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ตามท่ี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห�งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา ได�ปรับระบบการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช�องค+ประกอบคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จํานวน 5  องค+ประกอบ ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค+กรมหาชน) เป2น
มาตรฐานและแนวทางในการดําเนินงาน ต้ังแต�ป4การศึกษา ๒๕๕๓ เป2นต�นมา  อันสนองต�อหลักการการอุดมศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป4 
ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) นั้น มหาวิทยาลัยจึงได�มีการทบทวนระบบและกลไกการดําเนินงานต�างๆ         
ตามองค+ประกอบคุณภาพ โดยมีการประชุมและมอบหมายให�ผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องในการวางแผนการดําเนินงาน 
วิเคราะห+และสังเคราะห+ข�อมูลเก่ียวกับกฎ ระเบียบ ข�อบังคับ แนวปฏิบัติ ข้ันตอน รูปแบบการดําเนินงาน จัดการ
ความรู�ในแต�ละระบบ และพัฒนาเป2นชุดคู�มือการดําเนินงานตามองค+ประกอบคุณภาพ 5 เรื่อง ซ่ึงสอดคล�องกับ
สภาพปDจจุบันของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห�งชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ กระแสการเปลี่ยนแปลงของประเทศและโลก 
และอํานวยความสะดวกให�กับบุคลากรสามารถนําไปสู�การปฏิบัติได�ในแนวทางเดียวกัน อันจะส�งผลต�อการบริหาร 
จัดการศึกษาท่ีมีเอกภาพ คุณภาพ และประสิทธิภาพอย�างต�อเนื่องและยั่งยืนต�อไป 
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① - ⑩ 
 
 
 
 

การดําเนินงาน (Do)  ข้ันตอนท่ี 2 
 ⑪ 

  
การติดตามผลการดําเนินงาน (Check)  ข้ันตอนท่ี 3 

⑫ 

 

 
 

ข้ันตอนท่ี 4 การนําข4อเสนอแนะไปปรับปรุงการดําเนินงาน (Action)  
 

⑬  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาเขต  
1. ประกาศนโยบายและทิศทางการพัฒนาวิทยาเขต 
2. ทบทวนยุทธศาสตร�  
3. ถ+ายทอดเปQาหมาย ตัวช้ีวัด และแนวทางการดําเนินงานไปสู+การปฏิบัติให2เปSนไปในทิศทางเดียวกัน 
4. จัดทําแผนปฏบิัติราชการประจําปF 

ยุทธศาสตร�มหาวิทยาลัยการกีฬาแห�งชาต ิพ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบบัทบทวน) ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2563 

กลุ+มนโยบายและแผน ติดตามผลการดําเนินงานรายงานต+อรองอธิการบดีและเสนอต+อคณะกรรมการวิทยาเขต เพือ่พิจารณา 

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปF 
 

นําข2อเสนอแนะไปปรับปรุงแก2ไขเพื่อวางแผนพัฒนายุทธศาสตร�ต+อไป 
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ภาคผนวก ก แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร�ของวิทยาเขต 
 
 

ข้ันตอนการดําเนินงาน หน�วยงานรับผิดชอบ 
1. ประกาศนโยบายและทิศทางการพัฒนาวิทยาเขต กลุ+มนโยบายและแผน 
2. จัดทําคําสั่งแต+งต้ังคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร�วิทยาเขต 
3. ประชุมคณะกรรมการฯ ดําเนินการวิเคราะห�สภาพแวดล2อมภายในและภายนอก      
   (SWOT Analysis) 
4. ประชุมคณะกรรมการฯ ทบทวนยุทธศาสตร� 
5. นําเสนอยุทธศาสตร�ต+อคณะกรรมการวิทยาเขต เพ่ือพิจารณา 
6 เผยแพร+ยุทธศาสตร�ฯ 
7. ประชุมบุคลากรเพ่ือถ+ายทอดเปQาหมาย ตัวชี้วัดและแนวทางการดําเนินงานไปสู+การ    
   ปฏิบัติให2เปSนไปในทิศทางเดียวกัน 
8. จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปF 
9. นําเสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปFต+อคณะกรรมการวิทยาเขต 
10. เผยแพร+แผนปฏิบัติราชการประจําปF 
11. ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปF 
12. ติดตามผลการดําเนินงานรายงานต+อรองอธิการบดีและเสนอต+อคณะกรรมการ  
     วิทยาเขต เพ่ือพิจารณา 
13. นําข2อเสนอแนะของคณะกรรมการวิทยาเขต ไปปรับปรุงแก2ไขเพ่ือวางแผนพัฒนา     
     ยุทธศาสตร�ต+อไป    
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ภาคผนวก ข ระบบและกลไกการพัฒนายุทธศาสตร�ของคณะ  
 

ข้ันตอนท่ี 1 การวางแผนการดําเนินงาน (Plan)  
          

   

            
 

 

 

①-⑩ 
 
 
 
 
 

การดําเนินงาน (Do)  ข้ันตอนท่ี 2 
 ⑪ 

  
 

การติดตามผลการดําเนินงาน (Check)  ข้ันตอนท่ี 3 

⑫ 

 

 
 

ข้ันตอนท่ี 4 การนําข4อเสนอแนะไปปรับปรุงการดําเนินงาน (Action)  
 

⑬  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะ (วิทยาเขต) 
1. ประกาศนโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะ 
2. ทบทวนยุทธศาสตร�  
3. ถ+ายทอดเปQาหมาย ตัวช้ีวัด และแนวทางการดําเนินงานไปสู+การปฏิบัติให2เปSนไปในทิศทางเดียวกัน 
4. จัดทําแผนปฏบิัติราชการประจําปF 

งานแผนและงบประมาณ ติดตามผลการดําเนินงาน รายงานต+อรองอธิการบดีและเสนอต+อคณะกรรมการวิทยาเขต เพือ่พิจารณา 

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปF 
 

นําข2อเสนอแนะไปปรับปรุงแก2ไขเพื่อวางแผนพัฒนายุทธศาสตร�ต+อไป 

ยุทธศาสตร�มหาวิทยาลัยการกีฬาแห�งชาต ิพ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบบัทบทวน) ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร�มหาวิทยาลัยการกีฬาแห�งชาต ิวิทยาเขต...  
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบบัทบทวน) ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร�คณะ...มหาวิทยาลยัการกีฬาแห�งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 
(ฉบับทบทวน) ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร�ของคณะ  
 

ข้ันตอนการดําเนินงาน หน�วยงานรับผิดชอบ 
1. ประกาศนโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะ งานแผนและ 

งบประมาณ 2. จัดทําคําสั่งแต+งต้ังคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร�คณะ 
3. ประชุมคณะกรรมการฯ ดําเนินการวิเคราะห�สภาพแวดล2อมภายในและภายนอก     
   (SWOT Analysis) 
4. ประชุมคณะกรรมการฯ ทบทวนยุทธศาสตร� 
5. นําเสนอยุทธศาสตร�ต+อคณะกรรมการวิทยาเขต เพ่ือพิจารณา 
6 เผยแพร+ยุทธศาสตร�ฯ 
7. ประชุมบุคลากรเพ่ือถ+ายทอดเปQาหมาย ตัวชี้วัดและแนวทางการดําเนินงานไปสู+การ    
   ปฏิบัติให2เปSนไปในทิศทางเดียวกัน 
8. จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปF 
9. นําเสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปFต+อคณะกรรมการวิทยาเขต 
10. เผยแพร+แผนปฏิบัติราชการประจําปF 
11. ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปF 
12. ติดตามผลการดําเนินงานรายงานต+อรองอธิการบดีและเสนอต+อคณะกรรมการ  
     วิทยาเขต เพ่ือพิจารณา 
13. นําข2อเสนอแนะของคณะกรรมการวิทยาเขต ไปปรับปรุงแก2ไขเพ่ือวางแผนพัฒนา     
     ยุทธศาสตร�ต+อไป    
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ภาคผนวก ค ข้ันตอนการทบทวนยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห�งชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. ประชุมคณะกรรมการฯ ดําเนินการวิเคราะห�สภาพแวดล2อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  
เพ่ือจัดทํายุทธศาสตร�  

8. เผยแพร+แผนปฏิบัติราชการประจําปF 

3. นําเสนอยุทธศาสตร�ต+อสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณา 

9. ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปF 
 

10. ติดตามผลการดําเนินงานรายงานต+ออธิการบดีและเสนอต+อสภามหาวิทยาลยั เพ่ือพิจารณา 

1. จัดทําคําสั่งแต+งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร�ฯ 
 

ไม+เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

11. นําข2อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุง แก2ไขเพ่ือวางแผนพัฒนายุทธศาสตร�ต+อไป    

4. เผยแพร+ยุทธศาสตร�ฯ 

7. นําเสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปF                   
ต+อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา 

 

ไม+เห็นชอบ 

  เห็นชอบ 

5. ประชุมผู2บริหารเพ่ือถ+ายทอดเปQาหมาย ตัวช้ีวัด และแนวทางการดําเนินงานไปสู+การปฏิบัติ                  
ให2เปSนไปในทิศทางเดียวกัน 

 

6. จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปF 
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การดําเนินงาน การทบทวนยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห�งชาติ 
ระยะเวลา ขั้นตอน การปฏิบัต ิ หน�วยงานรับผิดชอบ 
กรกฎาคม 1. จัดทําคําสั่งแต+งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร�ฯ      

    
1.1 จัดทําคําสั่งแต+งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร�มหาวิทยาลัยการกีฬาแห+งชาติ     
     พ.ศ. ... - ... ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. ... 
1.2 แจ2งคําสั่งไปยังคณะกรรมการฯ  
1.3 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกําหนดระบบและกลไกการดาํเนินงานการพัฒนา  
     ยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลยั  

กองนโยบายและแผน 
 

กรกฎาคม 2. ประชุมคณะกรรมการฯ ดําเนินการวิเคราะห�
สภาพแวดล2อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  

    เพื่อจัดทํายุทธศาสตร�  
 

2.1 ส+งแบบฟอร�มสําหรับการวิเคราะห�สภาพแวดล2อมภายในและภายนอก     
     (SWOT Analysis) ของมหาวิทยาลัยให2หน+วยงานในสังกัดมีส+วนร+วมดําเนินการ      

ทั้งส+วนกลาง วิทยาเขต และโรงเรยีนกีฬา  
2.2 วิเคราะห�และรวบรวมผลการวิเคราะห�สภาพแวดล2อมภายในและภายนอก 
     (SWOT Analysis) ของมหาวิทยาลัย 
2.3 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดทํายุทธศาสตร� 

สิงหาคม 3. นําเสนอยุทธศาสตร�ต+อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา นําเสนอยุทธศาสตร�ต+อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 
4. เผยแพร+ยุทธศาสตร� แจ2งและเผยแพร+ยุทธศาสตร�ไปยังหน+วยงานในสังกัดและเผยแพร+ข2อมูลทางเว็บไซต� 
5. ประชุมผู2บริหารเพื่อถ+ายทอดเปQาหมาย ตัวชี้วัด และ         
   แนวทางการดําเนินงานไปสู+การปฏิบัติให2เปSนไป 
   ในทิศทางเดียวกัน 

ประชุมผู2บริหารเพื่อถ+ายทอดเปQาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการดําเนินงานไปสู+การ
ปฏิบัติให2เปSนไปในทิศทางเดียวกัน 

กันยายน 6. จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปF 
 

6.1 จัดทําคําสั่งแต+งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปF 
6.2 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปF 

กันยายน 7. นําเสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปFต+อสภามหาวิทยาลยั    
    เพื่อพิจารณา 

นําเสนอแผนปฏิบัตริาชการประจําปFต+อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 

กันยายน 8. เผยแพร+ปฏิบัติราชการประจําปF เผยแพร+แผนปฏบิัติราชการประจําปF 
 
 

ระยะเวลา ขั้นตอน การปฏิบัต ิ หน�วยงานรับผิดชอบ 
ตุลาคม – 
กันยายน 

9. ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปF 
 

9.1 ผู2รับผิดชอบขออนุมัตดิําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปF 
9.2 ผู2รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดําเนินงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ ภายใน 15 วัน 
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ของปFถัดไป 
ครั้งที่ 1 

เดือนเมษายน 
(รอบ 6 เดือน) 

ครั้งที่ 2 
เดือนตุลาคม 
(รอบ 12) 

10. ติดตามผลการดําเนินงาน รายงานต+ออธิการบดี และ       
   เสนอต+อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 
 

กองนโยบายและแผน ติดตามและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอต+ออธิการบดีและ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา  

- ครั้งที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจําปF
งบประมาณ พ.ศ. ... (1 ตุลาคม ... – 31 มีนาคม ...) 

- ครั้งที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจําปF
งบประมาณ พ.ศ. ... (1 ตุลาคม ... – 30 กันยายน ...) 

สิงหาคม 
ของปFถัดไป 

11.. นําข2อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุง แก2ไข     
     เพื่อวางแผนพัฒนายุทธศาสตร�ต+อไป    

11.1 จัดทําคําสั่งแต+งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร�มหาวิทยาลัยการกีฬาแห+งชาติ    
       พ.ศ. ... – ... ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. ...  
11.2 ประชุมคณะกรรมการฯ ทบทวนยุทธศาสตร�โดยนําข2อเสนอแนะของ                    
       สภามหาวิทยาลัยไปปรับปรงุแก2ไขเพื่อวางแผนพัฒนายุทธศาสตร�  
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ภาคผนวก ง ข้ันตอนการทบทวนยุทธศาสตร�ของวิทยาเขต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. ประชุมคณะกรรมการฯ ดําเนินการวิเคราะห�สภาพแวดล2อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  
เพ่ือจัดทํายุทธศาสตร�  

8. เผยแพร+แผนปฏิบัติราชการประจําปF 

3. นําเสนอยุทธศาสตร�ต+อคณะกรรมการวิทยาเขต 
เพ่ือพิจารณา 

9. ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปF 
 

10. ติดตามผลการดําเนินงานรายงานต+อรองอธิการบดีและเสนอต+อคณะกรรมการวิทยาเขต เพ่ือพิจารณา 

1. จัดทําคําสั่งแต+งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร�...(ระบุช่ือหน+วยงาน)... 
 

ไม+เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

11. นําข2อเสนอแนะของคณะกรรมการวิทยาเขตไปปรับปรุง แก2ไขเพ่ือวางแผนพัฒนา 
ยุทธศาสตร�ต+อไป    

4. เผยแพร+ยุทธศาสตร�ฯ 

7. นําเสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปF                   
ต+อคณะกรรมการวิทยาเขต เพ่ือพิจารณา 

 

ไม+เห็นชอบ 

  เห็นชอบ 

5. ประชุมบุคลากรเพ่ือถ+ายทอดเปQาหมาย ตัวช้ีวัด และแนวทางการดําเนินงานไปสู+การปฏิบัติ                  
ให2เปSนไปในทิศทางเดียวกัน 

 

6. จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปF 
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การดําเนินงาน การทบทวนยุทธศาสตร�ของวิทยาเขต 
ระยะเวลา ขั้นตอน การปฏิบัต ิ หน�วยงานรับผิดชอบ 
กรกฎาคม 1. จัดทําคําสั่งแต+งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร�ฯ      

    
1.1 จัดทําคําสั่งแต+งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร�มหาวิทยาลัยการกีฬาแห+งชาติ     
     วิทยาเขต... พ.ศ. ... - ... ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. ... 
1.2 แจ2งคําสั่งไปยังคณะกรรมการฯ  
1.3 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกําหนดระบบและกลไกการดาํเนินงานการพัฒนา  
     ยุทธศาสตร�ของวิทยาเขต  

กลุ+มนโยบายและแผน 

กรกฎาคม 2. ประชุมคณะกรรมการฯ ดําเนินการวิเคราะห�
สภาพแวดล2อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  

    เพื่อจัดทํายุทธศาสตร�  
 

2.1 ส+งแบบฟอร�มสําหรับการวิเคราะห�สภาพแวดล2อมภายในและภายนอก     
     (SWOT Analysis) ให2บุคลากรมีส+วนร+วมดําเนินการ  
2.2 วิเคราะห�และรวบรวมผลการวิเคราะห�สภาพแวดล2อมภายในและภายนอก 
     (SWOT Analysis) ของวิทยาเขต 
2.3 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดทํายุทธศาสตร� 

สิงหาคม 3. นําเสนอยุทธศาสตร�ต+อคณะกรรมการวิทยาเขต  
   เพื่อพิจารณา 

นําเสนอยุทธศาสตร�ต+อคณะกรรมการวิทยาเขต เพื่อพิจารณา 

4. เผยแพร+ยุทธศาสตร� เผยแพร+ข2อมลูยุทธศาสตร�ทางเว็บไซต� 
5. ประชุมบุคลากรเพื่อถ+ายทอดเปQาหมาย ตัวชี้วัด และ         
   แนวทางการดําเนินงานไปสู+การปฏิบัติให2เปSนไป 
   ในทิศทางเดียวกัน 

ประชุมบุคลากรเพื่อถ+ายทอดเปQาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการดาํเนินงานไปสู+การ
ปฏิบัติให2เปSนไปในทิศทางเดียวกัน 

กันยายน 6. จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปF 
 

6.1 จัดทําคําสั่งแต+งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปF 
6.2 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปF 

กันยายน 7. นําเสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปFต+อคณะกรรมการ  
   วิทยาเขต เพื่อพิจารณา 

นําเสนอแผนปฏิบัตริาชการประจําปFต+อคณะกรรมการวิทยาเขต เพื่อพิจารณา 

กันยายน 8. เผยแพร+ปฏิบัติราชการประจําปF เผยแพร+ข2อมลูแผนปฏิบัติราชการประจําปFทางเว็บไซต� 
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ระยะเวลา ขั้นตอน การปฏิบัต ิ หน�วยงานรับผิดชอบ 
ตุลาคม – 
กันยายน 

ของปFถัดไป 

9. ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปF 
 

9.1 ผู2รับผิดชอบขออนุมัตดิําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปF 
9.2 ผู2รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดําเนินงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ ภายใน 15 วัน 

 

ครั้งที่ 1 
เดือนเมษายน 
(รอบ 6 เดือน) 

ครั้งที่ 2 
เดือนตุลาคม 
(รอบ 12) 

10. ติดตามผลการดําเนินงาน รายงานต+อรองอธิการบดี และ      
   เสนอต+อคณะกรรมการวิทยาเขต เพื่อพิจารณา 
 

กลุ+มนโยบายและแผน ติดตามและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอต+อรองอธิการบดี
และคณะกรรมการวิทยาเขต เพื่อพิจารณา  

- ครั้งที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจําปF
งบประมาณ พ.ศ. ... (1 ตุลาคม ... – 31 มีนาคม ...) 

- ครั้งที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจําปF
งบประมาณ พ.ศ. ... (1 ตุลาคม ... – 30 กันยายน ...) 

สิงหาคม 
ของปFถัดไป 

11. นําข2อเสนอแนะของคณะกรรมการวิทยาเขต ไป  
     ปรับปรุง แก2ไขเพื่อวางแผนพัฒนายุทธศาสตร�ต+อไป    

11.1 จัดทําคําสั่งแต+งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร�มหาวิทยาลัยการกีฬาแห+งชาติ    
       วิทยาเขต... พ.ศ. ... – ... ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. ...  
11.2 ประชุมคณะกรรมการฯ ทบทวนยุทธศาสตร�โดยนําข2อเสนอแนะของ                    
       คณะกรรมการวิทยาเขต ไปปรับปรุงแก2ไขเพื่อวางแผนพัฒนายุทธศาสตร�  
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ภาคผนวก ช ข้ันตอนการทบทวนยุทธศาสตร�ของคณะ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. ประชุมคณะกรรมการฯ ดําเนินการวิเคราะห�สภาพแวดล2อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  
เพ่ือจัดทํายุทธศาสตร�คณะ  

8. เผยแพร+แผนปฏิบัติราชการประจําปF 

3. นําเสนอยุทธศาสตร�ต+อคณะกรรมการวิทยาเขต 
เพ่ือพิจารณา 

9. ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปF 
 

10. ติดตามผลการดําเนินงานรายงานต+อรองอธิการบดีและเสนอต+อคณะกรรมการวิทยาเขต เพ่ือพิจารณา 

1. จัดทําคําสั่งแต+งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร�คณะ...(ระบุช่ือหน+วยงาน)... 
 

ไม+เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

11. นําข2อเสนอแนะของคณะกรรมการวิทยาเขตไปปรับปรุง แก2ไขเพ่ือวางแผนพัฒนา 
ยุทธศาสตร�ต+อไป    

4. เผยแพร+ยุทธศาสตร�ฯ 

7. นําเสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปF                   
ต+อคณะกรรมการวิทยาเขต เพ่ือพิจารณา 

 

ไม+เห็นชอบ 

  เห็นชอบ 

5. ประชุมบุคลากรเพ่ือถ+ายทอดเปQาหมาย ตัวช้ีวัด และแนวทางการดําเนินงานไปสู+การปฏิบัติ                  
ให2เปSนไปในทิศทางเดียวกัน 

 

6. จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปF 
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การดําเนินงาน การทบทวนยุทธศาสตร�ของคณะ 
ระยะเวลา ขั้นตอน การปฏิบัต ิ หน�วยงานรับผิดชอบ 
กรกฎาคม 1. จัดทําคําสั่งแต+งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร�ฯ      

    
1.1 จัดทําคําสั่งแต+งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร�คณะ...มหาวิทยาลัยการกีฬา  
     แห+งชาติวิทยาเขต... พ.ศ. ... - ... ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. ... 
1.2 แจ2งคําสั่งไปยังคณะกรรมการฯ  
1.3 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกําหนดระบบและกลไกการดาํเนินงานการพัฒนา  
     ยุทธศาสตร�ของคณะ  

งานแผนและ
งบประมาณ 

กรกฎาคม 2. ประชุมคณะกรรมการฯ ดําเนินการวิเคราะห�
สภาพแวดล2อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  

    เพื่อจัดทํายุทธศาสตร�  
 

2.1 ส+งแบบฟอร�มสําหรับการวิเคราะห�สภาพแวดล2อมภายในและภายนอก     
     (SWOT Analysis) ให2บุคลากรมีส+วนร+วมดําเนินการ  
2.2 วิเคราะห�และรวบรวมผลการวิเคราะห�สภาพแวดล2อมภายในและภายนอก 
     (SWOT Analysis) ของคณะ 
2.3 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดทํายุทธศาสตร� 

สิงหาคม 3. นําเสนอยุทธศาสตร�ต+อคณะกรรมการวิทยาเขต  
   เพื่อพิจารณา 

นําเสนอยุทธศาสตร�ต+อคณะกรรมการวิทยาเขต เพื่อพิจารณา 

4. เผยแพร+ยุทธศาสตร� เผยแพร+ข2อมลูยุทธศาสตร�ทางเว็บไซต� 
5. ประชุมบุคลากรเพื่อถ+ายทอดเปQาหมาย ตัวชี้วัด และ         
   แนวทางการดําเนินงานไปสู+การปฏิบัติให2เปSนไป 
   ในทิศทางเดียวกัน 

ประชุมบุคลากรเพื่อถ+ายทอดเปQาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการดาํเนินงานไปสู+การ
ปฏิบัติให2เปSนไปในทิศทางเดียวกัน 

กันยายน 6. จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปF 
 

6.1 จัดทําคําสั่งแต+งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปF 
6.2 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปF 

กันยายน 7. นําเสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปFต+อคณะกรรมการ  
   วิทยาเขต เพื่อพิจารณา 

นําเสนอแผนปฏิบัตริาชการประจําปFต+อคณะกรรมการวิทยาเขต เพื่อพิจารณา 

กันยายน 8. เผยแพร+ปฏิบัติราชการประจําปF เผยแพร+ข2อมลูแผนปฏิบัติราชการประจําปFทางเว็บไซต� 
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ระยะเวลา ขั้นตอน การปฏิบัต ิ หน�วยงานรับผิดชอบ 
ตุลาคม – 
กันยายน 

ของปFถัดไป 

9. ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปF 
 

9.1 ผู2รับผิดชอบขออนุมัตดิําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปF 
9.2 ผู2รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดําเนินงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ ภายใน 15 วัน 

 

ครั้งที่ 1 
เดือนเมษายน 
(รอบ 6 เดือน) 

ครั้งที่ 2 
เดือนตุลาคม 
(รอบ 12) 

10. ติดตามผลการดําเนินงาน รายงานต+อรองอธิการบดี และ      
     เสนอต+อคณะกรรมการวิทยาเขต เพื่อพิจารณา 
 

กลุ+มบริหารทั่วไป งานแผนและงบประมาณ ติดตามและจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
เสนอต+อรองอธิการบดีและคณะกรรมการวิทยาเขต เพื่อพิจารณา  

- ครั้งที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจําปF
งบประมาณ พ.ศ. ... (1 ตุลาคม ... – 31 มีนาคม ...) 

- ครั้งที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจําปF
งบประมาณ พ.ศ. ... (1 ตุลาคม ... – 30 กันยายน ...) 

สิงหาคม 
ของปFถัดไป 

11. นําข2อเสนอแนะของคณะกรรมการวิทยาเขต ไป  
     ปรับปรุง แก2ไขเพื่อวางแผนพัฒนายุทธศาสตร�ต+อไป    

11.1 จัดทําคําสั่งแต+งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร�คณะ...มหาวิทยาลัยการกีฬา  
       แห+งชาติวิทยาเขต... พ.ศ. ... – ... ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. ...  
11.2 ประชุมคณะกรรมการฯ ทบทวนยุทธศาสตร�โดยนําข2อเสนอแนะของ                    
       คณะกรรมการวิทยาเขต ไปปรับปรุงแก2ไขเพื่อวางแผนพัฒนายุทธศาสตร�  
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ภาคผนวก ฉ แบบฟอร�มวิเคราะห�สภาพแวดล4อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

 
แบบวิเคราะห�สภาพแวดล4อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  

หน�วยงาน ................................................... 
 

ปPจจัยภายใน (Internal factors) 
7-S 

Framework 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ�อน (Weaknesses) 

โครงสร2าง 
(Structure) 

 
 
 

1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 

1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 

ทักษะในการ
ทํางาน (Skill) 

 
 
 

1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 

1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 
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ปPจจัยภายใน (Internal factors) 
7-S 

Framework 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ�อน (Weaknesses) 

บุคลากร 
(Staff) 

 
 
 
 
 

1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 

1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 

ค+านิยม 
(Share-
values) 

 
 
 

1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 

1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 

ระบบ 
(System) 

 
 
 

1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 

1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 
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ปPจจัยภายใน (Internal factors) 
7-S 

Framework 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ�อน (Weaknesses) 

รูปแบบการ
ทํางาน (Style) 

 
 
 

1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 

1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 

กลยุทธ� 
(Strategy) 

 
 
 

1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 

1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 
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ปPจจัยภายใน (Internal factors) 
พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

การกีฬา
แห�งชาติ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ�อน (Weaknesses) 

1.การจัดการ
เรียนการสอน 

1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 

1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 

2.การวิจัย 1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 

1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 

3.การบริการ
ทางวิชาการ  
แก+สังคม 

1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 

1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 
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ปPจจัยภายใน (Internal factors) 
พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

การกีฬา
แห�งชาติ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ�อน (Weaknesses) 

4.การ
ทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
การละเล+น
พื้นบ2านและ
กีฬาไทย 

1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 

1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 

5.การส+งเสริม
และพัฒนา
นักเรียนและ
นักศึกษาให2มี
ศักยภาพด2าน
การกีฬาสูงสุด
ของแต+ละ
บุคคล  

1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 

1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 



22 
 

 
 
 

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

1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 

1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 

1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 

สังคม (Social) 1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 

1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 
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ปPจจัยภายนอก (External factors) 
PESTLE โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
เทคโนโลยี 

(Technology) 
1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 

1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 

กฎหมาย (Legal) 1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 

1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 

สิ่งแวดล2อม 
(Environment) 

1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 

1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 
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ปPจจัยภายนอก (External factors) 
พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

การกีฬา
แห�งชาติ 

โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1.การจัดการ
เรียนการสอน 

1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 

1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 

2.การวิจัย 1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 

1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 

3.การบริการ
ทางวิชาการ 
แก+สังคม 

1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 

1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 
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ปPจจัยภายนอก (External factors) 
พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

การกีฬา
แห�งชาติ 

โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

4.การ
ทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
การละเล+น
พื้นบ2านและ
กีฬาไทย 

1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 

1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 

5.การส+งเสริม
และพัฒนา
นักเรียนและ
นักศึกษาให2มี
ศักยภาพด2าน
การกีฬาสูงสุด
ของแต+ละ
บุคคล 

1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 

1. ........................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 
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ข้ันตอนการวิเคราะห�สภาพแวดล4อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

1. ศึกษากรอบแนวคิดและความหมายของการวิเคราะห�สภาพแวดล4อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
 การวิเคราะห�สภาพแวดล2อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) หมายถึง การสํารวจตรวจสอบสภาพภาย       
ในองค�กรและสภาพแวดล2อมภายนอก เปSนส+วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร� เพ่ือให2ยุทธศาสตร�นั้น ได2ใช2
ประโยชน�จากสิ่งท่ีมีอยู+และแก2ปjญหาท่ีไม+พึงประสงค� โดยอาศัยท้ังปjจจัยภายในและภายนอกมาเปSนฐานคิดสําหรับกําหนด
ยุทธศาสตร� การวิเคราะห�สภาพแวดล2อมภายในและภายนอก ต2องคํานึงถึงปjจจัยภายในและภายนอก ดังนี้ 
 

 การวิเคราะห�สภาพแวดล4อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
1. ปPจจัยภายใน (Internal factors) วิเคราะห�
โดยใช2กรอบแนวคิด (McKinsey 7-S Framework) 
ประกอบด2วย 
         � โครงสร2าง (Structure)   
         � ทักษะในการทํางาน (Skill) 
         � บุคลากร (Staff)         
         � ค+านิยมร+วม (Share-values) 
         � ระบบ (System)          
         � รูปแบบการทํางาน (Style) 
         � กลยุทธ� (Strategy) 

S = จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง ปjจจัยและสถานการณ�ภายใน
ของหน+วยงานท่ีเปSนบวกซ่ึงหน+วยงานสามารถนํามาใช2เปSน
ประโยชน�ในการทํางานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค� หรือ หมายถึง     
การดําเนินงานภายในของหน+วยงานท่ีทําได2ดี 
W = จุดอ�อน (Weaknesses) หมายถึง ปjจจัยและสถานการณ�
ภายในของหน+วยงานท่ีเปSนลบและด2อยความสามารถ ซ่ึงหน+วยงาน
ไม+สามารถนํามาใช2เปSนประโยชน�ในการทํางานเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค� หรือ หมายถึง การดําเนินงานภายในของหน+วยงานท่ี
ทําได2ไม+ดี 

2. ปPจจัยภายนอก (External factors) วิเคราะห�
โดยใช2กรอบแนวคิด PESTLE ประกอบด2วย  
         � การเมือง (Politics)     
         � เศรษฐกิจ (Economic) 
         � สังคม (Social)           
         � เทคโนโลยี (Technology) 
         � กฎหมาย (Legal)        
         � สิ่งแวดล2อม (Environment) 
 

O = โอกาส (Opportunities) หมายถึง ปjจจัยและสถานการณ�
ภายนอกท่ีเอ้ืออํานวยต+อการทํางานของหน+วยงานในการบรรลุ
วัตถุประสงค� หรือ หมายถึง สภาพแวดล2อมภายนอกท่ีเปSน
ประโยชน�ต+อการดําเนินงานของหน+วยงาน 
T = อุปสรรค (Threats) หมายถึง ปjจจัยและสถานการณ�
ภายนอกท่ี ขัดขวางการ ทํางานของหน+ วยงานไม+ ให2บรรลุ
วัตถุประสงค� หรือ หมายถึง สภาพแวดล2อมภายนอกท่ีเปSน
อุปสรรคต+อการดําเนินงานของหน+วยงาน 

หมายเหตุ นอกจากนี้ สามารถเพ่ิมเติมประเด็นในการวิเคราะห�ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห+งชาติ คือ การจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก+สังคม การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล+นพ้ืนบ2านและกีฬาไทย การ
ส+งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให2มีศักยภาพด2านกีฬาสูงสุดของแต+ละบุคคล  
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2. วิเคราะห�และรวบรวมผลการวิเคราะห�สภาพแวดล4อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของหน�วยงาน  

ดําเนินการวิเคราะห�สภาพแวดล2อมภายในและภายนอกของหน+วยงาน จากการมีส+วนร+วมของบุคลากรในสังกัด   
ตามแบบฟอร�ม  
3. สรุปผลการวิเคราะห�สภาพแวดล4อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของหน�วยงาน  

3.1 วิเคราะห�และรวบรวมผลการวิเคราะห�สภาพแวดล2อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของหน+วยงานท่ี
ได2จากแบบฟอร�ม  

3.2 ดําเนินการสรุปผลการวิเคราะห�สภาพแวดล2อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) โดยการหาค+าน้ําหนัก 
คะแนน และน้ําหนักคะแนน ตามตาราง 
 3.3 หาตําแหน+งทางยุทธศาสตร�โดยนําผลน้ําหนักคะแนน (Weighted Score) ท่ีได2จากตารางท่ี 3 ไปหาจุดสร2าง
กราฟเพ่ือระบุสถานการณ�จากการประเมินสภาพแวดล2อมของหน+วยงานตามทฤษฎีของ Albert Humphrey  

3.4 จัดทํา SWOT Matrix หรือ TOWS Matrix 
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห�ปPจจัยภายใน (Internal factor) ของหน�วยงาน 
 

แนวทางการวิเคราะห�ปPจจัยภายในของหน�วยงาน 
คอลัมน� (1) ปPจจัยภายใน (Internal factor) วิเคราะห�และรวบรวมผลการวิเคราะห�สภาพแวดล2อมภายในของ
หน+วยงานที่ได2จากแบบฟอร�ม โดยคัดเลือกและระบุปjจจัยที่สําคัญของหน+วยงานทั้ง “จุดแข็ง” และ “จุดอ+อน”  
คอลัมน� (2) ค+าน้ําหนัก (Weight) เปSนการพิจารณากําหนดค+าน้ําหนักตามความสําคัญของแต+ละปjจจัย โดยผลรวม
ของน้ําหนักปjจจัยภายในต2องเท+ากับ 1.00  
คอลัมน� (3) ค+าคะแนน (Rating) เปSนการพิจารณากําหนดค+าคะแนนตามความสําคัญของแต+ละปjจจัย โดยการ
ประเมินระดับความสําคัญของแต+ละปjจจัยว+าหน+วยงานสามารถตอบสนองปjจจัยนั้น ๆ ได2ดีมากน2อยเพียงใด  
ซึ่งระดับความสําคัญของแต+ละปjจจัยมี 5 ระดับ คือ  
 

ระดับความสําคัญ คะแนน (Rating) 
มากที่สุด 5 

มาก 4 
ปานกลาง 3 

น2อย 2 
น2อยที่สุด 1 

 
         � การประเมิน “จุดแข็ง” ให2มองมาตรฐาน (benchmark) กับคู+แข+งขัน แล2วพิจารณาว+าเมื่อเปรียบเทียบ
กับคู+แข+งขันแล2วหน+วยงานจะประเมินระดบัความสําคัญของแต+ละปjจจัยในระดับใด มากที่สดุคือ 5 คะแนน        
น2อยที่สุดคือ 1 คะแนน 
         � การประเมิน “จุดอ+อน” ต2องพิจารณาว+าหน+วยงานสามารถแก2ไขจุดอ+อนนั้น ๆ ได2ดมีากน2อยเพียงใด 
หากสามารถแก2ไขได2ดี จะมผีลประเมินระดับความสําคัญของแต+ละปjจจัยตามลําดับ มากที่สดุคือ 5 คะแนน       
น2อยที่สุดคือ 1 คะแนน  
คอลัมน� (4) ค+าน้ําหนักคะแนน (Weighted score) เปSนการนําค+าน้ําหนักในคอลัมน� (2) คูณกับค+าคะแนน           
               ในคอลัมน� (3) จะได2ค+าน้ําหนักคะแนน (Weighted score)  

ผลการวิเคราะห�ปPจจัยภายในของหน�วยงาน (IFAS) 
(1) 

ปPจจัยภายใน 
(Internal factor) 

(2) 
น้ําหนัก 

(Weight) 

(3) 
คะแนน 
(Rating) 

(4) 
น้ําหนัก 
คะแนน 

(Weighted 
Score) 

จุดแข็ง (Strengths)    
1.    
2.    
3.    
…    
    
    
    
    
รวมจุดแข็ง    
จุดอ+อน (Weaknesses)    
1.    
2.    
3.    
…    
    
    
    
    
รวมจุดอ+อน    

รวมปjจจยัภายใน 1.00   
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห�ปPจจัยภายนอก (External factor) ของหน�วยงาน  
 

แนวทางการวิเคราะห�ปPจจัยภายนอกของหน�วยงาน 
คอลัมน� (1) ปjจจัยภายนอก (External factor) วิเคราะห�และรวบรวมผลการวิเคราะห�สภาพแวดล2อมภายนอกของ
หน+วยงานที่ได2จากแบบฟอร�ม โดยคัดเลือกและระบุปjจจัยที่สําคัญของหน+วยงานทั้ง “โอกาส” และ “อุปสรรค”   
คอลัมน� (2) ค+าน้ําหนัก (Weight) เปSนการพิจารณากําหนดค+าน้ําหนักตามความสําคัญของแต+ละปjจจัย โดยผลรวม
ของน้ําหนักปjจจัยภายในต2องเท+ากับ 1.00  
คอลัมน� (3) ค+าคะแนน (Rating) เปSนการพิจารณากําหนดค+าคะแนนตามความสําคัญของแต+ละปjจจัย โดยการ
ประเมินระดับความสําคัญของแต+ละปjจจัยว+าหน+วยงานสามารถตอบสนองปjจจัยนั้น ๆ ได2ดีมากน2อยเพียงใด  
ซึ่งระดับความสําคัญของแต+ละปjจจัยมี 5 ระดับ คือ  
 

ระดับความสําคัญ คะแนน (Rating) 
มากที่สุด 5 

มาก 4 
ปานกลาง 3 

น2อย 2 
น2อยที่สุด 1 

           
          � การประเมิน “โอกาส” ให2พิจารณาปjจจัยที่หน+วยงานสามารถเข2าไป “ช+วงชิง” โอกาสเหล+านั้น       
ตามระดับความสําคัญของแต+ละปjจจัย ตามลําดับ มากที่สุดคือ 5 คะแนน น2อยที่สุดคือ 1 คะแนน  
          � การประเมิน “อุปสรรค” ให2พิจารณาปjจจัยที่หน+วยงานสามารถ “รับมือ” กับอุปสรรคนั้น ๆ ตามระดับ
ความสําคัญของแต+ละปjจจัย ตามลําดับ มากที่สุดคือ 5 คะแนน น2อยที่สุดคือ 1 คะแนน  
คอลัมน� (4) ค+าน้ําหนักคะแนน (Weighted score) เปSนการนําค+าน้ําหนักในคอลัมน� (2) คูณกับค+าคะแนน 
ในคอลัมน� (3) จะได2ค+าน้ําหนักคะแนน (Weighted score)  

 

ผลการวิเคราะห�ปPจจัยภายนอกของหน�วยงาน (EFAS) 
(1)  

ปPจจัยภายนอก 
(External factor) 

(2) 
น้ําหนัก 

(Weight) 

(3) 
คะแนน 
(Rating) 

(4) 
น้ําหนัก 
คะแนน 

(Weighted 
Score) 

โอกาส (Opportunities)    
1.    
2.    
3.    
…    
    
    
    
    
รวมโอกาส    
อุปสรรค (Threats)    
1.    
2.    
3.    
…    
    
    
    
    
รวมอุปสรรค    

รวมปjจจยัภายนอก 1.00   
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ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห�สภาพแวดล4อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของหน�วยงาน  
    จากตาราง IFAS และ EFAS ให2นําทุกปjจจัยมาเรียงลําดับตามคอลัมน� (4) ค+าน้ําหนักคะแนน (Weighted Score) โดยเรียงจากมากไปหาน2อย และกําหนด 
    สัญลักษณ� SWOT แทนเลขลําดับ เช+น S1 S2 S3 ... , W1 W2 W3 … , O1 O2 O3 … , T1 T2 T3 … เปSนต2น ตามตัวอย+าง 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการวิเคราะห�ปPจจัยภายในของหน�วยงาน (IFAS) 
(1) 

ปPจจัยภายใน 
(Internal factor) 

(2) 
น้ําหนัก 

(Weight) 

(3) 
คะแนน 
(Rating) 

(4) 
น้ําหนัก 
คะแนน 

(Weighted 
Score) 

จุดแข็ง (Strengths)    
S1  วัฒนธรรมองค�กรเน2นคุณภาพ .15 5.00 .75 
S2  ผู2บริหารระดับสูงมีประสบการณ� .05 4.20 .21 
S3  มีการบูรณาการในการทํางาน .10 3.92 .39 
… … … … 
... … … … 
... … … … 
รวมจุดแข็ง 0.38  2.36 
จุดอ+อน (Weaknesses)    
W1 บุคลากรขาดทักษะในการใช2 IT .05 2.22 .11 
W2 ระบบจัดการความรู2ยังไม+ชัดเจน .05 2.00 .10 
W3  สถานะการเงินไม+ดี .15 4.00 .60 
… … … … 
... … … … 
... … … … 
รวมจุดอ+อน 0.62  1.20 

รวมปjจจยัภายใน 1.00  3.56 
 

สรุปผลการวิเคราะห�ปPจจัยภายนอกของหน�วยงาน (EFAS) 
(1)  

ปPจจัยภายนอก 
(External factor) 

(2) 
น้ําหนัก 

(Weight) 

(3) 
คะแนน 
(Rating) 

(4) 
น้ําหนัก 
คะแนน 

(Weighted 
Score) 

โอกาส (Opportunities)    
O1 มีหน+วยงานภายนอกสนับสนุนการ
จัดการศึกษาอย+างจริงจัง 

.15 5.00 .75 

O2 มีแหล+งทุนสนับสนุนการวิจยั .05 4.20 .21 
O3 มีนโยบายสนับสนุนด2านกีฬา .10 3.92 .39 
… … … … 
... … … … 
รวมโอกาส 0.52  2.88 
อุปสรรค (Threats)    
T1 มีการแข+งขันสูง .05 2.22 .11 
T2 เศรษฐกิจตกต่ํา .05 2.00 .10 
T3 ปjญหาการเมือง .15 4.00 .60 
… … … … 
... … … … 
... … … … 
รวมอุปสรรค 0.48  1.28 

รวมปjจจยัภายนอก 1.00  4.16 
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โอกาส (Opportunity) 

จุดอ�อน (Weakness) จุดแข็ง (Strength) 

อุปสรรค (Threat) 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ�อน (Weakness) 

 

3.3 หาตําแหน�งทางยุทธศาสตร�โดยนําผลน้ําหนักคะแนน (Weighted Score) ท่ีได4จากตารางท่ี 3 ไปหา     
     จุดสร4างกราฟเพ่ือระบุสถานการณ�จากการประเมินสภาพแวดล4อมของหน�วยงานตามทฤษฎีของ       
     Albert Humphrey  

เม่ือได2ค+าน้ําหนักคะแนนของจุดแข็ง จุดอ+อน โอกาส และอุปสรรค จากการวิเคราะห�ปjจจัยภายในและ
ปjจจัยภายนอก มาสร2างกราฟ เพ่ือให2ทราบว+าหน+วยงานกําลังเผชิญสถานการณ�หรือตําแหน+งยุทธศาสตร�เช+นใด 
และภายใต2สถานการณ�หรือตําแหน+งยุทธศาสตร�นั้น หน+วยงานจะทําอย+างไร ซ่ึงโดยท่ัวไปในการวิเคราะห� 
SWOT ดังกล+าวนี้ หน+วยงานจะอยู+ในสถานการณ�อย+างใดอย+างหนึ่งใน 4 สถานการณ� ดังนี้   

1) สถานการณ�เชิงรุก (SO / จุดแข็ง-โอกาส) เปSนกลยุทธ�ท่ีเกิดจากการจับคู+ระหว+างสภาพแวดล2อม
ภายในทางบวกคือ จุดแข็ง (Strength) และสภาพแวดล2อมภายนอกทางบวกคือ โอกาส (Opportunity) ซ่ึงก็
คือการใช2จุดแข็งข2อได2เปรียบของหน+วยงานผสมกับโอกาสท่ีดีเพ่ือนํามากําหนดเปSนกลยุทธ�เชิงรุก โดยกราฟท่ีได2
มีพ้ืนท่ีมากท่ีสุดอยู+ในโซนระหว+างจุดแข็งและโอกาส ดังรูป 
 

 
 

  
 
 
 

 

  
สถานการณ�เชิงรุก 

2) สถานการณ�เชิงรับ (ST / จุดแข็ง-อุปสรรค) เปSนกลยุทธ�ท่ีเกิดจากการจับคู+ระหว+าง
สภาพแวดล2อมภายในทางบวกคือ จุดแข็ง (Strength) และสภาพแวดล2อมภายนอกทางลบ คือ อุปสรรค 
(Threat) เปSนการนําจุดแข็งข2อได2เปรียบของหน+วยงานมาปQองกันอุปสรรค ซ่ึงก็คือเปSนการใช2จุดแข็งเพ่ือ
หลีกเลี่ยงอุปสรรค โดยกราฟท่ีได2มีพ้ืนท่ีมากท่ีสุดอยู+ในโซนระหว+างจุดแข็งและอุปสรรค ดังรูป 

 

 
 

 

 
 

สถานการณ�เชิงรับ 
3) สถานการณ�เชิงปoองกัน (WT / จุดอ�อน-อุปสรรค) เปSนกลยุทธ�ท่ีเกิดจากการจับคู+ระหว+าง

สภาพแวดล2อมภายในทางลบ คือ จุดอ+อน (Weakness) และสภาพแวดล2อมภายนอกทางลบ คือ อุปสรรค 
(Threat) เปSนกลยุทธ�เพ่ือการลดจุดอ+อนและปQองกันอุปสรรค ซ่ึงมีเปQาหมายหลักคือ การหลีกเลี่ยงให2
สถานการณ�ของหน+วยงานไม+แย+ไปกว+าเดิม โดยกราฟท่ีได2มีพ้ืนท่ีมากท่ีสุดอยู+ในโซนระหว+างจุดอ+อนและ
อุปสรรค ดังรูป 

อุปสรรค (Threat) 
 

โอกาส (Opportunity) 



32 
 

จุดอ+อน (Weakness) 
 

จุดแข็ง (Strength) 

จุดอ�อน (Weakness) 

 
โอกาส  (Opportunity) 

 

 

 

 
  

 

สถานการณ�เชิงปQองกัน 

4) สถานการณ�เชิงแก4ไข (WO / จุดอ�อน-โอกาส) เปSนกลยุทธ�ท่ีเกิดจากการจับคู+ระหว+าง
สภาพแวดล2อมภายในทางลบคือ จุดอ+อน (Weakness) และสภาพแวดล2อมภายนอกทางบวก คือ โอกาส 
(Opportunity) ซ่ึงก็คือการใช2ประโยชน�จากโอกาสเพ่ือมาป|ดจุดอ+อนจุดด2อยของหน+วยงานหรือทําให2จุดอ+อน
นั้นลดลง โดยกราฟท่ีได2มีพ้ืนท่ีมากท่ีสุดอยู+ในโซนระหว+างจุดอ+อนและโอกาส ดังรูป 

 
โอกาส  (Opportunity) 

 

 

 

 

 

สถานการณ�เชิงแก2ไข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุปสรรค (Threat) 
 

จุดแข็ง (Strength) 

อุปสรรค (Threat) 
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3.4 จัดทํา SWOT Matrix หรือ TOWS Matrix 
 เปSนการนํา จุดแข็ง จุดอ+อน โอกาส และอุปสรรค ท่ีได2จากกระบวนการวิเคราะห�สภาพแวดล2อม

ภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของหน+วยงาน มาทําการจับคู+เข2าด2วยกัน ตามสถานการณ�ท้ัง 4 
รูปแบบ ดังตาราง 
 

SO 
จุดแข็ง Strength 
S1. .......................................................................... 
S2. .......................................................................... 
S3. .......................................................................... 
     ...........................................................................  
     .......................................................................... 

โอกาส Opportunity 
O1. .......................................................................... 
O2. .......................................................................... 
O3. .......................................................................... 
     ...........................................................................  
     .......................................................................... 

แนวทางการดําเนินงาน  
1. .............................................................................  
2. ............................................................................. 
3. .............................................................................     
   .............................................................................  
   ….......................................................................... 

 

 

ST 
จุดแข็ง Strength 
S1. .......................................................................... 
S2. .......................................................................... 
S3. .......................................................................... 
     ...........................................................................  
     .......................................................................... 

อุปสรรค Threat 
T1. ........................................................................... 
T2. ........................................................................... 
T3. ........................................................................... 
     ............................................................................  
    ….......................................................................... 

แนวทางการดําเนินงาน  
1. .............................................................................  
2. ............................................................................. 
3. .............................................................................     
   .............................................................................  
   ….......................................................................... 
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WO 

จุดอ�อน Weakness 
W1. ........................................................................... 
W2. ........................................................................... 
W3. ........................................................................... 
      ...........................................................................  
      ........................................................................... 

โอกาส Opportunity 
O1. .......................................................................... 
O2. .......................................................................... 
O3. .......................................................................... 
     ...........................................................................  
     .......................................................................... 

แนวทางการดําเนินงาน  
1. .............................................................................  
2. ............................................................................. 
3. .............................................................................     
   .............................................................................  
   ….......................................................................... 

 
 

WT 
จุดอ�อน Weakness 
W1. ........................................................................... 
W2. ........................................................................... 
W3. ........................................................................... 
      ..........................................................................  
      .......................................................................... 

อุปสรรค Threat 
T1. ......................................................................... 
T2. ......................................................................... 
T3. ......................................................................... 
     ........................................................................  
     ........................................................................ 

แนวทางการดําเนินงาน  
1. .............................................................................  
2. ............................................................................. 
3. .............................................................................      
   .............................................................................  
   ….......................................................................... 
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ภาคผนวก ช แบบฟอร�มยุทธศาสตร�   
 

  

 

 

 
 

ยุทธศาสตร�........(ระบุชื่อหน+วยงาน).......  
พ.ศ. ... – ... (ฉบับทบทวน)  
ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. ... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห�งชาติ 
กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา 
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คํานํา 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…
…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….……..…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…
…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….……..…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

       (......................................) 
                                                                    ..................................................... 
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บทสรุปสําหรับผู4บริหาร 

1. บทนํา  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…
…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….… 
2. สาระสําคัญของยุทธศาสตร�......(ระบุช่ือหน�วยงาน)...... พ.ศ. ... – ...  

 ปรัชญา   

“.....................................................................” 

วิสัยทัศน�  

“.....................................................................” 

  พันธกิจ 
   1. ................................................................... 

2. ................................................................... 
3. ...................................................................  
4. ................................................................... 
5. ................................................................... 

  เอกลักษณ�  

“.....................................................................” 
อัตลักษณ�  

“.....................................................................” 
  คติพจน� 
   “กยิราเจ กยิราเถนัง ทําอะไรทําจริง” 
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ค�านิยมองค�กร   
   SPORTS-U 

   S = Spirit   มีน้ําใจนักกีฬา 
  P = Professional   มีความเปSนมืออาชีพ 
  O = Opportunity มีการให2โอกาส 
  R = Responsibility  มีความรับผิดชอบ 
  T = Teamwork  มีการทํางานเปSนทีม 
  S = Smart  มีบุคลิกภาพดี 
  U = Universality  มีความเปSนสากล 

  ประเด็นยุทธศาสตร� 
   ยุทธศาสตร�ท่ี………………………………………………………………………………………………… 
   ยุทธศาสตร�ท่ี………………………………………………………………………………………………… 
   ยุทธศาสตร�ท่ี………………………………………………………………………………………………… 
   ยุทธศาสตร�ท่ี………………………………………………………………………………………………… 
   ยุทธศาสตร�ท่ี………………………………………………………………………………………………… 
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� ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ....................................................................................................   … 
� ยุทธศาสตร�ท่ี 3 ....................................................................................................   … 
� ยุทธศาสตร�ท่ี   ....................................................................................................   … 
� ยุทธศาสตร�ท่ี   ....................................................................................................   … 
 � ยุทธศาสตร�ท่ี   ....................................................................................................   …  
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ส�วนท่ี 1 บทนํา 
 

� หลักการและเหตุผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� กฎหมาย แผนพัฒนาประเทศและนโยบายท่ีเก่ียวข�อง              
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

� ประวัติความเป/นมาของ...(ระบุช่ือหน2วยงาน)...  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� ข�อมูลพ้ืนฐานของ...(ระบุช่ือหน2วยงาน)...  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� นโยบายและแนวทางการบริหารราชการ …(ระบุช่ือหน2วยงาน)... พ.ศ. ... – ...    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร:... …(ระบุช่ือหน2วยงาน)... พ.ศ. ... – ... ป;งบประมาณ พ.ศ. ... 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส�วนท่ี 2 
การวิเคราะห�สภาพแวดล4อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

� สถานการณ:และแนวโน�มท่ีส2งผลต2อการพัฒนา...(ระบุช่ือหน2วยงาน)... 
 ป>จจัยภายในท่ีส2งผลต2อการพัฒนา...(ระบุช่ือหน2วยงาน)...  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ป>จจัยภายนอกท่ีส2งผลต2อการพัฒนา...(ระบุช่ือหน2วยงาน)...  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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� สรุปผลการวิเคราะห:สภาพแวดล�อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ...(ระบุช่ือหน2วยงาน)...  
        

1. สรุปผลการวิเคราะห�ปPจจัยภายในของหน�วยงาน (IFAS) 

ปPจจัยภายใน (Internal factor) 
น้ําหนัก 

(weight) 
คะแนน 
(Rating) 

น้ําหนัก
คะแนน 

(Weighted 
score) 

จุดแข็ง (Strengths)    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

รวม จุดแข็ง (Strengths)    
จุดอ�อน (Weakness) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

รวม จุดอ+อน (Weakness)    
รวมปjจจัยภายใน 1.00   
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2. สรุปผลการวิเคราะห�ปPจจัยภายนอกของหน�วยงาน (EFAS) 

ปPจจัยภายนอก (External factor) 

น้ําหนัก 
(weight) 

คะแนน 
(Rating) 

น้ําหนัก
คะแนน 

(Weighted 
score) 

โอกาส (Opportunities)    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

รวม โอกาส (Opportunities)    
อุปสรรค (Threats)    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

รวม อุปสรรค (Threats)    
รวมปjจจัยภายนอก 1.00   
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3. ตําแหน�งทางยุทธศาสตร� 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. SWOT Matrix  
 

SO 
จุดแข็ง Strength 
S1. .......................................................................... 
S2. .......................................................................... 
S3. .......................................................................... 
     ...........................................................................  
     .......................................................................... 

โอกาส Opportunity 
O1. .......................................................................... 
O2. .......................................................................... 
O3. .......................................................................... 
     ...........................................................................  
     .......................................................................... 

แนวทางการดําเนินงาน  
1. .............................................................................  
2. ............................................................................. 
3. .............................................................................     
   .............................................................................  
   ….......................................................................... 

 
 

ST 
จุดแข็ง Strength 
S1. .......................................................................... 
S2. .......................................................................... 
S3. .......................................................................... 
     ...........................................................................  
     .......................................................................... 

อุปสรรค Threat 
T1. ........................................................................... 
T2. ........................................................................... 
T3. ........................................................................... 
     ............................................................................  
    ….......................................................................... 

แนวทางการดําเนินงาน  
1. .............................................................................  
2. ............................................................................. 
3. .............................................................................     
   .............................................................................  
   ….......................................................................... 
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WO 

จุดอ�อน Weakness 
W1. ........................................................................... 
W2. ........................................................................... 
W3. ........................................................................... 
      ...........................................................................  
      ........................................................................... 

โอกาส Opportunity 
O1. .......................................................................... 
O2. .......................................................................... 
O3. .......................................................................... 
     ...........................................................................  
     .......................................................................... 

แนวทางการดําเนินงาน  
1. .............................................................................  
2. ............................................................................. 
3. .............................................................................     
   .............................................................................  
   ….......................................................................... 

 

WT 

จุดอ�อน Weakness 
W1. 
........................................................................... 
W2. 
........................................................................... 
W3 . 
........................................................................... 
      ..........................................................................  
      .......................................................................... 

อุปสรรค Threat 
T1. ........................................................................... 
T2. ........................................................................... 
T3. ........................................................................... 
     ............................................................................  
    ….......................................................................... 

แนวทางการดําเนินงาน  
1. .............................................................................  
2. ............................................................................. 
3. .............................................................................     
   .............................................................................  
   ….......................................................................... 
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� แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร:...(ระบุชื่อหน2วยงาน)...พ.ศ. ... – ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  
 

   

พันธกิจ 

ยุทธศาสตร:  

วิสัยทัศน: : “……………………………………………………………………………………….” 

เปNาประสงค:  

กลยุทธ:  

      

      

      

ตัวชี้วัด  
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ส�วนท่ี 3  

ยุทธศาสตร�...(ระบุช่ือหน�วยงาน)... พ.ศ. ... – ...  
� ปรัชญา   

“.............................................................................................” 

� วิสัยทัศน:   

“..............................................................................................” 

� พันธกิจ 
  1. ………………………………………………………………………………… 

2. ............................................................................................  
3. ............................................................................................  
   ............................................................................................ 
   ............................................................................................ 

� เอกลักษณ:  

“...............................................................................................” 
� อัตลักษณ:  

“...............................................................................................” 
� คติพจน� 
  “กยิราเจ กยิราเถนัง ทําอะไรทําจริง” 

� ค2านิยมองค:กร 

 SPORTS-U 
 S = Spirit   มีน้ําใจนักกีฬา 

P = Professional  มีความเป2นมืออาชีพ 
O = Opportunity มีการให�โอกาส 
R = Responsibility  มีความรับผิดชอบ 
T = Teamwork  มีการทํางานเป2นทีม 
S = Smart  มีบุคลิกภาพดี 
U = Universality  มีความเป2นสากล 

� ประเด็นยุทธศาสตร:  
1. ………………………………………………………………………………… 
2. ............................................................................................  
3. ............................................................................................  
   ............................................................................................ 
   ............................................................................................ 
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ยุทธศาสตร�ที่  ...................................................................................................................................................................................................................................... 
เปoาประสงค� : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   
กลยุทธ� 
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ตัวชี้วัด หน�วยนับ 
ค�าเปoาหมาย  

หน�วยงานรับผิดชอบ 
(พ.ศ. ...) (พ.ศ. ...) (พ.ศ. ...) (พ.ศ. ...) (พ.ศ. ...) 

1. …………………………………………………..        

2. …………………………………………………..        

3. …………………………………………………..        

   ..…………………………………………………        

   ..…………………………………………………        

   ..…………………………………………………        
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร�ที่  ...................................................................................................................................................................................................................................... 
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เปoาประสงค� : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   
กลยุทธ� 
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ตัวชี้วัด หน�วยนับ 
ค�าเปoาหมาย  

หน�วยงานรับผิดชอบ 
(พ.ศ. ...) (พ.ศ. ...) (พ.ศ. ...) (พ.ศ. ...) (พ.ศ. ...) 

1. …………………………………………………..        

2. …………………………………………………..        

3. …………………………………………………..        

   ..…………………………………………………        

   ..…………………………………………………        

   ..…………………………………………………        
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ส�วนท่ี 4  
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร�...(ระบุช่ือหน�วยงาน)... พ.ศ. ... – ... สู�การปฏิบัติ 

 

� การแปลงยุทธศาสตร:...(ระบุช่ือหน2วยงาน)...พ.ศ. ... – ... สู2การปฏิบัติ 
...................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

� ป>จจัยสําคัญท่ีส2งผลต2อความสําเร็จของการดําเนินงานตามยุทธศาสตร:...(ระบุช่ือหน2วยงาน)...     
     พ.ศ. ... – ...  

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

...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ... โครงสร�างการแบ�งส�วนราชการ...(ระบุชื่อหน�วยงาน)...     
ภาคผนวก ... โครงสร�างการบริหารงาน..(ระบุชื่อหน�วยงาน)...       
ภาคผนวก ... ความสอดคล2องระหว+างยุทธศาสตร�ชาติและแผนพัฒนาประเทศท่ีเก่ียวข2อง 
                กับยุทธศาสตร�...(ระบุชื่อหน+วยงาน)... พ.ศ. ... – ...     
ภาคผนวก ... คําสั่งแต+งต้ังคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร�...(ระบุชื่อหน+วยงาน)...พ.ศ. ... - ...   

ภาคผนวก ... คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามผลการดําเนินงาน 

                 ตามยุทธศาสตร+...(ระบุชื่อหน+วยงาน)...พ.ศ. ... - ...     

ภาคผนวก ... ข้ันตอนการทบทวนยุทธศาสตร�...(ระบุชื่อหน+วยงาน)...พ.ศ. ... – ...       
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� ภาคผนวก ... ความสอดคล�องระหว2างยุทธศาสตร:ชาติและแผนพัฒนาประเทศที่เกี่ยวข�อง กับยุทธศาสตร:...(ระบุชื่อหน2วยงาน)... พ.ศ. ... – ... 
 

ยุทธศาสตร�ชาต ิ
พ.ศ. 2561 - 2580 

ด2าน............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

แผนแม�บทภายใต4 
ยุทธศาสตร�ชาต ิ

ประเด็น ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

เปoาหมาย 
แผนแม�บท 

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

ตัวชี้วดั 
แผนแม�บท 

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

แผนแม�บทย�อย ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

เปoาหมาย 
แผนแม�บทย�อย 

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

ตัวชี้วดั 
แผนแม�บทย�อย 

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

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห�งชาต ิฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร�ที ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

เปoาหมาย ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
ตัวชี้วดั ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

นโยบายรัฐบาล นโยบายที่ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
แผนพัฒนาการกีฬาชาติ  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

ยุทธศาสตร�กระทรวง 
การท�องเที่ยวและกีฬา 

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

ยุทธศาสตร�...(ระบุชื่อ
หน�วยงาน)... พ.ศ. ... - ... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
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� ภาคผนวก ... โครงสร4างการแบ�งส�วนราชการ...(ระบุช่ือหน�วยงาน)...     
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ภาคผนวก ... โครงสร4างการบริหารงาน..(ระบุช่ือหน�วยงาน)...       

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
� ภาคผนวก ... ความสอดคล4องระหว�างยุทธศาสตร�ชาติและแผนพัฒนาประเทศท่ีเก่ียวข4องกับยุทธศาสตร�...     
                      (ระบุช่ือหน�วยงาน)... พ.ศ. ... – ...    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

� ภาคผนวก ... คําส่ังแต�งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร�...(ระบุช่ือหน�วยงาน)...พ.ศ. ... - ...   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
� ภาคผนวก ... คําส่ังแต2งตั้งคณะกรรมการขับเคล่ือนและติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร:... 
                      (ระบุช่ือหน�วยงาน)...พ.ศ. ... - ...    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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� ภาคผนวก ... ข้ันตอนการทบทวนยุทธศาสตร�...(ระบุช่ือหน�วยงาน)...พ.ศ. ... – ... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

2. ประชุมคณะกรรมการฯ ดําเนินการวิเคราะห�สภาพแวดล2อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  
เพ่ือจัดทํายุทธศาสตร�  

8. เผยแพร+แผนปฏิบัติราชการประจําปF 

3. นําเสนอยุทธศาสตร�ต+อสภามหาวิทยาลัย/
คณะกรรมการวิทยาเขต เพ่ือพิจารณา 

9. ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปF 
 

10. ติดตามผลการดําเนินงาน รายงานต+ออธิการบด/ีรองอธิการบด ีและเสนอต+อสภามหาวิทยาลัย/ 
คณะกรรมการวิทยาเขต เพ่ือพิจารณา 

1. จัดทําคําสั่งแต+งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร�...(ระบุช่ือหน+วยงาน)... 
 

ไม�เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

11. นําข2อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการวิทยาเขตไปปรับปรุง แก2ไข  
เพ่ือวางแผนพัฒนายุทธศาสตร�ต+อไป    

4. เผยแพร+ยุทธศาสตร�ฯ 

7. นําเสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปF                   
ต+อสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการวิทยาเขต           

เพ่ือพิจารณา 

ไม�เห็นชอบ 

  เห็นชอบ 

5. ประชุมผู2บริหาร/บุคลากรเพ่ือถ+ายทอดเปQาหมาย ตัวช้ีวัด และแนวทางการดําเนินงานไปสู+การปฏิบัติ                  
ให2เปSนไปในทิศทางเดียวกัน 

 

6. จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปF 
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ภาคผนวก ญ แบบฟอร�มแผนปฏิบัติราชการประจําป? 
  
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการ 
...(ระบุชื่อหน�วยงาน)...  

ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห�งชาติ 
กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา 
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คํานํา 
......................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

 

(.....................................................) 
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สารบัญ 
                   หน4า 

คํานํา           ก 
ส�วนท่ี 1 บทนํา 
� หลักการและเหตุผล         … 
� วัตถุประสงค�          … 
� กฎหมาย แผนพัฒนาประเทศ และนโยบายท่ีเก่ียวข�องกับ...(ระบุชื่อหน+วยงาน)...   … 
ส�วนท่ี 2 แผนปฏิบัติราชการประจําป? 
� ปรัชญา วิสัยทัศน� พันธกิจ เอกลัษณ� อัตลักษณ� คติพจน� ค+านิยมองค�กร    … 

  และประเด็นยุทธศาสตร�  
� ยุทธศาสตร�ท่ี 1 ....................................................................................................   … 
� ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ....................................................................................................   … 
� ยุทธศาสตร�ท่ี 3 ....................................................................................................   … 
� ยุทธศาสตร�ท่ี   ....................................................................................................   … 
� ยุทธศาสตร�ท่ี   ....................................................................................................   … 
 � ยุทธศาสตร�ท่ี   ....................................................................................................   … 

ภาคผนวก 
� ภาคผนวก...คําสั่งแต+งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปF   … 
� ภาคผนวก...ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปF     ... 
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ส�วนท่ี 1 บทนํา 

หลักการและเหตุผล 
......................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

วัตถุประสงค� 

1. ................................................................................................................................................. 
2. ................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................  

กฎหมาย แผนพัฒนาประเทศ และนโยบายท่ีเก่ียวข�องกับ...(ระบุช่ือหน�วยงาน)... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส�วนท่ี 2  
แผนปฏิบัติราชการ ...(ระบุชื่อหน�วยงาน)... 

ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. ... 
  

 ปรัชญา 
“...........................................................................” 

 วิสัยทัศน� 

“...........................................................................” 
 พันธกิจ 

1. ................................................................................................... 
2. ................................................................................................... 
3. ................................................................................................... 
    ................................................................................................... 
    ................................................................................................... 

 เอกลักษณ� 
“...........................................................................” 

 อัตลักษณ� 
   “...........................................................................” 

 คติพจน� 
  “...........................................................................” 

ค�านิยมองค�กร  
            ............................................................................ 

ประเด็นยุทธศาสตร� 
1. ........................................................................... 
2. ........................................................................... 
3. ........................................................................... 
   ........................................................................... 
   ........................................................................... 
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ยุทธศาสตร�ที่ ........................................................................ 

เปoาประสงค� ………………………………………………………………………………………. 
กลยุทธ�  

1. ………………………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………………………. 
3. ………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………. 

 โครงการ/กิจกรรม  
1. ………………………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………………………. 
3. ………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………. 

                       ………………………………………………………………………………………. 
 

ตัวช้ีวัด/งบประมาณ หน�วยนับ 
ค�าเปoาหมายตัวช้ีวัด หน�วยงาน

รับผิดชอบ พ.ศ. ... พ.ศ. ... 
1.  ................................................................................      
2. ................................................................................     
3. ................................................................................     
…………………………………………………………………………..     
…………………………………………………………………………..     

เงินงบประมาณ ล2านบาท    
เงินนอกงบประมาณ ล2านบาท  

หมายเหตุ : ค+าเปQาหมายตัวช้ีวัดเปรียบเทียบปFก+อนหน2าและปFปjจจุบัน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก...คําส่ังแต�งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป? 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก...ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

2. ประชุมคณะกรรมการฯเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัตริาชการประจําปF 

4. เผยแพร+แผนปฏิบัติราชการประจําปF 

3. นําเสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปF             
ต+อสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการวิทยาเขต 

เพ่ือพิจารณา 

5. ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปF 
 

6. ติดตามผลการดําเนินงานรายงานต+อ(อธิการบดี/รองอธิการบด/ีคณบด/ีรองคณบดี) และเสนอต+อ        
สภามหาวิทยาลยั/คณะกรรมการวิทยาเขต เพ่ือพิจารณา 

1. จัดทําคําสั่งแต+งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปF...(ระบุช่ือหน+วยงาน)... 
 

ไม+เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

7. นําข2อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการวิทยาเขตไปปรับปรุง แก2ไข  
เพ่ือวางแผนพัฒนาแผนปฏิบัติราชการต+อไป    
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ภาคผนวก ฌ แบบฟอร�มโครงการ 

เลขท่ีโครงการ :         / (ปFงบประมาณ) 
ช่ือโครงการ  : …………………………...................................................................................................................... 
ประเภทของโครงการ :          โครงการต+อเนื่อง          โครงการใหม+          โครงการตามนโยบาย 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ : กลุ+ม.........................................กอง/คณะ............................................................. 
 
1. หลักการและเหตุผล 

.................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
2. วัตถุประสงค� 
 .................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
3. ความสอดคล4องกับยุทธศาสตร�ชาติและแผนพัฒนาประเทศระดับต�าง ๆ  

3.1 ยุทธศาสตร�ชาติ : ด2านการพัฒนาและเสริมสร2างศักยภาพทรัพยากรมนุษย� 
 3.2 แผนแม�บทภายใต4ยุทธศาสตร�ชาติ : ประเด็นท่ี 14 ศักยภาพการกีฬา  
      เปQาหมายแผนแม+บท : คนไทยมีสุขภาพดีข้ึน มีน้ําใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกา 
                                           มากข้ึน ด2วยกีฬา 
 3.3 แผนแม�บทย�อย :  

แผนแม+บทย+อยท่ี 1 การส+งเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาข้ันพ้ืนฐานให2กลายเปSนวิถีชีวิต    
และการส+งเสริมให2ประชาชนมีส+วนรวมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ 

     เปQาหมาย : คนไทยออกกําลังกาย เล+นกีฬาและนันทนาการอย+างสมํ่าเสมอเพ่ิมข้ึน 
  แผนแม+บทย+อยท่ี 2 การส+งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู+ระดับอาชีพ 
     เปQาหมาย : นักกีฬาไทยประสบความสําเร็จในการแข+งขันระดับนานาชาติ 

แผนแม+บทย+อยท่ี 3 การพัฒนาบุคลากรด2านการกีฬาและนันทนาการ 
   เปQาหมาย : บุคลากรด2านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

 3.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12  
                     ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การเสริมสร2างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย� 
      เปQาหมายท่ี 4 คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน   
 3.5 นโยบายรัฐบาล : นโยบายท่ี 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู2และการพัฒนาศักยภาพ 
                                     ของคนไทยทุกช+วงวัย 
4. ความสอดคล4องกับแผนปฏิบัติราชการ...(ระบุช่ือหน�วยงาน)...  
    ประเด็นยุทธศาสตร� ....................................................................................................................................... 
    เปoาประสงค� : ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

กลยุทธ�ท่ี.................................................................................................................................................. 
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5. ความสอดคล4องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
     มาตรฐานท่ี ..................................................................................................................................................  
         ตัวบ�งช้ีท่ี ................................................................................................................................................ 

เกณฑ�มาตรฐานข4อท่ี ........................................................................................................................... 
6. เปoาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. เปoาหมายเชิงผลลัพธ� (Outcome) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : .....................(ระบุจํานวน/หน+วยนับให2ชัดเจน)................................................... 
 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ............................................................................................................................. 
9. ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 9.1............................................................................................................................................ 
 9.2............................................................................................................................................ 
 9.3............................................................................................................................................ 
10. สถานท่ี  
 .................................................................................................................................................. 
11. ระยะเวลา  
 .................................................................................................................................................. 
12. กลุ�มเปoาหมาย / ผู4ได4รับประโยชน� 

.................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
13. งบประมาณ 
 เบิกจ+ายงบประมาณประจําปFงบประมาณ พ.ศ. ....... ผลผลิตท่ี...... งบ.............................. เปSนเงิน
.................................................บาท (ตัวอักษร) รายละเอียด ดังนี้ 
  

13.1 ค�าตอบแทน 
 - ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 -……………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
 -……………………………………………………………………………………………..…………………………………. 

13.2 ค�าใช4สอย 
- …………………………………………………………………………………………….………………………………… 

 -…………………………………………………………………………………………….………………………………… 
-…………………………………………………………………………………………….………………………………… 
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13.3 ค�าวัสดุ 
- …………………………………………………………………………………………….………………………………… 

 -…………………………………………………………………………………………….………………………………… 
-…………………………………………………………………………………………….………………………………… 

รวมเป{นเงินท้ังส้ิน........................บาท 
(......ตัวอักษร........) 

หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยจ+ายทุกรายการ 
14. การประเมินผล 
 13.1........................................................................................................................................
 13.2........................................................................................................................................
 13.3........................................................................................................................................ 
15. ผลท่ีคาดว�าจะได4รับ 
 .................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
16. ผู4เสนอโครงการ 
 
       (ลงชื่อ)................................................... 
                (................................................) 
17. ผู4พิจารณาโครงการ 
 
       (ลงชื่อ)................................................... 
                (................................................) 
 

18. ผู4ให4ความเห็นชอบโครงการ 
 
       (ลงชื่อ)................................................... 
                (................................................) 
19. ผู4อนุมัติโครงการ 
        
               (ลงชื่อ)................................................... 
               (................................................) 
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ภาคผนวก ฏ แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการ   
เลขท่ีโครงการ :         / (ปFงบประมาณ) 
ช่ือโครงการ  : …………………………...................................................................................................................... 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ :..................................................................................................................................... 
 
1. วัตถุประสงค� 
 .................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
2. งบประมาณ 
 2.1 งบประมาณ ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. .......  
                ผลผลิตท่ี...... งบ..........................................              เปSนเงิน.............................................บาท   

2.2 ผลเบิกจ+าย                                                    เปSนเงิน...............................................บาท   
3. สรุปผลการดําเนินงาน 

3.1 ผลการดําเนินงานตามเปQาหมาย 
เชิงผลผลิต (Output).............................................................................................................................. 

 เชิงผลลัพธ� (Outcome)……………………………………………………………………………………………………………. 
3.2 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ............................................................................................................................. 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ............................................................................................................................ 

3.3 ผลการดําเนินงานในภาพรวม 
.................................................................................................................................................................

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

.............................................................................................................................................................................. 
4. ผลการประเมิน 

.................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
5. ภาพประกอบ 

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

(ลงชื่อ)................................................... ผู2รายงาน 
                                                                                  (................................................) 
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ภาคผนวก ฏ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. ... 
                ครั้งท่ี 1 (1 ตุลาคม ... – 31 มีนาคม ...) 
   
   

 
 
 
 

 
 

 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานตาม 
แผนปฏิบัติราชการ...(ระบุชื่อหน�วยงาน)... 

 ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. ... 
ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม ... – 31 มีนาคม ...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห�งชาติ 
กระทรวงการท�องเที่ยวและกีฬา 
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คํานํา 

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

                               
       (.....................................................) 
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สารบัญ 
                         หน4า            
ส�วนท่ี 1 บทนํา 
� หลักการและเหตุผล        ... 
� วัตถุประสงค�         ... 
� กฎหมาย แผนพัฒนาประเทศ และนโยบายท่ีเก่ียวข�อง             

ส�วนท่ี 2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
� ปรัชญา วิสัยทัศน�  พันธกิจ เอกลักษณ� อัตลักษณ� คติพจน� ค+านิยมองค�กร   ...  

         และประเด็นยุทธศาสตร�      
    � ยุทธศาสตร�ท่ี 1  ……………………………………………………      ... 
    � ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ……………………………………………………    ... 
    � ยุทธศาสตร�ท่ี 3 ……………………………………………………    ...  
    � ยุทธศาสตร�ท่ี  ……………………………………………………     ... 
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ส�วนท่ี 1 บทนํา 

หลักการและเหตุผล 
.................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

วัตถุประสงค� 
1. ................................................................................................................................................. 
2. ................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................  

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

กฎหมาย แผนพัฒนาประเทศ และนโยบายท่ีเก่ียวข�อง         

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

73 
 

 

ส�วนท่ี 2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ   
 ปรัชญา 

“...........................................................................” 
 
 วิสัยทัศน� 

“...........................................................................” 
  

 พันธกิจ 

1. ................................................................................................... 
2. ................................................................................................... 
3. ................................................................................................... 
   ................................................................................................... 
   ................................................................................................... 

  เอกลักษณ� 

“...........................................................................” 

 อัตลักษณ� 

   “...........................................................................” 
 คติพจน� 

“.............................................................................” 

ค�านิยมองค�กร  

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

ประเด็นยุทธศาสตร�  
1. ........................................................................... 
2. ........................................................................... 
3. ........................................................................... 
   ........................................................................... 
   ........................................................................... 
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ยุทธศาสตร�ที่ ............................................................................................................. 

เปoาประสงค� ………………………………………………………………………………………. 
กลยุทธ�  

1. ………………………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………………………. 
3. ………………………………………………………………………………………. 
    ………………………………………………………………………………………. 
    ………………………………………………………………………………………. 

 โครงการ/กิจกรรม  
1. ………………………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………………………. 
3. ………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………. 

 

ตัวช้ีวัด 
ค�าเปoาหมายตัวช้ีวัด ผลการปฏิบัติงาน  

หน�วยนับ พ.ศ. ... 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 

(ต.ค. ... - มี.ค. ...) (ต.ค. ... - ก.ย. ...) 
1. ....................................................................    - 

2. ....................................................................    - 

3. ....................................................................    - 

........................................................................    - 

........................................................................    - 

........................................................................    - 

 
หมายเหตุ : ให2ระบุเหตุผลสําหรับตัวชี้วัดท่ีไม+มีผลการปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวก ฐ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. ...              
                 ครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม ... – 30 กันยายน ...) 
 

 

 

 

 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานตาม 
แผนปฏิบัติราชการ...(ระบุชื่อหน�วยงาน)... 

 ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. ... 
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม ... – 30 กันยายน ...) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห�งชาติ 
กระทรวงการท�องเที่ยวและกีฬา 
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คํานํา 

  

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

                           (.....................................................) 
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สารบัญ 
                         หน4า            
ส�วนท่ี 1 บทนํา 
� หลักการและเหตุผล        ... 
� วัตถุประสงค�         ... 
� กฎหมาย แผนพัฒนาประเทศ และนโยบายท่ีเก่ียวข�อง             

ส�วนท่ี 2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
� ปรัชญา วิสัยทัศน� พันธกิจ เอกลักษณ� อัตลักษณ� คติพจน� ค+านิยมองค�กร   ...  

         และประเด็นยุทธศาสตร�      
    � ยุทธศาสตร�ท่ี 1  ……………………………………………………      ... 
    � ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ……………………………………………………    ... 
    � ยุทธศาสตร�ท่ี 3 ……………………………………………………    ...  
     � ยุทธศาสตร�ท่ี  ……………………………………………………     ...  
  ส�วนท่ี 3  สรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร�...(ระบุชื่อหน+วยงาน)...  
               ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. ...         … 
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ส�วนท่ี 1 บทนํา 

หลักการและเหตุผล 
.................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

วัตถุประสงค� 
1. ................................................................................................................................................. 
2. ................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................  

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

กฎหมาย แผนพัฒนาประเทศ และนโยบายท่ีเก่ียวข�อง         

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส�วนท่ี 2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ   
 ปรัชญา 

“...........................................................................” 
 
 วิสัยทัศน� 

“...........................................................................” 
  

 พันธกิจ 

1. ................................................................................................... 
2. ................................................................................................... 
3. ................................................................................................... 
   ................................................................................................... 
   ................................................................................................... 

  เอกลักษณ� 

“...........................................................................” 

 อัตลักษณ� 

   “...........................................................................” 
 คติพจน� 

“.............................................................................” 

ค�านิยมองค�กร  

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

ประเด็นยุทธศาสตร�  
1. ........................................................................... 
2. ........................................................................... 
3. ........................................................................... 
   ........................................................................... 
   ........................................................................... 
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ยุทธศาสตร�ที่ ............................................................................................................. 

เปoาประสงค� ………………………………………………………………………………………. 
กลยุทธ�  

1. ………………………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………………………. 
3. ………………………………………………………………………………………. 
    ………………………………………………………………………………………. 
    ………………………………………………………………………………………. 

 โครงการ/กิจกรรม  
1. ………………………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………………………. 
3. ………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………. 

 

ตัวช้ีวัด 
ค�าเปoาหมายตัวช้ีวัด ผลการปฏิบัติงาน  

หน�วยนับ พ.ศ. ... ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 
(ต.ค. ... - มี.ค. ...) (ต.ค. ... - ก.ย. ...) 

1. ....................................................................     

2. ....................................................................     

3. ....................................................................     

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

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

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

 
หมายเหตุ : ให2ระบุเหตุผลสําหรับตัวชี้วัดท่ีไม+มีผลการปฏิบัติงานหรือไม+บรรลุเปQาหมาย 
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ส�วนท่ี 3 สรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร� 
สรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร�...(ระบุชื่อหน+วยงาน)... ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. ...  ดังนี ้

 ประเด็นยุทธศาสตร� 
จํานวน
ตัวช้ีวัด 

บรรลุ
เปoาหมาย 

ไม�บรรลุ
เปoาหมาย 

บรรลุเปoาหมาย 
คิดเป{นร4อยละ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร�ท่ี ................................... 
เปQาประสงค� : .................................. 
 

   
  

ยุทธศาสตร�ท่ี ................................... 
เปQาประสงค� : .................................. 
 

   
  

ยุทธศาสตร�ท่ี ................................... 
เปQาประสงค� : .................................. 
 

   
  

ยุทธศาสตร�ท่ี ................................... 
เปQาประสงค� : .................................. 
 

     

ยุทธศาสตร�ท่ี ................................... 
เปQาประสงค� : .................................. 
 

     

รวม      
 
 
 
 
 
 
 


