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บทน า

ตามที่ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
มีมติผ่านความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ 
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ -๒๕๖๖) ส าหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย
เพ่ือขับเคลือ่นภาระกิจ ตามพันธกจิของมหาวิทยาลยัส าเรจ็ลลุ่วงตามเป้าหมายโดยสามารถ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถปรับแผนให้สอดคล้อง
และทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา



สาระส าคัญของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตกระบี่ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖

ปรัชญา “พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาต”ิ

วิสัยทัศน์    “เป็นมหาวิทยาลัยด้านศาสตร์การกีฬาชั้นน าระดับอาเซียน โดยเน้นกีฬาและกิจกรรมทางทะเล”

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา
2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา 
3. บริการวิชาการด้านศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
4. ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
5. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบคุคล



ค าอธิบายอัตลักษณ์

ทักษะดี หมายถึง มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

มีน  าใจนักกีฬา หมายถึง มีคุณธรรม จริยธรรม รู้แพ้ รู้ชนะรู้อภัยเป็นที่ยอมรับของสังคม

พัฒนาสังคม หมายถึง มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมยึดมั่น

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ค าอธิบายเอกลักษณ์ (เอามาจาก พรบ.ม.กีฬา)

สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา หมายถึง เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางที่มีความโดดเด่นทาง   
ด้านศาสตร์การกีฬา กิจกรรมกีฬาทางน้ า เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาสู่การเป็นผู้น าด้านกีฬาใน
ระดับชาติ



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. ผลิตบัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬาท่ีสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬาในระดับนานาชาติ
3. พัฒนาสังคมโดยให้บริการด้วยศาสตร์การกีฬา
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
5. การพัฒนานักกีฬาและผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์การกีฬาให้มีศักยภาพ  

ด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละคน
6. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล



ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ผลิตบัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬาที่สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
Produce graduates in science of sports in accordance with Thailand 4.0 policy

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬาในระดับนานาชาติ
Produce research and innovation in science of sports at an international level

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ พัฒนาสังคมโดยให้บริการวิชาการด้วยศาสตร์การกีฬา
Develop society by providing services in science of sports



ยุทธศาสตร์ที่  ๔ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
Preserve and maintain Thai art and culture, folk games and Thai sports

ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การพัฒนานักกีฬาและผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์การกีฬาให้มีศักยภาพด้าน
กีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล

Develop athletes and experts in science of sports to meet the highest athletic 
potential of individuals

ยุทธศาสตร์ที่  ๖ บริหารจัดการมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
Manage the university based on the principles of good governance.



แผนภมิูแสดงความเช่ือมโยงยทุธศาสตร ์มหาวทิยาลยัการกฬีาแหง่ชาติ

วทิยาเขตกระบี่  พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖



ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ผลิตบัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬาที่สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
เป้าประสงค์ บัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬามีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ตัวชี วัดเชิงเป้าประสงค์  
1. บัณฑิตได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพบัณฑิต
3. อาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ
4. ความร่วมมือด้านการศึกษา









ยุทธศาสตร์ที่  ๒ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬาในระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์ ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬาที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ

ตัวชี วัดเชิงเป้าประสงค์
1. ผงงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
2. สัดส่วนของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
3. ผลงานวิจัยนวัตกรรมด้านกีฬาและกิจกรรมทางทะเลที่ตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ
4. อาจารย์ประจ าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม
5. การประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ







ยุทธศาสตร์ที่  ๓ พัฒนาสังคมโดยให้บริการวิชาการด้วยศาสตร์การกีฬา
เป้าประสงค์ พัฒนาสังคมโดยให้บริการด้านศาสตร์การกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี วัดเชิงเป้าประสงค์
1. จ านวนผู้มาใช้บริการทางวิชาการ
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการ
3. จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน





ยุทธศาสตร์ที่  ๔ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
เป้าประสงค์ อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการละเลน่พื้นบ้านและกีฬาไทย ทั้งในระดับ
ท้องถิ่นภูมิภาค ระดับชาติ หรือนานาชาติได้เรียนรู้และเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมมีจิตส านึก
ที่ดีต่อสังคม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

ตัวชี วัดเชิงเป้าประสงค์
1. จ านวนของศิลปวัฒนธรรมกีฬาพื้นบ้านและกีฬาไทย





ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การพัฒนานักกีฬาและผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์การกีฬาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
เป้าประสงค์ นักกีฬาและผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์การกีฬาได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ

ตัวชี วัดเชิงเป้าประสงค์
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ หรือนานาชาติ
2. สัดส่วนของรางวัลอันดับ 1 ที่นักศึกษาได้รับต่อการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ 1 รายการ







ยุทธศาสตร์ที่  ๖ บริหารจัดการมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวช้ีวัดเชิงเป้าประสงค์  
1. การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในภาพรวม
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
4. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
5. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
6. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
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ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต ครั งที่ ๒ 

ลงวันที่  ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

จัดท าโดย งานแผนและงบประมาณฝ่ายแผนและพัฒนา


