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ค าน า 
 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 และฉบับท่ี 

2 พ .ศ. 2562 มาตรา 16 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ และถ่ายทอดไปสู่
แนวทางการปฏิบัติ  

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี             
พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560-2564 จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตตรัง และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป  
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 ส่วนที่ 1 บทน า 
 
หลักการและเหตุผล  
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์และถ่ายทอดไปสู่แนวทางการปฏิบัติ  

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง  มีวิสัยทัศน์ คือ“เป็นสถาบันช้ันน าท่ีผลิตและพัฒนา
บุคลากรด้านศาสตร์การกีฬาอย่างมีคุณภาพ.” และมีพันธกิจ คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย และการส่งเสริมและ
พัฒนาและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านการกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 

เพื่อให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นกรอบ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ พ.ศ.2563 –2565 ให้บรรลุตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
ตรัง และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ต่อไป  

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อเป็นแนวทางด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตตรัง พ.ศ. 2561 – 2565  
2. เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ  
3. เพื่อก าหนดกรอบและทิศทางการด าเนินงานให้ทุกหน่วยงานสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง                   

มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
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 กฎหมาย แผนพัฒนาประเทศและนโยบายทีเ่ก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

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

 “รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานท่ีส าคัญของสังคม จัดให้
ประชาชนมีท่ีอยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ี
แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดท้ังส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน” 

2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
6และ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2562 มุ่งให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีมาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการ ดังต่อไปนี้ 

(1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
(6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   เป้าหมายท่ี 2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
     ตัวชี้วัดท่ี 3.3 การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   เป้าหมายท่ี 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
     ตัวชี้วัดท่ี 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนส าคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของ

ยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีจ านวน 23 ฉบับ โดยใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีดังนี้ 

ประเด็นท่ี 14 ศักยภาพการกีฬา  
   เป้าหมายแผนแม่บท : คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ าใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎ กติกามากขึ้นด้วยกีฬา 
   แผนแม่บทย่อยท่ี 1 : การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถี ชีวิต และการ

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ 
   แผนแม่บทย่อยท่ี 2 : การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
   แผนแม่บทย่อยท่ี 3 : การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 
ประเด็นท่ี 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
   เป้าหมายแผนแม่บท :  มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในของ

ประเทศเพิ่มขึ้น 
   แผนแม่บทย่อยท่ี 2 : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม 
 

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564 ได้น้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 ถึง 11 
เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหาร
จัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ประเทศพัฒนาสู่ความสมดุลและยั่งยืน แผนพัฒนาฯ ฉบับสิบสอง 
จัดท าขึ้นบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ในส่วนของ
ยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติท้ังด้านการศึกษาและกีฬา ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีตลอดช่วงชีวิต  

    เป้าหมายการพัฒนา : คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีขึ้น 
    ตัวชี้วัด : ประชาชนเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพิ่มขึ้น 
    แนวทางการพัฒนา  

1) ปรับเปล่ียนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ี 
พึงประสงค์ 

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

 ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
    วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนานวัตกรรมท่ีมุ่งเน้นการลดความเหล่ือมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
    เป้าหมายการพัฒนา : เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ตัวชี้วัด : นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการท่ีผลิตได้เองภายในประเทศ 
มีจ านวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1 เท่าตัว 
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    แนวทางการพัฒนา 
1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ          

เชิงสังคม 
6. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562  

มาตรา 8 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงด้านการกีฬา          
มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ท าการสอน วิจัยและพัฒนา บริการทางวิชาการ และ
วิชาชีพแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านการกีฬา การพลศึกษา การ
สร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา 
และสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ 

มาตรา 9 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 8  มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการโดยยึดหลัก ดังต่อไปนี้ 

1) ผลิตบุคลากรซึ่งมีความเป็นเลิศด้านการกีฬาของประเทศและมีความรู้ความสามารถ         
ทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพช้ันสูงด้านการกีฬา รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม  

2) ส่งเสริม สนับสนุน และท าการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ให้มีความเป็นเลิศด้านการกีฬา         
การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจ         
และอุตสาหกรรมการกีฬาและสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง  

3) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาและการกีฬากับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรกีฬาระดับนานาชาติ  

4) จัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษทางการกีฬา รวมทั้งส่งเสริมและ สนับสนุน
การจัดการศึกษาทางการกีฬาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย 

 
 7. ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2560 – 2564 

วิสัยทัศน์ (Vision) “มุ่งพัฒนาและบูรณาการด้านการท่องเท่ียวและการกีฬา สร้างเสริมความ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาแหล่ง สินค้า บริการ การอ านวยความสะดวกและการสร้างให้กับการ  
                    ท่องเท่ียวไทยผ่านการตลาด 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลังกายกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้และ   
                    นวัตกรรม 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบูรณาการการบริหาร การจัดการการท่องเท่ียวและกีฬาทุกระดับให้มี 
                              ประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2  
แผนปฏบิัตริาชการ มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วทิยาเขตตรัง 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

ปรัชญา   

“พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ” 

 วิสัยทัศน์  

“เป็นสถาบันชั้นน าท่ีผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬาอย่างมีคุณภาพ” 

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

อัตลักษณ ์

 “ทักษะดี มีน้ าใจนักกีฬา พัฒนาสังคม” 
ค าอธิบายอัตลักษณ์  
ทักษะดี หมายถึง มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

มีน  าใจนักกีฬา หมายถึง  มีคุณธรรม จริยธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นท่ียอมรับของสังคม 

พัฒนาสังคม หมายถึง มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคม ยึดมั่น   
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

เอกลักษณ ์  

“สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา” 
ค าอธิบายเอกลักษณ์ 
สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา หมายถึง เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง  ท่ีมีความ          

โดดเด่นทางด้านศาสตร์การกีฬา ได้แก่ พลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และการ
จัดการกีฬา เพื่อการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา 
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ค่านิยมองค์กร  
 

SPORTS-U 
  S = Spirit   มีน้ าใจนักกีฬา 

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

U = Universality  มีความเป็นสากล 
 

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

หลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะความรู้ ความสามารถท้ังในด้านวิชาการและวิชาชีพ 
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของสังคม เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาด้านศาสตร์การกีฬา ประกอบด้วย  

ระดับอุดมศึกษาในวิทยาเขต  
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ในการเป็นผู้สอน การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา การเป็นผู้ตัดสินกีฬา    

มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง โดยการจัดการศึกษาท่ี
มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือท้ังในประเทศและต่างประเทศ  

 
 

  
 

กลยุทธ์  
1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา                    

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

อุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุน  
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ 
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 

ฝ่ายวิชาการ  
1. กิจกรรมจัดซื้อหนังสือ ต ารา งบประมาณ 50,000 บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 3.10) 
2. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส านักงานศูนย์วิทยบริการ งบประมาณ 5,000 บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 3.11) 

 3. โครงการส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ งบประมาณ 5,000 บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 3.12) 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านเทคนิคการสอน งบประมาณ 20,000 บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 3.13) 
5. กิจกรรมบริหารงานทะเบียนและประมวลผล งบประมาณ 50,000 บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 3.14) 
6. กิจกรรมจัดท าบัตรนักศึกษาใหม่ งบประมาณ 25,000 บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 3.15) 

เป้าประสงค์ท่ี 1 บัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬามีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาคณุภาพการจัดการศกึษา   
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ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ 
1. โครงการการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์  งบประมาณ   10,000.-บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 9.1) 
2. โครงการการแข่งขันกีฬากีฬาประเพณีอุดมศึกษาจังหวัดตรัง งบประมาณ   50,000.-บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 9.1) 
3. โครงการสัมมนาองค์การนักศึกษา  งบประมาณ   12,000.-บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 9.1) 
4. โครงการวันไหว้ครู งบประมาณ   11,000.-บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 9.1) 
5. โครงการจิตอาสาพัฒนา งบประมาณ     5,000.-บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 9.1) 
6. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา งบประมาณ    20,000.-บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 9.2) 
7. โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา งบประมาณ    12,600.-บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 9.3) 
8. โครงการฝึกซ้อมรับปริญญา งบประมาณ    30,000.-บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 9.4) 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ  
1. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ และซ่อมบ ารุง วัสดุ ครุภัณฑ์  (ซ้ า ยุทธศาสตร์ ท่ี 6) 
   งบประมาณ  -  บาท  (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 3.22) 
2. กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์  
   งบประมาณ  16,500  บาท  (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 3.23) 
3. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา  
   งบประมาณ  42,000  บาท  (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 4.1) 
4. โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์การออกก าลังกายและกีฬา  
   งบประมาณ  46,000  บาท  (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 4.2) 
5. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา  
   งบประมาณ  46,000  บาท  (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 4.3) 
6. โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา  
   งบประมาณ  67,000  บาท  (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 4.4) 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากร  (ซ้ า ยุทธศาสตร์ ท่ี 6) 
   งบประมาณ  –  บาท  (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 4.5) 
8. กิจกรรมจัดจ้างบุคลากรต าแหน่งอาจารย์ 2 คน  
   งบประมาณ  438,000  บาท  (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 4.6) 
9. โครงการผลิตเอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน หนังสือ ต ารา  
   งบประมาณ  6,000  บาท  (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 4.7) 
10. โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเคล่ือนท่ีสู่ชุมชน  (ซ้ า ยุทธศาสตร์ ท่ี 3) 
   งบประมาณ  -  บาท  (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 8.2) 
11. โครงการเปิดให้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา  (ซ้ า ยุทธศาสตร์ ท่ี 3) 
   งบประมาณ  –  บาท  (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 8.3) 
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12. โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาระดับหลักสูตร 
     งบประมาณ  42,700  บาท  (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 9.8) 
13. โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาระดับคณะ 
      งบประมาณ  41,000  บาท  (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 9.9) 
14. โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ: Sports Science TNSU Trang Campus Half Marathon 6th  

                งบประมาณ  12,000  บาท  (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 10.2) 

คณะศิลปศาสตร์  
1. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารจัดการกีฬา  งบประมาณ 40,000 บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 4.8) 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร  งบประมาณ 164,800 บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 4.11) 

 3. โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  งบประมาณ 20,000 บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 9.10) 
4. กิจกรรมจัดจ้างบุคลากรต าแหน่งอาจารย์ 1 คน  งบประมาณ 219,000 บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 4.10) 
5. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  งบประมาณ 6,000 บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 4.13) 
6. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่  งบประมาณ 12,000 บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 9.11) 
7. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  งบประมาณ 4,000 บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 9.12) 
8. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อการท างาน  งบประมาณ 10,000 บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 9.15) 
9. โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพการบริหารจัดการกีฬา  งบประมาณ 10,000 บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 10.3) 
10. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ  งบประมาณ 5,000 บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 4.14) 
11. โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากร  งบประมาณ 20,000 บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 4.9) 
12. โครงการบริการวิชาการทางด้านการจัดการกีฬาสู่ชุมชน  งบประมาณ 17,000 บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 8.4) 
13. โครงการศิลปศาสตร์สร้างสรรค์สานสัมพันธ์สู่ Sport management งบประมาณ 20,000 บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 9.13) 
14. โครงการการจัดการความรู้คณะศิลปศาสตร์ งบประมาณ 10,000 บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 4.12) 

คณะศึกษาศาสตร์ 
1. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปฏิบัติการสอน 1, 2   งบประมาณ   50,000.-บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 4.16) 
2. โครงการการจัดนิทรรศการและแสดงนวัตกรรมทางพลศึกษา  งบประมาณ   10,000.-บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 4.17) 
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3. โครงการศึกษาดูงาน (นักศึกษา)   งบประมาณ  20,000.-บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 4.17) 
4. โครงการอบรมให้ความรู้และทักษะประกันคุณภาพแก่นักศึกษา งบประมาณ  10,000.-บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 4.17) 
5. โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการต้ังครรภ์และโรคเอดส์ในวัยรุ่น งบประมาณ  2,000.-บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 4.17) 
6. โครงการอบรมกีฬาฟุตบอล งบประมาณ 15,000.-บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 4.17) 
7. โครงการค่ายพักแรม  งบประมาณ 15,000.-บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 4.17) 
8. โครงการอบรมภาษาอังกฤษ งบประมาณ 15,000.-บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 4.17) 
9. โครงการฝึกอบรมลูกเสือ (B.T.C) (ช้ันปีท่ี 3)  งบประมาณ 10,000.-บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 4.17) 
10. โครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  งบประมาณ        -       บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ    -   ) 
11. โครงการแสดงความยินดีบัณฑิต  งบประมาณ 5,000.-บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 9.16) 
12. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ งบประมาณ 5,000.-บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 9.16) 
13. โครงการอบรมการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ทางการกีฬา งบประมาณ   20,000.-บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 9.17) 
14. โครงการอบรมการช่วยชีวิตทางน้ า งบประมาณ   15,000.-บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 9.17) 
15. โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ ปี 5  งบประมาณ   10,000.-บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 9.17) 
16. โครงการอบรมพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นครู นักศึกษาช้ันปีท่ี 1  งบประมาณ 10,000.-บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 9.18) 
17. โครงการวิ่งทางไกล งบประมาณ 10,000.-บาท (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 10.4) 
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กลยุทธ์ ตัวชี วัด/งบประมาณ 
หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมายตัวชี วัด หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2563 2564 

1. พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาให้มี
คุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา                    
(TQF: Thai 
Qualifications 
Framework) และ
มาตรฐานวิชาชีพ  

1. บัณฑิตได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปี  หลังส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 85 85  

2. ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตท่ีมีต่อคุณภาพบัณฑิต 

คะแนน 
เฉล่ีย 

4.10 4.20 

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

โครงการ
/

กิจกรรม 

20 20 

 4. การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาให้มีทักษะศตวรรษท่ี 
21 

โครงการ
/

กิจกรรม 

12 12 

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

1. การปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขาวิชา (ปรับปรุงเล็ก) 

หลักสูตร 3 3  
 

2. การปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขาวิชาและตาม
มาตรฐานวิชาชีพ (ทุก5ปี) 

หลักสูตร - - 

3. พัฒนา
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและส่ิง
สนับสนุน 

1. ระดับความพึงพอใจต่อ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
และส่ิงสนับสนุนการเรียน            
การสอน 

คะแนน
เฉล่ีย 

>๓.71 >๓.81 

 2. ความพึงพอใจต่อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้
สนับสนุนการเรียนการสอน  
 
 
 
 
 

คะแนน
เฉล่ีย 

>๓.71 >๓.81 
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กลยุทธ์ ตัวชี วัด/งบประมาณ 
หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมายตัวชี วัด หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 2563 2564 

4. ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
คณาจารย์ให้มี
ความรู้ความสามารถ
ตามวิชาชีพ 

1. อาจารย์ประจ าท่ีมี   
ต าแหน่งทางวิชาการ  

ร้อยละ 64 65  

2. จ านวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 

คน 2 3 

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

ร้อยละ 64 65 

4. การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ให้มีความรู้
ความสามารถตามวิชาชีพ 

โครงการ 1 1 

5. ส่งเสริมการสร้าง
ความร่วมมือด้าน
การศึกษา 

1. การท าความร่วมมือด้าน
การศึกษากับสถาบันการศึกษา
อื่น 

หน่วยงา
น 
 

1 1 

2. กิจกรรมร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน 
 

กิจกรรม 2 2 

เงินงบประมาณ บาท - -  
เงินนอกงบประมาณ บาท - 1,846,000  

 

หมายเหตุ : ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดเปรียบเทียบปีก่อนหน้าและปีปัจจุบัน 
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มุ่งเน้นการสร้างและพฒันาองค์ความรู้ การวิจัย นวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มปริมาณงานวิจัยและนวัตกรรม ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา                  
การจัดการศึกษา การกีฬา สร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และมุ่งหวังท่ีจะผลักดัน            
ให้เกิดความเป็นเลิศในการวิจัยด้านศาสตร์การกีฬา โดยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม สร้างระบบและกลไกท่ีเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศ  

 
 
 
 

กลยุทธ์  
 1. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

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

โครงการ/กิจกรรม 

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย งบประมาณ 3,300 บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 7.1) 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย งบประมาณ 16,700 บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 7.1) 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ  
1.  โครงการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลของการฟื้นตัวภายหลังการออกก าลังกายด้วยวิธีการออก  
     ก าลังกายแบบเบาและการนวดด้วยน้ าแข็งต่อประสิทธิภาพในการท างานของร่างกายในนักกีฬา 
     ฟุตซอล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง  

งบประมาณ  11,300  บาท  (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 7.2) 
2. โครงการวิจัย เรื่อง ผลเฉียบพลันของการอบอุ่นร่างกายแบบเฉพาะเจาะจงในกีฬาฟุตซอลท่ี 
    แตกต่างกันต่อผลความคล่องแคล่วว่องไวในกฬีาฟุตซอล  
    งบประมาณ  11,200  บาท  (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 7.3) 
3. โครงการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์คล่ืนไฟฟ้ากล้ามเนื้อในการตีลูกในนักกีฬาฮอกกี้สนาม  

     งบประมาณ  11,200  บาท  (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 7.4) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

เป้าประสงค ์: ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
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4. โครงการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบรูปแบบการท าคะแนนในกีฬาจานร่อนระดับอุดมศึกษา  
   แห่งประเทศไทย  งบประมาณ  11,300  บาท  (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 7.5) 
 

5. โครงการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพของนักวิทยาศาสตร์การ 
    กีฬาตามความต้องการของตลาดแรงงานภาคใต้ 

             งบประมาณ  5,000  บาท  (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 7.6) 
6. โครงการวิจัย เรื่อง การบันทึกช่วยจ าด้วยแผนผังความคิดเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 

             งบประมาณ  5,000  บาท  (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 7.7) 
7. โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาส่ิงแวดล้อมในเขตต าบลทุ่งกระบือ : ปัจจัยท่ีมีผลต่อ             

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประชาชน 
              งบประมาณ  5,000  บาท  (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 7.8) 

8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย 
             งบประมาณ  10,000  บาท  (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 7.9) 

9. โครงการเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม 
             งบประมาณ  3,000  บาท  (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 7.10) 

คณะศิลปศาสตร์ 
1. โครงการวิจัยเรื่อง การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)   

ท่ีส่งผลต่อการใช้บริการสนามกีฬา จังหวัดตรัง  งบประมาณ 40,000 บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 7.11) 
2. โครงการเผยแพร่งานวิจัย งบประมาณ 5,000 บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 7.13) 

 3. โครงการศิลปศาสตร์สร้างสรรค์นวัตกรรม  งบประมาณ 10,000 บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 7.14) 

คณะศึกษาศาสตร์ 
1. เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง งบประมาณ   10,000.-บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 7.15  ) 
2. งานวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารการจัดการเมืองกีฬาแบบยั่งยืน  งบประมาณ   28,000.-บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 7.16) 
3. งานวิจัย เรื่อง รูปแบบสมรรถนะอาจารย์นิเทศก์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
    วิทยาเขตตรัง งบประมาณ   28,000.-บาท (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 7.17) 
4. งานวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการใช้ส่ือสังคมเครือข่าย   

ออนไลน์วิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้งบประมาณ   22,000.-บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 7.18) 
5. งานวิจัย เรื่อง ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง 
    งบประมาณ   22,000.-บาท (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 7.19) 
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กลยุทธ ์ ตัวชี วัด/งบประมาณ 
หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมายตัวชี วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2563 2564 

1. ส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร
ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 

1. อาจารย์ประจ าท่ีได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
และนวัตกรรม 

ร้อยละ 75 80 ฝ่ายวิจัย 
และ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
/คณะ /
ฝ่าย
วิชาการ / 
วิทยาเขต
และ
งานวิจัย 3 
คณะ  

2. อาจารย์ประจ าท่ีเข้าร่วม
ประชุมวิชาการในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

ร้อยละ 65 70 

2. ส่งเสริมและ
สนับสนุนงบประมาณ
พัฒนาด้านการวิจัย
และนวัตกรรม 

งบประมาณสนับสนุนพัฒนา
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

บาท >340,000 >360,000 

3. พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารจัดการ
ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 

1. ความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการด้านการวิจัย
และนวัตกรรม 

คะแนน 
เฉล่ีย 

- >3.60 

2. ผลการด าเนินงานท่ีส าเร็จ
ตามเป้าหมายของแผน 

ร้อยละ - 80 

3. มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการบริหารจัดการ
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

ระบบ - 1 

4. พัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมด้านศาสตร์
การกีฬาหรือด้านอื่น ๆ 

1. ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม
ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

เรื่อง 4 4 

2. ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

เรื่อง : 
คน 

1 : 8 1 : 6 

3. ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม
ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ - 50 

5. ส่งเสริมการสร้าง
ความร่วมมือด้านการ
วิจัยและนวัตกรรม 
 

ความร่วมมือด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 

หน่วย   
งาน 

1 1 

เงินงบประมาณ บาท - - 

เงินนอกงบประมาณ บาท - 258,000 

 

หมายเหตุ : ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดเปรียบเทียบปีก่อนหน้าและปีปัจจุบัน 
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มุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพการให้บริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่ม        

มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การเล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ น าไปสู่การ     
มีสุขภาวะท่ีดี ตลอดจนการให้บริการทางด้านอาคารสถานท่ี สนามกีฬา ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและ                
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยพัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม และส่งเสริม
และสนับสนุนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย  

 
 

 
  
กลยุทธ์  

1. พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
           2.  ส่งเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม 

โครงการ/กิจกรรม 
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

1.  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม งบประมาณ 5,000.-บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 8.1 ) 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ  
 1. โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเคล่ือนท่ีสู่ชุมชน 

งบประมาณ  27,200  บาท  (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 8.2) 
  2. โครงการเปิดให้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 

งบประมาณ  3,000  บาท  (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 8.3) 

คณะศิลปศาสตร์ 
1. โครงการบริการวิชาการทางด้านการจัดการกีฬาสู่ชุมชน งบประมาณ 17,000 บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 8.4) ** ใช้ร่วมกับยุทธ์ศาสตร์ท่ี 1 

คณะศึกษาศาสตร์ 
1. โครงการการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน  งบประมาณ 15,000.-บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 8.5) 
2. โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬา งบประมาณ 15,000.-บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 8.5) 
3. โครงการค่ายอาสา งบประมาณ  5,000.-บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 8.5) 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบรกิารวิชาการแก่สังคม 

 เป้าประสงค์ :  บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ ตัวชี วัด/งบประมาณ 
หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมายตัวชี วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2563 2564 

1. พัฒนาระบบและ
กลไกการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 

1. ความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

คะแนน 
เฉล่ีย 

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

2. ผลการด าเนินงานท่ี
ส าเร็จตามเป้าหมายของ
แผน 

ร้อยละ - 80 

2. ส่งเสริมสนับสนุน
การบริการวิชาการแก่
สังคม 

1. ผู้รับบริการทางวิชาการ
และใช้อาคารสถานท่ี  

คน 111,690 140,000 

2. ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
ทางวิชาการและใช้อาคาร
สถานท่ี  

คะแนน 
เฉล่ีย 

>3.80 >4.00 

3. ความส าเร็จของการ
บริการทางวิชาการและใช้
อาคารสถานท่ี 

ระดับ 4 4 

เงินงบประมาณ บาท - -  

เงินนอกงบประมาณ บาท - 82,200  

 

หมายเหตุ : ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดเปรียบเทียบปีก่อนหน้าและปีปัจจุบัน 
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 มุ่งเน้นการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพืน้บ้านและกีฬาไทย เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่        
ท้ังในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ สร้างจิตส านึก ส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าใจ ในความ                  
แตกต่างทางวัฒนธรรม ซึง่แต่ละท้องถิ่นล้วนมีเอกลักษณ์ท่ีบ่งบอกถึงการด ารงชีวิตของแต่ละท้องถิ่น  ต้ังแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันที่ก าลังจะเลือนหายไปให้คงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป โดยมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
เป็นแหล่งเรียนรู้ ส าหรับเยาวชนและประชาชน เพื่อให้เยาวชนและประชาชนท่ีมีความสนใจได้ศึกษาเกิด
ความรู้สึกรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยท่ีเป็นของท้องถิ่นของตนเอง และมี
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  

 

  

 

 

 

 

กลยุทธ ์
1. พัฒนาระบบและกลไกการทะนุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟู อนรุักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬา

ไทยในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

โครงการ/กิจกรรม 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
1. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย งบประมาณ   10,000.-บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 6.1) 
2. โครงการวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา งบประมาณ   8,000.-บาท 

(เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 9.5) 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
          1. โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย  

งบประมาณ  14,000  บาท  (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 6.2) 

คณะศิลปศาสตร์  
1. โครงการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย  งบประมาณ 13,000 บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 6.3) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การทะนบุ ารุงศิลปวฒันธรรม การละเลน่พื นบ้านและกีฬาไทย 

เป้าประสงค์  : นักศึกษา เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ร่วมกิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่  
                  ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื นบา้นและกีฬาไทย ทั งในระดับท้องถ่ิน ภูมิภาค ระดับชาติ  
                  และนานาชาติ ได้เรียนรู้และเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีจิตส านึกที่ดีต่อ  
                  สังคม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
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2. โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม งบประมาณ 3,000 บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 9.14) 

 

คณะศึกษาศาสตร์ 
1. กิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  งบประมาณ    3,000.-บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 6.4) 
2. โครงการประเพณีงานลอยกระทง  งบประมาณ    5,000.-บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 6.4) 
3. โครงการประเพณีวันสงกรานต์  งบประมาณ    7,000.-บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 6.4) 

 

กลยุทธ์ ตัวชี วัด/งบประมาณ 
หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมายตัวชี วัด หน่วยงา
น

รับผิดชอ
บ 

2563 2564 

1. พัฒนาระบบและ
กลไกการทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทย 

1. ความพึงพอใจใน          
การบริหารจัดการการ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬา
ไทย 

คะแนน 
เฉล่ีย 

- >3.60 ฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา
และ
กิจการ
พิเศษ / 
วิทยาเขต 
และงาน
ศิลป 
วัฒนธรร
ม                
3 คณะ 
 

2. ผลการด าเนินงานท่ีส าเร็จ
ตามเป้าหมายของแผน 

ร้อยละ - 80 

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

1. กิจกรรมทะนุบ ารุง  
ศิลปวัฒนธรรม  

กิจกรรม 4 4 

2. กิจกรรมฟื้นฟู อนุรกัษ์และ
เผยแพร่การละเล่นพื้นบ้าน 
และกีฬาไทย 

กิจกรรม 3 6 

3. ความส าเร็จของการฟื้นฟู 
อนุรักษ์และเผยแพร่ 
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทย 

ระดับ 5 5 

3. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดต้ัง
แหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทย 

แหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทย 

ศูนย์การ
เรียนรู ้

- 1 

เงินงบประมาณ บาท - -  
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เงินนอกงบประมาณ บาท - 63,000  

 

หมายเหตุ : ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดเปรียบเทียบปีก่อนหน้าและปีปัจจุบัน 
 

 

 

มุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาให้มีทักษะและประสบการณ์ สามารถประสบความส าเร็จในการแข่งขันกีฬา
ระดับต่าง ๆ รวมทั้งใช้กีฬาเป็นส่ือในการพัฒนาลักษณะนิสัยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีน้ าใจนักกีฬา เป็น
พลเมืองท่ีดีของสังคม เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาการกีฬาของประเทศ โดยมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มี
ศักยภาพ             ด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล มีผลงานด้านกีฬาท่ีโดดเด่นในระดับชาติและนานาชาติ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทางการกีฬาได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม 
ด้านศาสตร์การกีฬา สร้างความร่วมมือด้านการกีฬา บริหารจัดการกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาการ
กีฬาของประเทศ 

 

 
 

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

โครงการ/กิจกรรม 

ส านักงานกีฬา  
1. โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เช่ียวชาญกีฬา ส าหรับวิทยาเขตตรัง 1,030,400 บาท 
    (เงินงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น เลขท่ีโครงการ 7/2564) 
2. โครงการการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ส าหรับวิทยาเขตตรัง ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ 400,000 บาท 
    (เงินงบประมาณ ข้อ 26) 

ฝ่ายกิจการนักศกึษาและกิจการพิเศษ  
1. โครงการการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพลศึกษาเกมส์ งบประมาณ  400,000.-บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 10.1) 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา  (ซ้ า ยุทธศาสตร์ ท่ี 1) 

              งบประมาณ  -  บาท  (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 4.4) 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากร (ซ้ า ยุทธศาสตร์ ท่ี 1) 

             งบประมาณ  -  บาท  (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 4.5) 

เป้าประสงค ์ : นักศึกษาเข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับชาตแิละนานาชาติ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนานกัศกึษาให้มศีกัยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบคุคล 
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3. โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเคล่ือนท่ีสู่ชุมชน (ซ้ า ยุทธศาสตร์ ท่ี 3) 
             งบประมาณ  -  บาท  (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 8.2) 

4. โครงการเปิดให้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา (ซ้ า ยุทธศาสตร์ ท่ี 3) 
             งบประมาณ  -  บาท  (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 8.3) 
 

กลยุทธ์ ตัวชี วัด/งบประมาณ 
หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมายตัวชี วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2563 2564 

1. ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาให้มีศักยภาพ
ด้านกีฬาสูงสุดของแต่
ละบุคคล 

1. นักศึกษาได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านกีฬา 

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

2. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมการ 
แข่งขันกีฬาระดับชาติและ
นานาชาติ 

ร้อยละ 14 16 

3. นักศึกษาท่ีได้รางวัลจาก
การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ร้อยละ - 5 

4. นักศึกษาในส านักงานกีฬา
ท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
กีฬาระดับนานาชาติ 

ร้อยละ - 20 

5. ความมีน้ าใจนักกีฬาของ
นักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 

ค่าเฉล่ีย - 3.80 

2. ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ทางการกีฬา 

บุคลากรทางการกีฬาและ
ผู้เช่ียวชาญกีฬาท่ีได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 

คน 10 10 

3. ส่งเสริมการน า            
องค์ความรู้ด้านศาสตร์
การกีฬาไปใช้ในการ
พัฒนากีฬา 

องค์ความรู้ท่ีได้จากการ
แลกเปล่ียน รวบรวมและ
น าไปใช้ในการพัฒนากีฬา          

องค์
ความรู้ 

1 1 

4. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการกีฬา 

1. ความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการกีฬา 

คะแนน 
เฉล่ีย 

- >3.60 

2. ผลการด าเนินงาน         
ท่ีส าเร็จตามเป้าหมาย ของ
แผน 

ร้อยละ - 80  

5. ส่งเสริมการสร้าง
ความร่วมมือด้านการ
กีฬา 

 

ความร่วมมือด้านการกีฬา หน่วย 
งาน 

1 1  

เงินงบประมาณ บาท - 1,430,400  

เงินนอกงบประมาณ บาท - 400,000  
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หมายเหตุ : ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดเปรียบเทียบปีก่อนหน้าและปีปัจจุบัน 

 

 

 
 

 
 

มุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพและระบบการบริหารจัดการองค์กร เพื่อพัฒนาและยกระดับเป็น
สถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านศาสตร์การกีฬาท่ีมีศักยภาพ เพื่อตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ          
สู่ความยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณภาพและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้     
ในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

 
 
 
 

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

โครงการ/กิจกรรม  

กลุ่มอ านวยการ 
1. โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต งบประมาณ 197,000.-บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 3.2 จ านวน 147,000 บาท/เงินงบประมาณ ข้อ 30  
    จ านวน 50,000.-บาท) 

ฝ่ายบริหาร 
1. โครงการทบทวนระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง งบประมาณ 5,000 บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 3.3) 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน  งบประมาณ 30,000 บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 3.4) 

 3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน งบประมาณ 5,000 บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 3.5) 

ฝ่ายแผนและพัฒนา 
1. โครงการประชุมทบทวนพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง  
    งบประมาณ 70,000 บาท (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 3.17) 

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
1. ประชุมทบทวนมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและ                
    วิทยาเขต ปีการศึกษา 2563 งบประมาณ 2,640 บาท (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 5.1) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการ 

เป้าประสงค์  : ระบบการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและวิทยาเขต  
    ปีการศึกษา 2563  งบประมาณ 4,720 บาท  (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 5.1) 

  
 

3. ประชุมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและวิทยาเขตมหาวิทยาลัยการกีฬา 
              แห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ปีการศึกษา 2563  งบประมาณ 22,640 บาท  
             (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 5.1) 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

1.  โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  
              งบประมาณ  14,000  บาท  (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 3.19) 

2.  โครงการทบทวน พัฒนาแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  
              งบประมาณ  21,000  บาท  (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 3.20) 

3.  โครงการสรุปผลการด าเนินงานและจัดท าตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
               งบประมาณ  5,000  บาท  (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 3.21) 

4.  กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ และซ่อมบ ารุง วัสดุ ครุภัณฑ์  
              งบประมาณ  40,000  บาท  (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 3.22) 

5.  โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากร  
              งบประมาณ  15,000  บาท  (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 4.5) 

6. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
             งบประมาณ  18,200  บาท  (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 5.2) 
คณะศิลปศาสตร์ 

1. โครงการทบทวน พัฒนาจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ  งบประมาณ 15,000 บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 3.27) 
2. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ส านักงาน  งบประมาณ 22,000 บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 3.24) 

 3. โครงการบริหารจัดการคณะศิลปศาสตร์   งบประมาณ 45,000 บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 3.25) 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากร  งบประมาณ -   บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 4.9)  ** ใช้ร่วมกันกับยุทธศาสตร์ท่ี 1 
5. กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์  งบประมาณ 37,500 บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 3.26) 
6. โครงการพัฒนาระบบกลไกด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  งบประมาณ 15,000 บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 5.3) 

คณะศึกษาศาสตร์ 
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการคณะศึกษาศาสตร์ งบประมาณ  5,000.-บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 3.28) 
2. โครงการการบริหารความเส่ียงคณะศึกษาศาสตร์ งบประมาณ 5,000.-บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 3.28) 
3. โครงการทบทวนจัดท าแผนการด าเนินงาน งบประมาณ  15,000.-บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 3.29) 
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4. โครงการการจัดการความรู้ งบประมาณ  20,000.-บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 4.15) 
5. โครงการอบรมการผลิตส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา งบประมาณ  5,400.-บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 4.17) 
6. โครงการรับการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร งบประมาณ  10,000.- บาท 
    (เงินรายได้ เลขท่ีโครงการ 5.4) 
 

กลยุทธ์ ตัวชี วัด/งบประมาณ 
หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมายตัวชี วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2563 2564 

1. พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหาร
จัดการ 

1. ความพึงพอใจในการ
บริหารงานด้วยหลัก  
ธรรมาภิบาลอยู่ใน ระดับดี 

คะแนน 
เฉล่ีย 

>3.90 >4.00 ฝ่ายบริหาร / 
ฝ่ายวิจัยและ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา / 
ฝ่ายแผนและ
พัฒนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีตามแผน 

ร้อยละ 92 93 

3. ผลการด าเนินงานท่ี
ส าเร็จตามเป้าหมายของ
แผน 

ร้อยละ 85 90 

2. ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร           
ทุกระดับ  

1. บุคลากรสายวิชาการ
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  

ร้อยละ - 80 

2. บุคลากรสายสนับสนุน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

ร้อยละ - 80 

3. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

1. มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการบริหาร
จัดการ 

ระบบ 2 2 

2. ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ             
การส่ือสาร 

คะแนน 
เฉล่ีย 

>3.90 >4.00 

4. พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1. ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร 

คะแนน 
เฉล่ีย 

≥3.10 ≥3.20  

2. ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ 

คะแนน 
เฉล่ีย 

≥3.60 ≥3.65 

3. ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับวิทยาเขต 

คะแนน 
เฉล่ีย 

≥3.60 ≥3.65 

เงินงบประมาณ บาท - -  
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เงินนอกงบประมาณ บาท - 615,100  

หมายเหตุ : ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดเปรียบเทียบปีก่อนหน้าและปีปัจจุบัน 
 

สรุปแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตตรัง  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
เป้าประสงค์ท่ี 1 บัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬามีคุณภาพตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
มี 5 กลยุทธ์ 59 โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน 1,846,000 บาท  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ : ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ               
มี 5 กลยุทธ์ 18 โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน 258,000 บาท   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม  
เป้าประสงค์ :  บริการทางวิชาการและอาคารสถานท่ีแก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ                
มี 2 กลยุทธ์ 7 โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน 82,200 บาท   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

                เป้าประสงค์  : นักศึกษา เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ร่วมกิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ 
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ท้ังในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติได้
เรียนรู้และเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมและมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

มี 3 กลยุทธ์ 8 โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน 63,000 บาท   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 

         เป้าประสงค์  : นักศึกษาเข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ 
มี 5 กลยุทธ์ 7 โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน 1,830,400 บาท   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

                เป้าประสงค์  : ระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 มี 4 กลยุทธ์ 25 โครงการ งบประมาณท้ังส้ิน 615,100 บาท 
   

รวมงบประมาณทั งสิ น  4,694,700 บาท 
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ภาคผนวก 
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ขั นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. ประชุมคณะกรรมการฯเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี

4. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าป ี

3. น าเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปี             
ต่อสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการวิทยาเขต 

เพ่ือพิจารณา 

5. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 

6. ติดตามผลการด าเนินงานรายงานต่อ(อธิการบดี/รองอธิการบดี/คณบดี/รองคณบดี) และเสนอต่อ        
สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการวิทยาเขต เพ่ือพิจารณา 

1. จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี 
 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

7. น าข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการวิทยาเขตไปปรับปรุง แก้ไข  
เพ่ือวางแผนพัฒนาแผนปฏิบัติราชการต่อไป    
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