
 

 

 

 

 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   

วิทยาเขตกระบี่  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566  

(ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 
 
 

งานแผนและงบประมาณ 
ฝ่ายแผนและพัฒนา 

 
 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
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มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ได้มีการยกฐานะจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ 
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง มีภารกิจในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพอย่างสูงสุดของแต่ละบุคคลในการแข่งขันกีฬาระดับชาติและ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างมีพลวัตใน
การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตกระบี่เป็นที่ยอมรับของสังคม และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  โดยระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ได้ดำเนินงานภายใตยุ้ทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ พ.ศ. 2550 
– 2555 ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ พ.ศ. 2556 – 2560 และมีการทบทวนปรับปรุง
ยุทธศาสตร์เมื่อสิ้นสุดของทุกปีงบประมาณเพ่ือให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

ดังนั้น เมื่อยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) 
พ.ศ. 2561 - 2565 ได้สิ้นสุดลง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ได้จัดทำยุทธศาสตร์ ขึ ้น บน
พื้นฐานการมีส่วนร่วมจากบุคลากรในสังกัดทุกระดับ มีการระดมความคิดเห็นและร่วมกันกำหนดทิศทางการ
ดำเนินงาน รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์เพื่อให้
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ช่วงระยะ 4 ปีข้างหน้า สามารถรองรับต่อการ
เปลี่ยนสถานะจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและสอดคล้องตาม
เจตนารมณ์ของแผนพัฒนาประเทศระดับต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

ยุทธศาสตร์ฉบับนี้ จะใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตกระบี่ ในการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ขอให้ร่วมกันขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ปงีบประมาณ พ.ศ. 256๓ – 256๖ ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอันจะส่งผลให้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านศาสตร์การกีฬาในระดับประเทศ 
ดังที่มุ่งหวังต่อไป 

 ในปีงบประมาณ 256๕ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์โดยรับ
ฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในสถาบันทุกระดับ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเพ่ือให้ได้แผนยุทธศาสตร์ที่เป็น
แนวทางในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิผลในทุกมิติต่อไป 

  

 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตกระบี่ 
       

 

 

 

คำนำ 
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 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว ิทยาเขตกระบี ่ จัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
วิทยาเขตกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ – 256๖ ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาประเทศระดับต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสองพ.ศ.2560 – 2564 แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560 – 2579 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2(พ.ศ.2551 – 2565) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ 6 
(พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) และผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษาพ.ศ.2556 – 2560 
รวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพ่ือให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ มี
เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน รองรับการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการดำเนินงานในช่วงระยะเวลา 5 
ปีข้างหน้า 

การจัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ – 256๖ 
ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทั้งภายใน
และภายนอกของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ร่วมกันระดมความคิดเห็นผ่านกระบวนการต่าง ๆ 
กระทั่งไดผ้่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
 

สาระสำคัญของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ว ิทยาเขตกระบี ่  พ.ศ. 2563 – 2566  
ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ปรัชญา   

“พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ” 

 วิสัยทัศน ์  

“เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับประเทศด้านศาสตร์การกีฬา” 
 
 พันธกิจ   

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา 
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
3. บริการวิชาการแก่สังคมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
4. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
5. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคลรวมถึงบุคคลซึ่งมีความ

บกพร่องทางร่างกาย 

อัตลักษณ์ 

 “ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม” 
คำอธิบายอัตลักษณ์ 
ทักษะด ีหมายถึง มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 



  ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบี่ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566 
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มีน้ำใจนักกีฬา หมายถึง มีคุณธรรม จริยธรรม รู้แพ้ รู้ชนะรู้อภัยเป็นที่ยอมรับของสังคม 

พัฒนาสังคม หมายถึง มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมยึดมั่น 
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เอกลักษณ์  

“สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา” 
คำอธิบายเอกลักษณ์ (อ้างอิงจาก พ.ร.บ.ม.กีฬาแห่งชาติ มาตรา8) 
สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา หมายถึง เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางที่มีความโดดเด่น

ทางด้านศาสตร์การกีฬา เพ่ือการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาสู่การเป็นผู้นำด้านกีฬาในระดับชาติ 

ค่านิยมองค์กร  

SPORTS-U 
 S = Spirit   มีน้ำใจนักกีฬา 

P = Professional  มีความเป็นมืออาชีพ 
O = Opportunity มีการให้โอกาส 
R = Responsibility  มีความรับผิดชอบ 
T = Teamwork  มีการทำงานเป็นทีม 
S = Smart  มีบุคลิกภาพดี 
U = Universality  มีความเป็นสากล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

2. การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

3. การบริการวิชาการแก่สังคม 

4. การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

5. การพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 

6. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

1. บัณฑิตด้านศาสตร์
การกีฬามีคุณภาพตาม
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

 

1. บัณฑิตได้งานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี หลังสำเร็จ
การศึกษา 

2. ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพ
บัณฑิต 

3. อาจารย์ประจำที่มี
ตำแหน่งทางวิชาการ 

4. ความร่วมมือด้าน
การศึกษา 
 

1. พัฒนานักศึกษาให้มี
คุณภาพและมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

2. พัฒนาหลักสูตรให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน 

3. พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุน 
ภายใต้สถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) 

4. ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้สอนให้มี
ความรู้ความสามารถ
ตามวิชาชีพ 

5. ส่งเสริมการสร้างความ
ร่วมมือด้านการศึกษา
กับหน่วยงานภายนอก 

2. การพัฒนาด้านการ
วิจัยและนวัตกรรม 

มีผลงานวิจัยหรือนวัต
นกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

1. ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

2. สัดส่วนของผลงานวิจัย
หรือนวัตกรรมต่อจำนวน
อาจารย์ประจำ 

3. ผลงานวิจัยนวัตกรรม
ด้านศาสตร์การกีฬาที่
ตีพิมพ์ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

4. อาจารย์ประจำที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยและนวัตกรรม 
5.การประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

1. ส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร
ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 

2. ส่งเสริมและสนับสนุน
งบประมาณพัฒนาด้าน
การวิจัยและนวัตกรรม 

3. พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการด้าน
การวิจัยและนวัตกรรม 

4. พัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมด้านศาสตร์
การกีฬา 

5. ส่งเสริมการสร้างความ
ร่วมมือการวิจัยและ
นวัตกรรม 
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3. การบริการวิชาการ
แก่สังคม 

บริการวิชาการและ
อาคารสถานที่แก่สังคม
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. จำนวนผู้มาใช้บริการ
ทางวิชาการ 

2. ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
ทางวิชาการ 

3. จำนวนชุมชนเป้าหมาย
ที่ได้รับการบริการวิชาการ
ให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน 
 

1.พัฒนาระบบและกลไก
การให้บริการวิชาการด้าน
ศาสตร์การกีฬาแก่สังคม 

2.ส่งเสริมและสนับสนุน
การบูรณาการบริการ
วิชาการด้านศาสตร์การ
กีฬา กับการเรียนการสอน
และการวิจัย 

3.ส่งเสริมและสนับสนุน
การให้บริการด้านอาคาร
สถานที่แก่สังคม 

4. การทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทย 

บุคลากร นักศึกษา 
และประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมฟ้ืนฟู อนุรักษ์ 
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทย ในระดับ
ท้องถิ่น ภูมิภาค 
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

1. จำนวนกิจกรรมของ
ศิลปวัฒนธรรมกีฬา
พ้ืนบ้านและกีฬาไทย 

1.พัฒนาระบบและกลไก
การทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทย 

2.ส่งเสริมและสนับสนุน
การฟ้ืนฟู อนุรักษ์ และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทย ในระดับท้องถิ่น 
ภูมิภาค ระดับชาติและ
นานาชาติ 
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5. การพัฒนานักศึกษา

และบุคลากรให้มี
ศักยภาพด้านกีฬา
สูงสุดของแต่ละ
บุคคล 

1.นักศึกษาเข้าร่วมหรือ
ได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันกีฬาระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

2.บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การแข่งขันกีฬา
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

 

1. จำนวนนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
ระดับชาติ หรือนานาชาติ 
2. จำนวนนักศึกษาท่ี
ได้รับรางวัลจากการเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

1.ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาให้มีศักยภาพ
ด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละ
บุคคล 

2.ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการ
กีฬา 

3.ส่งเสริมการนำองค์
ความรู้ด้านศาสตร์การ
กีฬาไปใช้ในการพัฒนา
กีฬา 

4.พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการกีฬา 

5.ส่งเสริมการสร้างความ
ร่วมมือด้านการกีฬา 

6. การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ 

มีระบบการบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

1. การเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีในภาพรวม 
2. บุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 
3. ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
4. ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร 
5. ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ 
6. ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับวิทยาเขต 
 
 
 
 

1.พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการ 

2.ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทุก
ระดับ 

3.พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

4.พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

5. บริหารความเสี่ยงการ
จัดการภายในองค์กร 

6. การจัดการความรู้ 
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 หลักการและเหตุผล 

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานเพื ่อมุ ่งสู ่ว ิสัยทัศน์ เป็นการ        
วางทิศทางการดำเนินงานแล้วถ่ายทอดสู่บุคลากรให้ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ  
การกีฬา ให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ        
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 14 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพื่อแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปี และกำหนดแนวทางในการจัดสรร
งบประมาณสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่ปรับเปลี่ยน ประกอบกับยุทธศาสตร์สถาบัน   
การพลศึกษา พ.ศ. 2556 – 2560 ได้สิ้นสุดระยะลงในปี พ.ศ. 2560  

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว ิทยาเขตกระบี ่ (สถาบันการพลศึกษา ว ิทยาเขตกระบี่ )               
ได้ดำเนินงานภายใต้แนวทางของยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ พ.ศ. 2556 – 2560 
เพื่อมุ่งพัฒนาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ในประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) การพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาแก่นักศึกษาทางด้านการศึกษา พลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ของสังคม 2) การพัฒนานักศึกษาให้มี
ศักยภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 3) การส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการวิจัยและ
การสร้างนวัตกรรม ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๔) การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริ การทางวิชาการกีฬาและอาคารสถานที่แก่สังคม ๕) การส่งเสริมและ
สนับสนุนการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ๖) การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และ ๗) การส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและกีฬากับ
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนซึ่งผลการดำเนินงาน พบว่า ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
ภายใต้ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่  พ.ศ. 2556 – 2560 (ข้อมูล ณ สิ ้นสุด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) จากจำนวนตัวชี้วัด ทั้ง 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 171 ตัวชี้วัด 
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด 139 ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ 81.29 โดยยุทธศาสตร์ที่มีการบรรลุตามตัวชี้วัด
สูงที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 6 และยุทธศาสตร์ที่ 7 บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100 ส่วน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีการบรรลุเป้าหมายต่ำสุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและ
นักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดร้อยละ 46.43 รองลงมาคือ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและการสร้างนวั ตกรรม 
ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ บรรลุเป้าหมายร้อยละ 
56.25 ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2556 - 2560 
สำเร็จลุล่วงไปได้ แต่ยังมีบางประเด็นที่เป็นอุปสรรคในการบรรลุตามตัวชี้วัดและการดำเนินงานของสถาบัน
การพลศึกษา ได้แก่ การขาดอัตรากำลังของข้าราชการทั ้งสายผู ้สอนและสายสนับสนุน เนื ่องจากมี
อัตรากำลังที่เป็นข้าราชการค่อนข้างน้อยอัตรากำลังเดิมที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการขยายการจัดการศึกษา
ประกอบกับช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2560 มีข้าราชการเกษียณอายุจำนวนมาก รวมทั้งด้านปริมาณ
งานวิจัย พบว่า ครูและอาจารย์มีภารกิจที่นอกเหนือจากจัดการเรียนการสอนและการวิจัยแล้ว ยังต้อง
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนหลายประการ เช่น งานฝึกสอนกีฬา งานบริการวิชาการและอาคารสถานที่ งานธุรการ และ
งานทะเบียน เป็นต้น จึงส่งผลให้งานวิจัยของสถาบันการพลศึกษามีจำนวนน้อย     

ส่วนที่ ๑ บทนำ 
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เมื่อสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตกระบี่ จึงได้ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 – 2566 ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ กฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาประเทศ ระดับต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัตินโยบาย การกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 
2561 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564 แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 
2565) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา) ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) และผลการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2556 – 2560 รวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้สถาบันการพลศึกษา มีเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงาน  ที่ชัดเจน 
รองรับการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการดำเนินงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า สามารถรองรับการเปลี่ยน
สถานะของสถาบันการพลศึกษาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

ทั้งนี้ สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ การปฏิรูปประเทศด้านการกีฬา ซึ่งได้เกิดขึ้น
หลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 โดยได้มีการ
จัดตั ้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ ขึ ้น เพื ่อดำเนินการศึกษาและเสนอแนะเพื ่อให้เกิดการปฏิรูปประเทศ            
รวม 11 ด้าน ตามมาตรา 27 จึงได้มีการกำหนดเรื่องของการกีฬาไว้ในด้านที่ 11 (ด้านอ่ืน ๆ) และในเวลา
ต่อมาสภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้ตั้งคณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา ขึ้นโดยมีอำนาจหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์
จัดทำแนวทาง และข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปด้านการกีฬาให้สัมฤทธิ์ผล รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่ตาม         
ที่สภาปฏิรูปแห่งชาติมอบหมาย คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา สภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้เร่งรัดดำเนินงาน
ปฏิรูปการกีฬา โดยนำกรอบความเห็นร่วมในการปฏิรูปการกีฬาของ คณะทำงานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืน
ความสุขให้คนในชาติ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) ของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ซึ่งได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิรูปประเทศด้านการกีฬาไว้ รวม 6 เรื่อง ประกอบด้วย 

1. เรื่อง การแยกงานการกีฬาออกจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
2. เรื่อง การจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
3. เรื่อง การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬา 
4. เรื่อง การส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา 
5. เรื่อง การผลักดันแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ให้เป็นรูปธรรม 
6. เรื่อง การปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการกีฬา  
การจัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ พ.ศ. 2563 – 2566  

เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทั้งภายในและภายนอกของหาวิทยาลัย 
การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ร่วมกันระดมความคิดเห็น ผ่านกระบวนการ ต่าง ๆ กระทั่งได้ผ่าน 
ความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ในการประชุมครั้งที่  2 เมื่อวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2563 

ยุทธศาสตร์ฉบับนี้ เป็นแนวทางดำเนินงานสำหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตกระบี่ และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ให้เป็นสถาบันการศึกษาทางวิชาการและ
วิชาชีพด้านศาสตร์การกีฬาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และก้าวไปเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้าน
ศาสตร์การกีฬาในระดับชาติ ต่อไป 
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 นโยบายและแผนพัฒนาประเทศที่เกี่ยวข้องกับ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่     
การจัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ พ.ศ. 2563 – 2566 

สำหรับใช้เป็นแผนแม่บทในการดำเนินงานช่วงระยะเวลา 4  ปี เพื่อให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
วิทยาเขตกระบี่ มีเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและสอดคล้องรองรับการพัฒนาประเทศ 
รวมทั้งรองรับการเปลี่ยนสถานะของสถาบันการพลศึกษาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นั้น 
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษา วิเคราะห์หลักการตามกฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนา
ประเทศระดับต่าง ๆ รวมทั้งสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลกระทบรอบด้าน ดังนี้  

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
2. พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
4. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
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)  

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
บทบัญญัติ เรื่องการกีฬาและบทบาทหน้าที่ของการกีฬาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 ระบุไว้ในมาตรา 71 วรรคแรก กล่าวคือ 
“รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของสังคม       

จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชน   
มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน” 

2. พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
บทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้แก่ 
มาตรา 14 แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามมาตรา 13 ต้องกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการ

บริหารและพัฒนาการกีฬา วิธีปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระยะเวลาในการดำเนินการให้ชัดเจน 
และอย่างน้อยต้องมีแนวทางการดำเนินการในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

(1) การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬาข้ันพื้นฐาน กีฬาเพ่ือมวลชน กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ กีฬา
เพ่ือการอาชีพ กีฬาเพ่ือคนพิการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา 

(2) การส่งเสริมและพัฒนากีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

(3) การจัดโครงสร้างพื ้นฐานและบริการด้านการกีฬา ให้ครอบคลุมทั่ วถึงและมีความพร้อม
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นธรรม ทันสมัย และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตลอดจนพิจารณาสรรหา
และคัดเลือกพื้นที่สาธารณะในชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันในการกีฬา รวมทั้ง
จัดให้มีการเข้าถึงบริการด้านการกีฬาอย่างทั่วถึง      

(4) การส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา รวมทั้งกำหนดให้มีสิทธิ
ประโยชน์ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการและผู้สนับสนุนทางด้านการกีฬา 
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(5) การพัฒนาการจัดการศึกษาด้านการกีฬาและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาให้มี
ความสามารถ ศักยภาพ และคุณธรรม 

(6) การจัดสรรและแสวงหาทรัพยากรเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬาในทุกภาคส่วนให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(7) การใช้จ่ายงบประมาณด้านการกีฬาอย่างเป็นระบบและมีการบูรณาการในทุกระดับ 
(8) การดำเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการดำเนินการให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ 
(9) การประสานงานเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
(10) การประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 

มาตรา 15 เมื่อได้มีการประกาศแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่
ดำเนินการตามภารกิจที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการกีฬาและ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 

3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
 หลักการของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มีเหตุผลที่จำเป็นในการ
ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 คือ “โดยที่รัฐให้ความสำคัญกับการใช้กีฬา
เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพของพลเมืองและกำหนดให้มีการปฏิรูปประเทศด้านการกีฬา จึงมีความ
จำเป็นต้องยกฐานะสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพื่อจัดการศึกษาและการวิจัย
ด้านการกีฬา การพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและ
อุตสาหกรรมการกีฬา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนากีฬาภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ เพ่ือประโยชน์ในการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ” 

มาตรา 8 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา 
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ทำการสอน วิจัย บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านการกีฬา การพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหาร
จัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นแหล่งสร้าง
และพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ 

มาตรา 9 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 8 มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการโดยยึดหลัก 
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งมีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ รู้จักคิดอย่าง
มีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 (2) ส่งเสริม สนับสนุน และทำการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ให้มีความเป็นเลิศด้านการกีฬา              
การพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา 
และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 (3) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน      
และนานาชาติ 
 (4) จัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษทางการกีฬา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาทางการกีฬาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย 
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4. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
 รัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาประเทศระยะ 20 ปี คือ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูง อยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว  คนไทย          
มีความสุข อยู่ดี กินดี สังคม มีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ใช้เป็นกรอบแนว
ทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง   
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

 สำหรับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับสถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) คือ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 2.3 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ ่มขีดความสามารถใน     
การแข่งขัน  

2.3.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพ่ือก้าว
ข้ามกับดัก จากผู ้ซ ื ้อเทคโนโลยีไปสู ่การเป็นผู ้ผลิตและขายเทคโนโลยี  โดยเน้นการวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้น พ้ืนฐาน (Basic Science/Basic Research) เพ่ือสร้าง องค์ความรู้ ความคิด 
(Know-how/Idea Generation) และเทคโนโลยีต้นน้ำ สู่การพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบ (Prototype) และ
เพ่ือวางรากฐานความเข้มข้นในการต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ 
สังคม และชุมชน ในขณะเดียวกันยังต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนา และวิจัยแบบวิศวกรรมย้อนกลับ 
(Reversed Engineering) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ อุตสาหกรรมอนาคตที่ยังต้อง
อาศัยเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นการพัฒนาและวิจัยเชิงประยุกต์เพื่อลอกเลียนแบบ (Applied 
Science/Applied Research) เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นของตนเอง ( Imitation to 
Innovation) นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งมุ่งเพิ่มจำนวนบุคลากร วิจัยและพัฒนาทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนมากกว่าภาครัฐใน งานวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีปลายน้ำที่ภาคเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ทันที  

ในขณะที่การลงทุนวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นฐานและเพื่อสนับสนุน
ภาคธุรกิจเอกชนในสาขาการผลิตและบริการที่เป็นเป้าหมายในเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศและการ   
แข่งขันสูงต้องเพ่ิมบทบาทของภาครัฐให้มากขึ้น  

นอกจากนี้ต้องบูรณาการการดำเนินงานและการบริหารจัดการด้านการวิจัย
ทา ง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของหน่วยงานภาครัฐให้มีเอกภาพสอดคล้องกับทิศทาง       
การพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยคนไทยใน
อนาคตต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด และผู้ประกอบการ บนพื้นฐานการรู้
คุณค่าความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีสุขภาวะที่ดี โดยมี
แนวทางและประเด็นพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้ 
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  3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (Transformation of culture) 
  3.1.2 การบูรณาการเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
โดยให้สถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะเข้าไปในทุกสาระวิชา
และในทุกกิจกรรม รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
  3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  3.2.2 ช่วงวัยเรียน พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษ   
ที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิด
สร้างสรรค์ ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา 
ศิลปะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  3.2.3 ช่วงวัยรุ่น / นักศึกษา เน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน 
รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและทำงานกับ
ผู้อื่นภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
  3.3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (Transformation of leaning) 
  3.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 
โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระบบปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่มุ่งเน้น 
การใช้ฐานความรู้และระบบคิดใน 5 ศาสตร์สำคัญ ประกอบด้วย Science (ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
การตั้งคำถาม) Technology (ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี) Engineering (ความรู้ทาง
วิศวกรรมศาสตร์และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา) Art (ความรู้และทักษะทางศิลปะ) และ Mathematics 
(ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์) การพัฒนาระบบการเรียนรู้    
เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง (Reflection) มีการใช้และ
พัฒนาเทคโนโลยีผสมผสานในการเรียน ตลอดจนสร้างผู้ เรียนให้สามารถกำกับการเรียนรู้ของตนเองได้ 
(Self-directed learners) 
  3.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ โดยจัดโครงสร้างการ
จัดการศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้เอื้อต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาคและ
ทั่วถึง การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูปการคลังด้าน
การศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู ้เรียน 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ
ที่เน้นผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการสอบที่นำไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จำเป็นสำหรับ
ศตวรรษที่ 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้ ตลอดจนมีการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างการจัดการ
ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน 
  3.4 การพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ (Talents) 
  3.4.1 การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา ครอบคลุมเรื่องกลไกในการคัดกรองและการส่งเสริม 
เด็กที ่มีความสามารถพิเศษอย่างถูกต้อง การจัดให้มีโรงเรียนรองรับสำหรับผู ้มีความสามารถพิเศษ          
การสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างเหมาะสม ตลอดจน
จัดทำฐานข้อมูลกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษทั้งในและต่างประเทศ 

  3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
  3.5.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) โดยพัฒนาองค์ความรู้และ
การสื่อสารด้านสุขภาพที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งเฝ้าระวังและจัดการกับความรู้ทาง
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สุขภาพที่ไม่ถูกต้อง จนเกิดเป็น “ทักษะทางปัญญาและสังคม” ที่เป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดการ         
สุขภาวะตนเองของประชาชน อาทิ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองให้มีความเหมาะสม และ
การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในการดำรงชีวิต 

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ได้กำหนดการ
พัฒนาประเทศโดยมุ่งเน้น (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (๒) คำนึงถึง “การพัฒนาที่
ยั่งยืน” โดยใช้ “คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต”  

ในส่วนที่เกี ่ยวข้องกับการกีฬานั้น จะมุ่งลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและส่งเสริมให้ประชาชนมี
พฤติกรรมทางสุขภาพที่ดี กล่าวคือ 
 ๑) ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพ 
 ๒) พัฒนารูปแบบการออกกำลังกายและโภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละวัย รวมถึง สนับสนุนการ
สร้างสภาพแวดล้อมและการรณรงค์ให้มีการตลาดเชิงกิจกรรมที่เอื้อต่อการส่งเสริมทางกายและสุขภาพแก่
ประชากรกลุ่มต่าง ๆ  
 ๓) สร้างกลไกในการจัดทำนโยบายสาธารณะที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ ยังมี
การให้ความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาอย่างครบวงจร 

 สำหรับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ๑. วัตถุประสงค์  
 ๑.๑ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  
 ๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑  
 ๑.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  
 ๑.๔ เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ  

 ๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 ๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา  
 2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 
 ๒.๑.๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน  
 2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 
 2.1.4 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น 
 2.1.5 สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะ 
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 

 ๒.๒ ตัวชี้วัด  
 เป้าหมายที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
 ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไปมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม
เพ่ิมข้ึน 
 เป้าหมายที่ ๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มข้ึน 
 ๒.๒ เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมข้ึน  
 ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
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 เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรู้       
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพ่ิมขึ้น 
 ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 85 

เป้าหมายที่ 4 คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีขึ้น 
ตัวชี้วัด 4.3 ประชาชนเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพ่ิมข้ึน 

เป้าหมายที่ 5 สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 

ตัวชี้วัดที่ 5.2 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไปมีการปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนาเพ่ิมขึ้น 

 ๓. แนวทางการพัฒนา  
 ๓.๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่     
พึงประสงค์  
 ๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
 ๓.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ๓.๔ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ   

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

 1. วัตถุประสงค์ 
 1.3 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
2.1 เป้าหมาย 

 เป้าหมายที่ 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
 ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
ประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง / สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบ
มาตรฐาน เพ่ิมเป็น 55 : 25 : 20 

 3. แนวทางการพัฒนา 
 3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 

6. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
วิสัยทัศน์ (Vision) “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิต

อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี ่ยนแปลงของโลก      
ศตวรรษ ที่ 21”  

การจัดทำแผนการศึกษาแห่ งชาติ  โดยมีแนวคิด ในการจัดการศึกษา ประกอบด้ วย 
หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและ
ทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) หลักการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) และยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด ็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ 
คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการ
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กระจายรายได้และวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบ
ความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ  

 วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Objectives) 4 ประการ 
1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2) เพื ่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี  มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที ่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและ

ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4) เพื ่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที ่ม ีรายได้ปานกลาง และความเหลื ่อมล้ำ

ภายในประเทศลดลง 

 เป้าหมายแผนการศึกษาแห่งชาติ ได้กำหนดไว้ 2 ด้าน คือ 
1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) แผนการศึกษาแห่งชาติมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน

ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะ
ต่อไปนี้ 
 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 การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and 

Leadership)  
- ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communication , Information    

and Media Literacy)  
- 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 เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สำคัญ ดังนี้ 

๑) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีตัวชี้วัด    ที่
สำคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ ๖ - ๑๔ ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือเทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ
ทางการศึกษาท่ีเหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงาน มีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เป็นต้น  
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๒) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทยีม 
(Equity) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา ๑๕ ปี เป็นต้น 

๓) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
(Quality )  มีตัวชี้ วัดที่สำคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั ้ นพื้ นฐาน  (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบโครงการประเมินผลนักเร ียนร่วมกับนานาชาติ  (Programmer for International Student 
Assessment : PISA) ของนักเรียนอายุ ๑๕ ปีสูงขึ้น เป็นต้น 
 ๔) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุ
เป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา 
เป็นต้น  

๕) ระบบการศึกษาที ่สนองตอบและก้าวทันการเปลี ่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบท         
ที ่เปลี ่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี ้ว ัดที ่สำคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ         
ด้านการศึกษาดีขึ ้น สัดส่วนผู ้เร ียนอาชีวศึกษาสูงขึ ้นเมื ่อเทียบกับผู้ เร ียนสามัญศึกษา และจำนวน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับ ๒๐๐ อันดับแรกของโลกเพ่ิมข้ึน เป็นต้น  

แผนการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้  6 ยุทธศาสตร์ที่
สอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้  
1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย    

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ 

การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้าง                
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้  

2.1 กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ    
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน  

2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม          
ทางเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้              
มีเป้าหมาย ดังนี้ 

3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็น   
ในศตวรรษท่ี 21  

3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา และ       
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
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3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม / กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่าง  
มีคุณภาพและมาตรฐาน  

3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อ ตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ  
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 

3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล  
3.7 คร ูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
มีเป้าหมาย ดังนี้  

4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย  
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบันเพ่ือการ  

วางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีเป้าหมาย ดังนี้  

5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตาม           
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      
คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร         
กับสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้  
6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจนและสามารถ  

ตรวจสอบได้ 
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน  

การศึกษา  
6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน  

และพ้ืนที่  
6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกัน  

ของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ  
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม       

สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  

7. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)  
 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดทำกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2       
(พ.ศ. ๒๕๕๑ - 2565) เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการอุดมศึกษาระดับประเทศ เป้าหมายของกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย 
เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดงานและพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้
และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ สนับสนุนการพัฒนา
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ที่ยั ่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกำกับมาตรฐาน และเครือข่าย
อุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ”           

ทิศทางนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษา ฉบับที่ 2 ประกอบด้วย 

 • รอยต่อกับการศึกษาระดับอ่ืน 
 ปรับปรุงและทบทวนกระบวนการผลิตครู สถาบันอุดมศึกษาพึงสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน              
เต็มความสามารถ รัฐบาลส่งเสริมการสร้างโรงเรียนเฉพาะหรือห้องเรียนเฉพาะในโรงเรียนทั่วไป ส่งเสริม
การศึกษาของผู้มีความสามารถพิเศษ ระบบการเรียนล่วงหน้า การเป็นพี่เลี้ยงในการทำโครงการ ผู้สำเร็จ
การศึกษาจากสถาบันอาชีวะเข้าศึกษาต่อด้วยความยืดหยุ่น เช่น ระบบ Credit Bank และ LLL (Life-Long-
Learning Education การเป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกให้ผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้เข้าเรียนเพ่ือ
เก็บหน่วยกิตให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 • การแก้ไขปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน 
ปัญหาหลักของสถาบันอุดมศึกษา คือ การไร้ทิศทางในการบริหาร การปฏิบัติงานมีความซ้ำซ้อน 

การขาดคุณธรรมและขาดประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องสร้างกลไกการกำกับ  เพื่อลดเลิกหลักสูตรที่ไม่เป็น    
ที่ต้องการลดเลิกคณะและสถาบันที่มีปัญหาคุณภาพอย่างรุนแรง จัดกลไกการตรวจสอบโดยศูนย์ข้อมูลสถิติ    
มีการปรับปรุงกลไกการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยนำผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ ระบบ
การรับรองวิทยฐานะการจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 
 (1) กลุ่มวิทยาลัยชุมชน (Community) ที่เน้นจัดการศึกษาระดับอนุปริญญามีอาจารย์       
ปริญญาเอก 10 % และสัดส่วนนักศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์ เป็นสัดส่วน 20 : 80 
 (2) กลุ่มมหาวิทยาลัยที่เน้นการสอน (Liberal Art) ที่เน้นจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและ 
ปริญญาโท มีอาจารย์ปริญญาเอก 50% และสัดส่วนนักศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์เป็นสัดส่วน 40 : 60 
 (3) กลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะทางและสมบูรณ์แบบ (Comprehensive) มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
(Specialized) ที่เน้นจัดการศึกษาและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มีอาจารย์ปริญญาเอก  70% และสัดส่วน
นักศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์ เป็นสัดส่วน 60 : 40 
 (4) กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยและบัณฑิตศึกษา (Research and Graduate) ที่เน้นจัดการศึกษาวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา มีอาจารย์ปริญญาเอก 100 %  และสัดส่วนนักศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์เป็น 90 : 10 
 สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม จะบริหารสถาบันแตกต่างกันตามพื้นที่บริการ จุดเน้นของพันธกิจ
เพื่อสามารถเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตน ตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศทุกระดับ ส่งผลทางบวกต่อ
นักศึกษาและอาจารย์ สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม จึงต้องมีกลไกการประกันคุณภาพ/นโยบายและแผน   
ที่แตกต่างกัน การจัดกลุ่มสถาบันต้องอาศัยกลไก ดังนี้ 
  1) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
  2) การจัดสรรงบประมาณ 
  3) เงินกู้ กยศ. 
  4) คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กำกับนโยบาย Pre – Post Audit 
  5) ทุนพัฒนาอาจารย์ 
  6) ทุนวิจัย และอ่ืนๆ 

 • ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา 
 การให้ความสำคัญกับ “สภามหาวิทยาลัย”การจัดตั้งองค์กรหรือกลไกการพัฒนาผู้กำกับนโยบาย
และผู ้บริหารในลักษณะ Institute of Director - IOD โดยองค์กรดังกล่าวให้ความรู ้เยี ่ยมชมเปิดเวที
แลกเปลี ่ยนความรู ้ และประสบการณ์ มีการปรับโครงสร้างการบริหารธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย         
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การได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี  การจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยรวมทั้งการปรับ
โครงสร้าง กกอ. ให้เป็นกรรมาธิการ 

 • บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 มหาวิทยาลัยต้องเชื่อมต่อกับภาคการผลิต สร้างความรู้และนวัตกรรม พัฒนาระบบการประเมิน       
“การวิจัย” เพื่อการจัดสรรทรัพยากรและวางตำแหน่งของมหาวิทยาลัย เสริมศูนย์แห่งความเป็นเลิศ        
ให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย กลุ่มมหาวิทยาลัย ภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคม และชุมชน 
ตลอดจนผลักดันให้เกิด “ระบบวิจัยแห่งชาติ” 

 • การเงินอุดมศึกษา 
 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ โดยยังคง Supply-Side Financing ตาม Performance 
Based และสอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาประเทศ โดยยังคงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตามความ
จำเป็น เพ่ิมกองทุนประเภท Contribution Scheme การจัดตั้งกองทุนพัฒนาอุดมศึกษาในด้านการพัฒนา
อาจารย์ การวิจัย และสร้างร่วมมือภาคการผลิต การจัดตั้งองค์กรกันชน (Buffer Organization) โดยให้
อิสระในการบริหารการเงินแก่มหาวิทยาลัย 

 • การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา 
 ปรับระบบการพัฒนาอาจารย์ให้มีความหลากหลายทั้งเชิงวิชาการ  ความเป็นครูตามช่วงวัย        
จัดให้มีกระบวนการ Mentoring เน้นการพัฒนาจากการทำงานจริง พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยในประเทศ 
มหาวิทยาลัยต่างประเทศหรือทั้ง 2 ระบบ ตามความจำเป็น และให้ความสำคัญกับมหาวิทยาลัยใหม่      

 • การพัฒนาอุดมศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ส่งเสริมการทำงานในลักษณะเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาตามพื้นที่นำไปสู่การควบรวมใน    
มิติต่าง ๆ ช่วยยกระดับคุณภาพ สร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาชุมชนและเครือข่ายวิชาการ 

 • เครือข่ายอุดมศึกษา 
 ต้องมองหลายมิติและมุ่งแก้ปัญหาหลายระดับหลายระยะ มีการพัฒนาเด็ก เยาวชนและพัฒนาครู     
สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ และพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN) 

 • โครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ 
 การให้ความสำคัญกับการศึกษาในหลักสูตร “ศิลปศาสตร์” (Liberal Arts Education) เน้นการ
เรียนแบบกว้างเพื่อแก้ปัญหาได้ต้นแบบในการจัดการศึกษาจากภูมิภาคตะวันตก ใช้ศักยภาพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการเรียนรู้ สร้างฐานข้อมูลอุดมศึกษาที่ทันสมัย สร้างระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ในสถาบันอุดมศึกษา Open Courseware ที่เหมาะสมสำหรับคนวัยทำงาน อาจเป็นการจัด
อบรมระยะสั้นหรือระยะยาวเพื่อสามารถปรับใช้และเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงาน พัฒนาเครือข่าย
ห้องสมุดและการเรียนรู้  

8. แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

วิสัยทัศน์ (Vision) “การกีฬาเป็นส่วนสำคัญของวิถีชีวิตประชาชนทุกภาคส่วน และเป็นกลไก
สำคัญในการสร้างคุณค่าทางสังคมและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ”  

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นองค์กรด้านการกีฬา จึงมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติหลายประการ ดังนี้  
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนักด้านการออกกำลังกายและการ 
กีฬาขั้นพื้นฐาน 

 1. เป้าประสงค์ 
 1.1 เด็ก และเยาวชน มีความเข้าใจและมีความตระหนักในกิจกรรมทางกาย การออกกำลังกาย      
และการเล่นกีฬาเพ่ิมมากขึ้น 
 1.2 เด็ก และเยาวชน ทุกกลุ่มและทุกพ้ืนที่ มีสุขภาพร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 1.3 เด็ก และเยาวชน มีความรู้และทักษะในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่ถนัดได้              
อย่างน้อย 1 ชนิดกีฬา พร้อมกับมีความสำนึกถึงความมีระเบียบวินัยและน้ำใจนักกีฬา 

 2. ตัวช้ีวัด 
 2.1 เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย 
 2.2 มีครูพลศึกษาในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนสถานศึกษาทั่วประเทศ   
ภายในปี พ.ศ. 2564 
 2.3 มีการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาผ่านโครงการ “1 โรงเรียน 1 กีฬา” ในสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ 
 2.4 มีการจัดกิจกรรมการให้ความรู้และส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬานอก  
สถานศึกษาในทุกตำบลทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี 
 2.5 มีการเพิ่มวาระการประชุมเรื่องการพัฒนาการกีฬาในการประชุมของสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 
4 ครั้ง ต่อปี 

 3. แนวทางการพัฒนา 
 3.1 เร่งสร้างและพัฒนาพลศึกษาและสุขศึกษาในสถานศึกษาท่ัวประเทศ 
 3.2 ส่งเสริมการพัฒนาการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นพ้ืนฐานในชุมชนท้องถิ่นนอกสถานศึกษา 
 3.3 จัดวางระบบโครงข่ายและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษาและชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมให้มวลชนมีการออกกำลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา 
1. เป้าประสงค์ 
1.1 ประชาชนทุกภาคส่วนมีสุขภาพโดยเฉลี่ยที่ดีข้ึนจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา 
1.2 มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาที่มีมาตรฐาน และสามารถรองรับกิจกรรมกีฬาของประชาชน   

ทุกกลุ่มอายุอย่างมีความเสมอภาคกัน พร้อมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุให้
ครอบคลุมในทุกท้องถิ่น 

1.3 สร้างโอกาสในการเข้าถึง และมีการประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมและการบริการทางการกีฬา   
รวมทั้งสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมดูแลโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาของชุมชน ท้องถิ่น 

1.4 มีอาสาสมัครทางการกีฬาและผู้นำการออกกำลังกายท่ีมีความพร้อมในการช่วยเหลือหรือให้  
การดูแลการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของชุมชนท้องถิ่น 

2. ตัวช้ีวัด 
2.1 มีการจัดเตรียมและพัฒนาสถานกีฬาสาธารณะไม่น้อยกว่า 1 แห่ง ต่อตำบล 
2.2 มีการจัดอุปกรณ์การออกกำลังกาย / เล่นกีฬาไม่น้อยกว่า 5 ชนิดกีฬาต่อตำบลต่อปี 
2.3 มีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพ่ือมวลชนทั่วประเทศท่ีจัดขึ้นโดยหน่วยงาน  

ภาครัฐหรือเกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 10 ต่อปี 

2.4 จำนวนบุคลากรและผู้นำทางกีฬาและนันทนาการได้รับการพัฒนา ผ่านการประเมินและ   
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ทดสอบถูกติดตามและบันทึกอย่างถูกต้อง โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี 
2.5 ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เฉลี่ยของประชากรทั่วประเทศ ดีขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับเกณฑ์  

มาตรฐานสากล 
2.6 มีอาสาสมัครทางการกีฬาครบทุกหมู่บ้าน และไม่น้อยกว่า 1 คนต่อจำนวนประชากร 900 คน 

3. แนวทางการพัฒนา 
3.1 จัดหาและพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือการออกกำลังกายและ      

การเล่นกีฬาของมวลชน 
3.2 เสริมสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงการออกกำลังกายและการเลน่กีฬาสำหรบัประชากรทุกกลุ่ม 
3.3 ส่งเสริมการพัฒนาอาสาสมัครและบุคลากรการกีฬาเพ่ือมวลชนอย่างเป็นระบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและต่อยอดเพื่อความสำเร็จในระดับอาชีพ 
1. เป้าประสงค์ 
1.1 มีระบบการเลือกสรรและพัฒนานักกีฬาระดับเด็กและเยาวชนที่มีพรสวรรค์และทักษะเพ่ือ  

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งมีระบบพัฒนาบุคลากรการกีฬาให้มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศตั้งแต่ระดับท้องถิ่น 

1.2 มีศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาที่ได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นศูนย์กลางการฝึกซ้อมกีฬา   
(Sport Training Hub) ในอาเซียน 

1.3 มีการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพที่ได้มาตรฐานสากลในประเทศไทยมากข้ึน เพ่ือนำไปสู่การ  
เพ่ิมข้ึนของนักกีฬา บุคลากรการกีฬา และสโมสรกีฬาอาชีพ 

1.4 นักกีฬาไทยมีพัฒนาการด้านสถิติและผลการแข่งขันที่ดีขึ้น และได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันใน  
ชนิดกีฬาที่สำคัญ 

1.5 มีการเชิดชูเกียรติและการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักกีฬาและบุคลากรการกีฬา             
ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศอย่างเหมาะสม 

2. ตัวช้ีวัด 
2.1 จำนวนนักกีฬาสมัครเล่นได้ถูกติดตามและบันทึกอย่างถูกต้องและมีอัตราการเพ่ิมขึ้นอย่าง 

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

มีอัตราการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องของบุคลากรการกีฬาที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี 
2.3 มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ (NTC) และมีการจัดทำแผนจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ 

ในส่วนภูมิภาค 
2.4 มีอย่างน้อย 10 ชนิดกีฬาได้รับการพัฒนามาตรฐานการเก็บตัวฝึกซ้อมแข่งขันในรูปแบบ   

ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภายในปี 2564 
2.5 นักกีฬาและบุคลากรการกีฬาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของตน 
2.6 สัดส่วนนักกีฬาอาชีพที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการที่ระบุอยู่ในพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬา  

อาชีพมาจดแจ้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ภายในปี 2564 
2.7 มูลค่าทางเศรษฐกิจในการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ไม่น้อยกว่า 8,000 ล้านบาท               

ภายในปี 2564 
3. แนวทางการพัฒนา 
3.1 เลือกสรรและพัฒนานักกีฬาที่มีความสามารถทางการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
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3.2 พัฒนาบุคลากรการกีฬาอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนากีฬาเพ่ือความ       
เป็นเลิศและการอาชีพอย่างยั่งยืน 

3.3 สร้างและพัฒนาศูนย์บริการการกีฬาและศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติที่เป็นมาตรฐาน 
3.4 ส่งเสริมและจัดเตรียมการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักกีฬาและบุคลากรการกีฬา 
3.5 การส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพ่ือการอาชีพอย่างเป็นระบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่ม       
ทางเศรษฐกิจ 

1. เป้าประสงค์ 
1.1 อุตสาหกรรมการกีฬาได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังจากภาครัฐและได้รับการสนับสนุนจาก 

สถาบันการเงินต่างๆ นอกเหนือจากภาครัฐ รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยเฉพาะเรื่องฐานข้อมูล 
1.2 การกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism) ได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง    

และเมืองกีฬา (Sport City) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา 
1.3 อุตสาหกรรมการกีฬามีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการจ้างงานที่เพ่ิมข้ึนและสร้าง  

มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยอย่างมีเสถียรภาพ 

2. ตัวช้ีวัด 
2.1 จำนวนผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับธุรกิจการกีฬา มีอัตราการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5 ต่อปี 
2.2 การลงทุนจากภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการกีฬาไทย มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง               

ไม่น้อยกว่าอัตราการเติบโตของมูลค่า GDP 
2.3 มูลค่าการส่งออกทางการกีฬาโดยรวม มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า            

ร้อยละ 5 ต่อปี 
2.4 จำนวนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬามีอัตราการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า             

ร้อยละ 10 ต่อปี 
2.5 มีการจัดตั้งเมืองกีฬาแห่งแรกได้สำเร็จ 

3. แนวทางการพัฒนา 
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา 
3.2 พัฒนาการกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา 
1. เป้าประสงค์ 
1.1 องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาได้รับการเผยแพร่และใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง              

โดยประชาชนทุกภาคส่วน 
1.2 มีโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาที่สามารถ  

ให้บริการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3 ขีดความสามารถของนักกีฬาและสุขภาพของประชาชน มีพัฒนาการที ่ดีขึ ้นจากการใช้        

องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา 
1.4 มีหน่วยงานหลักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาที่สามารถบูรณาการและเชื่อมโยง  

ข้อมูลกับหน่วยปฏิบัติได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
1.5 มีการพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ทางการกีฬาอย่างมีระบบ ควบคู่ไปกับการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
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2. ตัวช้ีวัด 
2.1 มีจังหวัดที่มีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถดำเนินการได้และสามารถ  

ประสานงานกับส่วนกลางอย่างมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 12 จังหวัดภายในปี พ.ศ.2564 
2.2 มีการจัดตั้งสภาวิชาชีพสำหรับบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาขึ้นและ    

สามารถดำเนินการได้โดยสมบูรณ์ 
2.3 มีบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศได้รับการพัฒนาและรับรองมาตรฐานเพ่ิมข้ึน  

อย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี 
2.4 มีสื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการกีฬาประจำท้องถิ่นที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า     

1 ชนิด ต่อตำบล 
2.5 มีการฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการกีฬาในระดับภูมิภาค               

ไม่น้อยกว่า 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            

โดยการศึกษาและวิเคราะห์บทเรียนจากกรณีศึกษาตัวอย่างท่ีดี และปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาทางการ
กีฬาในระดับอุดมศึกษาให้ทันสมัยสอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล จัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติและสนับสนุนให้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาของประเทศ ส่งเสริมการศึกษาทางด้านกีฬาโดยใช้สื่อสาธารณะในการ
ประชาสัมพันธ์ เพื ่อดึงดูดให้นักเรียนมีความสนใจและเพิ ่มปริมาณบุคลากรการกีฬาที ่มีคุณภาพ         
ในประเทศ 
 3.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางการกีฬา เพ่ือนำไปพัฒนาขีดความสามารถของ  
นักกีฬาและสุขภาพของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับการบริหารจัดการด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ 
 1. เป้าประสงค์ 
 1.1 มีการพัฒนาต่อยอดจากแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ผ่านมา รวมทั้งมีการบูรณาการ  
การดำเนินงานตามแผนและยุทธศาสตร์ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา 
 1.2 มีความร่วมมือของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการบริหาร  
จัดการกีฬาของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.3 มีระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาที่ได้มาตรฐานเดียวกัน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค            
และส่วนท้องถิ่น 
 1.4 มีระบบธรรมาภิบาลเพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส 
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 2. ตัวช้ีวัด 
 2.1 มีการกำหนดยุทธศาสตร์การกีฬาในแผนปฏิบัติราชการประจำทุกจังหวัดทั่วประเทศ           
ภายในปี พ.ศ. 2564  
 2.2 มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบาย     
กำกับดูแล และตรวจสอบการดำเนินงานด้านการกีฬาของประเทศ 
 2.3 ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการกีฬาไทยได้รับการบูรณะและ  
ยกระดับให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการจัดทำฐานข้อมูลกลางที่สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการกีฬา 
 2.4 บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการกีฬาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในคุณภาพและ  
มาตรฐานของการบริหารจัดการกีฬาในหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงาน 

 3. แนวทางการพัฒนา 
 3.1 สร้างความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา 
 3.2 พัฒนาฐานข้อมูลด้านการออกกำลังกายและการกีฬาตั้งแต่ระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่นเพ่ือ  
การติดตามและประเมินผล 
 3.3 ยกระดับการบริหารจัดการกีฬาบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

9. นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา)  
 นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และ
ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการ
เรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
  4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
เน้นครูผู ้สอน ให้มีวุฒิตรงตามวิชาที ่สอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที ่เหมาะสมมาใช้ใน         
การเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียน
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัด   
การเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ ่น รวมทั ้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื ่อการเรียนรู ้สร ้างความภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์และความเป็นไทย นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
  4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและ
วัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลัก
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
  4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกท่ีดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิดพื้นที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
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นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
  5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มี
น้ำใจนักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพ
สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ 
 
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรม 
  8.1 สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายให้       
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30: 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับ
ประเทศอื ่นที ่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย         
และนวัตกรรมให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน  
  8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกำลังคนในสาขาที ่ขาดแคลน         
การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทำงาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทำงานใน
ภาคเอกชนและการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจาก
หน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
  8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้าน
วิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่สำคัญในการต่อยอดสู่การใช้      
เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพ้ืนที่ต่าง ๆ เช่น การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งศูนย์วิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการ สถาบัน และศูนย์วิจัย เป็นต้น 

• ไทยแลนด์ 4.0 ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ 
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่
สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการ    
มากขึ้น 
 • วาระการปฏิรูปด้านการกีฬา ตามวาระปฏิรูปที่ 19 การกีฬาที่เกิดจากการรวบรวมความคิดเห็น
จากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะจากความประสงค์ของประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของ       สภา
ปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ตามลำดับ ผ่านการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี การพิจารณาจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวม 14 หน่วยงาน โดยมีสาระสำคัญที่มุ่งเน้นว่า 
การกีฬาจะต้องตอบสนองสังคมและประชาชนในเรื่องของ 

1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และวินัยของพลเมืองด้วยการกีฬา 
2) การมีส่วนร่วมและการบริการสาธารณะของชุมชนท้องถิ่น 
3) การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากการกีฬา 
4) การปฏิรูปนโยบายและโครงสร้างเพ่ือพัฒนาระบบการขับเคลื่อนการกีฬาของชาติ  
5) การปฏิรูปและการพัฒนาการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศในทุกระดับ  
6) การสร้างสัมพันธภาพและแสดงศักยภาพทางการกีฬาของประเทศไทยในระดับสากล 
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10. ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 วิสัยทัศน์ (Vision) “มุ่งพัฒนาและบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา สร้างเสริมความ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ”  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่ง สินค้า บริการ การอำนวยความสะดวกและการสร้างความสมดุล
ให้กับการท่องเที่ยวไทยผ่านการตลาด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายกีฬาพ้ืนฐานและกีฬามวลชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจดว้ยองค์ความรู้และนวตักรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบูรณาการการบริหาร การจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาทุกระดับให้มี
ประสิทธิภาพ 
  มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 

1. สนับสนุน ส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชน  โดยการส่งเสริม
การพัฒนาการออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื ่อให้ประชาชนโดยทั่วไป
ตระหนักถึงการเล่นกีฬาและการประกอบกิจกรรมกีฬา การส่งเสริมการพัฒนาอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการ
ออกกำลังกายและการเผยแพร่ความรู ้เพื ่อส่งเสริมการตระหนักด้านการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา       
และการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนอันจะเป็นการกระตุ้นการเล่นกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชน ตลอดจน
การจัดทำแนวทางเพื่อสร้างกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาสำหรับ
ประชาชน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุซึ่งจะเป็นการส่งเสริมกีฬามวลชนที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง 

  
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
1. พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทุกมิติอย่างเป็นระบบ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนากีฬาจังหวัด (Sport Hero) การส่งเสริมและอุดหนุนการพัฒนา การเตรียมความพร้อม การส่ง     
และจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับคนพิการ และการปรับปรุงระบบพัฒนานักกีฬาตั้งแต่เยาว์วัย เริ่มตั้งแต่ระบบ
การเสาะหานักกีฬาการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา การจัดทำเส้นทางการพัฒนานักกีฬา การส่งเสริมโอกาสการ
แข่งขันกีฬาทุกระดับและการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนากีฬาในระดับต่าง  ๆ 
และการสร้างความภาคภูมิใจของบุคลากรการกีฬาระดับต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาองค์กรกีฬาเพื่อความเป็น
เลิศในทุกมิต ิ

2. พัฒนากีฬาเพื่อสู่ความสำเร็จในระดับอาชีพอย่างเป็นระบบครบวงจร  โดยเริ่มตั้งแต่การ
พัฒนาหลักสูตรและบุคลากรการกีฬาภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนากีฬาอาชีพให้เป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับเพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงอาชีพนักกีฬา และการ
ส่งเสริมความสำเร็จและเชิดชูเกียรติบุคลากรการกีฬาในทุกระดับให้ทุกภาคส่วนเล็งเห็นถึงผลตอบแทนและ
เกียรติยศในฐานะนักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่สำคัญ นอกจากนี้การพัฒนากีฬาสู่ความสำเร็จในระดับอาชีพ
นั้นยังรวมถึงการยกระดับมาตรฐานการแข่งขันและการบริหารจัดการกีฬาอาชีพสู่มาตรฐานสากลอันจะเป็น
การแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จอย่างครบวงจรของวงการกีฬาไทยในภาพรวมด้วย 

3. พัฒนาการศึกษาให้มีมาตรฐาน โดยเริ่มจากการจัดการศึกษาและส่งเสริมการวิจัยด้าน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาไปสู่การปรับเปลี่ยนสถานะของสถาบันการพลศึกษาไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นอกจากนี้ยังจะหมายความรวมถึงการให้บริการด้านวิชาการและการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของประเทศและการส่งเสริมและพัฒนากีฬาในภาพรวมสู่ความเป็นเลิศด้วย 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566 
ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

             
๒๑ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้
และนวัตกรรม 
 ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. ร้อยละการดำเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
2. จำนวนงานวิจัยและองค์ความรูท้าง  
    วิทยาศาสตร์การกีฬาที่จัดทำแล้วเสร็จ 

อย่างน้อย 
6 เรื่อง 

อย่างน้อย 
6 เรื่อง 

อย่างน้อย   
6 เรื่อง 

อย่างน้อย    
6 เรื่อง 

อย่างน้อย   
6 เรื่อง 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
1. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาและการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว

และนันทนาการ โดยการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
เชิงกีฬาซึ่งถือเป็นแนวทางการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งของประเทศไทยที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับแนวโน้ม
ระดับสากล ตลอดจนการจัดทำฐานข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรมกีฬา อาทิ การพัฒนาระบบ Sport 
Intelligence Center (SIC) และการทำการศึกษาและพัฒนาเมืองกีฬาต้นแบบเพ่ือให้เมืองอ่ืน ๆ นำไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและการกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวและนันทนาการในพ้ืนที่ของตนด้วย 

2. รวบรวม จัดการ พัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมทางการกีฬาอย่างเป็นระบบ โดยการสร้าง
เครือข่ายและจัดทำฐานข้อมูลกลางสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาและพัฒนาศูนย์   
วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างครบวงจรเพื ่อนำไปสู ่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการกีฬา และการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาที่เป็นประโยชน์
ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโ ยชน์ อันจะ
นำไปสู่ประโยชน์ของวงการกีฬาของประเทศท้ังระบบ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบูรณาการการบริหาร การจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาทุกระดับให้มี
ประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
ร้อยละความสำเรจ็ของโครงการตาม
แผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดและ
จังหวัดด้านการกีฬาและนันทนาการ  

ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 

 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 

2. ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการกีฬา     
ทั ้งระบบ โดยการกำหนดมาตรการและแผนงานที่มีส่วนผลักดันและขับเคลื ่อนการดำเนินงานและ
ประเมินผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติภายใต้คณะกรรมการกีฬาชาติ การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลกลางด้านการออกกำลังกายและการกีฬา อาทิ แผนงานพัฒนาฐานข้อมูลด้านการออกกำลังกาย 
กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา การพัฒนาการจดแจ้งและระบบทะเบียนนักกีฬา บุคลากรทาง
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ตลอดจนการจัดทำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติทุกระยะ 5 ปี และการส่งเสริมและ
พัฒนาการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาในระดับท้องถิ่นให้แพร่หลายและทั่วถึง 

 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566 
ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

             
๒๒ 

 

 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบ่ี 
  

 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เดิมชื่อว่า “วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดกระบี่” เป็นวิทยาลัยพลศึกษา
ส่วนภูมิภาคเขตฝั่งอันดามันได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่  20 กุมภาพันธ์  2521 ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง (ป.กศ.สูง) โดยมีนายจำรัส  
ศรีธัญพงศ์ เป็นผู้อำนวยการคนแรก ซึ่งได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากข้าราชการ พ่อค้า คหบดี 
และประชาชนจังหวัดกระบี่ บนที่ดินเนื้อที่ประมาณ 105 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่
ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษาขึ้น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
กฤษฎีกา ตอนที่ 13 ก ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2548 มีผลให้วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดกระบี่  ยกระดับเป็น
สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตกระบี่  ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548 สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 3 คณะวิชา  ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร์  

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติขึ้น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา ตอนที่ 67 ก ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 มีผลให้สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่   
ยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบี่  ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 สังกัด
กระทรวงการท่องเที ่ยวและกีฬา จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 3 คณะวิชา  ได้แก่ คณะ
ศึกษาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร์  
  

 ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบี่  

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕62 ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬา มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพ ทำการสอน วิจัยและพัฒนา บริการทางวิชาการและวิชาชีพแต่สังคม ทะนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านการกีฬา การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์
การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ  

• โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
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๒๓ 

 

• การจัดการศึกษาและหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน  
  คณะวิชา  ระดับปรญิญาตร ี
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย 

คณะศิลปศาสตร ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
1. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
1. สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ  

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต (ศษ.บ.) 
1. สาขาวิชาพลศึกษา  

 คณะวิชา ระดับปรญิญาโท 
คณะศึกษาศาสตร์ 
 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
   • สาขาวชิาพลศึกษา  

 • ข้อมูลนักศึกษา 

จำนวนนักศึกษา (คน) 
ปีการศึกษา 

2561 2562 256๓ ๒๕๖๔ 
    • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 254 256 266 281 
    • คณะศิลปศาสตร ์ 225 217 187 167 
    • คณะศึกษาศาสตร์ 438 401 399 407 

รวม 917 874 ๘๕๒ 464 

         หมายเหตุ : จำนวนนักศึกษา หมายถึง จำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีในปีการศึกษานัน้ ๆ  

 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน) 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 ๒๕๖๔ 
    • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 40 43 ๔๙ 42 
    • คณะศิลปศาสตร ์ 43 44 ๓๙ 49 
    • คณะศึกษาศาสตร์ 84 68 ๕๘ 87 

รวม 165 155 ๑๔๖ 178 
         หมายเหตุ : จำนวนผูส้ำเร็จการศึกษา หมายถึง จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตร 

                                        ที่มา : งานทะเบยีนและประมวลผล ณ วนัที่ 2 พฤษภาคม 2564 
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• แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 – 2565  
 

คณะวิชา ระดับปรญิญาตร ี
จำนวน

นักศึกษา (คน) 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
และกีฬา 

450 

คณะศิลปศาสตร ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
1. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
1. สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ 

450 

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต (ศษ.บ.) 
1. สาขาวิชาพลศึกษา (5 ป)ี 

450 

 คณะวิชา ระดับปรญิญาโท  
คณะศึกษาศาสตร์ 
 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
  • สาขาวชิาพลศึกษา  

150 

                                                         ที่มา : งานทะเบียนและประมวลผล  
 

• ข้อมูลบุคลากร 

ประเภทบุคลากร  
ปีงบประมาณ (คน) 

2561 2562 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
บุคลากรสายสนับสนุน 8 7 54 57 
บุคลากรสายผู้สอน (ครู และคณาจารย์) 42 40 37 34 
ลูกจ้างประจำ 14 11 10 9 
พนักงานราชการ - - - - 

                                                           ที่มา : งานบุคคล ข้อมูล ณ เมษายน 2565 

• ข้อมูลคณาจารย์ 

คณะ 
จำนวนคณาจารย์ จำแนกตามคณุวุฒิและตำแหน่งทางวชิาการ (คน) 
ป.โท ป.เอก รวม 

อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. 
วิทยาศาสตร์การกีฬา
และสุขภาพ 

6  - - 1 3   7 2   

ศิลปศาสตร์ 6 11 - - 1 1   6 11   
ศึกษาศาสตร ์ 10 4 - - 2 4 1  9 4 1  

รวม 22 15 - - 4 8 1  22 17 1  
รวมทั้งหมด 37 13 40 

                                                             ที่มา : งานบุคคล ข้อมูล ณ เมษายน 2565 
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๒๕ 

 

• ข้อมูลงบประมาณ 
                                                                                  (หน่วย : ล้านบาท) 

ปีงบประมาณ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม 
2560  12.6009 10.6120 1.1240 3.0995 27.4364 
2561  12.0490 70.5950 7.3250 9.6070 99.5760 
2562  11.7467 69.8513 1.1270 - 82.7250 
๒๕๖๓ 3.1200 11.6973 55.7955 9.9150 4.7500 85.2778 
๒๕๖๔ 3.1200 11.8732 23.1006 8.7300 6.5770 53.4012 

ที่มา : กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2564 

• ข้อมูลด้านการวิจัย 

ปีงบประมาณ งบประมาณ (บาท) ผลงานวิจัย (เร่ือง) 
2559 450,000 14 
2560 480,000 10 
2561 600,000 17 
2562 600,000 14 
๒๕๖๓ 504,000 14 
๒๔๖๔ 180,000 10 

                                             ที่มา : กองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2564 
 

 • ข้อมูลด้านการบริการวิชาการ / การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพืน้บ้านและกีฬาไทย 

 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ 
ตามความถนัดและในด้านที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญการให้บริการทางวิชาการ อาจให้เปล่าโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายหรืออาจจะคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั ้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณสุข ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความ
หลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบันเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ  การให้
คำปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมสัมมนา หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การให้บริการวิชาการ นอกจากเป็นการทำ
ประโยชน์ให้สังคมแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
ของอาจารย์อันจะนำมาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านจัดการเรียนการสอน 
พัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษา
และเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตกระบี่ มีพื้นที่รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ได้แก่ จังหวัด กระบี่ พังงา และภูเก็ต 
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 แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบ่ี  พ.ศ. 2563 – 2566 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะ
ทาง คือ ทางด้านการกีฬา มีภารกิจ ๔ ด้าน เหมือนกับมหาวิทยาลัยทั่วไป คือ ด้านการศึกษา (จัดการเรียน
การสอน) ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

แนวทางการพัฒนา 

 แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติใน ๒ มิติ คือ มิติด้านการจัดการศึกษาเฉพาะทาง        
(ด้านการศึกษาและด้านกีฬา) และมิติตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา (การศึกษา การวิจัย การบริการ
วิชาการแก่สังคม และการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม) โดยมีการศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการ
วางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก และประเทศในปัจจุบัน เช่น  

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
2. พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562  
4. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
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 เพราะวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถาบันการศึกษา เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้มีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพตาม
ศาสตร์และสาขาวิชาที่จัดขึ้น ให้มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนด ซึ่งในการพัฒนาด้านการศึกษา          
มีประเด็นที่ต้องพัฒนาที่สำคัญ คือ หลักสูตร และการจัดการศึกษา  
 ๑.๑ หลักสูตร หลักสูตรเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ใช้ในการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลตาม
จุดมุ่งหมายของแผนการจัดการศึกษาที่ต้องการให้หลักสูตรเป็นตัวช่วยในการพัฒนาบุคคลต่าง ๆ ให้เป็นคน
ที่มีความรู้ความสามารถและพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน นอกจากนี้หลักสูตรยังช่วยทำให้แต่ละบุคคล สามารถ
กำหนดแนวทางในการประกอบอาชีพตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเอง                       
เพื่อบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนช่วยพัฒนาประเทศชาติไปสู่ความเจริญ
ต่อไป  

 ในการพัฒนาด้านหลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรมีความเป็นพลวัต หลักสูตรที่สร้างขึ้นในช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่งจะเหมาะสมสอดคล้องกับช่วงเวลานั้นๆ ดังนั้น เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนย่อมส่งผลกระทบต่อ
หลักสูตรซึ่งการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันการพลศึกษา เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ เน้นการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ วิทยาศาสตร์การกีฬา การออกกำลังกาย การฝึกสอนกีฬา 
การส่งเสริมสุขภาพ พลศึกษาและกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การสื่อสารการกีฬา เทคโนโลยีการกีฬา เป็น
ต้น โดยแบ่งออกเป็น 3 คณะวิชา ได้แก่  
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1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
ระดับปริญญาตรี 1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา          

2. คณะพลศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 1) สาขาวิชาพลศึกษา 
ระดับปริญญาโท 1) สาขาวิชาพลศึกษา 

3. คณะบริหารจัดการกีฬา   
ระดับปริญญาตรี ๒) สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ 

๔) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ 
 
 1.1.2 หลักสูตรมีความโดดเด่น และมีจุดเน้น  มุ ่งพัฒนาหลักสูตรให้มีความโดดเด่น เช่น               
คณะพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษานั้นจะมีวิชาการเรียนการสอนที่ต่างจากพลศึกษาของมหาวิทยาลัยอ่ืน   
คือ นอกจากวิชาการศึกษา วิชาความเป็นครู วิชาทางพลศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยยังเพิ่มความเป็นการกีฬา
เข้าไปอีก ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มทักษะและการสอน (เล่นเป็นสอนเป็น) กลุ่มวิชาการตัดสิน (ให้ตัดสินเป็น) และ       
กลุ่มกลวิธีการฝึก (ให้เป็นผู้ฝึกสอนได้)  

 มีจุดเน้นในแต่ละสาขา ของแต่ละคณะ เพื่อให้แต่ละวิทยาเขตสามารถนำไปเปิดการเรียนการสอน
ตามความถนัดและบริบทของตัวเอง เช่น คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลัง
กายและกีฬา แยกจุดเน้นเป็น สรีรวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา ชีวกลศาสตร์การออกกำลังกายและ
กีฬา จิตวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา และโภชนาการการออกกำลังกายและกีฬา เป็นต้น 

 1.1.3 หลักสูตรมีความเป็นวิชาการ / วิชาชีพหรือปฏิบัติการ หลักสูตรต้องมีการส่งเสริม
กระบวนการผลิตที ่เน้นการพัฒนาผู ้เร ียนให้มีลักษณะความเป็นมนุษย์ที ่สมบูรณ์ สามารถดำรงตน           
อยู่ในสังคม ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต    
มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่กำหนด สามารถสร้างสรรค์งานที่
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและสากลได้ โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้  

1) หลักสูตรทางวิชาการ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเน้นความรู้
และทักษะด้านวิชาการ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์  

2) หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ      
เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกำหนดของมาตรฐานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะและทักษะ
ด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ โดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ ปัจจุบัน
หลักสูตรทั้ง ๒ กลุ่ม ในสถาบันการพลศึกษาดำเนินการ ได้แก่ 
 - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร์ เป็นหลักสูตรทางวิชาการ  
 - คณะศึกษาศาสตร์ เป็นหลักสูตรทางวิชาชีพ (มีองค์กรทางวิชาชีพกำกับดูแล คือ คุรุสภา) 

ในหลักสูตรทางวิชาชีพนี้ ทางสำนักงานการอุดมศึกษาได้ให้ทางเลือกอีกว่า ถ้าต้องการสร้าง
หลักสูตรที่เน้นสมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพแต่ไม่มีองค์กรวิชาชีพกำกับดูแล ทางสถานศึกษาสามารถ     
สร้างหลักสูตรทางปฏิบัติการได้ ดังนั้น ในปี ๒๕๖๑ ทางสถาบันการพลศึกษาจะมีการสร้างหลักสูตร       
บางสาขา ทั้ง ๒ คณะ ให้เป็นหลักสูตรทางปฏิบัติการ แล้วเลือกวิทยาเขตในการจัดการเรียนการสอน       
โดยการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการหรือหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร       
โดยเชิญผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพ่ือให้หลักสูตรมีคุณภาพตรงกับความต้องการ เนื่องจากการ
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มีส่วนร่วมก่อให้เกิดผลดีต่อการขับเคลื่อนในการนำหลักสูตรไปใช้ เพราะผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมย่อมเกิดความ
ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารและพัฒนาหลักสูตร  
  ๑.๒ การจัดการศึกษา  ปัจจุบันการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นการศึกษา
ในระบบที่กำหนดระยะเวลาเรียน การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่แน่นอน ทำให้ไม่เอื้อต่อการ
พัฒนาของนักกีฬาที่จะทำการเก็บตัวฝึกซ้อม และเข้าร่วมแข่งขัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจะ
จัดทำระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา ๒ เรื่อง คือ  
  ๑) การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนทั่วไป โดยออกข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษา   
ระดับปริญญาตรี  
  ๒) การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา โดยออกข้อบังคับ      
ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา พ.ศ. 2563 

 ๒. ด้านการกีฬา   

 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง ที่จัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาด้านการกีฬาควบคู่กับด้านการศึกษา แต่ผลผลิตของมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติในปัจจุบันยังไม่สามารถรับใช้วงการกีฬาของประเทศชาติได้อย่างครอบคลุม โดยเฉพาะ
นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสิน ดังนั้น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจะดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือ
รองรับการผลิตนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสิน ประกอบด้วย ๓ หน่วยงาน ได้แก่         

๒.๑ สำนักกีฬา  เป็นหน่วยงานในการบริหาร วางแผนการฝึกนักกีฬาชนิดต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
สมรรถนะนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ สำหรับเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
โดยประสานงานตลอดจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมกีฬาและองค์กรวิชาชีพทางการกีฬาที่เก่ียวข้อง 
โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ 
  ๑) กำหนดชนิดกีฬาที ่เปิดสอนในวิทยาเขตให้สอดคล้องกับรายการแข่งขันกีฬาใน
ระดับชาติและนานาชาติ โดยกระจายชนิดกีฬาให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และมีความเชื่อมโยง
เพ่ือส่งต่อการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง 
  ๒) จัดหาผู้ฝึกสอนและผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในชนิดกีฬาต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักกีฬาในวิทยาเขต 
  ๓) วางแผนด้านอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ รองรับการจัดการเรียนการสอนและการฝึก
กีฬาชนิดต่าง ๆ 
  ๔) วางแผนด้านสวัสดิการ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ เช่น สนับสนุนค่าตอบแทนในการ      
ฝึกซ้อมกีฬา สนับสนุนเครื่องแต่งกายอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมกีฬา เช่น เสื้อผ้ากีฬา และรองเท้ากีฬาฯลฯ         
พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษา เงินรางวัลจากการสร้างผลงานและเชิดชูเกียรติ 
  ๕) จัดทำแผนการฝึกกีฬา พัฒนารูปแบบการฝึกซ้อม และพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศ 
  ๖) ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการแข่งขันต่าง ๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
  ๗) ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยทั้งในรอบคัดเลือก/
มหกรรม 
  ๘) จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

 ๒.๒ ศูนย์ฝึกกีฬาและพัฒนาบุคลากรการกีฬา  เป็นศูนย์พัฒนาอาจารย์และนักศึกษาทาง         
ด้านการกีฬา โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ 
  ๑) จัดทำหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา 
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  ๒) อบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา 
  ๓) ดำเนินงานร่วมกับสมาคมกีฬาในการทดสอบและประเมินผลการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้
ตัดสินกีฬา 

          ๒.๓ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นศูนย์ที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนการประยุกต์ใช้          
สหวิทยาการทางดา้นวิทยาศาสตร์การกีฬาในการฝึกสอนกีฬา การเป็นผู้ตัดสินกีฬา การวิจัยและพัฒนาทาง       
การกีฬา โดยเฉพาะด้านสรีรวิทยาการกีฬา ชีวกลศาสตร์การกีฬา จิตวิทยาการกีฬา และโภชนาการกีฬา 
รวมถึงประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬากับองค์กรกีฬาอ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศ       

 

มิติตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
 ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ๔ ด้าน คือ ด้านการศึกษา (จัดการเรียนการสอน)  
ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้านทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ด้านการศึกษา
ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นในมิติด้านการจัดการศึกษาเฉพาะทาง ดังนั้น ในภารกิจอีก ๓ ด้าน มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  

 ๑. การวิจัย  
 การวิจัย ถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจหลักของสถาบันการศึกษา จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุม           
ให้สามารถดำเนินการในภารกิจนี ้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของสถาบัน            
การพลศึกษา เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่เกิดประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวาง จึงได้มีการวางแผนในการพัฒนาด้านการวิจัยใน ๓ ประเด็น คือ  

๑.๑ การเพ่ิมจำนวนผลงานวิจัย เนื่องจากผลงานวิจัยแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและ
การพัฒนาองค์ความรู้ของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์มีการทำงานวิจัย
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมด้านอื่นอีก เช่น งบประมาณ การสร้างขวัญและกำลังใจ การอบรม/ 
สัมมนาทั้งภายในและภายนอก การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เป็นต้น 

๑.๒ การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยเป็นการพัฒนาองค์ความรู ้ที ่ได ้มาจาก
กระบวนการที่น่าเชื่อถือ เป็นผลงานที่มีคุณค่า สถาบันจึงต้องส่งเสริมให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งเชิง
วิชาการและการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนการนำไปใช้ในการพัฒนางานของตนเองให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

๑.๓ การเผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
นักวิชาการ ทำให้ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติ หรือเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับนักวิจัย
อ่ืนสามารถนำไปเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยต่อไป  

 ๒. การบริการวิชาการแก่สังคม 
 การให้บริการวิชาการเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การบริการวิชาการแก่
ชุมชนและสังคม ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดของแต่ละสถาบัน ดังนั้น สถาบันการพลศึกษาจึงได้มีการ
วางแนวทางพัฒนาการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ใน ๓ ประเด็น คือ 

๒.๑ วางแนวทางในการพัฒนาระบบและกลไกในการให้บริการทางวิชาการ อาคารสถานที่  และ 
วัสดุอุปกรณ์ทั้งใน และนอกสถานที่อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติ               การ
ประเมินผล และการนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง 

๒.๒ กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการ เช่น โรงเรียน เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น 
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๒.๓ กำหนดบุคลากร และนักศึกษาในการออกให้บริการ 

 ๓. การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ถือเป็นพันธกิจสำคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านกีฬา จึงวางจุดเน้นที่สอดคล้องกับ
บริบท คือ การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ดำเนินการส่งเสริมให้มีการ
ฟื ้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่ การละเล่นพื ้นบ้านและกีฬาไทย โดยมอบหมายให้ว ิทยาเขต ๑๗ แห่ง 
ดำเนินการในพื้นที ่ที ่กำหนดเพื ่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสาน และเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นและประจำชาติต่อไป  
 ทั้งนี้ การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ในทุกมิติ ทั้งมิติด้านการจัด
การศึกษาเฉพาะทางและมิติตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา จะสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ไม่ได้ 
หากบุคลากรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนองค์กร
ไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความรู้ความสามารถ ดังนั้น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ จึงได้วาง
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ เพ่ือให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพสำหรับ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งเป็น ๓ ประเด็น 

๑) การเพิ่มคุณวุฒิ การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที ่มี
ความรู้ความสามารถทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสถาบัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ จึงได้ดำเนินการสนับสนุนให้บุคลากรได้เรียนต่อทั้งในประเทศในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกเพ่ือพัฒนาอาจารย์ให้มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงและสูงขึ้น เป็นการพัฒนาศักยภาพ
และมาตรฐานให้สูงขึ้น และสอดคล้องตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
 ๒) การเพิ่มวิทยฐานะ ตำแหน่งทางวิชาการ และการเลื่อนระดับ เป็นการส่งเสริมคณาจารย์ใน
วิทยาเขตให้เพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ และบุคลากรทางการศึกษา (สายสนับสนุน) เลื่อนระดับให้สูงขึ้น เพ่ือ
เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานของบุคลากรตามภารกิจทุกประการ 
 ๓) การเพิ่มทักษะและความรู้ มีการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้น 
โดยการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ  เช่น การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม       
การสัมมนา ทั้งที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ หรือองค์กรภายนอกจัดขึ้น เพื่อเป็นการ
เพิ่มทักษะและความรู้ตาม สายงาน สามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการ
กระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

จะเห็นได้ว่าเมื่อดำเนินการตามแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่
ทั้ง ๒ มิติแล้ว จะทำให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ สามารถ “เป็นสถาบันการศึกษา
อันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน” ได้ตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ โดยอาศัยกระบวนการทำงาน
อย่างเป็นระบบและการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกภาคส่วนเพื ่อดำเนินการตามแนวทางยุทธศาสตร์ที่
กำหนดไว้ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
กระบี่ ด้านต่าง ๆ ทำให้สามารถเข้าใจบริบทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
กระบี่ รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย
แวดล้อมทั ้งภายในและภายนอก ( Internal and external factors) ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของ
ความสำเร็จ ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) จะถูกนำไปใช้
เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนยุทธศาสตร์และแนวทางดำเนินการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตกระบี่  
 กรอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม บริบท และศักยภาพของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตกระบี่ เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมรอบด้านทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ซึ่ง ได้แก่ 
 1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (สามารถกำกับได้-ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม) ประกอบด้วย 
  1.1 ปัจจัยที่เป็นบวกซ่ึงเป็นจุดเด่น จุดแข็ง (Strengths) หรือสิ่งที่ส่งเสริมความสำเร็จ 
  1.2 ปัจจัยที่เป็นลบซึ่งเป็นจุดด้อย ความไม่พร้อม หรือจุดอ่อน (Weakness) 
 โดยอาศัยเครื ่องมือการประเมินของ McKinney เพื ่อนำไปวิเคราะห์ SWOT ในแต่ละด้านว่า 
สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) มีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร ในปัจจัยทั้ง 7 ประการ 
(McKinney 7-S Framework) ประกอบด้วย  
   โครงสร้าง (Structure) 
   กลยุทธ์ (Strategy)  
   ระบบ (System) (บริหารจัดการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
   รูปแบบการทำงาน (Style)  
   บุคลากร (Staff)  
   ทักษะในการทำงาน (Skill)  
   ค่านิยมร่วม (Share values) 
 2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (ไม่สามารถกำกับได้-เตรียมตัวรับมือ) ประกอบด้วย 
  2.1 ปัจจัยภายนอกที่เป็นบวก หรือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
ก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities)  
   2.2 ปัจจัยภายนอกที่เป็นลบ ก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรค และภาวะคุกคามต่อ
การพัฒนา (Threats) โดยอาศัยกรอบแนวคิด PESTLE ซึ่งประกอบด้วย 
   การเมือง (Politics)  
   เศรษฐกิจ (Economic) 
   สังคม (Social) 
   เทคโนโลยี (Technology)  
   กฎหมาย (Legal)  
   และสิ่งแวดล้อม (Environment)  

ส่วนที่ ๒ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  

(SWOT Analysis)  
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เพื่อนำมาเป็นประเด็นในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่  
นอกจากนี้ ยังอาจเพิ่มเติมประเด็นในการวิเคราะห์ได้ตามความเหมาะสมขององค์กร 

ดังนั้น เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ให้สามารถตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศ ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงมีความจำเป็นต้องศึกษา 
วิเคราะห์ และพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบและเป็นตัวแปรสำคัญต่อการพัฒนา  

 

 สถานการณ์และแนวโน้มที่ส่งผลต่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่      

• ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี ่ 

 ๑. ด้านโครงสร้างองค์กร ปัจจุบันโครงสร้างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ อยู่
ระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่านจากสถาบันการพลศึกษาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ การพัฒนาส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศนั้น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
กระบี่จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ เพ่ือ
จัดการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬาซึ่งต้องอาศัยโครงสร้างการบริหารงานในรูปแบบใหม่ที่มีความคล่องตัว มี
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทำงานอย่างสร้างสรรค์  

2. ด้านบุคลากร บุคลากรเป็นกลไกสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ มีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ 
จะต้องมีการวางระบบบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำกรอบอัตรากำลัง 
แผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทาง
และมาตรการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

3. ด้านวิชาการและการจัดการศึกษา งานวิชาการและการจัดการศึกษา มีความสำคัญต่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการผลิต
บุคลากรด้านพลศึกษาและกีฬาอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ปัจจัยสำคัญที่จะทำ
ให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ บรรลุถึงเจตนารมณ์ได้นั้น จำเป็นต้องมีการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรให้มีความโดดเด่น ครอบคลุม ทุกศาสตร์ด้านการกีฬา และสามารถรองรับอุตสาหกรรมการ
กีฬาด้วย  

4. ด้านการบริการวิชาการและอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ 
เป็นองค์กรด้านการกีฬา ต้องมีการวางแนวทางในการพัฒนาระบบและกลไกในการให้บริการทางวิชาการ 
อาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ทั้งในและนอกสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริการวิชาการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและสังคมเพ่ือเพ่ิมโอกาสและเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนได้ออกกำลังกายในรูปแบบต่าง 
ๆ อย่างทั่วถึงและ เท่าเทียม ทั้งนี้ต้องควบคุมดูแลรักษาให้มีความพร้อมต่อจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง
สามารถรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติ  

5. ด้านการบริหารจัดการ และวัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่
จำเป็นต้องมีระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ที่ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งาน
ข้อมูลได้อย่างทันท่วงที มีการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ มีการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กรซึ่งถือเป็นค่านิยม และบรรทัดฐานที่บุคลากรในองค์กร
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ถือปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งเกี่ยวโยงกับโครงสร้างองค์กร อันนำมาซึ่งปทัสถานของพฤติกรรมบุคคลในการปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุสู่ความสำเร็จขององค์กรนำไปสู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน  

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ต้องสร้างความร่วมมือทางวิชาการและกีฬา
กับหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เร่งส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในการสร้าง
ผลงานวิจัยให้มีปริมาณและคุณภาพมากขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาความสามารถของนักกีฬาและ
สุขภาพของคนในสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนส่งเสริมการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
เทคโนโลยีการกีฬาไปใช้ในการพัฒนาความสามารถของนักกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ปลายทางคือการ
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติอย่างแท้จริง 

• ปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ 

1. ด้านการเมือง ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาแห่งการปฏิรูปและรัฐบาลได้ให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยไดก้ำหนดแนวทางการพัฒนาประเทศไทยภายใตร้่างยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รวมทั้งได้
กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางหลักที่จะขับเคลื่อนสู่เป้าหมายระยะยาวของประเทศระยะ 20 ปี 
ซ่ึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564 จะเป็นเครื่องมือและกลไก
สำคัญที่ถ่ายทอดร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี สู่การปฏิบัติเพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่ว่า “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่ง
ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องด้านการกีฬาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
2557 ได้จัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อดำเนินการศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปประเทศ      
ต่อมาสภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้จัดตั ้งคณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬาเพื ่อรับผิดชอบปฏิรูปการกีฬา     
จนกระทั่งได้จัดทำวาระปฏิรูปที่ 19 การกีฬา มีสาระสำคัญในการปฏิรูปการกีฬาเพื่อประโยชน์ของการ
พัฒนาสุขภาพ คุณภาพชีวิต และสร้างความรัก ความสามัคคีของประชาชน ในขณะเดียวกันการพิจารณา
แนวทางการพัฒนาการกีฬาก็ได้คำนึงถึงเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาใน 3 มิติ ได้แก่ มิติที่หนึ่ง 
มุ่งหมายให้การกีฬาเป็นส่วนสำคัญของวิถีชีวิตประชาชนทุกภาคส่วนโดยการส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัย
เล็งเห็นความสำคัญของกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ ่งกลุ ่มเด็กและเยาวชน นอกจากนั้นยังควรส่งเสริมให้
ประชาชนทุกคนได้มีโอกาสในการเล่นกีฬาตามที่ตนต้องการอย่างเท่าเทียมมิตินี ้เป็นที่รู ้จักกันดีในชื่อ      
กีฬามวลชนหรือกีฬาเพื่อทุกคน (Sport for all) มิติที่สอง มุ่งหมายให้การกีฬาเป็นกลไกสำคัญในการสร้าง
คุณค่าทางสังคมโดยการส่งเสริมปัจจัยทุกด้านในการกีฬาเพื ่อความเป็นเลิศ (Sport for Excellence)       
ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรการกีฬา โครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา กิจกรรมด้านการกีฬา องค์กรกีฬา องค์ความรู้
วิทยาศาสตร์การกีฬา และนโยบายในการผลักดันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ มิติที่สาม มุ่งหมายให้การกีฬาเป็น
ส่วนสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนในการ
สนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา รวมถึงส่งเสริมการจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการกีฬา กิจกรรมการกีฬา และการบริหารจัดการด้านการกีฬาที่มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น 

 คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬาได้ให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการ
กีฬา โดยการจัดตั้งกลไกการบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อทำหน้าที่จัดทำและ
ขับเคลื่อนนโยบายด้านการกีฬาของประเทศ ส่งเสริมการดำเนินการของภาครัฐและภาคเอกชนในการ
ยกระดับอุตสาหกรรมการกีฬา และจัดตั้งสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านการกีฬา  

เนื่องจาก การจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จะเป็นส่วนของการผลิตบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการกีฬาต่าง ๆ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะบุคลากรด้านการกีฬาจะเป็นผู้ที่เข้าไป
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อยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนนโยบาย กิจกรรมด้านการกีฬาสู่ประชาชน  
ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกิจกรรมทางการกีฬาไดอ้ย่างทั่วถึง ใช้การกีฬาเพ่ือออกกำลังกาย            จน
กลายเป็นวิถีชีวิต สืบทอดเป็นวัฒนธรรมของประชาชน และนำกีฬามาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่จะทำหน้าที่จัดการศึกษาและการวิจัยด้านการกีฬา การพล
ศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมกีฬา รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนากีฬาภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและนานาชาติ เพ่ือ
สร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศให้เข้มแข็งทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ เพ่ือ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติในการก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ในปี พ.ศ. 2579 โดยมุ ่งหวังว่า 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ จะส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมด้านการพัฒนาการกีฬาเพ่ือ
พัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศในทุกระดับ 
รวมทั้งจัดให้มีการบริหารจัดการด้านการกีฬาที่เป็นระบบ ทันสมัย มีมาตรฐานอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

2. ด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยพึ่งพาการนำเข้าและส่งออกกับ
ต่างประเทศเป็นสัดส่วนที่สูงมาก รวมทั้งการจัดเก็บภาษีรายได้ของรัฐบาลก็ไม่เป็นไปตามเป้าและถึงแม้ว่ารัฐ
จะจัดสรรงบประมาณในด้านการศึกษาอยู่ในระดับสูงก็ตาม แต่จากภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทำ
ให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการใช้จ่าย เกิดปัญหาการว่างงานและมีการแข่งขันที่สูงมาก  รัฐต้องเร่ง
พัฒนาด้านการศึกษาให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศ เพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อการ
สร้างความเปลี่ยนแปลง ที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้ดีที่สุด  

  3. ด้านสังคม ในประเทศไทยพบว่า ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของประชากรและโอกาสการเข้าถึง
ทรัพยากรยังเป็นปัญหาการพัฒนาประเทศ ซึ่งปัญหาดังกล่าวนับเป็นปัจจัยลดทอนความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ ความมั่นคงทางสังคมและทำให้ประชาธิปไตยอ่อนแอ ระดับการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยมีแนวโน้ม
สูงขึ้น แต่คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง ความสามารถในการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้
ของคนไทยยังอยู่ในระดับต่ำ คุณภาพการศึกษายังไม่เพียงพอต่อการปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและ
เข้าสู่สังคมเศรษฐกิจ อีกทั้ง กำลังคนในวัยทำงานยังขาดแคลนทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนาของไทยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกถึงประมาณ 5 เท่า จึงเป็นจุดอ่อนของคนไทยในการ
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศซึ่งทำให้ประเทศไทยต้องเพิ่มการลงทุน
เพ่ือการวิจัย และพัฒนามากข้ึนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากล  

สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื ่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม และการเปลี ่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมที่หลากหลายมากข้ึน กระแสนิยมวัฒนธรรมต่างชาติมากกว่าวิถีชีวิตความเป็นไทย เป็นผลกระทบ
มาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผ่านกระแสโลกาภิวัตน์และโลกไซเบอร์ ทำให้การถ่ายทอดและปลูกฝัง
ค่านิยมที ่ดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ ่นไปสู ่คนรุ ่นใหม่ถูกละเลยไป ระบบคุณค่าของสังคมไทยในเรื ่อง         
จิตสาธารณะ ความเอื้ออาทร และความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเริ ่มเสื ่อมถอยลง นำไปสู่ค่านิยมและ
พฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความมีคุณธรรมและจริยธรรมของคน        
ในสังคมลดลง  

ด้านสุขภาวะของคนไทย พบว่าคนไทยสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพอย่างทั่วถึง  จากการ
ดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อย่างไรก็ตามคนไทยส่วนใหญ่กำลังเผชิญกับการเจ็บป่วย   
ด้วยโรคที่ป้องกันได้ทั้งโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจ และมะเร็ง ที่มี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ้ำที่เป็นผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์          
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ในขณะเดียวกันประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพิ่มขึ้นและ มีการจัดสวัสดิการทางสังคมในหลาย
รูปแบบ แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมแรงงานนอกระบบและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง  

 4. ด้านการพัฒนาการกีฬา จากผลงานที่ผ่านมาของนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันระดับ
นานาชาติ เช่น เอเชี่ยนเกมส์และโอลิมปิกเกมส์ ยังไม่สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่
กำหนดไว้อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากประเทศไทยยังขาดบุคลากรด้านการกีฬาโดยเฉพาะผู้ฝึกสอนที่มี
ศักยภาพในระดับนานาชาติ ยังไม่มีศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาที่ได้มาตรฐานสำหรับนักกีฬาทีมชาติในระดับจังหวัด 
และการพัฒนานักกีฬาจากขั้นพื้นฐานไปสู่ความเป็นเลิศยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจนและยั่งยืน โดยเป้าหมาย
สำคัญ คือ เพ่ือพัฒนานักกีฬาของไทยให้ประสบผลสำเร็จจากการแข่งขันและนำความภาคภูมิใจให้แก่คนใน
ชาติ ดังนั้น ควรส่งเสริมและพัฒนาทักษะของบุคลากรการกีฬา โดยเฉพาะผู้ฝึกสอนให้มีความสามารถ
ทัดเทียมกับสากล รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาที่ได้มาตรฐานระดับสากลให้มีการรองรับการฝึกซ้อมและ
การเก็บตัวของนักกีฬาเพื่อเข้าแข่งขันกีฬารายการต่างๆ ทั้งนี้ ยังพบว่า ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจกีฬา    
ยังขาดความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและไม่ได้มีการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การ
กีฬาในการพัฒนาสมรรถภาพของนักกีฬาเท่าท่ีควร  

 นอกจากนี้ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาได้รับการส่งเสริมและได้รับความนิยมมากข้ึน โดยกิจกรรมที่ได้รับ
ความนิยมสูง ได้แก่ กอล์ฟ มวยไทย จักรยาน วิ ่งมาราธอน ขี ่จักรยานยนต์ และกีฬาทางน้ำ เป็นต้น             
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี การพัฒนาการกีฬาของไทย        
จำเป็นต้องการสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้วยการใช้ประโยชน์จาก
ความได้เปรียบด้านที ่ต ั ้งของประเทศในเชิงยุทธศาสตร์เพื ่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการกีฬาของ       
อาเซียน ซึ่งจำเป็นต้องเร่งปรับปรุงพัฒนาสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกทางกีฬา  ปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบต่าง ๆ ให้เอื ้อต่อการพัฒนาการกีฬาของภูมิภาคให้เกิดความเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายทรัพยากรเพื่อการพัฒนากีฬา อาทิ การเคลื่อนย้ายของนักกีฬาและบุค ลากร    
การกีฬาภายในภูมิภาค ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการเพิ ่มศักยภาพและพัฒนา
อุตสาหกรรมการกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กีฬาของประเทศ และการพัฒนาการ
เจริญเติบโตของธุรกิจทางการกีฬา (Growth of the Sports Industry) ในประชาคมอาเซียน  

การพัฒนาการกีฬาในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) การพัฒนาเพื่อการรวมตัวกัน
ของกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เกิดขึ้นภายใต้กฎบัตรอาเซียน ที่มีความมุ่งหวังให้เกิดความเป็น
เอกภาพ “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม” ดังนั้น จำเป็นต้องพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือในทุกมิติ ซึ่งการรวมตัวของประชาคมอาเซียนนับเป็นความท้าทายและโอกาสใหม่ของประเทศไทย 
เนื่องจาก จะส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีภาคสินค้าและบริการ รวมทั้งภาคแรงงานภายในภูมิภาค      
จึงทำให้ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าว และเร่งพัฒนาศักยภาพ
ของประชาชนภายในประเทศเพ่ือให้มีความเข้มแข็งและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากการรวมกลุ่ม                 
ในขณะที่การพัฒนาการกีฬาเป็นการดำเนินการภายใต้เสาหลักที่เรียกว่า “ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน” ที่มีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง สังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน 
ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู ่ที ่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้านเพื ่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน รวมทั้ง ส่งเสริม  อัตลักษณ์ของอาเซียน การพัฒนาการกีฬามีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
แนวทางการพัฒนาตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในด้านการลงทุนในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเข้าถึงการดูแลสุขภาพและส่งเสริมการดำรงชีวิตที่มีสุขภาพ การส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิและสวัสดิการสำหรับสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุและคนพิการ และการมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุ มชน



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566 
ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

             
๓๖ 

 

เพื่อสร้างอัตลักษณ์ในเชิงการกีฬา รวมถึง การใช้กีฬาเป็นกลไกในการลดช่องว่างทางการพัฒนา ด้วยการ
พัฒนาความร่วมมือทางด้านกีฬาในทุกมิติ 

ดังนั้น การกีฬาเป็นกลไกที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้ภูมิภาคอาเซียน ในฐานะเป็น
ตัวกลางที่ดีในการลดความเหลื่อมล้ำ การสร้างสันติภาพและความสมานสามัคคี ควบคู่ไปกับการใช้การกีฬา
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอาเซียนจาก
รายได้จากการกีฬาและอุตสาหกรรมที่ เชื่อมโยง อาทิ รายได้จากการชมการแข่งขันกีฬา รายได้จากการ
ประกอบธุรกิจทางการกีฬา รายได้จากการให้บริการศูนย์กีฬา รายได้จากลิขสิทธิ์การถ่ายทอดการแข่งขัน
กีฬา รายได้จากธุรกิจสื่อทางการกีฬา จึงนับว่าเป็นความท้าทายและโอกาสใหม่ของประเทศไทย ที่จะใช้
ประโยชน์จากการกีฬาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศควบคู่ไปกับการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
สังคมและความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน 

 5. ด้านการศึกษา การจัดการศึกษายังขาดคุณภาพและมาตรฐานในทุกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู ้ของคนไทยยังอยู ่ในระดับค่อนข้างต่ำ คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาค่อนข้างสูง          
โดยมีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อพิจารณาคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) พบว่า มีค่าเฉลี่ยต่ำในทุกกลุ่มสาระและผลคะแนนจาก
การทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) อยู่ในระดับต่ำกว่าอีกหลายประเทศที่มี
ระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน ปัญหาเหล่านี้เกิดจากข้อจำกัดเรื่องหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน       
ที ่เน้นการสอนเนื ้อหาสาระและความจำมากกว่าการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ ส่งผลให้ผู ้เร ียน            
ขาดความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและครูที่มีคุณภาพยังกระจายไม่ทั่วถึง 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล ส่วนระดับอุดมศึกษา พบว่า มีการเปิดหลักสูตรโดยไม่คำนึงถึงความต้องการของ
ตลาดงาน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาบางส่วนยังมีปัญหาคุณภาพ อันดับความสามารถในการแข่งขันด้าน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยของไทยในระดับนานาชาติยังอยู่ในลำดับที่ต่ำ ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผล
ให้การศึกษาไทยในทุกระดับยังมีปัญหาเชิงคุณภาพที่ต้องเร่งแก้ไข 

 6. ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา อุตสาหกรรมกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของไทย ได้มีการ
พัฒนามากขึ้น เช่น การผลิต จำหน่ายอุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬา การจัดมหกรรม กิจกรรมการประชุมทาง 
ด้านการกีฬา การประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการทางการกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย โภชนาการทาง    
การกีฬา และอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางการพัฒนาของประเทศ รวมทั้งมีแนวโน้มที่ดีในการ
เข ้ามาลงทุนในธ ุรก ิจที ่ เก ี ่ยวข ้องและเกี ่ยวเน ื ่องก ับการกีฬาในประเทศไทยและภูม ิภาคเอเชีย            
ตะวันออกเฉียงใต้ นับเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของไทย       
ให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยภาครัฐจำเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
การสร้างความมั ่นคงของประเทศเพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมและผลิตภาพ (Productivity) ที ่เป็น
แนวทางพ้ืนฐานในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สร้าง
บรรยากาศในการลงทุน ส่งเสริมธุรกิจการกีฬาให้เอื ้ออำนวยต่อการประกอบการของนักลงทุนและ
ภาคเอกชน ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ของชาติ คือ มั่นคง       
มั่งค่ัง และยั่งยืน  
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 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่        

ปัจจัยภายใน (Internal factor) 
น้ำหนัก 

(weight) 
คะแนน 
(Rating) 

น้ำหนักคะแนน 
(Weighted 

score) 

จุดแข็ง (Strengths) 

S1 เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านศาสตร์การกีฬา 
(พลศึกษา สุขศึกษา กีฬา ท่องเที่ยวและนันทนาการ 
ว ิ ทยาศาสตร ์ ก ารก ี ฬา และการออกกำล ั ง ก าย 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ บริหารจัดการกีฬา อุตสาหกรรม
การกีฬาและศาสตร์ที่เก่ียวข้อง) 

0.08 5 0.4 

S2 มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศาสตร์การ
กีฬา(พลศึกษา สุขศึกษา กีฬา ท่องเที่ยวและนันทนาการ 
ว ิ ทยาศาสตร ์ ก ารก ี ฬา และการออกกำล ั ง ก าย 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ บริหารจัดการกีฬา อุตสาหกรรม
การกีฬาและศาสตร์ที่เก่ียวข้อง) 

0.08 5 0.4 

S3 มีการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 0.07 4 0.28 
S4 บริการวิชาการแก่สังคมด้านศาสตร์การกีฬาจนเป็นที่

ยอมรับ 
0.07 4 0.28 

S5 นักศึกษาและศิษย์เก่าได้ร ับการยอมรับจากสถาน
ประกอบการและหน่วยงาน ทางด้านกีฬาตลอดจน
ชุมชนและสังคม 

0.06 3 0.18 

S6 นักศึกษาและบุคลากรมีจิตบริการต่อสาธารณะและ
ได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคม 

0.05 3 0.15 

รวม จุดแข็ง (Strengths) 0.41  1.69 

จุดอ่อน (Weakness) 

W1 อัตรากำลังของอาจารย์ผู้สอนในบางหลักสูตรน้อยกว่า
ปริมาณงาน ในการจัดการเรียนการสอน วิจัย และ
บริการวิชาการ  

0.08 5 0.4 

W2 อาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกต่ำกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 

0.07 4 0.28 

W3 ผู้วิจัยบางคนยังขาดประสบการณ์ในการเขียนข้อเสนอ
เพ ื ่อขอร ับท ุนสน ับสน ุนการว ิจ ัยจากหน่วยงาน
ภายนอก ทำให้ขาดโอกาสในการได้รับการพิจารณา 

0.07 4 0.28 
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๓๘ 

 

ปัจจัยภายใน (Internal factor) 
น้ำหนัก 

(weight) 
คะแนน 
(Rating) 

น้ำหนักคะแนน 
(Weighted 

score) 

W4 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มีจำนวนน้อย 0.07 4 0.28 

W5 นักศึกษายังขาดทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 
21 และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

0.05 3 0.15 

W6 กระบวนการการจ ัดหาเง ินรายได ้มาชดเชยและ
สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่
ได้รับการยกเว้นยังไม่เป็นรูปธรรม 

0.05 3 0.15 

W7 ขาดสิ่งอำนวยความสะดวกภายในวิทยาเขต เช่น โรง
อาหาร สหกรณ์ร้านค้า เป็นต้น 

0.05 3 0.15 

W8 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่ตอบสนองในการใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพ      

0.05 3 0.15 

W9 อาคารสถานที่ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
และการบริการชุมชนในแต่ละชนิดกีฬา 

0.05 3 0.15 

W10 การบริหารจัดการด้านการใช้อาคารสถานที่ยังไม่
คุ้มค่าและคุ้มทุนและขาดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการในการใช้พ้ืนที่ในวิทยาเขต 

0.05 3 0.15 

รวม จุดอ่อน (Weakness) 0.59  2.14 

รวมปัจจัยภายใน (Internal factor) 1.00   3.83 

โอกาส (Opportunities) 
O1 ที่ตั้งของวิทยาเขตมีความเหมาะสมในการคมนาคม และ

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับชาติ/นานาชาติ 
0.08 5 0.4 

O2 ม ีแหล ่งท ุนสน ับสน ุนการว ิจ ัยภายนอกจากหลาย
หน่วยงาน 

0.08 4 0.32 

O3 มีสถานประกอบการด้านการท่องเที ่ยวและกีฬาเป็น
จำนวนมาก รองรับและสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน  

0.08 4 0.32 

O4 เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านศาสตร์การ
กีฬาแห่งเดียวในจังหวัดกระบี่ 

0.07 3   

O5 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาใน
ระดับชาติ/นานาชาติ เช่น กีฬาแห่งชาติ ซีเกมส์ เอเชียน
เกมส์ โอลิมปิกเกมส์ เป็นต้น      

0.06 3 0.18 
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๓๙ 

 

ปัจจัยภายใน (Internal factor) 
น้ำหนัก 

(weight) 
คะแนน 
(Rating) 

น้ำหนักคะแนน 
(Weighted 

score) 

O6 จังหวัดกระบี่เป็นเมืองกีฬา (Sport City) และเป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางฝั่งอันดามันมีโอกาสในการ
ดึงดูดทีมกีฬา หรือนักกีฬาระดับโลกเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ทางด้านกีฬา  

0.06 3 0.18 

O7 มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุน
ทางด้านกีฬา และรองรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
จำนวนมาก 

0.05 3 0.15 

O8 ที่ตั้งของวิทยาเขตมีความเหมาะสมต่อการจัดหารายได้ เช่น 
ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซ้ือ Sport Hotel  เป็นต้น 

0.05 3 0.15 

รวม โอกาส (Opportunities) 0.53   1.70 
อุปสรรค (Threats) 

T1 การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-
19) ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตบัณฑิตของวิทยา
เขต เช่น การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา เป็นต้น 

0.08 5 0.4 

T2 การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทำ
ให้ผู้ปกครองมีรายได้น้อยนักศึกษาไม่มีทุนทรัพย์ในการ
จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการศึกษา 

0.08 4 0.32 

T3 การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-
19) ส่งผลกระทบต่อการพัฒนากีฬาของวิทยาเขตเพ่ือ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

0.08 4 0.32 

T4 มีสถาบันการศึกษาอ่ืนในพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง เปิดสอน

ในหลักสูตรด้านศาสตร์การกีฬา เป็นคู่แข่งด้านการ

จัดการเรียนการสอน   

0.06 3 0.18 

T5 วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีด้านศาสตร์การกีฬามีราคาแพง
และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

0.06 3 0.18 

T6 จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดการท่องเที่ยวที่มีค่าครองชีพสูง
มาก ทำให้ต้นทุนในการดำเนินชีวิตสูง 

0.06 3 0.18 
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๔๐ 

 

ปัจจัยภายใน (Internal factor) 
น้ำหนัก 

(weight) 
คะแนน 
(Rating) 

น้ำหนักคะแนน 
(Weighted 

score) 

T7 สภาพอากาศของภูมิภาค เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
กีฬาบางชนิด 

0.05 3 0.15 

รวม อุปสรรค (Threats) 0.47   1.73 

รวมปัจจัยภายนอก (External factor) 1   3.43 

3. ตำแหน่งยุทธศาสตร์ 

 

 

  
 
 
 
 

เมื่อนำผลการวิเคราะห์ SWOT มากำหนดตำแหน่งยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตกระบี่ พบว่า มีตำแหน่งยุทธศาสตร์อยู่ในพื้นที่ WT-Strategy เป็นสถานการณ์ที่จับคู่ระหว่าง
จุดอ่อนกบัอุปสรรค 

 
ที่มา : ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบี่  

พ.ศ. 2563 – 2566  ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

1.70

2.14

1.73

1.69 0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

โอกาส 
(Opportunities)

จุดอ่อน (Weakness)

อุปสรรค (Threats)

จุดแข็ง (Strengths)

จุดแข็ง (Strengths) 169 
จุดอ่อน (Weakness) 2.14 
โอกาส (Opportunities) 1.70 
อุปสรรค (Threats) 1.73 
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๔๑ 

 

 แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่  พ.ศ. 2563 – 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลิตบัณฑิตด้านศาสตร์การ
กีฬาที่สอดคล้องกับนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 
 

2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้าน
ศาสตร์การกีฬาในระดับนานาชาต ิ
 

3. พัฒนาสังคมโดยให้บริการวิชาการ
ด้านศาสตร์การกีฬา 

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
 

5. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและ     
    นักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬา  
    สูงสุดของแต่ละบุคคล 

6. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยบน
พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

 

 

บัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬามี
คุณภาพตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านศาสตร์
การกีฬาที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ

พัฒนาสังคมโดยให้บริการด้าน
ศาสตร์การกีฬาอยา่งมีประสิทธภิาพ 

อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ทั้ง
ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ
หรือนานาชาติได้เรียนรู้และเข้าใจใน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม มี
จิตสำนึกที่ดีต่อสังคม และมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

นักกีฬาและผู้เชี่ยวชาญดา้นศาสตร์
การกีฬาได้รับรางวัลในระดับ
นานาชาต ิ

ระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพตามหลกั            
ธรรมาภิบาล 
 

 
 
 

วิสัยทัศน์ : “เป็นมหาวิทยาลัยด้านศาสตร์การกฬีาชั้นนำระดับอาเซียน โดยเน้นกีฬาและกิจกรรมทางทะเล” 

 

1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้าน
ศาสตร์การกีฬา 

2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้าน
ศาสตร์การกีฬา 
 

 

3. บริการวิชาการด้านศาสตร์การกีฬา
เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

 

5. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มี
ศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละ
บุคคล 

 

4. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทย 

 

พันธกิจ 

ประเด็นยทุธศาสตร ์

เป้าประสงค ์
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1. บัณฑิตได้งานทำหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน         
    1 ป ีหลังสำเร็จการศึกษา 
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพบัณฑิต 
3. อาจารย์ประจำที่มีตำแหน่ง

ทางวิชาการ 
4. ความร่วมมือด้านการศึกษา 

1. อาจารย์ประจำที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจยัและ
นวัตกรรม 

2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการ
บริหารจัดการดา้นการวิจัยและ
นวัตกรรม 

3. สัดส่วนของผลงานวิจยัหรือ
นวัตกรรมต่อจำนวน 

    อาจารย์ประจำ 
4. ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

5. การประชุมวิชาการระดับชาติหรอื
นานาชาต ิ

6. ความร่วมมือดา้นการวิจยัและ
นวัตกรรม 

1. ผู้รับบริการทางวิชาการและ
อาคารสถานที ่

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการทางวิชาการและ
อาคารสถานที ่

3. ความสำเร็จของการบริการทาง
วิชาการและอาคารสถานที่      
แก่สังคม 

1. กิจกรรมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
2. กิจกรรมอนุรักษ์และ    
    เผยแพร่การละเล่นพื้นบ้าน  
    และกีฬาไทย 
3. ความสำเร็จของการอนุรักษ ์    
    และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม   
    การละเล่นพื้นบา้นและกีฬาไทย 

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

1. การเบิกจา่ยงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีในภาพรวม 

2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารจัดการ 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการด้าน  

    เทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสาร 

5. ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน   

    ระดับหลักสูตร 
6. ผลการประเมินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน   
    ระดับคณะ 
7. ผลการประเมินการประกัน  
    คุณภาพการศึกษาภายใน  
    ระดับสถาบัน 

 
 
 

ตัวชี้วดั (รวมจำนวน 27 ตัวชี้วัด) 
 

กลยุทธ์ (รวมจำนวน 29 กลยุทธ์) 
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1. ปรับปรุงทุกหลักสูตรให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 
2561 

2. ปรับเปลี่ยนการเปิด – ปิดภาค
เรียนให้เหมาะสม 

3. พัฒนานักศึกษาด้านทักษะ
ศตวรรษที่ 21 และทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

4. สร้างความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการเพื่อพัฒนานักศึกษา
ให้มีความรู้ทางวิชาชีพ 

5. จัดการเรียนการสอนแบบ WIL 
หรือสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนา
นักศึกษาด้านทักษะพลศึกษา 
วิทยาศาสตร์การกีฬา การ
ท่องเที่ยว นันทนาการ และการ
บริหารจัดกาธุรกิจสุขภาพ 

1. สนับสนุนการขอทุนวิจัยจากภายนอก 
2. เพิ่มงานวิจัยด้านศาสตร์การกีฬาเพื่อ

สนับสนุนเมืองกีฬา 
3. จัดการความรู้เพื่อสร้างงานวิจัยและ

นวัตกรรม รวมทั้งการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มี 
    ศักยภาพในการทำผลงานวิจัย 
    และนวัตกรรมด้านพลศึกษา  
    วิทยาศาสตร์การกีฬา การ 
    ท่องเที่ยว นันทนาการ และการ 
    บริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ  
    รวมทั้งการวิจัยในชั้นเรียนของทุก 
    สาขาให้มากข้ึน 
 

1. ให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับ 
    ความต้องการของชุมชน ด้าน 
    พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา  
    การท่องเที่ยว นันทนาการ 
    และการบริหารจัดการธุรกิจ 
    สุขภาพ รวมทั้งการวิจัยในชั้น 
    เรียนของทุกสาขาให้มากข้ึน     
2. พัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะการ 
    ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในด้าน 
    พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา  
    การท่องเที่ยว นันทนาการ 
    และการบริหารจัดการธุรกิจ 
    สุขภาพ  
3. ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการ 
    ให้บริการแก่ชุมชน โดยบูรณา 
    การกับรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 

1. พัฒนาองค์ความรู้ด้านกีฬาพ้ืนบ้านและ
กีฬาไทย เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ อนุรักษ์
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

 

1. จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ 
    ความสามารถด้านกีฬาให้เพียงพอ 
    เพื่อสร้างนักกีฬาเฉพาะทางให้มี 
    ความเป็นเลิศและผู้เชี่ยวชาญ 
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาที่เป็นนักกีฬา 
    เข้าร่วมการแข่งขันในระดับ 
    นานาชาติ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจ 
    ให้กับผู้ที่มีผลงานด้านกีฬาดีเด่น 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้ง 
    ภายในและต่างประเทศเพื่อ 
    พัฒนานักกีฬาและผู้เชี่ยวชาญ 
    ด้านศาสตร์การกีฬา 
4. พัฒนาศักยภาพอาจารย์และ 
    ผู้เชี่ยวชาญกีฬา เพื่อสร้างนักกีฬา 
    สู่ความเป็นเลิศ 

1. จัดสรรบุคลากรให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับภาระงาน และจัดทำ
แผนอัตรากำลัง 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอก และทำผลงาน
ทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน  

3. พัฒนาบุคลากรสายอาจารย์และสาย
สนับสนุนให้มีศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ภาษาอังกฤษ 

4. บริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อ
รองรับการขยายตัวของจังหวัดและ
การตัดถนนผ่านมหาวิทยาลัย 

5. จัดทำกลยุทธ์การเงินที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธผิลดังนี้  

    (1) จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้อง
กับความจำเป็นและความต้องการ 
เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ งบอาคารสถานที่ งบ
พัฒนานักกีฬา งบลงทุน 

    (2) จัดทำแผนหารายได้ให้เพียงพอ
ในการบริหารจัดการ 

    (3) ปรับปรุงข้ันตอนการเบิกจ่าย
ภายในและเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงบประมาณ 

6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการ
ประกันคุณภาพ 

7. พัฒนาระบบบริหาร และปรับปรุง
ระเบียบ แนวปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับบริบทของ
มหาวิทยาลัยโดยจัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน 

8. การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เช่น 
รางวัลบุคลากรดีเด่น 
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แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   วิทยาเขตกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ – 256๖  
ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2560 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการกีฬา รวมทั้งนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาประเทศระดับต่าง ๆ  
เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ศึกษาเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องรองรับการพัฒนาประเทศ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่  จึงกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และ
กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ปรัชญา   

“พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ” 

 วิสัยทัศน์  

“เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับประเทศด้านศาสตร์การกีฬา” 
 
 พันธกิจ   

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา 

2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  

3. บริการวิชาการแก่สังคมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

4. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

5. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคลรวมถึงบุคคลซึ่งมี
ความบกพร่องทางร่างกาย 

อัตลักษณ์ 

 “ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม” 
คำอธิบายอัตลักษณ์ 
ทักษะด ีหมายถึง มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

มีน้ำใจนักกีฬา หมายถึง มีคุณธรรม จริยธรรม รู้แพ้ รู้ชนะรู้อภัยเป็นที่ยอมรับของสังคม 

พัฒนาสังคม หมายถึง มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมยึดมั่น 
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ส่วนที่ 3 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตกระบี่ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ – 256๖ 
ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
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เอกลักษณ์  

“สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา” 
คำอธิบายเอกลักษณ์ (อ้างอิงจาก พ.ร.บ.ม.กีฬาแห่งชาติ มาตรา8) 
สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา หมายถึง เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางที่มีความโดด

เด่นทางด้านศาสตร์การกีฬา กิจกรรมกีฬาทางน้ำ เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาสู่การเป็นผู้นำด้านกีฬาใน
ระดับชาติ 

ค่านิยมองค์กร  

SPORTS-U 
 S = Spirit   มีน้ำใจนักกีฬา 

P = Professional  มีความเป็นมืออาชีพ 
O = Opportunity มีการให้โอกาส 
R = Responsibility  มีความรับผิดชอบ 
T = Teamwork  มีการทำงานเป็นทีม 
S = Smart  มีบุคลิกภาพดี 
U = Universality  มีความเป็นสากล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

2. การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

3. การบริการวิชาการแก่สังคม 

4. การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

5. การพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 

6. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ  
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ยุทธศาสตร์ที่  ๑   การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์  1. บัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬามีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์   
ตัวช้ีวัดเชิงเป้าประสงค์  1. บัณฑิตได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา 

2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อคุณภาพบัณฑิต 
3. อาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งทางวิชาการ 
4. ความร่วมมือด้านการศึกษา 

 

กลยุทธ์/ 
แนวทางการพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

หน่วยนับ 
2563 2564 2565 2566 

1.พัฒนานักศึกษาให้มีคณุภาพและมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาคณุลักษณะบณัฑติที่
พึงประสงค ์

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ทักษะที่ได้รับ ≥8 ≥8 ≥8 ≥8 คะแนนเฉลีย่
(เต็ม 10) 

โครงการศึกษาดูงานคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศสำหรับวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์การกีฬา  

เชิงปริมาณ จำนวน ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 

(≥๔.51) 
ระดับ 

โครงการเตรยีมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา  
 
 
 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566  
ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 ๔๗ 

 

กลยุทธ์/ 
แนวทางการพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

หน่วยนับ 
2563 2564 2565 2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้า
ศึกษา 
 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการเตรยีมความพร้อมเพื่อสอบ
วัดระดบัความสามารถ 
ด้านภาษาอังกฤษและวิชาชีพ 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการเตรยีมความพร้อมเพื่อสอบ
วัดระดบัความสามารถ 
ด้านภาษาอังกฤษและวิชาชีพ  

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
บุคลากรและนักศึกษา 
คณะศลิปศาสตร์  

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 

(≥๔.51) 
ระดับ 

โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรม
สำหรับนักศึกษา 

เชิงปริมาณ จำนวน 1 2 3 4 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการติดตามประเมินผลคณุภาพ
บัณฑิตได้งานทำ 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการพัฒนานักศึกษาให้มคีุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) มาตรฐาน
วิชาชีพ มาตรฐานการอุดมศึกษา 
และมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

 
 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566  
ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 ๔๘ 

 

กลยุทธ์/ 
แนวทางการพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

หน่วยนับ 
2563 2564 2565 2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจดัการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครการสรา้งเสริมประสบการณ์

ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการเตรยีมความพร้อมเพื่อการ
ทำงานของนักศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการเตรยีมความพร้อมก่อนเขา้
ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  

เชิงปริมาณ จำนวนงานวิจัย 5 5 6 7 ช้ิน 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 คณะศึกษาศาสตร์ 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการการสร้างเสริมความเป็นครู 
2 นักศึกษา คณะศึกษาศาสตรภ์าค
ปลาย ปีการศึกษา 2564 

เชิงปริมาณ จำนวน ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการประชุมวิชาการและศึกษาดู
งานด้านวิชาชีพของนักศึกษาและ
บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 
 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามญั
นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566  
ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 ๔๙ 

 

กลยุทธ์/ 
แนวทางการพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

หน่วยนับ 
2563 2564 2565 2566 

 

 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาทางวิชาการครูพี่
เลี้ยงนักศึกษาปฏิบตัิการสอนปี
การศึกษา 2565 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการการสร้างเสริมความเป็นครู 
1 นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ภาค
ต้น ปีการศึกษา 2565 
 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตและ
อาชีพนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้าน
นวัตกรรมและสื่อสร้างสรรค์ 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 
(≥๓.51) 

มาก 
(≥๓.51) 

มาก 
(≥๔.๐๐) 

มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการพัฒนาฝ่ายวิชาการ เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการเตรียมความพร้อมการจดั
การศึกษาก่อนเปดิภาคการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2564 
 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ 
 
 
 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566  
ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 ๕๐ 

 

กลยุทธ์/ 
แนวทางการพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

หน่วยนับ 
2563 2564 2565 2566 

โครงการการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 
 
 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับอาจารย์
และนักศึกษา 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการผู้นำ
นักศึกษา คณะศลิปศาสตร์ 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา คณะศลิปศาสตร์ 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการบริหารสโมสรนักศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต ห่างไกล
สารเสพตดินักศึกษา มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่
(กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายใน 
ต้านภัยยาเสพติดปีการศึกษา 2564) 
 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566  
ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 ๕๑ 

 

กลยุทธ์/ 
แนวทางการพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

หน่วยนับ 
2563 2564 2565 2566 

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกนั
การตั้งครรภ์และโรคเอดส์ในวัยรุ่น 
 
 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการกีฬาสานสันพันธ์ เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการองค์การนักศึกษา เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการแข่งขันกีฬาสภีายใน 
คณะศึกษาศาสตร์ 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการวิ่ง  Fartlek  มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

๒.พัฒนาหลักสูตรให้มีคณุภาพตามมาตรฐาน 

 

โครงการประเมินและติดตามบณัฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   

เชิงปริมาณ จำนวน ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับอาจารย์
และนักศึกษา 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566  
ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 ๕๒ 

 

กลยุทธ์/ 
แนวทางการพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

หน่วยนับ 
2563 2564 2565 2566 

โครงการจดัหาสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการบริหารงานวิชาการและจดั
การศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลีย่น
เรียนรู้อาจารย์และบคุลากร 
คณะศลิปศาสตร์ 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการพัฒนาฝ่ายวิชาการ เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  
วิทยาเขตกระบี ่

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการพัฒนาการจัดทำบัตร
นักศึกษา 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

๓.พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง

สนับสนุนภายใต้สถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-
19) 

โครงการจดัหาสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

๔.ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพผู้สอนให้มีความรู้
ความสามารถตามวิชาชีพ 

โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566  
ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 ๕๓ 

 

กลยุทธ์/ 
แนวทางการพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

หน่วยนับ 
2563 2564 2565 2566 

 โครงการศึกษาดูงานคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการเตรยีมความพร้อมนักศึกษา
เข้าสู่ตลาดแรงงาน  

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการติดตามประเมินผลคณุภาพ
บัณฑิตได้งานทำ 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการสัมมนาทางวิชาการครูพี่
เลี้ยงนักศึกษาปฏิบตัิการสอนปี
การศึกษา 2565 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการการสร้างเสริมความเป็นครู 
1 นักศึกษา คณะศึกษาศาสตรภ์าค
ต้น ปีการศึกษา 2565 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

๕.ส่งเสรมิการสร้างความร่วมมือดา้นการศึกษากับ
หน่วยงานภายนอก 

โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

  



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566  
ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 ๕๔ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์     มีผลงานวิจัยหรือนวัตนกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
ตัวช้ีวัดเชิงเป้าประสงค์   1. ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. สัดส่วนของผลงานวิจัยหรอืนวัตกรรมต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 
3. ผลงานวิจัยนวัตกรรมด้านกีฬาและกิจกรรมทางทะเลที่ตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
4. อาจารย์ประจำที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
5. การประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

กลยุทธ์/ 
แนวทางการพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยนับ 
2563 2564 2565 2566 

1.ส่งเสรมิและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้าน
การวิจัยและนวัตกรรม 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรด้านงานวิจัย
และนวัตกรรม 

เชิงปริมาณ จำนวนงานวิจัย ≥4 ≥5 ≥6 ≥7 จำนวน 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของงานวิจัยท่ีถูก
นำไปใช้ประโยชน์กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

≥50 ≥60 ≥70 ≥80 ร้อยละ 

2.ส่งเสรมิและสนับสนุนงบประมาณพัฒนาด้าน
การวิจัยและนวัตกรรม 

โครงการสนับสนุนงานวิจัยและ
นวัตกรรม เอกสาร ตำรา และ
ผลงานสร้างสรรค์       
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  
วิทยาเขตกระบี ่

เชิงปริมาณ จำนวนงานวิจัย ≥4 ≥5 ≥6 ≥7 จำนวน 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของงานวิจัยท่ี
ได้รับทุนสนับสนุน 

≥50 ≥60 ≥70 ≥80 ร้อยละ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรด้านงานวิจัย
และนวัตกรรม 

เชิงปริมาณ จำนวนงานวิจัย ≥4 ≥5 ≥6 ≥7 จำนวน 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของงานวิจัยท่ีถูก
นำไปใช้ประโยชน์กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

≥50 ≥60 ≥70 ≥80 ร้อยละ 

3.พัฒนาระบบและกลไกการบรหิารจัดการด้าน
การวิจัยและนวัตกรรม 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรด้านงานวิจัย
และนวัตกรรม 

เชิงปริมาณ จำนวนงานวิจัย ≥4 ≥5 ≥6 ≥7 จำนวน 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของงานวิจัยท่ีถูก
นำไปใช้ประโยชน์กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

≥50 ≥60 ≥70 ≥80 ร้อยละ 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566  
ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 ๕๕ 

 

กลยุทธ์/ 
แนวทางการพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยนับ 
2563 2564 2565 2566 

4.พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดา้นศาสตร์การ
กีฬา 

 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำ
ผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา 
 

เชิงปริมาณ จำนวนงานวิจัย ≥4 ≥5 ≥6 ≥7 จำนวน 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของงานวิจัยท่ีถูก

นำไปใช้ประโยชน์ 
≥50 ≥60 ≥70 ≥80 ร้อยละ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรด้านงานวิจัย
และนวัตกรรม 

เชิงปริมาณ จำนวนงานวิจัย ≥4 ≥5 ≥6 ≥7 จำนวน 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของงานวิจัยท่ีถูก
นำไปใช้ประโยชน์กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

≥50 ≥60 ≥70 ≥80 ร้อยละ 

5.ส่งเสรมิการสร้างความร่วมมือการวิจัยและ
นวัตกรรม 

 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรด้านงานวิจัย
และนวัตกรรม 

เชิงปริมาณ จำนวนงานวิจัย ≥4 ≥5 ≥6 ≥7 จำนวน 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของงานวิจัยท่ีถูก
นำไปใช้ประโยชน์กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

≥50 ≥60 ≥70 ≥80 ร้อยละ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566  
ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 ๕๖ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  3   การบริการวิชาการแก่สังคม 
เป้าประสงค์    บริการวิชาการและอาคารสถานที่แก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดเชิงเป้าประสงค์   1. จำนวนผู้มาใช้บริการทางวิชาการ 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการ 
3. จำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน 

กลยุทธ์/ 
แนวทางการพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

หน่วยนับ 
2563 2564 2565 2566 

1.พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการ
ด้านศาสตร์การกีฬาแก่สังคม 

 

โครงการคลินิกวิทยาศาสตร์ 
การกีฬาเคลื่อนที่ 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 
(≥๓.51) 

มาก 
(≥๓.51) 

มาก 
(≥๔.๐๐) 

มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการคลินิควิทยาศาสตร์การ
กีฬาเคลื่อนที ่

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการบริการวิชาการแกส่ังคม 
คณะศลิปศาสตร์ 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน 

 

เชิงปริมาณ จำนวนชุมชน ≥๒ ≥๒ ≥๒ ≥๒ ชุมชน 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

2.ส่งเสรมิและสนับสนุนการบรูณาการบริการ
วิชาการด้านศาสตร์การกีฬา กับการเรยีนการ
สอนและการวิจัย 

โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการบริการวิชาการแกส่ังคม 
คณะศลิปศาสตร์ 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566  
ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 ๕๗ 

 

กลยุทธ์/ 
แนวทางการพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

หน่วยนับ 
2563 2564 2565 2566 

3.ส่งเสรมิและสนับสนุนการให้บรกิารด้านอาคาร
สถานท่ีแก่สังคม 

โครงการให้บริการวิชาการด้านการ
ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์การกีฬา
แก่สังคม 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

 

 

  



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566  
ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 ๕๘ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  4    ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
เป้าประสงค์  บุคลากร นักศึกษา และประชาชนได้ร่วมกิจกรรมฟ้ืนฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ในระดับท้องถิ่นภูมิภาค  ระดับชาติ 

และนานาชาติ  
ตัวช้ีวัดเชิงเป้าประสงค์   1. จำนวนของศิลปวัฒนธรรมกีฬาพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
 

กลยุทธ์/ 
แนวทางการพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยนับ 
2563 2564 2565 2566 

1.พัฒนาระบบและกลไกการทะนบุำรุง
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 

โครงการทะนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ 

เชิงปริมาณ 
จำนวนครั้งท่ีเข้าร่วม

โครงการ 
≥10 ≥15 ≥20 ≥25 จำนวน 

เชิงคุณภาพ 
ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 

(≥๔.51) 
ระดับ 

โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
จำนวนครั้งท่ีเข้าร่วม

โครงการ 
≥1 ≥1 ≥1 ≥1 จำนวน 

เชิงคุณภาพ 
ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ 

มาก 
(≥๓.51) 

มาก 
(≥๓.51) 

มาก 
(≥๔.๐๐) 

มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

2.ส่งเสรมิและสนับสนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์ และ
เผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรม การละเลน่พ้ืนบ้านและ
กีฬาไทย ในระดบัท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติและ
นานาชาติ 

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 

(≥๔.51) 
ระดับ 

 

 

 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566  
ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 ๕๙ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 
เป้าประสงค์    1.นักศึกษาเข้าร่วมหรือได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ 
   2.บุคลากรมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ 
ตัวช้ีวัดเชิงเป้าประสงค์   1. นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ หรือนานาชาติ 
    2. สัดส่วนของรางวัลอันดับ 1 ที่นักศึกษาได้รับต่อการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ 1 รายการ 
 

กลยุทธ์/ 
แนวทางการพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยนับ 
2563 2564 2565 2566 

1.ส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพดา้น
กีฬาสูงสุดของแตล่ะบุคคล 

 

โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬารู้รัก
สามัคค ี

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 
(≥๓.51) 

มาก 
(≥๓.51) 

มาก 
(≥๔.๐๐) 

มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการอบรบพัฒนาทักษะ
นักศึกษาสู่ความเป็นเลศิด้านกีฬา 
(กีฬาปีนผา) 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการส่งเสริมกีฬาคณะ
ศึกษาศาสตร์ 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬา 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 
(≥๓.51) 

มาก 
(≥๓.51) 

มาก 
(≥๔.๐๐) 

มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 

เชิงปริมาณ มีจัดการฝึกซ้อมกีฬาและ
จัดการแข่งขัน  

≥2 ≥2 ≥2 ≥2 จำนวน 

เชิงคุณภาพ 
 
 
 

ระดับความพึงพอใจ 
 

มาก 
(≥๓.51) 

มาก 
(≥๓.51) 

มาก 
(≥๔.๐๐) 

มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566  
ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 ๖๐ 

 

กลยุทธ์/ 
แนวทางการพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยนับ 
2563 2564 2565 2566 

โครงการค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาพลศึกษาเกมส์ และ
กีฬา มหาวิทยาลัย 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 
(≥๓.51) 

มาก 
(≥๓.51) 

มาก 
(≥๔.๐๐) 

มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

2.ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการ
กีฬา 

 

โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ 

เชิงปริมาณ มีจัดการฝึกซ้อมกีฬาและ
จัดการแข่งขัน  

≥2 ≥2 ≥2 ≥2 จำนวน 

เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 
(≥๓.51) 

มาก 
(≥๓.51) 

มาก 
(≥๔.๐๐) 

มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการส่งเสริมการจัดการแข่งขัน 
Running Trails and Walk พิชิต
ยอด ปอดเมืองกระบี่ 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

3.ส่งเสรมิการนำองค์ความรู้ด้านศาสตร์การกีฬา
ไปใช้ในการพัฒนากีฬา 

 

โครงการพัฒนานักศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละของจำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

100 100 100 100 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 
(≥๓.51) 

มาก 
(≥๓.51) 

มาก 
(≥๔.๐๐) 

มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการผู้ฝึกสอนว่ายน้ำระดับ 1 
เชิงปริมาณ 

ร้อยละของจำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

100 100 100 100 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 
(≥๓.51) 

มาก 
(≥๓.51) 

มาก 
(≥๔.๐๐) 

มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการการช่วยชีวิตและการรักษา
ความปลอดภัยทางน้ำเพื่อวิชาชีพ 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละของจำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

100 100 100 100 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 
(≥๓.51) 

มาก 
(≥๓.51) 

มาก 
(≥๔.๐๐) 

มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 

เชิงปริมาณ มีจัดการฝึกซ้อมกีฬาและ
จัดการแข่งขัน  

≥2 ≥2 ≥2 ≥2 จำนวน 

เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 
(≥๓.51) 

มาก 
(≥๓.51) 

มาก 
(≥๔.๐๐) 

มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566  
ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 ๖๑ 

 

กลยุทธ์/ 
แนวทางการพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยนับ 
2563 2564 2565 2566 

4.พัฒนาระบบการบริหารจดัการกีฬา 

 

โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 

เชิงปริมาณ มีจัดการฝึกซ้อมกีฬาและ
จัดการแข่งขัน  

≥2 ≥2 ≥2 ≥2 จำนวน 

เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 
(≥๓.51) 

มาก 
(≥๓.51) 

มาก 
(≥๔.๐๐) 

มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

5.ส่งเสรมิการสร้างความร่วมมือดา้นการกีฬา โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 

เชิงปริมาณ มีจัดการฝึกซ้อมกีฬาและ
จัดการแข่งขัน  

≥2 ≥2 ≥2 ≥2 จำนวน 

เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ มาก 
(≥๓.51) 

มาก 
(≥๓.51) 

มาก 
(≥๔.๐๐) 

มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

 

  



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566  
ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 ๖๒ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  6  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์    ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัดเชิงเป้าประสงค์   1. การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม 

    2. บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
    3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    4. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
    5. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
    6. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย 
 

กลยุทธ์/ 
แนวทางการพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยนับ 
2563 2564 2565 2566 

1.พัฒนาระบบและกลไกการบรหิารจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการบริหารสำนักงานคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการพัฒนาการบริหารและ
ดำเนินการจัดการศึกษา  
คณะศลิปศาสตร์ 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการบริหารจัดการงาน
สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการจดัทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี และแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ประจำปีงบประมาณ 
2566 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 

(≥๔.51) 
ระดับ 

โครงการบริหารสำนักงานฝา่ย 
บริหาร 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ 
ความพึงพอใจ มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566  
ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 ๖๓ 

 

กลยุทธ์/ 
แนวทางการพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยนับ 
2563 2564 2565 2566 

 

 

โครงการบริหารสำนักงานฝา่ยวิจัย
และประกันคณุภาพการศึกษา  

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการประชุมทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2563 – 
2566) และการจัดทำแผนปฏิบตัิ
การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการประกันคณุภาพ 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการบริหารงานภายใน
สำนักงานรองอธิการบดี 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการประชุมคณะกรรมการ
วิทยาเขต 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ
สำหรับผู้บรหิารมหาวิทยาลยัการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการค่าตอบแทนรายเดือน
สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งบรหิารซึ่งไม่
เป็นข้าราชการ 
 
 

เชิงปริมาณ 
 

จำนวนผู้เข้าร่วม 
≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566  
ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 ๖๔ 

 

กลยุทธ์/ 
แนวทางการพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยนับ 
2563 2564 2565 2566 

โครงการการประกันคุณภาพการจดั
การศึกษาระดับอุดมศึกษา                              
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  
วิทยาเขตกระบี ่

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

2.ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ 

 

โครงการศกึษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสขุภาพ 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการเชิดชูเกียรติสรา้งขวัญและ
กำลังใจบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการจดัทำ e-Book เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน  
คณะศลิปศาสตร์ 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

3.พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
คณะศลิปศาสตร์ 

เชิงปริมาณ จำนวนระบบสารสนเทศ ≥4 ≥5 ≥6 ≥7 จำนวน 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ เชิงปริมาณ จำนวนระบบ ≥4 ≥5 ≥6 ≥7 จำนวน 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566  
ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 ๖๕ 

 

กลยุทธ์/ 
แนวทางการพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยนับ 
2563 2564 2565 2566 

โครงการพัฒนาระบบห้องสมุด
อัตโนมัต ิ  

เชิงปริมาณ จำนวนระบบ ≥๑ ≥๑ ≥๑ ≥๑ จำนวน 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เชิงปริมาณ จำนวนระบบสารสนเทศ ≥4 ≥5 ≥6 ≥7 จำนวน 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

4.พัฒนาระบบการประกันคณุภาพการศึกษา 

 

โครงการพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ผลการประเมิน ≥๓.5๐ ≥๔.๐๐ ≥๔.๐๐ ≥๔.๐๐ คะแนนเฉลีย่ 

โครงการส่งเสริมพัฒนาและสร้าง
เครือข่ายระบบประกันคณุภาพ
การศึกษา 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ผลการประเมิน ≥๓.5๐ ≥๔.๐๐ ≥๔.๐๐ ≥๔.๐๐ คะแนนเฉลีย่ 

โครงการประกันคณุภาพการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา  
คณะศลิปศาสตร์  

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ผลการประเมิน ≥๓.5๐ ≥๔.๐๐ ≥๔.๐๐ ≥๔.๐๐ คะแนนเฉลีย่ 

5.บริหารความเสีย่งการจัดการภายในองค์กร โครงการบริหารความเสี่ยงในคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิเคราะหค์วามเสี่ยงการดำเนินงาน 
คณะศลิปศาสตร์ 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

6.การจดัการความรู้ โครงการจดัการความรู้ (KM) สู่การ
ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566  
ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 ๖๖ 

 

กลยุทธ์/ 
แนวทางการพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยนับ 
2563 2564 2565 2566 

โครงการการจัดการความรู้ (KM) 
คณะศลิปศาสตร์ 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการจดัการความรู้ (KM)  เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

โครงการบริหารจัดการสำนักงาน
ฝ่ายแผนและพัฒนา 

เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วม ≥80 ≥80 ≥80 ≥85 ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๓.51) 
มาก 

(≥๔.๐๐) 
มากที่สุด 
(≥๔.51) 

ระดับ 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566  
ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 ๖๘ 

 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

 
 
 

 

 
 
 
 

ระบบและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่  
งบประมาณ 2563 – 2566 ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สู่การปฏิบัติ 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการประจำปี 

3. หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี ่จัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
หน่วยงาน 

2. ผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ สร้างความเข้าใจหลกัการ
สาระสำคัญของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี ่ปีงบประมาณ 2563 - 2566 

4. นำเสนอยุทธศาสตร์หน่วยงานและแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีต่อคณะกรรมการวิทยาเขต / 
คณะกรรมการประจำคณะ / คณะกรรมการ

สถานศึกษาเพื่อพิจารณาและเสนอแนะ 
 

1. ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี ่ปีงบประมาณ 2563 - 2566 

6. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

7. นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีตอ่มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่/ 
คณะกรรมการวิทยาเขต / คณะกรรมการประจำคณะ / คณะกรรมการสถานศึกษา 

 

8. นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวทิยาเขต / คณะกรรมการประจำคณะ / คณะกรรมการสถานศึกษา 
ไปใช้ในการวางแผน ทบทวน และปรับปรุงยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณถัดไป 

10. มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาต ิวทิยาเขตกรีน่ำข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติไปทบทวน ปรับปรุงและแก้ไข 
 

9. มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาต ิวิทยาเขตกระบี่รายงานผลการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 

ส่วนที่ 4 
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ 

ปีงบประมาณ 2563 – 2566 ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

สู่การปฏิบัติ 
 

 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566  
ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 ๖๙ 

 

การแปลงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบ่ี งบประมาณ 2563 – 2566  
ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สู่การปฏิบัติ 

 เมื่อยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ งบประมาณ 2563 – 2566  ผ่านความ
เห็นชอบจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตกระบี่ ต้องสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ยุทธศาสตร์ให้หน่วยงานในสังกัดทราบ เพื่อผนึกกำลังในการร่วมกัน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู ่การปฏิบัติ ซึ ่งการแปลงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ 
งบประมาณ 2563 – 2566 สู่การปฏิบัตินั้น ในที่นี้การแปลงยุทธศาสตร์หมายถึง การที่บุคลากรในหน่วยงานใน
สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ นำแนวทางของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตกระบี่ งบประมาณ 2563 – 2566 ไปจัดทำเป็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและแปลงเป็นแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี โดยผู้บริหารจะถ่ายทอดนโยบาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และเป้าหมายให้แก่ผู ้บริหารระดับสูงและ
เชื่อมโยงไปสู่บุคลากรทุกภาคส่วนเพื่อให้การดำเนินงานของทุก ๆ หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตกระบี่ สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ปงีบประมาณ 2563 – 2566 ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 2. ผู้บริหารสื่อสารและถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไปสู่ระดับหน่วยงานปฏิบัติต่างๆทั้งในระดับ
สถาบัน วิทยาเขต และคณะวิชา ไปจนถึงระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้จริงและมีความสอดคล้องเชื่อมโยง
ระหว่างกันโดยการเผยแพร่ยุทธศาสตร์หรือประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจสาระสำคัญของมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ ว ิทยาเขตกระบี่  ปีงบประมาณ 2563 – 2566  ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
อย่างชัดเจนในทุกประเด็น 
 3. หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่  จัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงานโดยพิจารณาบทบาทภารกิจที่หน่วยงานตนเองรับผิดชอบและเชื่อมโยงแนวทางการ
ดำเนินงานจากยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่  งบประมาณ 2563 – 2566 ทั้งนี้
บุคลากรทุกภาคส่วน จำเป็นต้องเข้าใจในสาระสำคัญและส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนโดยยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
ร่วมกัน 
 4. นำเสนอยุทธศาสตร์หน่วยงานและแผนปฏิบัติราชการประจำปีต่อคณะกรรมการวิทยาเขตหรือ 
คณะกรรมการประจำคณะ หรือคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือพิจารณา 
 5. ทุกหน่วยงานดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน 
 6. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
 7. นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน (รอบ 6 เดือน และ
รอบ 12 เดือน) ต่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่  / คณะกรรมการวิทยาเขต / คณะกรรมการ
ประจำคณะ / คณะกรรมการสถานศึกษา 
 8. นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิทยาเขต / คณะกรรมการประจำคณะ / คณะกรรมการ
สถานศึกษาไปใช้ในการวางแผน ทบทวน และปรับปรุงยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณถัดไป 
 9. สถาบันการพลศึกษารายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมต่อสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตกระบี ่ 
 10. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่  นำข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ไปปรับปรุงและแก้ไข(ถ้ามี) 
 

 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566  
ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 ๗๐ 

 

 

ปัจจัยสำคัญทีส่่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวทางยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่  งบประมาณ 2563 – 2566 ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ 

 
ความสำเร็จของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ งบประมาณ 2563 – 2566 

ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สู่การปฏิบัตินั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ประกอบด้วย 
1) สาระของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่  งบประมาณ 2563 – 2566 

ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
2)  ที่มีความชัดเจน ครบถ้วน และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งระดับการศึกษาขั ้นพื้นฐานและ

อุดมศึกษา 
2) การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางยุทธศาสตร์ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และเข้าใจตรงกัน โดย

ผู ้บริหารจะต้องทำให้บุคลากรทุกหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที ่ซึ ่งมีความเชื ่อมโยง
สอดคล้อง และบูรณาการการดำเนินงานตามแนวทางของยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ร่วมกัน 
3) การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาบุคลากร การมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม จะทำให้การดำเนินการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ งบประมาณ 2563 – 2566 ฉบับทบทวน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สู่การปฏิบัติประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นในการที่จะผลักดันให้มี
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบงาน การปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ ค่านิยมองค์กรที่ดี อัน
เป็นภารกิจที่ล้วนมุ่งเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของบุคคล  ซึ่งจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาและ
ความต่อเนื่องในการดำเนินงานเพ่ือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของระบบและตัวบุคคล  

4) การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่  
งบประมาณ 2563 – 2566 ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ จะเป็นส่วนสำคัญที่จะวางนโยบายกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่  ซึ่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ มี
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ต่อสภามหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ได้ทราบและให้ข้อเสนอแนะ
ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ รวมทั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตกระบี่ จะต้องนำข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่  มาปรับปรุงและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ต่อไป   



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ปีงบประมาณ 2563 – 2566 

(ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) ๗๐ 

 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก ร่าง โครงสร้างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
ภาคผนวก ข โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (สำนักงานอธิการบดี) 
ภาคผนวก ค โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (วิทยาเขต) 
ภาคผนวก ง โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ    
ภาคผนวก จ โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (วิทยาเขต)  
ภาคผนวก ฉ แสดงความสอดคล้องระหว่างนโยบายและแผนพัฒนาประเทศกับยุทธศาสตร์              
                มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2563 - 2565 
ภาคผนวก ช คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  

      วิทยาเขตกระบี่  พ.ศ. 2563 - 2566  
ภาคผนวก ซ นิยามศัพท์       
ภาคผนวก ฌ ขั้นตอนการจัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ 

      พ.ศ. 2561 - 2565 
                   

 
 

 

 

 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ปีงบประมาณ 2563 – 2566 

(ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) ๗๑ 

 

ภาคผนวก ก (ร่าง) โครงสร้างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 

 

  

 
  

 

  

 

   

  

 

  

   

   

  

 

 
 
 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

สภาวิชาการ 

บัณฑิตวิทยาลัย 

คณะเทคโนโลยีการกีฬา 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

คณะบริหารจัดการกีฬา 

คณะพลศึกษา 

สำนักกีฬา 

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ทางการกีฬา 

ศูนย์อนุรักษ์ เผยแพร่    

การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

สำนักวิจัยและพัฒนาทางการกีฬา 
 

................................. 

ศูนย์วิทยบริการ 

กองกลาง 

กองการเจ้าหน้าที ่

กองกิจการนักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 

 
กองนโยบายและแผน 

กองประกันคุณภาพก ารศึกษา 

กองส่งเสริมวิชาการ 

กองสง่เสรมิและพัฒนาโรงเรียนกฬีา 

สำนักงานตรวจสอบภายใน 

สภามหาวิทยาลัย 

สำนักงานอธิการบดี คณะ วิทยาเขต โรงเรียนกีฬา สำนัก/ศูนย์ 

กองนิติการ 

1. วิทยาเขตกระบี ่

2. วิทยาเขตกรุงเทพ 

3. วิทยาเขตชยัภูม ิ

4. วิทยาเขตชุมพร 

5. วิทยาเขตเชียงใหม ่

6. วิทยาเขตชลบุร ี

7. วิทยาเขตตรัง 

8. วิทยาเขตเพชรบูรณ์ 

9. วิทยาเขตมหาสารคาม 

10. วิทยาเขตยะลา 

11. วิทยาเขตลำปาง 

12. วิทยาเขตศรีสะเกษ 

13. วิทยาเขตสมุทรสาคร 

14. วิทยาเขตสุโขทยั 

15. วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

16. วิทยาเขตอา่งทอง 

17. วิทยาเขตอุดรธาน ี

 

1. รร.กีฬาจังหวัดขอนแก่น 

2. รร.กีฬาจังหวัดชลบุรี 

3. รร.กีฬาจังหวัดตรัง 

4. รร.กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

5. รร.กีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 

6. รร.กีฬาจังหวัดยะลา 

7. รร.กีฬาจังหวัดลำปาง 

8. รร.กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 

9. รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

10. รร.กีฬาจังหวัดอ่างทอง 

11. รร.กีฬาจังหวดัอุบลราชธาน ี

12. รร.กีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

13. รร.กีฬาจังหวัดนครนายก 

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ปีงบประมาณ 2563 – 2566 

(ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) ๗๒ 

 

ภาคผนวก ข โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (สำนักงานอธิการบดี) 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในหวยงานของสถาบัน การพลศึกษา(ส่วนกลาง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ปีงบประมาณ 2563 – 2566 

(ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) ๗๓ 

 

ภาคผนวก ค โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (วิทยาเขต) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ปีงบประมาณ 2563 – 2566 

(ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) ๗๔ 

 

ภาคผนวก ง โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

อธิการสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ปีงบประมาณ 2563 – 2566 

(ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) ๗๕ 

 

ภาคผนวก ฉ โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (วิทยาเขต) 

 

 

 

 

 

 
 

 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ปีงบประมาณ 2563 – 2566 

(ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) ๗๖ 

 

ภาคผนวก ฉ ความสอดคล้องระหว่างนโยบายและแผนพัฒนาประเทศกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2563 - 2566 
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 

ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่สิบสอง 

(พ.ศ. 2560 - 2564) 

กรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15 ปี  

ฉบับที่ 2 
( พ.ศ. 2551 - 2565) 

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ   
ฉบับที่ ๖  

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 

นโยบายรัฐบาล 
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา  

ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา 
(มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ)         

พ.ศ. 2561 - 2565 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
   และเสริมสร้าง 
   ศักยภาพทรัพยากร  
   มนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 
 

 บทบาทของมหาวิทยาลัย  
    ในการพัฒนาขีด  
    ความสามารถในการ  
    แข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริม
ให้เกิดความรู้และความ
ตระหนักด้านการออกกำลัง
กายและการกีฬาข้ันพ้ืนฐาน 

นโยบายที่ 4 การศึกษาและ
เรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการออกกำลังกายกีฬา
พ้ืนฐานและกีฬามวลชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการ  
    สร้างความสามารถใน  
    การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม 
 

 การพัฒนาวิทยาศาสตร์   
    เทคโนโลยี การวิจัย  
    และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
องค์ความรู้และนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการกีฬา 

นโยบายที่ 8 การพัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
อุตสาหกรรมกีฬาและการเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยองค์
ความรู้และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการ
วิจัยและนวัตกรรม 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    และเสริมสร้าง 
    ศักยภาพทรัพยากร  
    มนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 
 

 บทบาทของมหาวิทยาลัย  
    ในการพัฒนาขีด  
    ความสามารถในการ  
    แข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริม
ให้มวลชนมีการออกกำลังกาย 
และมีส่วนร่วมในกิจกรรม    
การกีฬา 

นโยบายที่ 5 การยกระดับ
คุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
และสุขภาพของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการออกกำลังกายกีฬา
พ้ืนฐานและกีฬามวลชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ
แก่สังคม 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    และเสริมสร้าง 
    ศักยภาพทรัพยากร  
    มนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 
 

 บทบาทของมหาวิทยาลัย  
    ในการพัฒนาขีด  
    ความสามารถในการ  
    แข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริม
ให้มวลชนมีการออกกำลังกาย 
และมีส่วนร่วมในกิจกรรม    
การกีฬา 

นโยบายที่ 4 การศึกษาและ
เรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้าน
และกีฬาไทย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    และเสริมสร้าง 
    ศักยภาพทรัพยากร  
    มนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

 รอยต่อกับการศึกษา  
    ระดับอื่น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา
กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ และต่อ
ยอดเพ่ือความสำเร็จในระดับ
อาชีพ 

นโยบายที่ 5 การยกระดับ
คุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
และสุขภาพของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและ
สนับสนุนกีฬาเป็นเลิศและอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนานักเรียน
และนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬา
สูงสุดของแต่ละบคุคล 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    และเสริมสร้าง 
    ศักยภาพทรัพยากร  
    มนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การ
ป้องกันการทุจริตประพฤติ  
มิชอบและธรรมาภิบาล     
ในสังคมไทย 

 ธรรมาภิบาลและการ   
   บริหารจัดการอุดมศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริม
การบริหารจัดการด้านการ
กีฬาให้มีประสิทธิภาพ 

นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มี     
ธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบูรณาการ
การบริหาร การจัดการการ
ท่องเที่ยวและกีฬาทุกระดับให้มี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ 
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ภาคผนวก ช คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมทบทวนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕63 – 2566 
 

 
 
  
 
    

คำสั่ง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ 
ที่  ๐๘๙ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
         แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 
 

 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารและ
พัฒนา และเพื่อใช้เป็นทิศทางในการขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ซึ่งให้มี
ประสิทธิภาพใน ๕ ปี ข้างหน้า ดังนั ้นเพื ่อให้การจัดทำโครการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์   จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน 
นายปรีชา    จันทรประดิษฐ์   ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชา   ปัญญาไข   รองประธานกรรมการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณา  พิทักษ์ศานต์   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  เลาหบรรจง   กรรมการ 
อาจารย์ ดร.กานตินุช   สถิรมนัส   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร  โบบทอง   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  กาญจนประดิษฐ์  กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กองเกียรติ เชยชม    กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์  ฤทธิ์เนื่อง   กรรมการ 
อาจารย์ ดร..ภานุ   ศรีวิสุทธิ์   กรรมการ 
อาจารย์ ดร.ปรียาณัฐ   บัวทองจันทร์   กรรมการและเลขานุการ  
อาจารย์ปิยธิดา    ปาลรังษี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ วางแผน ทบทวนยุทธศาสตร์ กำหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เพื่อให้การดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งอำนวยความสะดวก แก้ไขบัญหาต่าง  ๆ ที่เกิดขึ ้นจากการดำเนินงานของ
คณะกรรมการดำเนินงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
 

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  กาญจนประดิษฐ์  ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณา   พิทักษ์ศานต์  กรรมการ 

/อาจารย์ ดร.พีระพงศ์…. 
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อาจารย์ ดร.พีระพงศ์    หนูพยันต์  กรรมการ 
อาจารย์กมลวรร    พุดแก้ว   กรรมการ 
อาจารย์วิกรม     พันธุ์เล่ง   กรรมการ 
อาจารย์กฤตยา     ศุภมิตร   กรรมการ 
อาจารย์ปุณณวัช   ปั้นจาด   กรรมการ 
อาจารย์ศิรินภา    จิตต์อารีย์  กรรมการ 
อาจารย์สินีนุช    โสฬส   กรรมการ 
อาจารย์เฉลิมวิชญ์   กุลศิริ   กรรมการ 
นางสาวศิถี    สนธิศิริกฤตย์  กรรมการ 
นางสาวณัฐฐิตา     นาควานิช  กรรมการ 

คณะศิลปศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.วิเชียร   โบบทอง   ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สลักเกียรติ   ชุมพรพันธ์  กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา   เลาหบรรจง  กรรมการ 
อาจารย์ ดร.ปรียาณัฐ    บัวทองจันทร์  กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์   ฤทธิ์เนื่อง  กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัศนี   ช่วยการ ซอลิฮี  กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา   อุทุมภา   กรรมการ 
นางสาวเกษร     สุขโหตุ   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา   ศักดิ์แก้ว  กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารภี   ไตรวงศ์   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์   อุกฤษณ์   กรรมการ 
อาจารย์เกษม     ช่างสนั่น   กรรมการ 
อาจารย์อุมาพร     แต่งเกลี้ยง  กรรมการ 
อาจารย์กษิดิ์เดช    ตรีทอง   กรรมการ 
อาจารย์ปิยธิดา    ปาลรังษี   กรรมการ 
อาจารย์ต่อสกุล    สกุลสิริชาติ  กรรมการ 
นางวราลี     มันเล็ก   กรรมการ 
นางสาวสุดา     บุญเกิด   กรรมการ 

คณะศึกษาศาสตร์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องเกียรติ เชยชม   ประธานกรรมการ 

อาจารย์ ดร.ภานุ    ศรีวิสุทธิ์   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชา   ปัญญาไข  กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รายาศิต  เต็งกูสุลัยมาน  กรรมการ 
อาจารย์ ดร.กานตินุช    สถิรมนัส  กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยานี    สังข์ศรีอินทร์  กรรมการ 
ส.อ.สุรชัย     แซ่ด่าน   กรรมการ 
อาจารย์สุมน     เกลาฉีด   กรรมการ 

/อาจารย์สุธน….   
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อาจารย์สุธน    เพ็ชรนิล   กรรมการ 
อาจารย์กู้เกียรติ     บุญมี   กรรมการ 
อาจารย์วรรณา    นิ่มวุ่น   กรรมการ 
อาจารย์นฤมล     หวานดี   กรรมการ 
นายสมพงค ์    แก้วเวหา  กรรมการ 
นายบรรจบ     รัตนามาศ  กรรมการ 
อาจารย์จิตราภรณ์    รัตนแก้ว   กรรมการ 

  
นางสาวสุดารัตน์   ชูลีรักษ์   กรรมการ 

มีหน้าที ่วิเคราะห์ SWOT ทบทวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และกลยุทธ์ทางการเงิน รวมถึงการวิเคราะห์ 
ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการบระจำปี ประจำบึงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

๒.๑. คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร 
อาจารย์ ดร.ปรียาณัฐ  บัวทองจันทร์   หัวหน้า 
อาจารย์ปิยธิดา    ปาลรังษี   ผู้ช่วย 
นางสาวจุรีรัตน์     มัฎฐารักษ์  ผู้ช่วย 
นางสาวกลิ่นผกา    กลิ่นจันทร์  ผู้ช่วย 
นางสาวอรทัย    ต้นสีนนท์   ผู้ช่วย 

มีหน้าที ่จัดพิมพ์เอกสาร สื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงการ 
 
๒.๒. คุณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชา  ปัญญาไข   หัวหน้า 
นายมานะ    พิมพ์จันทร์   ผู้ช่วย 
อาจารย์บรรจบ    รัตนมาศ   ผู้ช่วย 
ลูกจ้างประจำทุกคนผู้ช่วย 

มีหน้าที ่สำรวจสถานที่สำหรับใช้ในการดำเนินงานและจัดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา 
 
๒.๓. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ 

นายวินัย    มารักคิด   หัวหน้า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์ ฤทธิ์เนื่อง  ผู้ช่วย 
นายพงศธร   พันธุ์พิทย์แพทย์   ผู้ช่วย 
นายมานะ   พิมพ์จันทร์   ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามโครงการ เก็บภาพกิจกรรม จัดทำ VDO/CD และเผยแพร่ภาพทางเวปไซต์ 
 
๒.๔. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

นางเพ็ญพิชชา    แสงศรีจันทร์   หัวหน้า 
นางสาวภัทรานิษฐ์   สุทธิเศรษฐนนท์   ผู้ช่วย 
นางสาวกนกวรรณ    ศรีงาม   ผู้ช่วย 

/นางสาวลัดดาวัลย์….   
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นางสาวลัดดาวัลย์    มีรุ่งเรือง   ผู้ช่วย 
นางสาวสาวิตรี    วิชัยดิษฐ์  ผู้ช่วย 
นางสาวเมตตา    เหร่เด็น   ผู้ช่วย 
นายจักรกฤษณ์    ลาดคูบอน  ผู้ช่วย 
นางสาวอรทัย   ต้นสีนนท์   ผู้ช่วย 

มีหน้าที ่เตรียมอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือบริการเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
๒.๕. คณะกรรมการฝายเงินและบัญชี 

นางกรรณิกา   ศรีวิสุทธิ์   หัวหน้า 
นางสาวภัทราวดี   ศรีกระจ่าง   ผู้ช่วย 
นางสาวทัศน์วรรณ   กองเกิด   ผู้ช่วย 
นางสาวสุภาวดี    กองเกิด   ผู้ช่วย 

มีหน้าที ่เบิกจ่ายเงินตามโครงการ ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินและเก็บรวบรวมเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบ 
 
๒.๖. คณะกรรมการฝายพัสดุ 

นางพรฤดี    แก้วเวหา  หัวหน้า 
นางอารี    เนื้อเกลี้ยง   ผู้ช่วย 
นางสาวณัฏพร    หมุดหมัด   ผู้ช่วย 
นายลิขิต    สุวรรณะ   ผู้ช่วย 

มีหน้ที ่จัดซื้อจัดจ้างตามวงงินบประมาณในโครงการฯ และเก็บรวบรวมเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบ 
 
๓. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

อาจารย์ ดร.ปรียาณัฐ  บัวทองจันทร์   ประธาน 
อาจารย์ปิยธิดา    ปาลรังษี   กรรมการ 
นางสาวอรทัย    ต้นสีนนท์  กรรมการ 

มีหน้าที ่ออกแบบสอบถามการประเมินผลและรายงานผลการจัดทำโครงการเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
ตามลำดับชั้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
 

ทั ้งน ี ้  ให ้ผ ู ้ท ี ่ ได ้ร ับการแต ่ต ั ้ งปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี ่ตามท ี ่ ได ้ร ับมอบหมายโดยเคร ่งคร ัดและ                           
มีประสิทธิภาพ 

  
สั่ง  ณ  วันที่ ๓๐  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
  

  (นายปรีชา จันทรประดิษฐ์) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกระบี่ 
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ภาคผนวก ซ นิยามศัพท์ 

 การกีฬา หมายถึง การกระทำหรือการดำเนินการใดที่เก่ียวกับกีฬา 

 กีฬาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาที่ใช้ทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้ เจตคติ และทักษะกีฬา ทำให้สามารถเล่นกีฬาได้ และดูกีฬาเป็น โดยมุ่งพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ก่อให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และน้ำใจนักกีฬา 

 กีฬาเพื่อมวลชน หมายถึง การออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬา รวมทั้งการออกกำลังกายในการประกอบ
อาชีพหรือการออกกำลังกายในชีวิตประจำวันที่ประชาชนทุกกลุ่มรวมทั้งบุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้    
ออกกำลังกายและเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของตน เพ่ือให้มีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิต 

 กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ หมายถึง กีฬาที่มุ่งทำการแข่งขันตั้งแต่ระดับนักเรียน ระดับเยาวชน ระดับนิสิต
นักศึกษา ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ทั้งท่ีมุ่งประสงค์ต่อชัยชนะหรือผลตอบแทน 

 กีฬาอาชีพ หมายถึง กีฬาที่นักกีฬาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สามารถใช้ประกอบกิจกรรมเพ่ือหา
รายได้ในการดำรงชีวิตหรือเป็นอาชีพหลัก 

 การออกกำลังกาย หมายถึง การรกระทำใดๆ ที่มีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อสุขภาพเพ่ือ
ความสนุกสนาน และเพื่อสังคม โดยใช้กิจกรรมง่าย ๆ หรือมีกฎกติกาการแข่งขันง่ายๆ เช่น วิ่ง กระโดดเชือก      
การบริหารร่างกาย การยกน้ำหนัก แอโรบิคด๊านซ์ ว่ายน้ำ ขี่จักรยาน เกมส์ และการละเล่นพื้นฐานเมือง เป็นต้น 
รวมทั้งการออกกำลังกายในการประกอบอาชีพ และการออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน 

 กิจกรรมทางกาย หมายถึง กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายทุกชนิดที่เกิดจากการหดตัวของกล้ามเนื้อใหญ่ๆ 
ทำให้เกิดการใช้พลังงานของร่างกาย ซึ่งตรงกันข้ามกับการนั่งหรือนอน เช่น การเดินไปทำงาน การเดินขึ้น-ลงบันได 
การทำสวน การทำงานบ้าน เป็นต้น 

 นันทนาการ หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลกระทำตามสมัครใจในยามว่าง เพื ่อให้เกิดความสนุกสนาน 
เพลิดเพลินและผ่อนคลายความตึงเครียดทางร่างกายและจิตใจ 

 วิทยาศาสตร์การกีฬา หมายถึง ระบบวิชาความรู้ที่ใช้ในกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
มาตรฐาน และความสามารถนักกีฬา และหมายรวมถึง สรีรวิทยาการกีฬา ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา จิตวิทยาการ
กีฬา โภชนาการการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา และเทคโนโลยีการกีฬา 

 อุตสาหกรรมการกีฬา หมายความว่า กลุ่มของตลาดที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ และบริการด้านการกีฬา 
การออกกำลังกาย และนันทนาการ ซึ่งสามารถจะจัดให้อยู่ในรูปแบบของกิจกรรม สินค้า บริการ บุคลากร สถานที่ 
ตลอดทั้งแนวคิดที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจอุปกรณ์กีฬา ธุรกิจเพื่อการบริการ ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร อาหารเสริม
และเครื่องดื่ม ธุรกิจกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ รวมถึงสถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ 

 ศาสตร์การกีฬา หมายถึง องค์ความรู้ที่ครอบคลุมด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ   
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาศาสตร์สุขภาพ บริหารจัดการกีฬา อุตสาหกรรมการกีฬา      
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

บุคลากรทางการกีฬา หมายถึง ครู และอาจารย์ของสถาบันการพลศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ      
ด้านผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬา  
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2. ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของ 
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบี ่

 

3. ประชุมทบทวนผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  
และกำหนดวสิัยทัศน์, พนัธกิจ, ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบี่ 

4. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วทิยาเขตกระบี ่
พ.ศ.2563 - 2566 

5. ประชุมประชาพจิารณ์ร่างยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบี่  
พ.ศ.2563 - 2566 

6. นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชาพิจารณ์มาปรบัปรุงร่างยุทธศาสตร์ฯ 

 

7. นำเสนอร่างยุทธศาสตร์ฯ ต่อที่ประชุม 
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบี่  

เพื่อพิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

1. จัดทำคำสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกระบี่          
พ.ศ.2563-2566 

 

8. จัดพิมพ์รูปเล่ม เผยแพร่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วทิยาเขตกระบี่  
พ.ศ.2563-2566 
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