมและสอบผู้ตัดสินกีฬา เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพและ
ความก้าวหนา้ของบุคลากร   

0.04 3.29  0.13  

18. มีหน่วยงานและองค์กรทางการกีฬาทั้งภาครัฐและเอกชนมีงบประมาณรองรับกิจกรรม
ทางกีฬาเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของมหาวิทยาลัย 

0.04 3.02  0.12  

อุปสรรค (Threats)    
1. กระทรวงและมหาวิทยาลยัขาดนโยบายในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามกรอบโครงสร้างจ าเป็นของวิทยาเขต 

0.04 
 2.83   0.11  

2. ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า ส่งผลกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวท าให้
เป็นอุปสรรคต่อการส่งบุตรหลานมาศึกษาต่อในวิทยาเขต ท าให้จ านวนนักศึกษาลดลง และมี
นักศึกษาออกกลางคัน 

0.05 
 3.25   0.16  

3. สภาวะการแข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสูง 0.06  3.00   0.18  
4. อัตราการเกิดของประชากรลดลงส่งผลให้นักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อลดลง 0.05  2.58   0.13  
5.  มีมหาวิทยาลัยมาเปิดในพื้นที่จังหวดัตรังและจังหวัดใกล้เคียงเพิ่มมากขึ้น และมีสวัสดิการ
แก่นักกีฬาที่ดกีวา่ 

0.04 
 3.08   0.12  

6. แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลงจากสาเหตุอัตราการเกิดที่
ลดลง 

0.04 
 2.83   0.11  

7. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยมีงบประมาณจ ากัดและมีผู้ขอทุนวจิัยจ านวนมาก 0.03  2.92   0.09  
8. มหาวิทยาลยัส่วนกลางไม่มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการบริหาร
จัดการแหล่งสืบค้นข้อมูลงานวิจัยจากตา่งประเทศ เช่น Science Direct PubMed เป็นต้น 

0.03 
 2.83   0.09  



 ๔๖ 

 

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของหน่วยงาน  
    จากตาราง IFAS และ EFAS ให้น าทุกปัจจัยมาเรียงล าดับตามคอลัมน์ (4) ค่าน้ าหนักคะแนน 
(Weighted Score) โดยเรียงจากมากไปหาน้อย และก าหนด สัญลักษณ์ SWOT แทนเลขล าดับ เช่น S1 S2 S3 
... , W1 W2 W3 … , O1 O2 O3 … , T1 T2 T3 … เป็นต้น รายละเอียดดังตารางที่ 6-7 
 

ตารางท่ี 6 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของหน่วยงาน (IFAS) 
สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของหน่วยงาน (IFAS) 

(1) 
ปัจจัยภายใน 

(Internal factor) 

(2) 
น้ าหนัก 

(Weight) 

(3) 
คะแนน 
(Rating) 

(4) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

(Weighted 
Score) 

จุดแข็ง (Strengths)    
S1 บุคลากรมคีวามเชี่ยวชาญ ด้านการกีฬาการพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ 
วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เป็นทีย่อมรับของ
ชุมชนและสังคม  

0.06  3.50   0.21  

S2 กลยุทธ์มีความเหมาะสม ตอบสนองยุทธศาสตร์ น าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 0.07  3.08   0.22  
S3 อัตราการมีงานท าและประกอบอาชพีอิสระของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสูง 0.06  3.08   0.19  
S4 หลักสูตรมีความเฉพาะทางและมีระบบการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยกา้วทันตอ่ภาวะการ
แข่งขัน ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน 

0.06  3.17   0.19  

S5 อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการมีจ านวนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 0.04  3.33   0.13  
S6 มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอและทันสมัย 0.04  3.08   0.12  
S7 เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการ อาคารสถานที่ด้านการจัดการกีฬา พลศึกษา 
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย ให้แก่สังคมภายนอก 

0.03  3.33   0.10  

S8 การให้บริการวิชาการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 0.02  3.17   0.06  
S9 มีการสืบสาน อนุรักษ ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบา้นและกีฬาไทยที่หลากหลาย
อย่างสม่ าเสมอ 

0.06  2.83   0.17  

S10 มีนักศึกษาที่เขา้ร่วมการแข่งขันกฬีาระดับชาติและนานาชาติ เป็นตวัแทนนักกีฬาทีม
ชาติไทยมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 

0.02  3.08   0.06  

S11 มีนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกซ้อมและส่งนักกีฬาเข้ารว่มการแข่งขันทุกระดับ
อย่างต่อเนื่อง 

0.06  3.25   0.20  

S12 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการสร้างศักยภาพ           
ด้านกีฬาของนักศึกษา 

0.02  3.00   0.06  

S13 มีสิ่งสนับสนุนในการฝึกซ้อมกีฬาทีท่ันสมัยและเพียงพอต่อการพัฒนาศักยภาพนกักีฬา 0.05  3.00   0.15  
S14 บุคลากรทางการกีฬาได้รับการยอมรับจากองค์กรการกีฬาเป็นผู้ตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอน 
ผูช้่วยผู้ฝึกสอน และผู้จัดการทีม ในการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ 

0.03  3.25   0.10  

รวมจุดแข็ง 0.62   1.96  
จุดอ่อน (Weaknesses)    
W1 บุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นข้าราชการมีไม่ครบตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยฯ 0.02  2.83   0.06  
W2 ขาดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 0.03  2.92   0.09  
W3 บุคลากรขาดความรู้ ไม่มีการชี้แจงในระบบการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง  0.03  2.83   0.09  
W4 หน่วยงานภายในบางหน่วยงานขาดการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางานอยา่ง
แท้จริง 

0.03  2.83   0.09  

W5 นักศึกษาขาดทกัษะทางด้านภาษาอังกฤษและมีพื้นฐานความรู้ทางวิชาการอยู่ในระดับ             
ปานกลาง 

0.02  3.17   0.06  

W6 จ านวนอาจารย์ระดับวุฒิปริญญาเอกอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 0.05  2.92   0.15  
W7 อาจารย์สว่นใหญ่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ และ ขาดทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนองานวจิัยและการเขียนบทความวิจัย 

0.04  2.75   0.11  

W8 กระบวนการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามีทักษะ             
ภาวะผู้น า ทกัษะการวิเคราะห์ และทกัษะภาษาอังกฤษ 

0.02  2.75   0.06  

W9 ขาดการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษอย่างเป็นรูปธรรม 0.03  3.17   0.10  



 ๔๗ 

 

ตารางท่ี 6 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของหน่วยงาน (IFAS) (ต่อ) 
สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของหน่วยงาน (IFAS) 

(1) 
ปัจจัยภายใน 

(Internal factor) 

(2) 
น้ าหนัก 

(Weight) 

(3) 
คะแนน 
(Rating) 

(4) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

(Weighted 
Score) 

W10 งบประมาณสนับสนุนการวิจยัไม่เพียงพอและจ านวนผลงานวิจยัที่ได้รับการเผยแพร่ 
ตีพิมพ์ รวมทั้งการได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ จดลิขสิทธิ์ และ
สิทธิบัตรมีน้อย  

0.02  2.58   0.05  

W11 นักวิจัยขาดความร่วมมือ การเชื่อมโยง และการต้ังเป้าหมายในการบูรณาการงานวิจยั
ร่วมกัน 

0.03  2.67   0.08  

W12 งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชนอ์ยา่งชัดเจนมีน้อย 0.03  2.92   0.09  
W13 ผู้ฝึกสอนขาดการน าผลงานวิจยัทางการกีฬาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนานกักีฬา 0.03  2.83   0.09  

รวมจุดอ่อน 0.38   1.09  
รวมปัจจัยภายใน 1.00  3.05 

ตารางท่ี 7 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของหน่วยงาน (EFAS) 
สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของหน่วยงาน (EFAS) 

(1)  
ปัจจัยภายนอก 

(External factor) 

(2) 
น้ าหนัก 

(Weight) 

(3) 
คะแนน 
(Rating) 

(4) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

(Weighted 
Score) 

โอกาส (Opportunities)    
O1 นโยบายการยกฐานะจากสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแหง่ชาติ                  
ท าให้ได้รับความเชื่อถือจากหนว่ยงานและองค์กรภายนอก 

0.04  3.33   0.13  

O2 จังหวัดมีนโยบายที่เอือ้ต่อการด าเนินการตามภารกิจหลักของวิทยาเขต 0.04  3.33   0.13  
O3 มีเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ               
เป็นอย่างดีที่เอื้อต่อภารกิจหลัก 

0.05  3.25   0.16  

O4 การจัดกิจกรรมด้านกีฬาและการออกก าลังกายของหน่วยงานภายนอกเอื้อต่อการพัฒนา
ทักษะของนักศึกษา 

0.04  3.42   0.14  

O5 ค่านิยมการศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัของรัฐและตั้งอยู่ในท้องถิ่น 0.04  3.17   0.13  
O6 นโยบายการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีของรัฐ เอื้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลยั 0.03  3.17   0.10  
O7 เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเอื้อต่อการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 0.03  3.08   0.09  
O8 นโยบายส่งเสริมสุขภาพของภาครัฐ สอดคล้องกับพันธกิจหลกัของมหาวิทยาลัย                     
เอื้อต่อการผลิตนักศึกษา และการมีงานท าของบัณฑิต 

0.04  3.25   0.13  

O9 ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบใหทุ้นกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นการสร้างโอกาสให้กับ
ผู้ดอ้ยโอกาสมากขึ้น 

0.04  3.58   0.14  

O10 แหล่งทุนจากภายนอกที่สนับสนุนการท าวจิัย เช่น วช , สสส. เป็นต้น 0.03  3.25   0.10  
O11 มีเครือข่ายความร่วมมอืในการด าเนินการวิจยัระหวา่งวิทยาเขตและอุดมศึกษาอื่น 0.03  2.92   0.09  
O12 พันธกิจของมหาวิทยาลัยเอื้อตอ่การสร้างโจทย์วจิัยเป็นที่ต้องการของสังคม และ
ประเทศ เช่น การส่งเสริมสุขภาพ พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและความรู้การจัดการ 

0.03  3.25   0.10  

O13 หนว่ยงานในจังหวัดตรังและจังหวดัใกล้เคียงมีศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และมกีารจัด
กิจกรรมทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยอยา่งสม่ าเสมอ 

0.04 3.22  0.13  

O14 มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ 0.04 3.11  0.12  
O15 มีขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น มีภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือปราชญ์ชาวบ้านที่
หลากหลาย 

0.03 3.24  0.10  

O16 นโยบายการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนกีฬาในระดับมัธยมศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานเอื้อต่อการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั 

0.03 2.98  0.09  

O17 องค์กรทางการกีฬามีการจัดอบรมและสอบผู้ตัดสินกีฬา เอือ้ต่อการพัฒนาศักยภาพ
และความกา้วหน้าของบุคลากร   

0.04 3.29  0.13  



 ๔๘ 

 

โอกาส (Opportunity) 

 

จุดอ่อน (Weakness) 

 

จุดแข็ง (Strength) 

อุปสรรค (Threat) 

 

ตารางท่ี 7 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของหน่วยงาน (EFAS) (ต่อ) 
สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของหน่วยงาน (EFAS) 

(1)  
ปัจจัยภายนอก 

(External factor) 

(2) 
น้ าหนัก 

(Weight) 

(3) 
คะแนน 
(Rating) 

(4) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

(Weighted 
Score) 

O18 มีหนว่ยงานและองค์กรทางการกฬีาทั้งภาครัฐและเอกชนมีงบประมาณรองรับกิจกรรม
ทางกีฬาเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของมหาวิทยาลัย 

0.04 3.02  0.12  

รวมโอกาส 0.66   2.13  
อุปสรรค (Threats)    
T1 กระทรวงและมหาวิทยาลัยขาดนโยบายในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามกรอบโครงสร้างจ าเป็นของวิทยาเขต 

0.04  2.83   0.11  

T2 ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า ส่งผลกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวท าให้
เป็นอุปสรรคต่อการส่งบุตรหลานมาศึกษาต่อในวิทยาเขต ท าให้จ านวนนักศึกษาลดลง และมี
นักศึกษาออกกลางคัน 

0.05  3.25   0.16  

T3 สภาวะการแข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีสูง 0.06  3.00   0.18  
T4 อัตราการเกิดของประชากรลดลงส่งผลให้นักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อลดลง 0.05  2.58   0.13  
T5 มีมหาวิทยาลัยมาเปิดในพื้นทีจ่ังหวดัตรังและจังหวัดใกล้เคียงเพิ่มมากขึ้น และมีสวัสดิการ
แก่นักกีฬาที่ดกีวา่ 

0.04  3.08   0.12  

T6 แนวโน้มจ านวนประชากรวยัอุดมศกึษาของประเทศไทยลดลงจากสาเหตุอตัราการเกิดที่
ลดลง 

0.04  2.83   0.11  

T7 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยมีงบประมาณจ ากัดและมีผู้ขอทุนวจิัยจ านวน
มาก 

0.03  2.92   0.09  

T8 มหาวิทยาลัยส่วนกลางไม่มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการบริหาร
จัดการแหล่งสืบค้นข้อมูลงานวิจัยจากตา่งประเทศ เช่น Science Direct PubMed เป็นต้น 

0.03  2.83   0.09  

รวมอุปสรรค 0.34   0.99  
รวมปัจจัยภายนอก 1.00  3.12 

 

 3. หาต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ โดยน าผลน้ าหนักคะแนน (Weighted Score) ที่ได้จากตาราง ไปหาจุด
สร้างกราฟเพ่ือระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อมของหน่วยงานตามทฤษฎีของ Albert 
Humphrey เมื่อได้ค่าน้ าหนักคะแนนของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก น ามาหาจุดสร้างกราฟท าให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรังอยู่ใน
สถานการณ์หรือต าแหน่งยุทธศาสตร์เช่นใด และภายใต้สถานการณ์หรือต าแหน่งยุทธศาสตร์นั้น หน่วยงานจะท า
อย่างไร  
 ซึ่งจากการน าผลน้ าหนักคะแนน (Weighted Score) ที่ได้จากตาราง น าไปหาจุดสร้างกราฟแล้ว 
ปรากฏว่ากราฟที่ได ้มีพ้ืนที่มากท่ีสุดอยู่ในโซนระหว่างจุดแข็งและโอกาส ดังภาพ 
 

 
 

  
 
 
 

 

  
 

               สถานการณ์เชิงรุก 

2.13 

1.96 
1.09 

0.99 



 ๔๙ 

 

 จากการวิเคราะห์กราฟ พบว่ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรังอยู่ในสถานการณ์เชิงรุก 
(SO / จุดแข็ง-โอกาส) ซ่ึงเป็นต าแหน่งยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่างสภาพแวดล้อมภายใน
ทางบวกคือ จุดแข็ง (Strength) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางบวกคือ โอกาส (Opportunity) เป็นการใช้          
จุดแข็งข้อได้เปรียบของมหาวิทยาลัยฯ ผสมกับโอกาสที่ดี ส าหรับผู้บริหารและบุคลากรสามารถน ามาวิเคราะห์
ก าหนดเป็นกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมเชิงรุก อทิเช่น จุดแข็ง (S1) : บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ ด้านการกีฬาการ
พลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา และสาขาวิชาที่เก่ียวข้องเป็นที่
ยอมรับของชุมชนและสังคม กับโอกาส (O18) : มีหน่วยงานและองค์กรทางการกีฬาทั้งภาครัฐและเอกชนมี
งบประมาณรองรับกิจกรรมทางกีฬาเอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของมหาวิทยาลัย มาจับคูแ่ล้ววิเคราะห์
เป็นโครงการ/กิจกรรมเชิงรุก ยกตัวอย่างเช่น โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการด้านพลศึกษาและกีฬา โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย 
สุขภาพใจ สายใยรักในชุมชน เป็นต้น เพ่ือจะได้เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ และมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็น
ที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๐ 

 

 แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง พ.ศ. 2561 – 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การพัฒนาคุณภาพการจัด  
    การศึกษา 

2. การพัฒนาดา้นการวิจยัและ    
นวัตกรรม 

3. การบริการวิชาการแก่สังคม 4. การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
    การละเล่นพื้นบา้นและกีฬาไทย       

5. การพัฒนานกัศึกษาให้มีศักยภาพ
ด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 

6. การพัฒนาคุณภาพการ  
    บริหารจัดการ 

 

 

1. บัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬา  
    มีคุณภาพตามคุณลักษณะ       
    ที่พึงประสงค์ 

ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
 

บริการทางวิชาการและอาคาร
สถานที่แก่สังคมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

นักศึกษา เด็ก เยาวชน    และ
ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมฟื้นฟู 
อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย     
ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค 
ระดับชาติและนานาชาติได้เรียนรู้
และเข้าใจในความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม มีจิตส านกึที่ดีต่อสังคม 
และมีความภาคภูมิใจในความ       
เป็นไทย 

นักศึกษาเข้ารว่มและได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาต ิ

ระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพตามหลกั            
ธรรมาภิบาล 
 

วิสัยทัศน์ : “เป็นสถาบันชั้นน าท่ีผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา อย่างมีคุณภาพ”
การกฬีาในภูมิภาคอาเซียน” 

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากร            
    ด้านศาสตร์การกีฬา 

2. วิจยัและพัฒนาองค์ความรู้    
    นวัตกรรม ดา้นศาสตร์การกีฬา  
 

 

3. บริการวิชาการแก่สังคม  
 

5. ส่งเสริมและพัฒนา     
    นักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬา  
    สูงสุดของแต่ละบุคคล 

 

4. ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่น  
    พื้นบ้านและกีฬาไทย 

 

พันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์



 ๕๑ 

 

 
 

1. บัณฑิตได้งานท าหรือ   
    ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน         
    1 ป ีหลังส าเร็จการศึกษา 
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพบัณฑิต 
3. หลักสูตรใหม่ที่เปิดการเรียน

การสอนระดับปริญญาตร ี
4. หลักสูตรใหม่ที่เปิดการเรียน

การสอนระดับปริญญาโท 
5. หลักสูตรใหม่ที่เปิดการเรียน

การสอนระดับปริญญาเอก 
6. หลักสูตรนานาชาติที่เปิดการ

เรียนการสอน 
7. อาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
8. ความร่วมมือด้านการศึกษา 

1. อาจารย์ประจ าที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจยัและ
นวัตกรรม 

2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการ
บริหารจัดการด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 

3. สัดส่วนของผลงานวิจยัหรือ
นวัตกรรมต่อจ านวน 

    อาจารย์ประจ า 
4. ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

5. การประชุมวิชาการระดับชาติหรอื
นานาชาต ิ

6. ความร่วมมือดา้นการวิจยัและ
นวัตกรรม 

1. ผู้รับบริการทางวิชาการและ
อาคารสถานที ่

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการทางวิชาการและ
อาคารสถานที ่

3. ความส าเร็จของการบริการทาง
วิชาการและอาคารสถานที่      
แก่สังคม 

1. กิจกรรมทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์และ    
    เผยแพร่การละเล่นพื้นบ้าน  
    และกีฬาไทย 
3. ความส าเร็จของการฟื้นฟ ูอนุรักษ ์    
    และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม   
    การละเล่นพื้นบา้นและกีฬาไทย 

1. นักศึกษาที่เขา้ร่วมการแข่งขัน  
    กีฬาระดับนานาชาต ิ
2. สัดส่วนของรางวัลอันดับ 1 ที่   
    นักศึกษาได้รับต่อการแข่งขันกีฬา  
    ระดับนานาชาติ 1 รายการ 
3. บุคลากรทางการกีฬาที่ได้รับการ  
    พัฒนาศักยภาพ 
4. ความร่วมมือดา้นการกีฬา 

1. การเบิกจา่ยงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในภาพรวม 

2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารจัดการ 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการด้าน  

    เทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การส่ือสาร 

5. ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของ  

    โรงเรียนกีฬา 
6. ผลการประเมินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน   
    ระดับหลักสูตร 
7. ผลการประเมินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน   
    ระดับคณะ 
8. ผลการประเมินการประกัน  
    คุณภาพการศึกษาภายใน  
    ระดับสถาบัน 

ตัวชี้วัด (รวมจ านวน 39 ตัวชี้วัด) 
 



 ๕๒ 

 
 
 
 

 
1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มี 
    คุณภาพตามกรอบมาตรฐาน  
    คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา                    
    (TQF: Thai Qualifications 

Framework) และมาตรฐาน
วิชาชีพ  

2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาอุดมศึกษา (สกอ.) 
และมาตรฐานวิชาชีพ 

3. พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและ            
สิ่งสนับสนุน  

4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
คณาจารย์ให้มีความรู้
ความสามารถตามวิชาชีพ 

5. ส่งเสริมการสร้างความ
ร่วมมือด้านการศึกษา 

 

 
1. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากรด้านการวิจยัและ
นวัตกรรม 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ
พัฒนาด้านการวิจยัและนวัตกรรม 

3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
จัดการด้านการวิจยัและนวัตกรรม 

4. พัฒนางานวจิัยและนวัตกรรม       
    ด้านศาสตร์การกีฬา 
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้าน

การวิจยัและนวัตกรรม 
 

 
1. พัฒนาระบบและกลไกการ

ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการ     

บูรณาการการบรกิารวิชาการกับ
การเรียนการสอนและการวิจยั  

 

 
1. พัฒนาระบบและกลไกการ

ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟู 
อนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทยในระดับ
ท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และ
นานาชาต ิ

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้ง
แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

 
1. ส่งเสริมและพัฒนา นักศึกษา                   
    ให้มีศักยภาพดา้นกีฬา  
    สูงสุดของแต่ละบุคคล 
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  
    บุคลากรทางการกีฬา 
3. ส่งเสริมการน าองค์ความรู้        
    ด้านศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการ  
    พัฒนากีฬา 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัด        
    การกีฬา 
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือ         
    ด้านการกีฬา 
 

 
1. พัฒนาระบบและกลไก      

การบริหารจัดการ 
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรทุกระดับ  
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 
4. พัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ (รวมจ านวน 29 กลยุทธ์) 
 



 ๕๓ 

 

 
 
 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง พ.ศ. 2561 – 2565 (ประจ าปีงบประมาณ 
2564) ได้จัดท าข้ึนบนพ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาการกีฬา รวมทั้งนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาประเทศระดับต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต  จึงก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
และกลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

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  
ทักษะด ีหมายถึง มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

มีน้ 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 

 
 

ส่วนท่ี 3  
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง  

 พ.ศ. 2561 - 2565 

 



 ๕๔ 

 

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 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
2. การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
3. การบริการวิชาการแก่สังคม 
4. การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
5. การพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 
6. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๕๕ 

 

     
  

 
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

หลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะความรู้ ความสามารถท้ังในด้านวิชาการและวิชาชีพ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาด้านศาสตร์การกีฬา ประกอบด้วย  

ระดับอุดมศึกษาในวิทยาเขต  

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ในการเป็นผู้สอน การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา การเป็นผู้ตัดสินกีฬา    
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง โดยการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้น
คุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพที่เก่ียวข้อง สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมและตลาดแรงงาน พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ผู้สอน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 
 

  
 
 

ตัวชี้วัด 
หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1. บัณฑิตไดง้านท าหรือ  
    ประกอบอาชีพอิสระ  
    ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ  
    การศึกษา 

ร้อยละ 80 80 85 85 
 

85 ฝ่ายวชิาการ / 
วิทยาเขต / 
คณะวิชา  
 
 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้  

    บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพ  
    บัณฑิต 

คะแนน 
เฉลี่ย 

3.60 3.80 4.10 4.20 4.30 

3. หลักสูตรใหม่ที่เปิด  
    การเรียนการสอน 
    ระดับปริญญาตร ี

หลักสูตร - - - - 1 

4. หลักสูตรใหม่ที่เปิดการ  
    เรียนการสอน 
    ระดับปริญญาโท 

หลักสูตร - 
 

- - - - 

5. อาจารย์ประจ าที่มี   
    ต าแหน่งทางวิชาการ  

ร้อยละ 60 62 64 65 66 

6. ความร่วมมือด้าน  
    การศึกษา 

หน่วย   
งาน 

1 1 1 1 1 

กลยุทธ์  
1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา                    

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

อุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานวิชาชีพ 

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬามีคุณภาพตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   



 ๕๖ 

 

3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน  
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ 
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา 

หมายเหตุ  
1. ตัวชี้วัดที่ 1  

บัณฑิตได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 
 สูตรการค านวณ :    

 

 

2. ตัวชีว้ัดที่ 2  
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพบัณฑิต จ านวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต

จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

คะแนนเฉลี่ย ความหมาย 
4.51 - 5.00 มากที่สุด 
3.51 - 4.50 มาก 
2.51 - 3.50 ปานกลาง 
1.51 - 2.50 น้อย 
1.00 - 1.50 น้อยที่สุด 

3. ตัวชี้วัดที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 4 และตัวชี้วัดที่ 5 
หลักสูตรใหม่ที่เปิดการเรียนการสอน หมายถึง หลักสูตรใหมข่องมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติระดับ

ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่เปิดการเรียนการสอนและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
                 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษา 

X 100 



 ๕๗ 

 

หลักสูตรใหม่ที่เปิดการเรียนการสอน 
คณะศึกษาศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 

ระดับปริญญาตรี - - - - 1 

ระดับปริญญาโท - - - - - 
 ระดับปริญญาเอก - - - - - 

คณะศิลปศาสตร์      
ระดับปริญญาตรี - - - - - 
ระดับปริญญาโท - - - - - 

 ระดับปริญญาเอก - - - - - 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ      

ระดับปริญญาตรี - - - - - 
ระดับปริญญาโท - - - - - 

 ระดับปริญญาเอก - - - - - 
คณะเทคโนโลยีการกีฬา      

ระดับปริญญาตรี - - - - - 
ระดับปริญญาโท - - - - - 

 ระดับปริญญาเอก - - - - - 

4. ตัวชีว้ัดที่ 5 
อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและ               
ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา (ไม่นับรวมอาจารย์ที่ยังไม่ถึงเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ) 

สูตรการค านวณ : 
 
 
 
 
5. ตัวชีว้ัดที่ 6  

ความร่วมมือด้านการศึกษา หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกันโดยมีการบันทึก     
ลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ หรือวิทยาเขตกับหน่วยงานอื่น               
ในประเทศหรือต่างประเทศ และควรด าเนินการอย่างน้อยปีละ 1 หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
                                 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

X 100 



 ๕๘ 

 

ก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายความส าเร็จของกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

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

1. บัณฑติได้งานท า
หรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี  
หลังส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 80 80 85 85 85 ฝ่ายวิชาการ 
/วิทยาเขต / 
คณะวิชา  
 
 2. ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อ
คุณภาพบณัฑิต 

คะแนน 
เฉลี่ย 

3.60 3.80 4.10 4.20 4.30 

3. การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF: 
Thai Qualifications 
Framework) มาตรฐาน
การอุดมศึกษา             
พ.ศ. 2561 และ
มาตรฐานวิชาชีพ 

โครงการ/
กิจกรรม 

20 20 20 20 20 

 4. การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษาให้มี
ทักษะศตวรรษที่ 21 

โครงการ/
กิจกรรม 

12 12 12 12 12 

2. ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสตูรให้มีคณุภาพ
ตามมาตรฐานของ
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา       
อุดมศึกษา (สกอ.) 
และมาตรฐานวิชาชีพ 

1. การปรับปรุง
หลักสตูรให้ทันสมัย
ตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขาวิชา 
(ปรับปรุงเล็ก) 

หลักสตูร 3 3 3 3 3  
 

2. การปรับปรุง
หลักสตูรให้ทันสมัย
ตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขาวิชาและ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
(ทุก5ปี) 

หลักสตูร - - - - - 

3. พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุน 

1. ระดับความพึงพอใจ
ต่อกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรยีน            
การสอน 

คะแนน
เฉลี่ย 

>๓.๕1 >๓.61 >๓.71 >๓.81 >๓.91 

 2. ความพึงพอใจต่อ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีใช้
สนับสนุนการเรยีนการ
สอน  
 

คะแนน
เฉลี่ย 

>๓.๕1 >๓.61 >๓.71 >๓.81 >๓.91 



 ๕๙ 

 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

4. ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพคณาจารย์ให้
มีความรู้ความสามารถ
ตามวิชาชีพ 

1. อาจารย์ประจ าที่มี   
ต าแหน่งทางวิชาการ  

ร้อยละ 60 62 64 65 66  

2. จ านวนอาจารย์ที่มี
วุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 

คน 1 1 2 3 4 

3. อาจารย์ประจ าที่
เข้าร่วมประชุม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ให้มี
ความรู้ความสามารถ
ตามสาขาวิชาชีพ 

ร้อยละ 60 62 64 65 66 

4. การส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ให้มี
ความรู้ความสามารถ
ตามวิชาชีพ 

โครงการ 1 1 1 1 1 

5. ส่งเสริมการสร้าง
ความร่วมมือด้าน
การศึกษา 

1. การท าความ
ร่วมมือด้านการศึกษา
กับสถาบันการศึกษา
อืน่ 

หน่วยงาน 
 

1 1 1 1 1 

2. กิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน 
 

กิจกรรม 2 2 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๖๐ 

 

   
 

 

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

 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1. อาจารย์ประจ าที่ได้รบัการ  
    พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย  
    และนวัตกรรม 

ร้อยละ 70 72 75 80 85 ฝ่ายวิจัยและ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา /
คณะ / 
ฝ่ายวชิาการ / 
วิทยาเขต  

2. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ      
    การบริหารจัดการด้านการวจิัย  
    และนวัตกรรม 

ระบบ - - - 1 1 

3. สัดส่วนของผลงานวิจัยหรือ  
    นวัตกรรมต่อจ านวน 
    อาจารย์ประจ า 

เร่ือง : 
คน 

1 : 8 1 : 8 1 : 8 1 : 6 1 : 6 

4. ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่  
    ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาตหิรือ  
    นานาชาต ิ

เร่ือง 3 3 4 4 4 

5. การประชุมวิชาการระดบัชาติ  
    หรือนานาชาต ิ

คร้ัง/ป ี 1 1 1 1 1 

6. ความร่วมมือด้านการวิจัยและ  
    นวัตกรรม 

หน่วย   
งาน 

1 1 1 1 1  

 

กลยุทธ์  
 1. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
4. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬาหรือด้านอื่นๆ 
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

เป้าประสงค์ : ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 



 ๖๑ 

 

หมายเหตุ  
1. ตัวชีว้ัดที่ 1  
 สูตรการค านวณ : 
 
 
 

 

การนับจ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม ให้นับจากการ    
เข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรมด้านการวิจัยหรือนวัตกรรม ฯลฯ ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติหรือ
หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด     

2. ตัวชี้วัดที่ 2  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม หมายถึง ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม   

3. ตัวชี้วัดที่ 3 
 สัดส่วนของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (จ านวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม : 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด) การนับจ านวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับรวม      
ทุกเรื่องหรือชิ้นงาน โดยนับซ้ าได้ แม้ว่าอาจารย์ประจ าคนนั้นมีผลงานหลายเรื่องหรือหลายชิ้นงานก็ตาม   

4. ตัวชี้วัดที่ 4  
ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ โดยคณะในวิทยาเขต                  

ควรด าเนินการอย่างน้อย คณะละ 1 เรื่อง  

5. ตัวชี้วัดที่ 5  
การประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จัดขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้ง 

ต่อปี เพื่อให้เป็นเวทีน าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

6. ตัวชีว้ัดที่ 6  
 ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกัน โดยมี
การบันทึกลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ หรือวิทยาเขต
กับหน่วยงานอื่น และควรด าเนินการอย่างน้อย แห่งละ 1 หน่วยงาน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         จ านวนอาจารยป์ระจ าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวจิัยและนวัตกรรม 

                                    จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด 
 

X 100 



 ๖๒ 

 

ก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายความส าเร็จของกลยุทธ์ 
  

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1. ส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร
ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 

1. อาจารยป์ระจ าที่ไดร้ับ
การพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยและนวัตกรรม 

ร้อยละ 70 72 75 80 85 ฝ่ายวิจัย 
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา /
คณะ /ฝ่าย
วิชาการ / 
วิทยาเขต
และงานวิจัย 
3 คณะ  

2. อาจารย์ประจ าที่เข้า
ร่วมประชุมวิชาการใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

ร้อยละ 55 60 65 70 70 

2. ส่งเสริมและสนับสนุน
งบประมาณพัฒนาด้าน
การวิจัยและนวัตกรรม 

งบประมาณสนับสนุน
พัฒนาด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 

บาท >300,
000 

>320,
000 

>340,
000 

>360,
000 

>380,
000 

3. พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการด้านการ
วิจัยและนวตักรรม 

1. ความพึงพอใจในการ
บริหารจดัการด้านการ
วิจัยและนวตักรรม 

คะแนน 
เฉลี่ย 

- - - >3.60 >3.80 

2. ผลการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตามเป้าหมายของ
แผน 

ร้อยละ - - - 80 85 

3. มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการบริหาร
จัดการดา้นการวิจัยและ
นวัตกรรม 

ระบบ - - - 1 1 

4. พัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมด้านศาสตร์การ
กีฬาหรือด้านอื่น ๆ 

1. ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมทีต่ีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

เรื่อง 3 3 4 4 4 

2. ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

เรื่อง : 
คน 

1 : 8 1 : 8 1 : 8 1 : 6 1 : 6 

3. ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน ์

ร้อยละ - - - 50 60 

5. ส่งเสริมการสร้างความ
ร่วมมือด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 
 

ความร่วมมือด้านการวจิัย
และนวัตกรรม 

หน่วย   
งาน 

1 1 1 1 1 

 
 
 
 
 
 
 



 ๖๓ 

 

หมายเหตุ   
ตัวชี้วัดที่ 4 ข้อ 3. - ผลงานวิจยัหรือนวัตกรรม หมายถึง งานวิจัยหรือนวัตกรรมที่เป็นผลงานในปีงบประมาณก่อนหน้า
ปีงบประมาณปัจจุบัน 

    
 สูตรการค านวณ : 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 จ านวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 

                                    จ านวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม 

 

X 100 



 ๖๔ 

 

 

 
 
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่ม        

มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การเล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ น าไปสู่การ     
มีสุขภาวะที่ดี ตลอดจนการให้บริการทางด้านอาคารสถานที่ สนามกีฬา ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและ                
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยพัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม และส่งเสริมและ
สนับสนุนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย  

 
 

 
  

ตัวชี้วัด 
หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1. ผู้รับบริการทางวิชาการและ  
    อาคารสถานที่  

คน 109,500 110,595 111,690 112,785 113,880 ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ /  
วิทยาเขต  
 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจ  
    ของผู้รับบริการทางวิชาการและ  
    อาคารสถานที่  

คะแนน 
เฉลี่ย 

3.60 3.70 3.80 4.00 4.52 

3. ความส าเร็จของการบริการทาง  
    วิชาการและอาคารสถานที่  
    แก่สังคม 

ระดับ 4 4 4 4 4 

 
กลยุทธ์  

1. พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
           2.  ส่งเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม 

  

หมายเหตุ 
1. การบริการวิชาการแก่สังคม เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ด าเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ ทั้งในและนอกสถานที่ การให้บริการ
วิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม ซึ่งมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ มีการให้บริการ 2 รูปแบบ ได้แก่  
 1.1 การให้บริการทางวิชาการ เช่น ให้ค าปรึกษา เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ เอกสารและต ารา       
จัดประชุมสัมมนา ฝึกอบรม ค้นคว้าวิจัย เป็นต้น โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
 1) ด้านพลศึกษาและกีฬา เช่น การฝึกสอนทักษะกีฬา การฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬา การจัดการ
แข่งขันกีฬา ผู้น าการออกก าลังกาย ฯลฯ  
 2) ด้านนันทนาการ เช่น ผู้น ากิจกรรมนันทนาการ การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย ฯลฯ   

3) ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เช่น การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การให้ความรู้ในการ 
ดูแลสุขภาพ ฯลฯ       

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม 

 เป้าประสงค์ :  บริการทางวิชาการและอาคารสถานทีแ่ก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 



 ๖๕ 

 

       4) ด้านจิตอาสาและพัฒนาชุมชน เช่น การบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และการซ่อมแซม สนามกีฬา 
ฯลฯ 
 1.2 การให้บริการอาคารสถานที่ เช่น อาคารเรียน สนามกีฬา ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ฯลฯ รวมถึง
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ      

2. ตัวชีว้ัดที่ 1  
 ผู้รับบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่ หมายถึง จ านวนบุคคลที่รับบริการทางวิชาการและอาคาร
สถานที่ โดยในปี พ.ศ. 2561 วิทยาเขต และโรงเรียนกีฬา ควรมีจ านวนผู้รับบริการทางวิชาการและอาคาร
สถานที่ ดังนี้ วิทยาเขต 1 แห่ง มีจ านวน 300 คน ต่อวัน x 365 วัน x 17 แห่ง โรงเรียนกีฬา 1 โรง               
มีจ านวน 200 คน ต่อวัน x 365 วัน x 11 โรง และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 – 2565 ควรมีจ านวนผู้รับบริการ
เพ่ิมข้ึน อย่างน้อย ร้อยละ 1 ต่อปี 

3. ตัวชีว้ัดที่ 2  
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่ โดยใช้แบบสอบถามแบบ

มาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

คะแนนเฉลี่ย ความหมาย 
4.51 - 5.00 มากที่สุด 
3.51 - 4.50 มาก 
2.51 - 3.50 ปานกลาง 
1.51 - 2.50 น้อย 
1.00 - 1.50 น้อยที่สุด 

 
4. ตัวชีว้ัดที่ 3 
 ระดับความส าเร็จ หมายถึง มีการด าเนินงานการบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่สังคม            
ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
  ข้อ 1 มีการส ารวจความต้องการและจัดท าแผนการบริการวิชาการ 
  ข้อ 2 มีโครงการ / กิจกรรมการบริการวิชาการในแผนการบริการวิชาการ 
  ข้อ 3 มีการประเมินผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและโครงการบริการวิชาการ 
  ข้อ 4 การน าผลการประเมินตามข้อ 3 มาปรับปรุงแผน และโครงการบริการวิชาการ  
   
 
    
 
 
 
 

 
 
 
 

เกณฑ์ประเมิน 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 1 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 1 และ ข้อ 2 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 1 ข้อ 2    
และ ข้อ 3 

มีการด าเนินการ 
ทั้ง 4 ข้อ 



 ๖๖ 

 

ก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายความส าเร็จของกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1. พัฒนาระบบและ
กลไกการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 

1. ความพึงพอใจใน
การบริหารจัดการการ
ให้บริการวิชาการแก่
สังคม 

คะแนน 
เฉลี่ย 

- - - >3.60 >3.80 ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
และกิจการ
พิเศษ /  
วิทยาเขต  
และงาน
กิจกรรม              
3 คณะ 

2. ผลการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตามเป้าหมาย
ของแผน 

ร้อยละ - - - 80 85 

2. ส่งเสริมสนับสนุนการ
บริการวิชาการแกส่ังคม 

1. ผู้รับบริการทาง
วิชาการและใช้อาคาร
สถานท่ี  

คน 109,
500 

110,
595 

111,
690 

140,
000 

145,
000 

2. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการทางวิชาการ
และใช้อาคารสถานท่ี  

คะแนน 
เฉลี่ย 

>3.60 >3.70 >3.80 >4.00 >4.52 

3. ความส าเรจ็ของการ
บริการทางวิชาการและ
ใช้อาคารสถานท่ี 

ระดับ 4 4 4 4 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๗ 

 

 

 

 มุ่งเน้นการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย เพื่อฟ้ืนฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่        
ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ สร้างจิตส านึก ส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าใจ ในความ                  
แตกต่างทางวัฒนธรรม ซึ่งแต่ละท้องถิ่นล้วนมีเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการด ารงชีวิตของแต่ละท้องถิ่น  ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันที่ก าลังจะเลือนหายไปให้คงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป โดยมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็น
แหล่งเรียนรู้ ส าหรับเยาวชนและประชาชน เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนที่มีความสนใจได้ศึกษาเกิดความรู้สึกรัก
และหวงแหนศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยที่เป็นของท้องถิ่นของตนเอง และมีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย  

  

 

 

 

 

ตัวชี้วัด 
หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1. กิจกรรมทะนุบ ารุง  
    ศิลปวัฒนธรรม  

กิจกรรม 5 5 5 5 5 ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ /  
วิทยาเขต  
 

2. กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์และ  
    เผยแพรก่ารละเล่นพืน้บา้น  
    และกีฬาไทย 

กิจกรรม 3 3 3 3 3 

3. ความส าเร็จของการฟื้นฟู   
    อนุรักษ์และเผยแพร ่ 
    ศิลปวัฒนธรรม การละเลน่  
    พื้นบา้นและกีฬาไทย 

ระดับ 5 5 5 5 5 

 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบและกลไกการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

หมายเหตุ    
1. การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ มีการด าเนินการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่นและประจ าชาติให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป          
 - ทะนุบ ารุง หมายถึง ดูแล รักษา 

- ฟ้ืนฟู หมายถึง ท าให้กลับเจริญงอกงามข้ึนมาใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

เป้าประสงค์  : นักศึกษา เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ร่วมกิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่  
                  ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ  
                  และนานาชาติ ได้เรียนรู้และเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีจิตส านึกที่ดีต่อ  
                  สังคม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
 



 ๖๘ 

 

- อนุรักษ์ หมายถึง การดูแล รักษา เพื่อให้คงคุณค่า 
- เผยแพร่ หมายถึง ท าให้รู้จักกันแพร่หลาย 
- ศิลปวัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นตามวิถีชีวิต เป็นแบบแผนการประพฤติปฏิบัติ      

และการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สามารถเข้าใจ ซาบซึ้ง ยอมรับ และใช้ปฏิบัติร่วมกัน 
ในสังคม  

- การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย หมายถึง การละเล่นที่เป็นของชาวบ้าน เกิดจากความต้องการ      
ความบันเทิง ความสนุกสนานร่วมกันของท้องถิ่น การละเล่นพื้นบ้านของไทยเป็นสิ่งที่ช่วยผ่อนคลายอารมณ์             
ทั้งยังช่วยสร้างความสามัคคีให้แก่คนในแต่ละภาค เช่น ร าวง กลองยาว วิ่งควาย ว่าวไทย เป็นต้น  

2. ตัวชีว้ัดที่ 1  
 กิจกรรมทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง กิจกรรมที่วิทยาเขตและโรงเรียนกีฬาด าเนินการภายใต้
ขอบเขตของศิลปวัฒนธรรม โดยแบ่งเป็น 2 ระดับคือ  

1) ศิลปวัฒนธรรมระดับประเทศ คือ ประเพณีปฏิบัติที่กระท าร่วมกันทุกภาค เช่น ประเพณีลอยกระทง    
ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นต้น 

2) ศิลปวัฒนธรรมระดับจังหวัด คือ ประเพณีปฏิบัติที่กระท าเฉพาะภายในภูมิภาคหรือบางจังหวัดบาง
อ าเภอ เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณียี่เป็ง เป็นต้น  

ทั้งนี้วิทยาเขต และโรงเรียนกีฬาควรมีการด าเนินการกิจกรรมทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แห่งละ            
5 กิจกรรม 

3. ตัวชีว้ัดที่ 2 
 กิจกรรมฟ้ืนฟู อนุรักษ์และเผยแพร่การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย หมายถึง กิจกรรมที่วิทยาเขต
ด าเนินการฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทยในเขตพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบของ      
วิทยาเขต  

4. ตัวชีว้ัดที่ 3  
ระดับความส าเร็จ หมายถึง มีการด าเนินการ กิจกรรมการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้าน

และกีฬาไทย ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
 ข้อ 1 มีการส ารวจและจัดท าแผนการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
 ข้อ 2 มีโครงการหรือกิจกรรมการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย  
 ข้อ 3 มีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค 
ระดับชาติและนานาชาติ 
 ข้อ 4 มีการประเมินผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
 ข้อ 5 การน าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทย  
 

เกณฑ์ประเมิน 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 1 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 1 และ ข้อ 2 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 1 ข้อ 2    
และ ข้อ 3 

มีการด าเนินการ  
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3  

และข้อ 4 

มีการด าเนินการ 
ทั้ง 5 ข้อ 

      



 ๖๙ 

 

ก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายความส าเร็จของกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1. พัฒนาระบบและกลไก
การทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพ้ืนบ้านและ
กีฬาไทย 

1. ความพึงพอใจใน          
การบริหารจัดการการ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพ้ืนบ้านและ
กีฬาไทย 

คะแนน 
เฉลี่ย 

- - - >3.60 >3.80 ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
และกิจการ
พิเศษ /  
วิทยาเขต 
และงานศิลป 
วัฒนธรรม                
3 คณะ 
 

2. ผลการด าเนินงานท่ี
ส าเรจ็ตามเป้าหมายของ
แผน 

ร้อยละ - - - 80 85 

2. ส่งเสริมและสนับสนุน
การฟื้นฟู อนุรักษ์และ
เผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพ้ืนบ้านและ
กีฬาไทยในระดับท้องถิ่น 
ภูมิภาค ระดับชาติ และ
นานาชาติ 

1. กิจกรรมทะนุบ ารุง  
ศิลปวัฒนธรรม  

กิจกรรม 4 4 4 4 4 

2. กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์
และเผยแพร่การละเล่น
พื้นบ้าน และกีฬาไทย 

กิจกรรม 3 3 3 6 6 

3. ความส าเรจ็ของการ
ฟื้นฟู อนุรักษ์และเผยแพร่ 
ศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพ้ืนบ้านและ
กีฬาไทย 

ระดับ 5 5 5 5 5 

3. ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดตั้งแหล่งเรยีนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพ้ืนบ้านและ
กีฬาไทย 
 

แหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพ้ืนบ้านและ
กีฬาไทย 

ศูนย์การ
เรียนรู ้

- - - 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๐ 

 
 

 

 

มุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาให้มีทักษะและประสบการณ์ สามารถประสบความส าเร็จในการแข่งขันกีฬา
ระดับต่าง ๆ รวมทั้งใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีน้ าใจนักกีฬา เป็นพลเมือง
ทีดี่ของสังคม เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาการกีฬาของประเทศ โดยมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพ             
ด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล มีผลงานด้านกีฬาที่โดดเด่นในระดับชาติและนานาชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรทางการกีฬาได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา สร้าง
ความร่วมมือด้านการกีฬา บริหารจัดการกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาการกีฬาของประเทศ 

 

 
 
 

ตัวชี้วัด 
หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1. นักศึกษาที่เข้าร่วมการ  
    แข่งขันกฬีาระดับนานาชาต ิ

ร้อยละ 10 12 14 16 17 ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ / 
ส านักกีฬา / 
ศูนย์กีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศ /
คณะ
วิทยาศาสตร์
การกีฬาและ
สุขภาพ 

2. สัดส่วนของรางวลัอันดับ 1          
ที่นักศึกษาได้รบัต่อการแข่งขัน
กีฬาระดับนานาชาติ 1 รายการ 

รางวัล : 
รายการ 

1 1 2 2 2 

3. บุคลากรทางการกีฬาทีไ่ด้รับ  
    การพัฒนาศักยภาพ 

คน 10 10 10 10 10 

4. ความร่วมมือด้านการกีฬา หน่วย 
งาน 

1 1 1 1 1 

 
 

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

 

หมายเหตุ 

1. ตัวชีว้ัดที่ 1  
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาในศูนย์กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ของวิทยาเขต 17 แห่ง  
การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ หมายถึง รายการแข่งขันกีฬาที่มีนักกีฬาจากต่างประเทศเข้าร่วมการ

แข่งขัน หรือเป็นการแข่งขันที่สหพันธ์นานาชาติจัดหรือรับรอง เช่น กีฬานักเรียนอาเซียน / กีฬานักเรียนชิงชนะเลิศ
แห่งเอเชีย / กีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ / กีฬาเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์ / กีฬาซีเกมส์ / กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ / กีฬา              
ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย / กีฬามหาวิทยาลัยเอเชีย / กีฬามหาวิทยาลัยโลก / กีฬาโอลิมปิกเยาวชน / กีฬาโอลิมปิก
เกมส์ / กีฬาชิงแชมป์โลกของแต่ละชนิดกีฬา  

เป้าประสงค์  : นักศึกษาเข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนานักศึกษาให้มีศกัยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 

 



 ๗๑ 

 

  สูตรการค านวณ :  
 
 
 

การนับจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ให้นับเพียงครั้งเดียวต่อคน (ไม่นับซ้ า) 
แม้ว่านักศึกษาคนนั้นได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาหลายครั้ง หรือหลายรายการก็ตาม  

2. ตัวชี้วัดที่ 2  
สัดส่วนของรางวัลอันดับ 1 ที่นักศึกษาได้รับต่อการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 1 รายการ (จ านวน

รางวัลอันดับ 1 ที่นักศึกษาได้รับจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ : จ านวนรายการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติที่เข้าร่วมทั้งหมด) 

การนับจ านวนรางวัลอันดับ 1 ที่นักศึกษาได้รับต่อการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 1 รายการ ให้นับ
รวมทุกประเภท รุ่น และรายการแข่งขันโดยนับซ้ าได้ แม้ว่านักศึกษาคนนั้นได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ หลายครั้ง หรือหลายรายการก็ตาม   

3. ตัวชีว้ัดที่ 3  
บุคลากรทางการกีฬา หมายถึง ครู และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่เข้ารับการพัฒนา

ศักยภาพด้านผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬา  

บุคลากรทางการกีฬาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ วิทยาเขต และโรงเรียนกีฬาควรมีบุคลากรทางการ
กีฬาที่ได้รับการพัฒนา อย่างน้อยหน่วยงานละ 10 คน การนับให้นับจากการเข้าร่วมสัมมนาและฝึกอบรมที่
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นผู้จัดหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด     

4. ตัวชีว้ัดที่ 4  
ความร่วมมือด้านการกีฬา หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกันโดยมีการบันทึกลง

นามความร่วมมือด้านการกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต และโรงเรียนกีฬา กับหน่วยงาน
อ่ืน และควรด าเนินการอย่างน้อย แห่งละ 1 หน่วยงาน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   จ านวนนกัศึกษาในศูนยก์ีฬาเพื่อความเป็นเลิศที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดบันานาชาต ิ 
                       จ านวนนกัศึกษาในศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศทั้งหมด 
 

X 100 



 ๗๒ 

 

ก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายความส าเร็จของกลยุทธ์ 
 

กลยทุธ ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1. ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาให้มีศักยภาพ
ด้านกีฬาสูงสดุของแต่ละ
บุคคล 

1. นักศึกษาได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านกีฬา 

ร้อยละ 30 32 34 46 48 ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
และกิจการ
พิเศษ / 
ส านักงาน
กีฬา  / 
คณะ
วิทยาศาสตร์
การกีฬา
และสุขภาพ 

2. นักศึกษาที่เข้าร่วมการ 
แข่งขันกีฬาระดับชาติและ
นานาชาติ 

ร้อยละ 10 12 14 16 18 

3. นักศึกษาท่ีได้รางวัล
จากการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

ร้อยละ - - - 5 6 

4. นักศึกษาในส านักงาน
กีฬาท่ีได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ 

ร้อยละ - - - 20 20 

5. ความมีน้ าใจนักกีฬา
ของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 

ค่าเฉลี่ย - - - 3.80 3.85 

2. ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการ
กีฬา 

บุคลากรทางการกีฬาและ
ผู้เชี่ยวชาญกีฬาที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 

คน 10 10 10 10 10 

3. ส่งเสริมการน า            
องค์ความรู้ด้านศาสตร์
การกีฬาไปใช้ในการ
พัฒนากีฬา 

องค์ความรู้ที่ไดจ้ากการ
แลกเปลีย่น รวบรวมและ
น าไปใช้ในการพัฒนากีฬา          

องค์
ความรู ้

1 1 1 1 1 

4. พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการกีฬา 

1. ความพึงพอใจในการ
บริหารจดัการกีฬา 

คะแนน 
เฉลี่ย 

- - - >3.60 >3.80 

2. ผลการด าเนินงาน         
ที่ส าเร็จตามเป้าหมาย 
ของแผน 

ร้อยละ - - - 80 85  

5. ส่งเสริมการสร้างความ
ร่วมมือด้านการกีฬา 

 

ความร่วมมือด้านการกีฬา หน่วย 
งาน 

1 1 1 1 1  

 
หมายเหตุ 

1. ตัวชีว้ัดที่ 1 นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา 

 การพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของนักศึกษา หมายถึง การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ ประชุม 
อบรม สัมมนาที่เก่ียวข้องกับศาสตร์ด้านกีฬา  

 
 
 
 



 ๗๓ 

 

2. ตัวชีว้ัดที่ 2 นักศึกษาที่เข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ  
การแข่งขันกีฬาระดับชาติ หมายถึง รายการแข่งขันกีฬาที่มีการจัดการแข่งขันระดับประเทศ เช่น กีฬา

นักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่จัดโดยสมาคมกีฬา 
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กีฬาแห่งชาติ  

การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ หมายถึง รายการแข่งขันกีฬาที่มีนักกีฬาจากต่างประเทศเข้าร่วมการ
แข่งขัน หรือเป็นการแข่งขันที่สหพันธ์นานาชาติจัดหรือรับรอง เช่น กีฬานักเรียนอาเซียน  กีฬานักเรียนชิงชนะเลิศ
แห่งเอเชีย  กีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์  กีฬาเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์  กีฬาซีเกมส์  กีฬาเอเชี่ยนเกมส์  กีฬาชิงชนะเลิศแห่ง
เอเชีย  กีฬามหาวิทยาลัยเอเชีย  กีฬามหาวิทยาลัยโลก  กีฬาโอลิมปิกเยาวชน  กีฬาโอลิมปิกเกมส์  กีฬา           
ชิงแชมป์โลกของแต่ละชนิดกีฬา  
  สูตรการค านวณ :  
 
 
 

3. ตัวชีว้ัดที่ 3 นักศึกษาที่ได้รางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ 

 รางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน หมายถึง รางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือ
นานาชาติ โดยนับรางวัลอันดับ 1-3  
  สูตรการค านวณ :  
 
 

 

4. ตัวชีว้ัดที่ 4 นักศึกษาในส านักงานกีฬาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 
  สูตรการค านวณ :  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   จ านวนนกัศึกษาที่เขา้ร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ 
                       จ านวนนกัศึกษาทั้งหมดของวิทยาเขต 
 

X 100 

   จ านวนนกัศึกษาในส านักงานกีฬาที่เขา้ร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาต ิ 
                       จ านวนนกัศึกษาในส านักงานกีฬาทั้งหมด 
 

X 100 

   จ านวนนกัศึกษาที่ได้รางวัลจากการเขา้ร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ 
                       จ านวนนกัศึกษาทั้งหมดของวิทยาเขต 
 

X 100 



 ๗๔ 

 

 
 
 

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและระบบการบริหารจัดการองค์กร เพื่อพัฒนาและยกระดับเป็น
สถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านศาสตร์การกีฬาที่มีศักยภาพ เพื่อตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ          
สู่ความยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพ่ือมุ่งสู่องค์กรคุณภาพและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้     
ในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมาย  
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1. การเบิกจ่ายงบประมาณ  
    รายจ่ายประจ าปีในภาพรวม 

ร้อยละ 90 91 92 93 94 ฝ่ายบริหาร / 
ฝ่ายวิจัยและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา / 
ฝ่ายนโยบายและ
แผน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา  
    ศักยภาพ  

ร้อยละ 70 72 75 80 85 

3. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    การบริหารจัดการ 

ระบบ 1 1 1 1 1 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจ  
    ของผู้รับบริการด้าน  
    เทคโนโลยสีารสนเทศและ 
    การสื่อสาร 

คะแนน 
เฉลี่ย 

3.60 3.80 3.90 4.00 4.20 

5. ผลการประเมินการประกัน  
    คุณภาพการศึกษาภายใน   
    ระดับหลักสูตร 

คะแนน 
เฉลี่ย 

≥3.01 ≥3.01 ≥3.10 ≥3.20 ≥3.30 

6. ผลการประเมินการประกัน  
    คุณภาพการศึกษาภายใน   
    ระดับคณะ 

คะแนน 
เฉลี่ย 

≥3.51 ≥3.51 ≥3.60 ≥3.65 ≥3.70 

7. ผลการประเมินการประกัน  
    คุณภาพการศึกษาภายใน  
    ระดับสถาบัน 

คะแนน 
เฉลี่ย 

≥3.51 ≥3.51 ≥3.60 ≥3.65 ≥3.70 

 
 
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์  : ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 



 ๗๕ 

 

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

หมายเหตุ 
1. ตัวชี้วัดที่ 1  

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในภาพรวม หมายถึง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติทั้งท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) *หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่าย
ประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว 
มาเป็นฐานในการค านวณ  

สูตรการค านวณ : 

 

 

2. ตัวชี้วัดที่ 2  
บุคลากร หมายถึง ผู้บริหาร บุคลากรสายผู้สอน และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติ 
สูตรการค านวณ : 

 
 
 
 

การนับจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ให้นับจากบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ และ       
วิทยฐานะที่สูงขึ้น รวมถึงการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ฯลฯ ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
เป็นผู้จัดหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด โดยให้นับเพียงครั้งเดียวต่อหนึ่งคน (ไม่นับซ้ า)     

3. ตัวชีว้ัดที่ 3 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการ หมายถึง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหาร  
จัดการในด้านต่าง ๆ  

4. ตัวชีว้ัดที่ 4  

ผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตตรัง และบุคคลภายนอก ที่ใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ              
การสื่อสาร  

 
 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่เบิกจา่ย 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ได้รับ 

 

X 100 

                 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
         จ านวนบุคลากรของมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติทั้งหมด 

X 100 



 ๗๖ 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 

คะแนนเฉลี่ย ความหมาย 
4.51 - 5.00 มากที่สุด 
3.51 - 4.50 มาก 
2.51 - 3.50 ปานกลาง 
1.51 - 2.50 น้อย 
1.00 - 1.50 น้อยที่สุด 

   

5. ตัวชีว้ัดที่ 5  
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีระดับคุณภาพตามคะแนนที่ได้ 

ดังนี้ 
  

คะแนน ระดับคุณภาพ 
4.01 – 5.00 ดีมาก 
3.01 – 4.00 ดี 
2.01 – 3.00 ปานกลาง 
0.01 – 2.00 น้อย 

6. ตัวชีว้ัดที่ 6 และตัวชี้วัดที่ 7  
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ / ระดับสถาบัน ตามคะแนนประเมิน 

ดังนี้  
 

คะแนน ผลการประเมิน 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๗ 

 

ก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายความส าเร็จของกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1. พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหาร
จัดการ 

1. ความพึงพอใจในการ
บริหารงานดว้ยหลัก 
ธรรมาภิบาลอยู่ใน 
ระดับด ี

คะแนน 
เฉลี่ย 

>3.60 >3.80 >3.90 >4.00 >4.20 ฝ่ายบริหาร / 
ฝ่ายวิจัยและ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา / 
ฝ่ายแผนและ
พัฒนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การเบิกจ่าย
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีตามแผน 

ร้อยละ 90 91 92 93 94 

3. ผลการด าเนนิงานที่
ส าเร็จตามเปา้หมาย 
ของแผน 

ร้อยละ 80 85 85 90 95 

2. ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร           
ทุกระดับ  

1. บุคลากรสายวชิาการ
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ  

ร้อยละ - - - 80 85 

2. บุคลากรสาย
สนับสนนุได้รบัการ
พัฒนาศักยภาพ 

ร้อยละ - - - 80 85 

3. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

1. มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการบริหาร
จัดการ 

ระบบ 2 2 2 2 2 

2. ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
ด้าน เทคโนโลยี
สารสนเทศและ             
การสื่อสาร 

คะแนน 
เฉลี่ย 

>3.60 >3.80 >3.90 >4.00 >4.20 

4. พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1. ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน   
ระดับหลักสูตร 

คะแนน 
เฉลี่ย 

≥3.01 ≥3.01 ≥3.10 ≥3.20 ≥3.30  

2. ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน   
ระดับคณะ 

คะแนน 
เฉลี่ย 

≥3.51 ≥3.51 ≥3.60 ≥3.65 ≥3.70 

3. ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน    
ระดับวิทยาเขต 

คะแนน 
เฉลี่ย 

≥3.51 ≥3.51 ≥3.60 ≥3.65 ≥3.70 

 



 ๗๘ 

 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

 
 

 

 
 
 
 

  ระบบและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง                      
       พ.ศ. 2561 – 2565 สู่การปฏิบัติ 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี

3. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง จัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของ
หน่วยงาน 

2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง สร้างความเข้าใจหลักการ
สาระส าคญัของยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง พ.ศ. 2561 – 2565 

4. น าเสนอยุทธศาสตร์หน่วยงานและแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีต่อคณะกรรมการวิทยาเขต / 

คณะกรรมการประจ าคณะ  
เพื่อพิจารณา 
และเสนอแนะ 

 

1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัการกฬีาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง  พ.ศ. 2561 – 2565 
 

6. ติดตาม ประเมินผล และจดัท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

7. น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีต่อคณะกรรมการวิทยาเขต / 
คณะกรรมการประจ าคณะ  

 

8. น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิทยาเขต / คณะกรรมการประจ าคณะ ไปใช้ในการวางแผน ทบทวน 
และปรับปรุงยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณถัดไป 

10. มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง น าขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการวิทยาเขตไปทบทวน
ปรับปรุงและแก้ไข 

 

9. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการวิทยาเขต 
 

ส่วนท่ี 4 
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตตรัง พ.ศ. 2561 – 2565 สู่การปฏิบัติ 
 



 ๗๙ 

 

 การแปลงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง  พ.ศ. 2561 – 2565 สู่การปฏิบัติ 

 เมื่อยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง พ.ศ. 2561 – 2565  ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการวิทยาเขตเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ต้องสร้างความเข้าใจ
และเผยแพร่ยุทธศาสตร์ให้หน่วยงานทราบ เพ่ือผนึกก าลังในการร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ                
ซ่ึงการแปลงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง พ.ศ. 2561 – 2565 สู่การปฏิบัตินั้น              
ในที่นีก้ารแปลงยุทธศาสตร์ หมายถึง การที่บุคลากรในหน่วยงาน น าแนวทางของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย              
การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง พ.ศ. 2561 – 2565 ไปจัดท าเป็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและแปลงเป็น
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยผู้บริหารจะถ่ายทอดนโยบาย  ผลผลิต ผลลัพธ์ และเป้าหมายให้แก่บุคลากรทุก
ภาคส่วน เพ่ือให้การด าเนินงานของทุก ๆ หน่วยงานสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยประกอบด้วย
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตตรัง พ.ศ. ๒๕61 - 2565 

 2. ผู้บริหารสื่อสารและถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ไปสู่ระดับหน่วยงานปฏิบัติต่าง ๆ ทั้งในระดับ
คณะวิชา ไปจนถึงระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้จริงและมีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างกัน โดยการเผยแพร่
ยุทธศาสตร์หรือประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจสาระส าคัญของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตตรัง พ.ศ. 2561 – 2565 อย่างชัดเจนในทุกประเด็น   
 3. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง จดัท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงานโดยพิจารณาบทบาทภารกิจที่หน่วยงานตนเองรับผิดชอบและเชื่อมโยงแนวทางการด าเนินงานจาก
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 2561 – 2565 ทั้งนี้บุคลากร ต้องเข้าใจในสาระส าคัญและส่วนที่
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนโดยยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน 
 4. น าเสนอยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อคณะกรรมการวิทยาเขตหรือ คณะกรรมการ
ประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 
        5. ทุกหน่วยงานด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
 6. ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 7. น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน (รอบ 6 เดือน    
และรอบ 12 เดือน)  คณะกรรมการวิทยาเขต / คณะกรรมการประจ าคณะ  
 8. น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิทยาเขต / คณะกรรมการประจ า ไปใช้ในการวางแผน ทบทวน 
และปรับปรุงยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณถัดไป 
 9. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง รายงานผลการด าเนินงานในภาพรวมต่อคณะกรรมการ
วิทยาเขต 
 10. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิทยาเขตไปปรับปรุงและแก้ไข 
(ถ้ามี) 
 

 



๘๐ 

 
 

( ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานตามแนวทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตตรัง พ.ศ. 2561 – 2565   

ความส าเร็จของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง พ.ศ. 2561 – 2565 สู่การ
ปฏิบัตินั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้วย 

1) สาระของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง พ.ศ. 2561 – 2565 ที่มีความ
ชัดเจน ครบถ้วน และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายระดับอุดมศึกษา 

2) การสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจในทิศทางยุทธศาสตร์ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และเข้าใจตรงกัน      
โดยผู้บริหารจะต้องท าให้บุคลากรทุกหน่วยงาน ตระหนักถึงความส าคัญของบทบาทหน้าที่ซึ่งมีความเชื่อมโยง
สอดคล้อง และบูรณาการการด าเนินงานตามแนวทางของยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ร่วมกัน  

3) การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาบุคลากร การมีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม จะท าให้การ
ด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง พ.ศ. 2561 – 2565 สู่การ
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นในการที่จะผลักดันให้
มีการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบงาน การปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ ค่านิยมองค์กรที่ดี 
อันเป็นภารกิจที่ล้วนมุ่งเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของบุคคล ซ่ึงจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาและ
ความต่อเนื่องในการด าเนินงานเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของระบบและตัวบุคคล  

5) การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง             
พ.ศ. 2561 – 2565 โดยคณะกรรมการวิทยาเขตตรัง จะเป็นส่วนส าคัญท่ีจะวางนโยบายก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบันการพลศึกษา ซึ่งสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง มีการรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 12 เดือน ต่อคณะกรรมการวิทยาเขตตรัง เพ่ือให้คณะกรรมการ
วิทยาเขตได้ทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง จะต้องน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิทยาเขตมาปรับปรุงและ
พัฒนายุทธศาสตร์ ต่อไป   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


