
 

 

 

 

 
 

 

คู่มือการด าเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน      
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา  
(การพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ)  

 มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ   
ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 การพัฒนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ  
   ตัวบ่งชี้ที่ 5.9 การบริหารของวิทยาเขตเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจ  

 มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ  
     ตัวบ่งชี้ที่ 5.10 การบริหารของคณะเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

 
 
 



 

ค าน า 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 (5) มาตรฐานที่ 5 ด้านการ
บริหารจัดการ (5.2) สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจน    
มีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความหลากหลายและ
ความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ได้ก าหนดกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มาตรฐานที่ 5  การบริหารจัดการ ด้านการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2563 หมวด 4 หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
หมวด 4 ข้อ 20 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้เป็นไปตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน  คือ 
การวางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนว
ทางการปรับปรุง (Act)   

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีแนวทางด าเนินงานกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างการด าเนินงานที่ไม่เหมือนกับมหาวิทยาลัยอ่ืน โดยการด าเนินงานตามพันธกิจให้บรรลุ
วิสัยทัศน์จะต้องอาศัยระบบและกลไกการด าเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือเป็นเครื่องมือส่งเสริมความเข้าใจส าหรับบุคลากร
ในสังกัดให้มีการด าเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงจัดท าคู่มือการด าเนินงานฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้
บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยสามารถน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเนื้อหาในคู่มือจะประกอบด้วย             
แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย     
ระดับวิทยาเขต และระดับคณะ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
และเอ้ือต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและการขับเคลื่อนระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างเข้มแข็งและ
ยั่งยืนต่อไป  
 
 

      กองนโยบายและแผน 
      มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้เกณฑก์ารประเมิน และแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา  
 

1. ระดับมหาวิทยาลัย 

มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.6 การพัฒนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีวิสัยทัศน์ คือ “เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬา         
ในภูมิภาคอาเซียน” และมีพันธกิจ คือ ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
นวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา บริการทางวิชาการแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและ     
กีฬาไทย และส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านการกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล              
โดยด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2561 – 2565 ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
และมีการทบทวนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาและวางแผนการด าเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
2. มีระบบและกลไกการพัฒนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
3. มีการทบทวนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องตามพันธกิจ

และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย  
4. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
5. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา  
6. มีการน าข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือวางแผนพัฒนายุทธศาสตร์ต่อไป    

เกณฑ์การประเมิน  
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

หมายเหตุ เก็บข้อมูลตามปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่รับการประเมิน 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 มีการก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. ศึกษาและวิเคราะห์กฎหมาย นโยบาย และแผนพัฒนาประเทศระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ 

2. จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ 

3. น าเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ต่อที่ประชุมผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
 4. ปรับปรุง แก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายและทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
 5. เสนอผู้บริหารลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายและทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  

6. แจ้งและเผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายและทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติไปยังหน่วยงานในสังกัด 

เครื่องมือ  
 -ไม่มี- 

เอกสารอ้างอิง  
1. ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติ 
2. หนังสือแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายและทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
3. รูปหน้าเว็บไซต์แสดงการเผยแพร่ข้อมูลประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายและ      

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 

 
 
 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 มีระบบและกลไกการพัฒนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ 
2. ประชุมคณะกรรมการฯ จัดท าระบบและกลไกการพัฒนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

เครื่องมือ  
 -ไมมี่-  
เอกสารอ้างอิง  

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ 
2. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ     
3. วาระการประชุมคณะกรรมการฯ     
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ    
5. ระบบและกลไกการพัฒนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 มีการทบทวนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่
สอดคล้องตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย  

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ และกลุ่มแผนและงบประมาณ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. การทบทวนยุทธศาสตร์ 

1.1 ประชุมคณะกรรมการฯ ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
1.2 ประชุมคณะกรรมการฯ ทบทวนยุทธศาสตร์  

  1.3 น าเสนอยุทธศาสตร์ฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา 
 1.4 เผยแพร่ยุทธศาสตร์ฯ  

1.5 ประชุมผู้บริหารเพ่ือถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและแนวทางการด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปใน     
   ทิศทางเดียวกัน 
2. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

2.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 2.2 ประชุมคณะกรรมการฯ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

2.3 น าเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา 
2.4 เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

เครื่องมือ  
 

ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 
1 แบบฟอร์มวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
2 แบบฟอร์มยุทธศาสตร์ 
3 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

 
เอกสารอ้างอิง 
1. การทบทวนยุทธศาสตร์ 

1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ 
1.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
1.3 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ     
1.4 วาระการประชุมคณะกรรมการฯ     
1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ    
1.6 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
1.7 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (ฉบับทบทวน)  
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1.8 แผ่นซีดีไฟล์ข้อมูลยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (ฉบับทบทวน)  
 1.9 รูปภาพหน้าเว็บไซต์แสดงการเผยแพร่ข้อมูลยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  

1.10 วาระการประชุมผู้บริหารที่มีการถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและแนวทางการด าเนินงาน   
1.11 รายงานการประชุมผู้บริหารที่มีการถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและแนวทางการด าเนินงาน    

2. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2.2 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ  
2.3 วาระการประชุมคณะกรรมการฯ     
2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ 
2.5 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2.6 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 2.7 รูปภาพหน้าเว็บไซต์แสดงการเผยแพร่ข้อมูลแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองนโยบายและแผน กลุ่มแผนและงบประมาณ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและรายงานผลการด าเนินงานหลังเสร็จสิ้น

โครงการ 
เครื่องมือ  
 

ล าดับท่ี ชื่อเอกสาร 

1 แบบฟอร์มโครงการ 

2 แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ  
 
เอกสารอ้างอิง  

1. ส าเนาโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
 2. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่  5 มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เสนอต่อ                  
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ และกลุ่มแผนและงบประมาณ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กองนโยบายและแผน ติดตามและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอต่ออธิการบดี และสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม ... – 31 มีนาคม ...) และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม ... – 30 กันยายน ...)  

เครื่องมือ   
 

ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 
1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... ครัง้ที่ 1  

(1 ตุลาคม ... – 31 มีนาคม ...) 
2 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... ครัง้ที่ 2  

(1 ตุลาคม ... – 30 กันยายน ...)  
 

เอกสารอ้างอิง  
 1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... ครั้งที่ 1  
(1 ตุลาคม ... – 31 มีนาคม ...) 

2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... ครั้งที่ 2                    
(1 ตุลาคม ... – 30 กันยายน ...) 

3. สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ... ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม ... – 31 มีนาคม ...)  

4. สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ... ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม ... – 30 กันยายน ...) 

5. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ... ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม ... – 31 มีนาคม ...) 

6. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ... ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม ... – 30 กันยายน ...) 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 6 มีการน าข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อวางแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร์ต่อไป    
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์  
2. ประชุมคณะกรรมการฯ ทบทวนยุทธศาสตร์โดยน าข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแก้ไข

เพ่ือวางแผนพัฒนายุทธศาสตร์ 
 เครื่องมือ  
 -ไม่มี- 
เอกสารอ้างอิง  

1. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มีข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีและยุทธศาสตร์ 

2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ 
3. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ   
4. วาระการประชุมคณะกรรมการฯ 
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ 
6. สรุปมติการประชุมคณะกรรมการฯ 
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2. ระดับวิทยาเขต 
 

มาตรฐานที่ 5  การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.9  การบริหารของวิทยาเขตเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจ 

ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

ปีการเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

พันธกิจของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ คือ ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา วิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา บริการวิชาการแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้าน
และกีฬาไทย ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล ดังนั้น วิทยาเขต
จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแต่
ละหลักสูตร การบริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู้ รวมถึงมีการประเมินการปฏิ บัติงานของหัวหน้า          
ส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของวิทยาเขต เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีการทบทวนยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตและจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องตาม    

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

 

เกณฑ์การประเมิน  
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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แนวทางการด าเนินงาน  
 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ 1 มีการทบทวนยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตและจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีท่ี         
                             สอดคล้องตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของวิทยาเขต 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน/หัวหน้างานแผนและงบประมาณ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ 
2. ประชุมคณะกรรมการฯ จัดท าระบบและกลไกการพัฒนายุทธศาสตร์ของวิทยาเขต  
3. ทบทวนยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตและจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องตามพันธกิจและวิสัยทัศน์        
    ของวิทยาเขต 

3.1 การทบทวนยุทธศาสตร์ 
1) ประชุมคณะกรรมการฯ ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT 

Analysis) 
2) ประชุมคณะกรรมการฯ ทบทวนยุทธศาสตร์  

   3) น าเสนอยุทธศาสตร์ฯ ต่อคณะกรรมการวิทยาเขต เพ่ือพิจารณา 
  4) เผยแพร่ยุทธศาสตร์ฯ  

5) ประชุมบุคลากรเพ่ือถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและแนวทางการด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3.2 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
1) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

  2) ประชุมคณะกรรมการฯ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
3) น าเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อคณะกรรมการวิทยาเขต เพ่ือพิจารณา 
4) เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

4. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและรายงานผลการด าเนินงานหลังเสร็จสิ้น

โครงการ 
5. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เสนอต่อคณะกรรมการวิทยาเขต เพ่ือพิจารณา  

กลุ่มนโยบายและแผน ติดตามและจัดท ารายงานผลการด าเนิ นงานเสนอต่อรองอธิการบดี และ
คณะกรรมการวิทยาเขต เพ่ือพิจารณาปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม ... – 31 มีนาคม ...) และครั้งที่ 2          
(1 ตุลาคม ... – 30 กันยายน ...)  
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6. น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิทยาเขตไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือวางแผนพัฒนายุทธศาสตร์ต่อไป    
1) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์  
2) ประชุมคณะกรรมการฯ ทบทวนยุทธศาสตร์โดยน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิทยาเขตไปปรับปรุง

แก้ไขเพ่ือวางแผนพัฒนายุทธศาสตร์ 

เครื่องมือ  
 

ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 
1 คู่มือการด าเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (การพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) 
 

เอกสารอ้างอิง  
1. ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
2. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (ฉบับทบทวน) 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต... เรื่อง นโยบายและทิศทางการพัฒนาวิทยาเขต 
4. การประชุมคณะกรรมการฯ จัดท าระบบและกลไกการพัฒนายุทธศาสตร์ของวิทยาเขต 

1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ 
2) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ     
3) วาระการประชุมคณะกรรมการฯ     
4) รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ    
5) ระบบและกลไกการพัฒนายุทธศาสตร์ของวิทยาเขต 

5. การทบทวนยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตและจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องตามพันธกิจและวิสัยทัศน์        
    ของวิทยาเขต 

5.1 การทบทวนยุทธศาสตร์ 
1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ 
2) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
3) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ     
4) วาระการประชุมคณะกรรมการฯ     
5) รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ    
6) สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตที่มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์วิทยาเขต (ฉบับทบทวน) 
7) ยุทธศาสตร์วิทยาเขต (ฉบับทบทวน)  
8) แผ่นซีดีไฟล์ข้อมูลยุทธศาสตร์วิทยาเขต (ฉบับทบทวน)  

  9) รูปภาพหน้าเว็บไซต์แสดงการเผยแพร่ข้อมูลยุทธศาสตร์วิทยาเขต (ฉบับทบทวน) 
10) วาระการประชุมบุคลากรที่มีการถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและแนวทางการด าเนินงาน   
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11) รายงานการประชุมบุคลากรที่มีการถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและแนวทางการด าเนินงาน    
5.2 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ  
3) วาระการประชุมคณะกรรมการฯ     
4) รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ 
5) สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตที่มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
6) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

  7) รูปภาพหน้าเว็บไซต์แสดงการเผยแพร่ข้อมูลแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
6. การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

1) ส าเนาโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
2) รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

7. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เสนอต่อคณะกรรมการวิทยาเขต เพ่ือพิจารณา  
1) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... ครั้งที่ 1  

(1 ตุลาคม ... – 31 มีนาคม ...) 
2) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... ครั้งที่ 2                    

(1 ตุลาคม ... – 30 กันยายน ...) 
3) สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตที่มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม ... – 31 มนีาคม ...)  
4) สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตที่มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม ... – 30 กันยายน ...) 
5) รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตที่มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม ... – 31 มีนาคม ...) 
6) รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตที่มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม ... – 30 กันยายน ...) 

8. การน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิทยาเขตไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือวางแผนพัฒนายุทธศาสตร์ต่อไป    
1) รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตที่มีข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีและยุทธศาสตร์ 
2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ 
3) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ   
4) วาระการประชุมคณะกรรมการฯ 
5) รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ 
6) สรุปมติการประชุมคณะกรรมการฯ 
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3. ระดับคณะ 

มาตรฐานที่ 5  การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.10  การบริหารของคณะเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจ 

ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

ปีการเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
พันธกิจของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ คือ ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา วิจัยและพัฒนา

องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา บริการวิชาการแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้าน
และกีฬาไทย ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุ ดของแต่ละบุคคล ดังนั้นคณะ      
จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย          
ในแต่ละหลักสูตร การบริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู้ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีการทบทวนยุทธศาสตร์ของคณะและจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องตามพันธกิจ

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

เกณฑ์การประเมิน  
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4  ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 มีการทบทวนยุทธศาสตร์ของคณะและจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้อง
ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะ 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ งานแผนและงบประมาณ/หัวหน้างานแผนและงบประมาณ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ 
2. ประชุมคณะกรรมการฯ จัดท าระบบและกลไกการพัฒนายุทธศาสตร์ของคณะ  
3. ทบทวนยุทธศาสตร์ของคณะและจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องตามพันธกิจและวิสัยทัศน์        
    ของคณะ 

3.1 การทบทวนยุทธศาสตร์ 
1) ประชุมคณะกรรมการฯ ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT 

Analysis) 
2) ประชุมคณะกรรมการฯ ทบทวนยุทธศาสตร์  

   3) น าเสนอยุทธศาสตร์ฯ ต่อคณะกรรมการวิทยาเขต เพ่ือพิจารณา 
  4) เผยแพร่ยุทธศาสตร์ฯ  

5) ประชุมบุคลากรเพ่ือถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและแนวทางการด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3.2 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
1) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

  2) ประชุมคณะกรรมการฯ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
3) น าเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อคณะกรรมการวิทยาเขต เพ่ือพิจารณา 
4) เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

4. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและรายงานผลการด าเนินงานหลังเสร็จสิ้น

โครงการ 
5. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เสนอต่อคณะกรรมการวิทยาเขต เพ่ือพิจารณา  

กลุ่มบริหารทั่วไป (งานแผนและงบประมาณ) ติดตามและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อ         
รองอธิการบดี และคณะกรรมการวิทยาเขต เพ่ือพิจารณาปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม ... – 31 มีนาคม ...) 
และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม ... – 30 กันยายน ...)  

 
 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
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6. น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิทยาเขตไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือวางแผนพัฒนายุทธศาสตร์ต่อไป    
1) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์  
2) ประชุมคณะกรรมการฯ ทบทวนยุทธศาสตร์โดยน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิทยาเขตไปปรับปรุง

แก้ไขเพ่ือวางแผนพัฒนายุทธศาสตร์ 

เครื่องมือ  
 

ล าดับที่ ชื่อเอกสาร 
1 คู่มือการด าเนินงานตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (การพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) 
 

เอกสารอ้างอิง  
1. ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
2. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (ฉบับทบทวน)  
3. ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต... เรื่อง นโยบายและทิศทางการพัฒนาวิทยาเขต 
4. ยุทธศาสตร์วิทยาเขต (ฉบับทบทวน)  
5. ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ คณะ... เรื่อง นโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะ 
6. ยุทธศาสตร์คณะ (ฉบับทบทวน)  
7. การประชุมคณะกรรมการฯ จัดท าระบบและกลไกการพัฒนายุทธศาสตร์ของคณะ 

1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ 
2) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ     
3) วาระการประชุมคณะกรรมการฯ     
4) รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ    
5) ระบบและกลไกการพัฒนายุทธศาสตร์ของคณะ 

8. การทบทวนยุทธศาสตร์ของคณะและจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องตามพันธกิจและวิสัยทัศน์        
    ของคณะ 

8.1 การทบทวนยุทธศาสตร์ 
1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ 
2) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
3) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ     
4) วาระการประชุมคณะกรรมการฯ     
5) รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ    
6) สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตที่มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์คณะ (ฉบับทบทวน) 
7) ยุทธศาสตร์คณะ (ฉบับทบทวน)  
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8) แผ่นซีดีไฟล์ข้อมูลยุทธศาสตร์คณะ (ฉบับทบทวน)  
  9) รูปภาพหน้าเว็บไซต์แสดงการเผยแพร่ข้อมูลยุทธศาสตร์คณะ (ฉบับทบทวน) 

10) วาระการประชุมบุคลากรที่มีการถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและแนวทางการด าเนินงาน   
11) รายงานการประชุมบุคลากรที่มีการถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและแนวทางการด าเนินงาน    

8.2 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ  
3) วาระการประชุมคณะกรรมการฯ     
4) รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ 
5) สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตที่มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
6) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

  7) รูปภาพหน้าเว็บไซต์แสดงการเผยแพร่ข้อมูลแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
9. การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

1) ส าเนาโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
2) รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

10. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เสนอต่อคณะกรรมการวิทยาเขต เพ่ือพิจารณา  
1) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... ครั้งที่ 1  

(1 ตุลาคม ... – 31 มีนาคม ...) 
2) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... ครั้งที่ 2                    

(1 ตุลาคม ... – 30 กันยายน ...) 
3) สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตที่มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม ... – 31 มีนาคม ...)  
4) สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตที่มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม ... – 30 กันยายน ...) 
5) รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตที่มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม ... – 31 มีนาคม ...) 
6) รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตที่มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... ครัง้ที่ 2 (1 ตุลาคม ... – 30 กันยายน ...) 
11. การน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิทยาเขตไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือวางแผนพัฒนายุทธศาสตร์ต่อไป    

1) รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตที่มีข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีและยุทธศาสตร์ 

2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ 
3) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ   
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4) วาระการประชุมคณะกรรมการฯ 
5) รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ 
6) สรุปมติการประชุมคณะกรรมการฯ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก นิยมศัพท์ 

 ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมา
ตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และ
ข้อมูลป้อนกลับซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

 กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

 ยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนระยะยาวของมหาวิทยาลัย โดยทั่วไปมักใช้เวลา  5 ปี เป็นแผนที่ก าหนด          
ทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์   
และกลยุทธ์ต่าง ๆ ซึ่งควรคลอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละ     
กลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด เพ่ือสะท้อนความส าเร็จของการด าเนินงาน และมหาวิทยาลัยน ายุทธศาสตร์มา
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงาน ภายใน 1 ปี เป็นแผน
ที่ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วยโครงการหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้น ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการหรือ
กิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดเหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณในการด าเนินการ 
รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 
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ภาคผนวก ข ระบบและกลไกการพัฒนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
 

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนการด าเนินงาน (Plan)  

          

 

             ① 

 

 

②-⑩ 

 

 

 

      ①-⑩ 
 
 
 

 
 
 
           ①-⑩ 
 
 

 
ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินงาน (Do)  
  ⑪ 
 

ขั้นตอนที่ 3 การติดตามผลการด าเนินงาน (Check) 

 ⑫ 

 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 4 การน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการด าเนินงาน (Action)  
⑬ 

ส านักงานอธิการบด ี

1. ทบทวนยุทธศาสตร์  
2. ถ่ายทอดเปา้หมาย ตวัชี้วัด และแนวทางการด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติให้เปน็ไปในทิศทางเดียวกัน 
3. จัดท าแผนปฏบิัติราชการประจ าป ี

วิทยาเขต 

1. ประกาศนโยบายและทิศทางการพัฒนาวิทยาเขต 
2. ทบทวนยุทธศาสตร์  
3. ถ่ายทอดเปา้หมาย ตวัชี้วัด และแนวทางการด าเนินงานไปสู่   
   การปฏบิัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
4. จัดท าแผนปฏบิัติราชการประจ าปี 

คณะ (ส่วนกลาง) 
1. ประกาศนโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะ 
2. ทบทวนยุทธศาสตร์  
3. ถ่ายทอดเปา้หมาย ตวัชี้วัด และแนวทางการด าเนินงานไปสู่   
   การปฏบิัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
4. จัดท าแผนปฏบิัติราชการประจ าปี 

คณะ (วิทยาเขต) 
1. ประกาศนโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะ 
2. ทบทวนยุทธศาสตร์  
3. ถ่ายทอดเปา้หมาย ตวัชี้วัด และแนวทางการด าเนินงานไปสู่   
   การปฏบิัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
4. จัดท าแผนปฏบิัติราชการประจ าป ี

กฎหมาย แผนพัฒนาประเทศและนโยบายทีเ่กี่ยวข้อง 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬา
แห่งชาติ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนอุดมศึกษาระยะยาว นโยบายรัฐบาล และ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ
ประกาศนโยบายและทิศทางการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ

คณะ (วิทยาเขต) 

งานแผนและงบประมาณ 
ติดตามผลการด าเนินงาน 
รายงานต่อรองอธกิารบด ี 
และเสนอต่อคณะกรรมการ 
วิทยาเขต เพื่อพิจารณา  
 

 

วิทยาเขต 
กลุ่มนโยบายและแผน 
 ติดตามผลการด าเนินงาน 
รายงานต่อรองอธกิารบด ี 
และเสนอต่อคณะกรรมการ 
วิทยาเขต เพื่อพิจารณา  
 

คณะ (ส่วนกลาง) 
งานแผนและงบประมาณ  
ติดตามผลการด าเนินงาน 
รายงานต่ออธิการบด ี
และเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั 
เพื่อพิจารณา  
 

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 

ส านักงานอธิการบด ี
กองนโยบายและแผน 
ติดตามผลการด าเนินงาน 
รายงานต่ออธิการบด ี        
และเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั 
เพื่อพิจารณา 

น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อวางแผนพัฒนายุทธศาสตร์ต่อไป 
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แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

 

 

มหาวิทยาลัย คณะ (ส่วนกลาง) วิทยาเขต คณะ (วิทยาเขต) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. ประกาศนโยบาย  
   และทิศทางการพัฒนา  
   มหาวิทยาลัย 
 

กองนโยบาย
และแผน 
 

1. ประกาศนโยบาย  
   และทิศทางการพัฒนา  
   คณะ 

งานแผนและ 
งบประมาณ 

1. ประกาศนโยบาย  
   และทิศทางการพัฒนา  
   วิทยาเขต 

กลุ่มนโยบาย
และแผน 
 

1. ประกาศนโยบาย  
   และทิศทางการพัฒนา  
   คณะ 

งานแผนและ 
งบประมาณ 

2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง    
    คณะกรรมการทบทวน  
    ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการทบทวน
ยุทธศาสตร์คณะ 

2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการทบทวน
ยุทธศาสตร์วิทยาเขต 

2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการทบทวน
ยุทธศาสตร์คณะ 

3. ประชุมคณะกรรมการฯ    
   ด าเนินการวิเคราะห์    
   สภาพแวดล้อมภายใน  
   และภายนอก (SWOT   
   Analysis)  

3. ประชุมคณะกรรมการฯ    
   ด าเนินการวิเคราะห์    
   สภาพแวดล้อมภายใน  
   และภายนอก (SWOT   
   Analysis)  

3. ประชุมคณะกรรมการฯ    
   ด าเนินการวิเคราะห์    
   สภาพแวดล้อมภายใน  
   และภายนอก (SWOT   
   Analysis)  

3. ประชุมคณะกรรมการฯ    
   ด าเนินการวิเคราะห์    
   สภาพแวดล้อมภายใน  
   และภายนอก (SWOT   
   Analysis)  

4. ประชุมคณะกรรมการฯ       
   ทบทวนยุทธศาสตร ์

4. ประชุมคณะกรรมการฯ       
   ทบทวนยุทธศาสตร ์

4. ประชุมคณะกรรมการฯ       
   ทบทวนยุทธศาสตร ์

4. ประชุมคณะกรรมการฯ       
   ทบทวนยุทธศาสตร ์

5. น าเสนอยุทธศาสตร ์
    ต่อสภามหาวิทยาลัย  
    เพื่อพิจารณา 

5. น าเสนอยุทธศาสตร์            
   ต่อสภามหาวิทยาลัย 
   เพื่อพิจารณา 

5. น าเสนอยุทธศาสตร ์
   ต่อคณะกรรมการ 
   วิทยาเขต เพื่อพิจารณา 

5. น าเสนอยุทธศาสตร ์
   ต่อคณะกรรมการ 
   วิทยาเขต เพื่อพิจารณา 
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มหาวิทยาลัย คณะ (ส่วนกลาง) วิทยาเขต คณะ (วิทยาเขต) 

แนวทางการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แนวทางการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แนวทางการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แนวทางการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

6 เผยแพร่ยุทธศาสตร์ฯ กองนโยบาย
และแผน 
 

6 เผยแพร่ยุทธศาสตร์ฯ งานแผนและ 
งบประมาณ 

6 เผยแพร่ยุทธศาสตร์ฯ กลุ่มนโยบาย
และแผน 
 

6 เผยแพร่ยุทธศาสตร์ฯ งานแผนและ 
งบประมาณ 7. ประชุมผู้บริหารเพื่อ

ถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวช้ีวัด
และแนวทางการ
ด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติ
ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

7. ประชุมบุคลากรเพื่อ
ถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวช้ีวัด
และแนวทางการด าเนินงาน
ไปสู่การปฏิบตัิให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

7. ประชุมบุคลากรเพื่อ
ถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวช้ีวัด
และแนวทางการด าเนินงาน
ไปสู่การปฏิบตัิให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

7. ประชุมบุคลากรเพื่อ
ถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวช้ีวัด
และแนวทางการด าเนินงาน
ไปสู่การปฏิบตัิให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

8. จัดท าแผนปฏิบตัิราชการ    
   ประจ าป ี

8. จัดท าแผนปฏิบตัิราชการ    
   ประจ าป ี

8. จัดท าแผนปฏิบตัิราชการ    
   ประจ าป ี

8. จัดท าแผนปฏิบตัิราชการ    
   ประจ าป ี

9. น าเสนอแผนปฏิบัติราชการ  
   ประจ าปีต่อสภา   
   มหาวิทยาลัย 

9. น าเสนอแผนปฏิบัติราชการ  
   ประจ าปีต่อสภา   
   มหาวิทยาลัย 

9. น าเสนอแผนปฏิบัติราชการ  
   ประจ าปีต่อคณะกรรมการ   
   วิทยาเขต 

9. น าเสนอแผนปฏิบัติราชการ  
   ประจ าปีต่อคณะกรรมการ   
   วิทยาเขต 

10. เผยแพร่แผนปฏิบัติ   
     ราชการประจ าป ี

10. เผยแพร่แผนปฏิบัติ   
     ราชการประจ าป ี

10. เผยแพร่แผนปฏิบัติ   
     ราชการประจ าป ี

10. เผยแพร่แผนปฏิบัติ   
     ราชการประจ าป ี
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มหาวิทยาลัย คณะ (ส่วนกลาง) วิทยาเขต คณะ (วิทยาเขต) 

แนวทางการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แนวทางการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แนวทางการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แนวทางการด าเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

11. ด าเนินงานตาม 
     แผนปฏิบัติราชการ  
     ประจ าปี 

กองนโยบาย
และแผน 
 

11. ด าเนินงานตาม 
     แผนปฏิบัติราชการ  
     ประจ าปี 

งานแผนและ 
งบประมาณ 

11. ด าเนินงานตาม 
     แผนปฏิบัติราชการ  
     ประจ าปี 

กลุ่มนโยบาย
และแผน 
 

11. ด าเนินงานตาม 
     แผนปฏิบัติราชการ  
     ประจ าปี 

งานแผนและ 
งบประมาณ 

12. ติดตามผลการ       
     ด าเนินงานรายงานต่อ   
     อธิการบดีและเสนอต่อ 
     สภามหาวิทยาลยั 
     เพื่อพิจารณา 

12. ติดตามผลการ       
     ด าเนินงานรายงานต่อ   
     อธิการบดีและเสนอต่อ 
     สภามหาวิทยาลยั 
     เพื่อพิจารณา 

12. ติดตามผลการ       
     ด าเนินงานรายงานต่อ   
     รองอธิการบดีและ 
     เสนอต่อคณะกรรมการ  
     วิทยาเขต เพื่อพิจารณา 

12. ติดตามผลการ       
     ด าเนินงานรายงานต่อ   
     รองอธิการบดีและ 
     เสนอต่อคณะกรรมการ  
     วิทยาเขต เพื่อพิจารณา 

13. น าข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลยัไปปรับปรุง
แก้ไขเพื่อวางแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร์ต่อไป    

13. น าข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลยัไปปรับปรุง
แก้ไขเพื่อวางแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร์ต่อไป    

13. น าข้อเสนอแนะของ  
     คณะกรรมการ 

วิทยาเขต ไปปรับปรุง
แก้ไขเพื่อวางแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร์ต่อไป    

13. น าข้อเสนอแนะของ  
     คณะกรรมการ 
     วิทยาเขต ไปปรับปรุง

แก้ไขเพื่อวางแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร์ต่อไป    
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ภาคผนวก ค ระบบและกลไกการพัฒนายุทธศาสตร์ของวิทยาเขต 
 

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนการด าเนินงาน (Plan)  

          
 
 

 
① - ⑩ 
 

 
 

 

ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินงาน (Do)  
 ⑪ 

  
ขั้นตอนที่ 3 การติดตามผลการด าเนินงาน (Check)  

⑫ 

 

 
 

ขั้นตอนที่ 4 การน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการด าเนินงาน (Action)  
 
⑬  
 
 
 
 
 
 

วิทยาเขต  
1. ประกาศนโยบายและทิศทางการพัฒนาวิทยาเขต 
2. ทบทวนยุทธศาสตร์  
3. ถ่ายทอดเปา้หมาย ตวัชี้วัด และแนวทางการด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติให้เปน็ไปในทิศทางเดียวกัน 
4. จัดท าแผนปฏบิัติราชการประจ าปี 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาต ิพ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบบัทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

กลุ่มนโยบายและแผน ติดตามผลการด าเนินงานรายงานต่อรองอธิการบดีและเสนอต่อคณะกรรมการวิทยาเขต เพือ่พิจารณา 

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
 

น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อวางแผนพัฒนายุทธศาสตร์ต่อไป 
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แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ของวิทยาเขต 
 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
1. ประกาศนโยบายและทิศทางการพัฒนาวิทยาเขต กลุ่มนโยบายและแผน 
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์วิทยาเขต 
3. ประชุมคณะกรรมการฯ ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก      
   (SWOT Analysis) 
4. ประชุมคณะกรรมการฯ ทบทวนยุทธศาสตร์ 
5. น าเสนอยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการวิทยาเขต เพื่อพิจารณา 
6 เผยแพร่ยุทธศาสตร์ฯ 
7. ประชุมบุคลากรเพ่ือถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและแนวทางการด าเนินงานไปสู่การ    
   ปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
8. จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
9. น าเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อคณะกรรมการวิทยาเขต 
10. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
11. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
12. ติดตามผลการด าเนินงานรายงานต่อรองอธิการบดีและเสนอต่อคณะกรรมการ  
     วิทยาเขต เพ่ือพิจารณา 
13. น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิทยาเขต ไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือวางแผนพัฒนา     
     ยุทธศาสตร์ต่อไป    
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ภาคผนวก ง ระบบและกลไกการพัฒนายุทธศาสตร์ของคณะ  
 

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนการด าเนินงาน (Plan)  

          

   

            

 
 
 
①-⑩ 
 

 
 

 

 

ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินงาน (Do)  
 ⑪ 

  
 

ขั้นตอนที่ 3 การติดตามผลการด าเนินงาน (Check)  

⑫ 

 

 
 

ขั้นตอนที่ 4 การน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการด าเนินงาน (Action)  
 
⑬  
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะ (วิทยาเขต) 
1. ประกาศนโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะ 
2. ทบทวนยุทธศาสตร์  
3. ถ่ายทอดเปา้หมาย ตวัชี้วัด และแนวทางการด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติให้เปน็ไปในทิศทางเดียวกัน 
4. จัดท าแผนปฏบิัติราชการประจ าปี 

งานแผนและงบประมาณ ติดตามผลการด าเนินงาน รายงานต่อรองอธิการบดแีละเสนอต่อคณะกรรมการวิทยาเขต เพือ่พิจารณา 

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 

น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อวางแผนพัฒนายุทธศาสตร์ต่อไป 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาต ิพ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบบัทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาต ิวิทยาเขต...  
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบบัทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... 

 

พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบบัทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์คณะ...มหาวิทยาลยัการกฬีาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 

(ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... 
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แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ของคณะ  
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
1. ประกาศนโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะ งานแผนและ 

งบประมาณ 2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์คณะ 
3. ประชุมคณะกรรมการฯ ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก     
   (SWOT Analysis) 
4. ประชุมคณะกรรมการฯ ทบทวนยุทธศาสตร์ 
5. น าเสนอยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการวิทยาเขต เพื่อพิจารณา 
6 เผยแพร่ยุทธศาสตร์ฯ 
7. ประชุมบุคลากรเพ่ือถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและแนวทางการด าเนินงานไปสู่การ    
   ปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
8. จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
9. น าเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อคณะกรรมการวิทยาเขต 
10. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
11. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
12. ติดตามผลการด าเนินงานรายงานต่อรองอธิการบดีและเสนอต่อคณะกรรมการ  
     วิทยาเขต เพ่ือพิจารณา 
13. น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิทยาเขต ไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือวางแผนพัฒนา     
     ยุทธศาสตร์ต่อไป    
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ภาคผนวก จ ขั้นตอนการทบทวนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. ประชุมคณะกรรมการฯ ด าเนินการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  
เพื่อจัดท ายุทธศาสตร ์ 

8. เผยแพร่แผนปฏิบตัิราชการประจ าป ี

3. น าเสนอยุทธศาสตรต์่อสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณา 

9. ด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าป ี
 

10. ตดิตามผลการด าเนินงานรายงานต่ออธิการบดีและเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั เพื่อพิจารณา 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ฯ 
 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

11. น าข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุง แก้ไขเพื่อวางแผนพัฒนายุทธศาสตร์ต่อไป    

4. เผยแพร่ยุทธศาสตร์ฯ 

7. น าเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปี                   
ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 

 

ไม่เห็นชอบ 

  เห็นชอบ 

5. ประชุมผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดเปา้หมาย ตัวช้ีวัด และแนวทางการด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติ                  
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 

6. จัดท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี 
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การด าเนินงาน การทบทวนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
ระยะเวลา ขั้นตอน การปฏิบัต ิ หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรกฎาคม 1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ฯ      

    
1.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ     
     พ.ศ. ... - ... ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... 
1.2 แจ้งค าสั่งไปยังคณะกรรมการฯ  
1.3 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อก าหนดระบบและกลไกการด าเนินงานการพัฒนา  
     ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั  

กองนโยบายและแผน 
 

กรกฎาคม 2. ประชุมคณะกรรมการฯ ด าเนินการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  

    เพื่อจัดท ายุทธศาสตร ์ 
 

2.1 ส่งแบบฟอร์มส าหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก     
     (SWOT Analysis) ของมหาวิทยาลัยให้หน่วยงานในสังกัดมีส่วนร่วมด าเนินการ      

ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต และโรงเรยีนกีฬา  
2.2 วิเคราะห์และรวบรวมผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
     (SWOT Analysis) ของมหาวิทยาลัย 
2.3 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดท ายุทธศาสตร ์

สิงหาคม 3. น าเสนอยุทธศาสตรต์่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา น าเสนอยุทธศาสตรต์่อสภามหาวทิยาลัย เพื่อพิจารณา 
4. เผยแพร่ยุทธศาสตร ์ แจ้งและเผยแพร่ยุทธศาสตร์ไปยังหน่วยงานในสังกัดและเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต ์
5. ประชุมผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดเปา้หมาย ตัวช้ีวัด และ         
    แนวทางการด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติใหเ้ป็นไป 
    ในทิศทางเดียวกัน 

ประชุมผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวช้ีวัด และแนวทางการด าเนินงานไปสู่การ
ปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

กันยายน 6. จัดท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี 
 

6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี 
6.2 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าป ี

กันยายน 7. น าเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อสภามหาวิทยาลยั     
    เพื่อพิจารณา 

น าเสนอแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 

กันยายน 8. เผยแพร่ปฏิบัติราชการประจ าปี เผยแพร่แผนปฏบิัติราชการประจ าปี 
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ระยะเวลา ขั้นตอน การปฏิบัต ิ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ตุลาคม – 
กันยายน 

ของปีถัดไป 

9. ด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าป ี
 

9.1 ผู้รับผิดชอบขออนุมัตดิ าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าป ี
9.2 ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการด าเนินงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ ภายใน 15 วัน 

 

ครั้งท่ี 1 
เดือนเมษายน 
(รอบ 6 เดือน) 

ครั้งท่ี 2 
เดือนตุลาคม 
(รอบ 12) 

10. ตดิตามผลการด าเนินงาน รายงานต่ออธิการบดี และ       
     เสนอต่อสภามหาวิทยาลยั เพือ่พิจารณา 
 

กองนโยบายและแผน ติดตามและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอต่ออธิการบดีและ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา  

- ครั้งท่ี 1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ... (1 ตุลาคม ... – 31 มีนาคม ...) 

- ครั้งท่ี 2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ... (1 ตุลาคม ... – 30 กันยายน ...) 

สิงหาคม 
ของปีถัดไป 

11.. น าข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุง แก้ไข      
      เพื่อวางแผนพัฒนายุทธศาสตร์ต่อไป    

11.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ    
       พ.ศ. ... – ... ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...  
11.2 ประชุมคณะกรรมการฯ ทบทวนยทุธศาสตรโ์ดยน าข้อเสนอแนะของ                    
       สภามหาวิทยาลัยไปปรับปรงุแก้ไขเพื่อวางแผนพัฒนายุทธศาสตร์  
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ภาคผนวก ฉ ขั้นตอนการทบทวนยุทธศาสตร์ของวิทยาเขต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. ประชุมคณะกรรมการฯ ด าเนินการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  
เพื่อจัดท ายุทธศาสตร ์ 

8. เผยแพร่แผนปฏิบตัิราชการประจ าป ี

3. น าเสนอยุทธศาสตรต์่อคณะกรรมการวิทยาเขต 
เพื่อพิจารณา 

9. ด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าป ี
 

10. ตดิตามผลการด าเนินงานรายงานต่อรองอธิการบดีและเสนอต่อคณะกรรมการวิทยาเขต เพื่อพิจารณา 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์...(ระบุชื่อหน่วยงาน)... 
 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

11. น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิทยาเขตไปปรับปรุง แก้ไขเพื่อวางแผนพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ต่อไป    

4. เผยแพร่ยุทธศาสตร์ฯ 

7. น าเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปี                   
ต่อคณะกรรมการวิทยาเขต เพื่อพิจารณา 

 

ไม่เห็นชอบ 

  เห็นชอบ 

5. ประชุมบุคลากรเพื่อถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการด าเนินงานไปสู่การปฏิบตัิ                  
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 

6. จัดท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี 
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การด าเนินงาน การทบทวนยุทธศาสตร์ของวิทยาเขต 
ระยะเวลา ขั้นตอน การปฏิบัต ิ หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรกฎาคม 1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ฯ      

    
1.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ     
     วิทยาเขต... พ.ศ. ... - ... ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... 
1.2 แจง้ค าสั่งไปยังคณะกรรมการฯ  
1.3 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อก าหนดระบบและกลไกการด าเนินงานการพัฒนา  
     ยุทธศาสตร์ของวิทยาเขต  

กลุ่มนโยบายและแผน 

กรกฎาคม 2. ประชุมคณะกรรมการฯ ด าเนินการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  

    เพื่อจัดท ายุทธศาสตร ์ 
 

2.1 ส่งแบบฟอร์มส าหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก     
     (SWOT Analysis) ให้บุคลากรมีส่วนร่วมด าเนินการ  
2.2 วิเคราะห์และรวบรวมผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
     (SWOT Analysis) ของวิทยาเขต 
2.3 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดท ายุทธศาสตร ์

สงิหาคม 3. น าเสนอยุทธศาสตรต์่อคณะกรรมการวิทยาเขต  
   เพื่อพิจารณา 

น าเสนอยุทธศาสตรต์่อคณะกรรมการวิทยาเขต เพื่อพิจารณา 

4. เผยแพร่ยุทธศาสตร ์ เผยแพร่ข้อมลูยุทธศาสตร์ทางเว็บไซต ์
5. ประชุมบุคลากรเพื่อถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และ         
    แนวทางการด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติใหเ้ป็นไป 
    ในทิศทางเดียวกัน 

ประชุมบุคลากรเพื่อถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวช้ีวัด และแนวทางการด าเนินงานไปสู่การ
ปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

กันยายน 6. จัดท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี 
 

6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี 
6.2 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าป ี

กันยายน 7. น าเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อคณะกรรมการ  
    วิทยาเขต เพื่อพิจารณา 

น าเสนอแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีต่อคณะกรรมการวิทยาเขต เพือ่พิจารณา 

กันยายน 8. เผยแพร่ปฏิบัติราชการประจ าปี เผยแพร่ขอ้มลูแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีทางเว็บไซต์ 
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ระยะเวลา ขั้นตอน การปฏิบัต ิ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ตุลาคม – 
กันยายน 

ของปีถัดไป 

9. ด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าป ี
 

9.1 ผู้รับผิดชอบขออนุมัตดิ าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าป ี
9.2 ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการด าเนินงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ ภายใน 15 วัน 

 

ครั้งท่ี 1 
เดือนเมษายน 
(รอบ 6 เดือน) 

ครั้งท่ี 2 
เดือนตุลาคม 
(รอบ 12) 

10. ตดิตามผลการด าเนินงาน รายงานต่อรองอธิการบดี และ       
     เสนอต่อคณะกรรมการวิทยาเขต เพื่อพิจารณา 
 

กลุ่มนโยบายและแผน ติดตามและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อรองอธิการบดี
และคณะกรรมการวิทยาเขต เพื่อพิจารณา  

- ครั้งท่ี 1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ... (1 ตุลาคม ... – 31 มีนาคม ...) 

- ครั้งท่ี 2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ... (1 ตุลาคม ... – 30 กันยายน ...) 

สิงหาคม 
ของปีถัดไป 

11. น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิทยาเขต ไป  
     ปรับปรุง แก้ไขเพื่อวางแผนพัฒนายุทธศาสตร์ต่อไป    

11.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ    
       วิทยาเขต... พ.ศ. ... – ... ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...  
11.2 ประชุมคณะกรรมการฯ ทบทวนยทุธศาสตรโ์ดยน าข้อเสนอแนะของ                    
       คณะกรรมการวิทยาเขต ไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อวางแผนพัฒนายุทธศาสตร์  
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ภาคผนวก ช ขั้นตอนการทบทวนยุทธศาสตร์ของคณะ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. ประชุมคณะกรรมการฯ ด าเนินการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  
เพื่อจัดท ายุทธศาสตร์คณะ  

8. เผยแพร่แผนปฏิบตัิราชการประจ าป ี

3. น าเสนอยุทธศาสตรต์่อคณะกรรมการวิทยาเขต 
เพื่อพิจารณา 

9. ด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าป ี
 

10. ตดิตามผลการด าเนินงานรายงานต่อรองอธิการบดีและเสนอต่อคณะกรรมการวิทยาเขต เพื่อพิจารณา 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์คณะ...(ระบช่ืุอหน่วยงาน)... 
 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

11. น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิทยาเขตไปปรับปรุง แก้ไขเพื่อวางแผนพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ต่อไป    

4. เผยแพร่ยุทธศาสตร์ฯ 

7. น าเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปี                   
ตอ่คณะกรรมการวิทยาเขต เพื่อพิจารณา 

 

ไม่เห็นชอบ 

  เห็นชอบ 

5. ประชุมบุคลากรเพื่อถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการด าเนินงานไปสู่การปฏิบตัิ                  
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 

6. จัดท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี 



35 
 

การด าเนินงาน การทบทวนยุทธศาสตร์ของคณะ 
ระยะเวลา ขั้นตอน การปฏิบัต ิ หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรกฎาคม 1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ฯ      

    
1.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์คณะ...มหาวิทยาลัยการกีฬา  
     แห่งชาติวิทยาเขต... พ.ศ. ... - ... ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... 
1.2 แจ้งค าสั่งไปยังคณะกรรมการฯ  
1.3 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อก าหนดระบบและกลไกการด าเนินงานการพัฒนา  
     ยุทธศาสตร์ของคณะ  

งานแผนและ
งบประมาณ 

กรกฎาคม 2. ประชุมคณะกรรมการฯ ด าเนินการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  

    เพื่อจัดท ายุทธศาสตร ์ 
 

2.1 ส่งแบบฟอร์มส าหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก     
     (SWOT Analysis) ให้บุคลากรมีส่วนร่วมด าเนินการ  
2.2 วิเคราะห์และรวบรวมผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
     (SWOT Analysis) ของคณะ 
2.3 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดท ายุทธศาสตร ์

สิงหาคม 3. น าเสนอยุทธศาสตรต์่อคณะกรรมการวิทยาเขต  
    เพื่อพิจารณา 

น าเสนอยุทธศาสตรต์่อคณะกรรมการวิทยาเขต เพื่อพิจารณา 

4. เผยแพร่ยุทธศาสตร ์ เผยแพร่ข้อมลูยุทธศาสตร์ทางเว็บไซต ์
5. ประชุมบุคลากรเพื่อถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และ         
    แนวทางการด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติใหเ้ป็นไป 
    ในทิศทางเดียวกัน 

ประชุมบุคลากรเพื่อถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวช้ีวัด และแนวทางการด าเนินงานไปสู่การ
ปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

กันยายน 6. จัดท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี 
 

6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี 
6.2 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าป ี

กันยายน 7. น าเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อคณะกรรมการ  
    วิทยาเขต เพื่อพิจารณา 

น าเสนอแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีต่อคณะกรรมการวิทยาเขต เพือ่พิจารณา 

กันยายน 8. เผยแพร่ปฏิบัติราชการประจ าปี เผยแพร่ข้อมลูแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีทางเว็บไซต์ 
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ระยะเวลา ขั้นตอน การปฏิบัต ิ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ตุลาคม – 
กันยายน 

ของปีถัดไป 

9. ด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าป ี
 

9.1 ผู้รับผิดชอบขออนุมัตดิ าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าป ี
9.2 ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการด าเนินงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ ภายใน 15 วัน 

 

ครั้งท่ี 1 
เดือนเมษายน 
(รอบ 6 เดือน) 

ครั้งท่ี 2 
เดือนตุลาคม 
(รอบ 12) 

10. ตดิตามผลการด าเนินงาน รายงานต่อรองอธิการบดี และ       
     เสนอต่อคณะกรรมการวิทยาเขต เพื่อพิจารณา 
 

กลุ่มบริหารทั่วไป งานแผนและงบประมาณ ติดตามและจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
เสนอต่อรองอธิการบดีและคณะกรรมการวิทยาเขต เพื่อพิจารณา  

- ครั้งท่ี 1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ... (1 ตุลาคม ... – 31 มีนาคม ...) 

- ครั้งท่ี 2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ... (1 ตุลาคม ... – 30 กันยายน ...) 

สิงหาคม 
ของปีถัดไป 

11. น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิทยาเขต ไป  
     ปรับปรุง แก้ไขเพื่อวางแผนพัฒนายุทธศาสตร์ต่อไป    

11.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์คณะ...มหาวิทยาลัยการกีฬา  
       แห่งชาติวิทยาเขต... พ.ศ. ... – ... ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...  
11.2 ประชุมคณะกรรมการฯ ทบทวนยทุธศาสตรโ์ดยน าข้อเสนอแนะของ                    
       คณะกรรมการวิทยาเขต ไปปรับปรุงแก้ไขเพือ่วางแผนพัฒนายุทธศาสตร์  
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ภาคผนวก ซ แบบฟอร์มวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

 
แบบฟอร์มวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  

หน่วยงาน ................................................... 
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7-S 
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ปัจจัยภายใน (Internal factors) 
7-S 

Framework 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

บุคลากร 
(Staff) 
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(Share-
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ปัจจัยภายใน (Internal factors) 
7-S 

Framework 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

รูปแบบการ
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(Strategy) 
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ปัจจัยภายใน (Internal factors) 
พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

การกีฬา
แห่งชาติ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
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3.การบริการ
ทางวิชาการ  
แก่สังคม 
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ปัจจัยภายใน (Internal factors) 
พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

การกีฬา
แห่งชาติ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

4.การ
ทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
การละเล่น
พ้ืนบ้านและ
กีฬาไทย 
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5.การส่งเสริม
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นักเรียนและ
นักศึกษาให้มี
ศักยภาพด้าน
การกีฬาสูงสุด
ของแต่ละ
บุคคล  
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ปัจจัยภายนอก (External factors) 

PESTLE โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
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ปัจจัยภายนอก (External factors) 
พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

การกีฬา
แห่งชาติ 
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ปัจจัยภายนอก (External factors) 
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ขั้นตอนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

1. ศึกษากรอบแนวคิดและความหมายของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) หมายถึง การส ารวจตรวจสอบสภาพภาย       
ในองค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอก เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ยุทธศาสตร์นั้น  ได้ใช้
ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่และแก้ปัญหาที่ไม่พึงประสงค์ โดยอาศัยทั้งปัจจัยภายในและภายนอกมาเป็นฐานคิดส าหรับก าหนด
ยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ต้องค านึงถึงปัจจัยภายในและภายนอก ดังนี้ 
 

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

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

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

O = โอกาส (Opportunities) หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์
ภายนอกที่เอ้ืออ านวยต่อการท างานของหน่วยงานในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ หรือ หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
T = อุปสรรค (Threats) หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์
ภายนอกที่ ขั ดขวางการท างานของหน่ วยงานไม่ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ หรือ หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่ เป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 

หมายเหตุ นอกจากนี้ สามารถเพ่ิมเติมประเด็นในการวิเคราะห์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ คือ การจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย  
การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล  
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2. วิเคราะห์และรวบรวมผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของหน่วยงาน  
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของหน่วยงาน จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัด   

ตามแบบฟอร์ม  
3. สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของหน่วยงาน  

3.1 วิเคราะห์และรวบรวมผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของหน่วยงานที่
ได้จากแบบฟอร์ม  

3.2 ด าเนินการสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) โดยการหาค่าน้ าหนัก 
คะแนน และน้ าหนักคะแนน ตามตาราง 
 3.3 หาต าแหน่งทางยุทธศาสตร์โดยน าผลน้ าหนักคะแนน (Weighted Score) ที่ได้จากตารางที่ 3 ไปหาจุดสร้าง
กราฟเพ่ือระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อมของหน่วยงานตามทฤษฎีของ Albert Humphrey  

3.4 จัดท า SWOT Matrix หรือ TOWS Matrix 
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ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal factor) ของหน่วยงาน 
 

แนวทางการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของหน่วยงาน 
คอลัมน ์(1) ปัจจัยภายใน (Internal factor) วิเคราะห์และรวบรวมผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในของ
หน่วยงานที่ได้จากแบบฟอรม์ โดยคัดเลือกและระบุปัจจยัที่ส าคญัของหน่วยงานทัง้ “จุดแข็ง” และ “จุดอ่อน”  
คอลัมน ์(2) ค่าน้ าหนัก (Weight) เป็นการพิจารณาก าหนดค่าน้ าหนกัตามความส าคญัของแต่ละปจัจัย โดยผลรวม
ของน้ าหนักปัจจัยภายในต้องเท่ากบั 1.00  
คอลัมน ์(3) ค่าคะแนน (Rating) เป็นการพิจารณาก าหนดค่าคะแนนตามความส าคญัของแต่ละปจัจัย โดยการ
ประเมินระดับความส าคญัของแต่ละปัจจยัว่าหน่วยงานสามารถตอบสนองปัจจัยนั้น ๆ ได้ดีมากน้อยเพียงใด  
ซึ่งระดับความส าคญัของแต่ละปัจจัยม ี5 ระดับ คือ  
 

ระดับความส าคัญ คะแนน (Rating) 
มากที่สุด 5 

มาก 4 
ปานกลาง 3 

น้อย 2 
น้อยที่สุด 1 

 

          การประเมิน “จุดแข็ง” ให้มองมาตรฐาน (benchmark) กับคู่แข่งขัน แล้วพิจารณาว่าเมื่อเปรียบเทยีบ
กับคู่แข่งขันแล้วหน่วยงานจะประเมินระดบัความส าคัญของแตล่ะปัจจัยในระดับใด มากที่สดุคือ 5 คะแนน        
น้อยที่สุดคือ 1 คะแนน 
          การประเมิน “จุดอ่อน” ต้องพิจารณาว่าหน่วยงานสามารถแก้ไขจุดอ่อนนั้น ๆ ได้ดมีากน้อยเพียงใด 
หากสามารถแก้ไขได้ดี จะมผีลประเมินระดับความส าคัญของแต่ละปัจจัยตามล าดับ มากที่สดุคือ 5 คะแนน       
น้อยที่สุดคือ 1 คะแนน  
คอลัมน ์(4) ค่าน้ าหนักคะแนน (Weighted score) เป็นการน าค่าน้ าหนักในคอลัมน์ (2) คูณกับค่าคะแนน           
               ในคอลัมน์ (3) จะไดค้่าน้ าหนักคะแนน (Weighted score)  

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของหน่วยงาน (IFAS) 
(1) 

ปัจจัยภายใน 
(Internal factor) 

(2) 
น้ าหนัก 

(Weight) 

(3) 
คะแนน 
(Rating) 

(4) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

(Weighted 
Score) 

จุดแข็ง (Strengths)    
1.    
2.    
3.    
…    
    
    
    
    
รวมจุดแข็ง    
จุดอ่อน (Weaknesses)    
1.    
2.    
3.    
…    
    
    
    
    
รวมจุดอ่อน    

รวมปัจจยัภายใน 1.00   
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External factor) ของหน่วยงาน  
 

แนวทางการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของหน่วยงาน 
คอลัมน ์(1) ปัจจัยภายนอก (External factor) วิเคราะห์และรวบรวมผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอกของ
หน่วยงานที่ได้จากแบบฟอรม์ โดยคัดเลือกและระบุปัจจยัที่ส าคญัของหน่วยงานทั้ง “โอกาส” และ “อุปสรรค”   
คอลัมน ์(2) ค่าน้ าหนัก (Weight) เป็นการพิจารณาก าหนดค่าน้ าหนกัตามความส าคญัของแต่ละปจัจัย โดยผลรวม
ของน้ าหนักปัจจัยภายในต้องเท่ากบั 1.00  
คอลัมน ์(3) ค่าคะแนน (Rating) เป็นการพิจารณาก าหนดค่าคะแนนตามความส าคญัของแต่ละปจัจัย โดยการ
ประเมินระดับความส าคญัของแต่ละปัจจยัว่าหน่วยงานสามารถตอบสนองปัจจัยนั้น ๆ ได้ดีมากน้อยเพียงใด  
ซึ่งระดับความส าคญัของแต่ละปัจจัยม ี5 ระดับ คือ  
 

ระดับความส าคัญ คะแนน (Rating) 
มากที่สุด 5 

มาก 4 
ปานกลาง 3 

น้อย 2 
น้อยที่สุด 1 

           
           การประเมิน “โอกาส” ให้พิจารณาปัจจยัทีห่น่วยงานสามารถเข้าไป “ช่วงชิง” โอกาสเหล่านั้น       
ตามระดับความส าคญัของแต่ละปจัจัย ตามล าดับ มากที่สุดคือ 5 คะแนน น้อยที่สุดคือ 1 คะแนน  
           การประเมิน “อุปสรรค” ให้พิจารณาปัจจัยทีห่น่วยงานสามารถ “รับมือ” กับอุปสรรคนัน้ ๆ ตามระดับ
ความส าคญัของแต่ละปัจจัย ตามล าดับ มากทีสุ่ดคือ 5 คะแนน น้อยที่สุดคือ 1 คะแนน  
คอลัมน ์(4) ค่าน้ าหนักคะแนน (Weighted score) เป็นการน าค่าน้ าหนักในคอลัมน์ (2) คูณกับค่าคะแนน 
ในคอลัมน ์(3) จะได้ค่าน้ าหนักคะแนน (Weighted score)  

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของหน่วยงาน (EFAS) 
(1)  

ปัจจัยภายนอก 
(External factor) 

(2) 
น้ าหนัก 

(Weight) 

(3) 
คะแนน 
(Rating) 

(4) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

(Weighted 
Score) 

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

รวมปัจจยัภายนอก 1.00   
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ตารางท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของหน่วยงาน  
    จากตาราง IFAS และ EFAS ให้น าทุกปัจจัยมาเรียงล าดับตามคอลัมน์ (4) ค่าน้ าหนักคะแนน (Weighted Score) โดยเรียงจากมากไปหาน้อย และก าหนด 
    สัญลักษณ ์SWOT แทนเลขล าดับ เช่น S1 S2 S3 ... , W1 W2 W3 … , O1 O2 O3 … , T1 T2 T3 … เป็นต้น ตามตัวอย่าง 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของหน่วยงาน (IFAS) 
(1) 

ปัจจัยภายใน 
(Internal factor) 

(2) 
น้ าหนัก 

(Weight) 

(3) 
คะแนน 
(Rating) 

(4) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

(Weighted 
Score) 

จุดแข็ง (Strengths)    
S1  วัฒนธรรมองค์กรเน้นคุณภาพ .15 5.00 .75 
S2  ผู้บริหารระดับสูงมีประสบการณ์ .05 4.20 .21 
S3  มีการบูรณาการในการท างาน .10 3.92 .39 
… … … … 
... … … … 
... … … … 
รวมจุดแข็ง 0.38  2.36 
จุดอ่อน (Weaknesses)    
W1 บุคลากรขาดทกัษะในการใช้ IT .05 2.22 .11 
W2 ระบบจัดการความรูย้ังไม่ชัดเจน .05 2.00 .10 
W3  สถานะการเงินไม่ดี .15 4.00 .60 
… … … … 
... … … … 
... … … … 
รวมจุดอ่อน 0.62  1.20 

รวมปัจจยัภายใน 1.00  3.56 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของหน่วยงาน (EFAS) 
(1)  

ปัจจัยภายนอก 
(External factor) 

(2) 
น้ าหนัก 

(Weight) 

(3) 
คะแนน 
(Rating) 

(4) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

(Weighted 
Score) 

โอกาส (Opportunities)    
O1 มีหน่วยงานภายนอกสนับสนุนการ
จัดการศึกษาอยา่งจริงจัง 

.15 5.00 .75 

O2 มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจยั .05 4.20 .21 
O3 มีนโยบายสนบัสนุนด้านกีฬา .10 3.92 .39 
… … … … 
... … … … 
รวมโอกาส 0.52  2.88 
อุปสรรค (Threats)    
T1 มีการแข่งขันสูง .05 2.22 .11 
T2 เศรษฐกิจตกต่ า .05 2.00 .10 
T3 ปัญหาการเมือง .15 4.00 .60 
… … … … 
... … … … 
... … … … 
รวมอุปสรรค 0.48  1.28 

รวมปัจจยัภายนอก 1.00  4.16 
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โอกาส (Opportunity) 

จุดอ่อน (Weakness) จุดแข็ง (Strength) 

อุปสรรค (Threat) 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

 

3.3 หาต าแหน่งทางยุทธศาสตร์โดยน าผลน้ าหนักคะแนน (Weighted Score) ที่ได้จากตารางที่ 3 ไปหา     
     จุดสร้างกราฟเพื่อระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อมของหน่วยงานตามทฤษฎีของ       
     Albert Humphrey  

เมื่อได้ค่าน้ าหนักคะแนนของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก มาสร้างกราฟ เพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานก าลังเผชิญสถานการณ์หรือต าแหน่งยุทธศาสตร์เช่นใด 
และภายใต้สถานการณ์หรือต าแหน่งยุทธศาสตร์นั้น หน่วยงานจะท าอย่างไร ซึ่งโดยทั่วไปในการวิเคราะห์ 
SWOT ดังกล่าวนี้ หน่วยงานจะอยู่ในสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งใน 4 สถานการณ์ ดังนี้   

1) สถานการณ์เชิงรุก (SO / จุดแข็ง-โอกาส) เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่างสภาพแวดล้อม
ภายในทางบวกคือ จุดแข็ง (Strength) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางบวกคือ โอกาส (Opportunity) ซึ่งก็
คือการใช้จุดแข็งข้อได้เปรียบของหน่วยงานผสมกับโอกาสที่ดีเพ่ือน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์เชิงรุก โดยกราฟที่ได้
มีพ้ืนที่มากที่สุดอยู่ในโซนระหว่างจุดแข็งและโอกาส ดังรูป 
 

 
 

  
 
 
 

 

  
สถานการณเ์ชิงรุก 

2) สถานการณ์เชิงรับ (ST / จุดแข็ง-อุปสรรค) เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่างสภาพแวดล้อม
ภายในทางบวกคือ จุดแข็ง (Strength) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางลบ คือ อุปสรรค (Threat) เป็นการน า
จุดแข็งข้อได้เปรียบของหน่วยงานมาป้องกันอุปสรรค ซึ่งก็คือเป็นการใช้จุดแข็งเพ่ือหลีกเลี่ยงอุปสรรค โดย
กราฟที่ได้มีพ้ืนที่มากที่สุดอยู่ในโซนระหว่างจุดแข็งและอุปสรรค ดังรูป 

 

 
 

 

 
 

สถานการณ์เชิงรับ 

อุปสรรค (Threat) 
 

โอกาส (Opportunity) 
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จุดอ่อน (Weakness) 
 

จุดแข็ง (Strength) 

จุดอ่อน (Weakness) 

 

3) สถานการณ์เชิงป้องกัน (WT / จุดอ่อน-อุปสรรค) เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่าง
สภาพแวดล้อมภายในทางลบ คือ จุดอ่อน (Weakness) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางลบ คือ อุปสรรค 
(Threat) เป็นกลยุทธ์เพ่ือการลดจุดอ่อนและป้องกันอุปสรรค ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือ การหลีกเลี่ยงให้
สถานการณ์ของหน่วยงานไม่แย่ไปกว่าเดิม โดยกราฟที่ได้มีพ้ืนที่มากที่สุดอยู่ในโซนระหว่างจุดอ่อนและ
อุปสรรค ดังรูป 
 

โอกาส  (Opportunity) 

 

 

 

 
  

 

สถานการณเ์ชิงป้องกัน 

4) สถานการณ์ เชิงแก้ไข (WO / จุดอ่อน-โอกาส) เป็นกลยุทธ์ที่ เกิดจากการจับคู่ระหว่าง
สภาพแวดล้อมภายในทางลบคือ จุดอ่อน (Weakness) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางบวก คือ โอกาส 
(Opportunity) ซึ่งก็คือการใช้ประโยชน์จากโอกาสเพ่ือมาปิดจุดอ่อนจุดด้อยของหน่วยงานหรือท าให้จุดอ่อน
นั้นลดลง โดยกราฟที่ได้มีพ้ืนที่มากที่สุดอยู่ในโซนระหว่างจุดอ่อนและโอกาส ดังรูป 

 
โอกาส  (Opportunity) 

 

 

 

 

 

สถานการณเ์ชิงแก้ไข 
 
 

 

 

อุปสรรค (Threat) 
 

จุดแข็ง (Strength) 

อุปสรรค (Threat) 
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3.4 จัดท า SWOT Matrix หรอื TOWS Matrix 
 เป็นการน า จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่ได้จากกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของหน่วยงาน มาท าการจับคู่เข้าด้วยกัน ตามสถานการณ์ทั้ง 4 
รูปแบบ ดังตาราง 
 

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

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

ประเด็นความสอดคล้องระหว่าง SO  
1. .............................................................................  
2. ............................................................................. 
3. .............................................................................      
   .............................................................................  
   ….......................................................................... 

 

 

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

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

ประเด็นความสอดคล้องระหว่าง ST  
1. .............................................................................  
2. ............................................................................. 
3. .............................................................................      
   .............................................................................  
   ….......................................................................... 
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WO 

จุดอ่อน Weakness 
W1. ........................................................................... 
W2. ........................................................................... 
W3. ........................................................................... 
      ...........................................................................  
      ........................................................................... 

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

ประเด็นความสอดคล้องระหว่าง WO  
1. .............................................................................  
2. ............................................................................. 
3. .............................................................................      
   .............................................................................  
   ….......................................................................... 

 
 

WT 
จุดอ่อน Weakness 
W1. ........................................................................... 
W2. ........................................................................... 
W3. .............................................. ............................. 
      ..........................................................................  
      .......................................................................... 

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

ประเด็นความสอดคล้องระหว่าง WT 
1. .............................................................................  
2. ............................................................................. 
3. .............................................................................      
   .............................................................................  
   ….......................................................................... 
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ภาคผนวก ฌ แบบฟอร์มยุทธศาสตร์   
 

  

 

 

 

ยุทธศาสตร์........(ระบุชื่อหน่วยงาน).......  
พ.ศ. ... – ... (ฉบับทบทวน)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
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ค าน า 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

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

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

 

       (......................................) 
                                                                    ..................................................... 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

1. บทน า  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…
…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….… 
2. สาระส าคัญของยุทธศาสตร์......(ระบุช่ือหน่วยงาน)...... พ.ศ. ... – ...  

 ปรัชญา   

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

วิสัยทัศน์  

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

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

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

  เอกลักษณ์  

“.....................................................................” 
อัตลักษณ์  

“.....................................................................” 
  คติพจน์ 
   “กยิราเจ กยิราเถนัง ท าอะไรท าจริง” 
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ค่านิยมองค์กร   
   SPORTS-U 

   S = Spirit   มีน้ าใจนักกีฬา 
  P = Professional   มีความเป็นมืออาชีพ 
  O = Opportunity มีการให้โอกาส 
  R = Responsibility  มีความรับผิดชอบ 
  T = Teamwork  มีการท างานเป็นทีม 
  S = Smart  มีบุคลิกภาพดี 
  U = Universality  มีความเป็นสากล 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่………………………………………………………………………………………………… 
   ยุทธศาสตร์ที่………………………………………………………………………………………………… 
   ยุทธศาสตร์ที่………………………………………………………………………………………………… 
   ยุทธศาสตร์ที่………………………………………………………………………………………………… 
   ยุทธศาสตร์ที่………………………………………………………………………………………………… 
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สารบัญ 

           หน้า 
ค าน า           … 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร         ...  
ส่วนที่ 1 บทน า          … 
 หลักการและเหตุผล         … 
 กฎหมาย แผนพัฒนาประเทศและนโยบายที่เก่ียวข้อง            … 
 ประวัติความเป็นมา...(ระบุชื่อหน่วยงาน)...      … 
 ข้อมูลพ้ืนฐาน…ระบุชื่อหน่วยงาน)...       … 
 นโยบายและทิศทางการพัฒนา…(ระบุชื่อหน่วยงาน)... พ.ศ. ... – ...   … 
 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์... …(ระบุชื่อหน่วยงาน)... พ.ศ. ... – ...  
     ปีงบประมาณ พ.ศ. ...         … 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)    … 
 สถานการณ์และแนวโน้มที่ส่งผลต่อการพัฒนา...(ระบุชื่อหน่วยงาน)...   … 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
      ...(ระบุชื่อหน่วยงาน)...        … 
 แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์...(ระบุชื่อหน่วยงาน)...    … 

ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์...(ระบุชื่อหน่วยงาน)... พ.ศ. ... – ...      … 
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ คติพจน์ ค่านิยมองค์กร 
     และประเด็นยุทธศาสตร์        ...  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ....................................................................................................   … 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ....................................................................................................   … 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ....................................................................................................   … 
 ยุทธศาสตร์ที่   ....................................................................................................   … 
 ยุทธศาสตร์ที่   ....................................................................................................   … 
  ยุทธศาสตร์ที่   ....................................................................................................   …  

ส่วนที่ 4 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์...(ระบุช่ือหน่วยงาน)...พ.ศ. ... - ...  สู่การปฏิบัติ  … 
 การแปลงยุทธศาสตร์...(ระบุชื่อหน่วยงาน)... พ.ศ. ... – ... สู่การปฏิบัติ   … 
 ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
     ...(ระบุชื่อหน่วยงาน)... พ.ศ. ... – ...        … 
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สารบัญ 

หน้า 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ... ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศที่เกี่ยวข้องกับ 
                 ยุทธศาสตร์... (ระบุชื่อหน่วยงาน)... พ.ศ. ... - ...    … 
ภาคผนวก ... โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ...(ระบุชื่อหน่วยงาน)...    … 
ภาคผนวก ... โครงสร้างการบริหารงาน..(ระบุชื่อหน่วยงาน)...      … 
ภาคผนวก ... ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์...(ระบุชื่อหน่วยงาน)...พ.ศ. ... - ...  … 
ภาคผนวก ... ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามผลการด าเนินงาน 

                 ตามยุทธศาสตร์...(ระบุชื่อหน่วยงาน)...พ.ศ. ... - ...    ... 
ภาคผนวก ... ขั้นตอนการทบทวนยุทธศาสตร์...(ระบุชื่อหน่วยงาน)...พ.ศ. ... – ...      ... 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

 หลักการและเหตุผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 กฎหมาย แผนพัฒนาประเทศและนโยบายที่เกี่ยวข้อง              
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 ประวัติความเป็นมาของ...(ระบุช่ือหน่วยงาน)...  

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

 ข้อมูลพื้นฐานของ...(ระบุชื่อหน่วยงาน)...  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 นโยบายและทิศทางการพัฒนา...(ระบุชื่อหน่วยงาน)... พ.ศ. ... – ...    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์... …(ระบุชื่อหน่วยงาน)... พ.ศ. ... – ... ปีงบประมาณ พ.ศ. ...  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

 สถานการณ์และแนวโน้มที่ส่งผลต่อการพัฒนา...(ระบุชื่อหน่วยงาน)... 
 ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการพัฒนา...(ระบุชื่อหน่วยงาน)...  

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

ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการพัฒนา...(ระบุช่ือหน่วยงาน)...  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ...(ระบุช่ือหน่วยงาน)...  
        

1. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของหน่วยงาน (IFAS) 

ปัจจัยภายใน (Internal factor) 
น้ าหนัก 

(weight) 
คะแนน 
(Rating) 

น้ าหนัก
คะแนน 

(Weighted 
score) 

จุดแข็ง (Strengths)    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

รวม จุดแข็ง (Strengths)    
จุดอ่อน (Weakness) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

รวม จุดอ่อน (Weakness)    
รวมปัจจัยภายใน 1.00   
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2. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของหน่วยงาน (EFAS) 

ปัจจัยภายนอก (External factor) 

น้ าหนัก 
(weight) 

คะแนน 
(Rating) 

น้ าหนัก
คะแนน 

(Weighted 
score) 

โอกาส (Opportunities)    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

รวม โอกาส (Opportunities)    
อุปสรรค (Threats)    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

รวม อุปสรรค (Threats)    
รวมปัจจัยภายนอก 1.00   
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3. ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. SWOT Matrix  
 

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

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

ประเด็นความสอดคล้องระหว่าง SO  
1. .............................................................................  
2. ............................................................................. 
3. .............................................................................      
   .............................................................................  
   ….......................................................................... 

 

 

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

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

ประเด็นความสอดคล้องระหว่าง ST  
1. .............................................................................  
2. ............................................................................. 
3. .............................................................................      
   .............................................................................  
   ….......................................................................... 
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WO 

จุดอ่อน Weakness 
W1. ........................................................................... 
W2. ........................................................................... 
W3. ........................................................................... 
      ...........................................................................  
      ........................................................................... 

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

ประเด็นความสอดคล้องระหว่าง WO  
1. .............................................................................  
2. ............................................................................. 
3. .............................................................................      
   .............................................................................  
   ….......................................................................... 

 
 

WT 
จุดอ่อน Weakness 
W1. ........................................................................... 
W2. ........................................................................... 
W3. ...................................... ..................................... 
      ..........................................................................  
      .......................................................................... 

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

ประเด็นความสอดคล้องระหว่าง WT 
1. .............................................................................  
2. ............................................................................. 
3. .............................................................................      
   .............................................................................  
   ….......................................................................... 
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 แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์...(ระบุชื่อหน่วยงาน)...พ.ศ. ... – ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  
 

   

พันธกิจ 

ยุทธศาสตร ์ 

วิสัยทัศน์ : “……………………………………………………………………………………….” 

เป้าประสงค ์ 

กลยุทธ์  

      

      

      

ตัวชี้วัด  
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ส่วนที่ 3  

ยุทธศาสตร์...(ระบุชื่อหน่วยงาน)... พ.ศ. ... – ...  

 ปรัชญา   

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

 วิสัยทัศน์   

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

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

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

 เอกลักษณ์  

“...............................................................................................” 
 อัตลักษณ์  

“...............................................................................................” 
 คติพจน์ 
  “กยิราเจ กยิราเถนัง ท าอะไรท าจริง” 

 ค่านิยมองค์กร 

 SPORTS-U 
 S = Spirit   มีน้ าใจนักกีฬา 

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

 ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. ………………………………………………………………………………… 
2. ............................................................................................  
3. ............................................................................................  
   ............................................................................................  
   ................................................................................. ........... 
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ยุทธศาสตร์ที่  ...................................................................................................................................................................................................................................... 
เป้าประสงค์ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   
กลยุทธ์ 
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย  

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(พ.ศ. ...) (พ.ศ. ...) (พ.ศ. ...) (พ.ศ. ...) (พ.ศ. ...) 

1. …………………………………………………..        

2. …………………………………………………..        

3. …………………………………………………..        

   ..…………………………………………………        

   ..…………………………………………………        

   ..…………………………………………………        
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ยุทธศาสตร์ที่  ...................................................................................................................................................................................................................................... 
เป้าประสงค์ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   
กลยุทธ์ 
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย  

หน่วยงานรับผิดชอบ 
(พ.ศ. ...) (พ.ศ. ...) (พ.ศ. ...) (พ.ศ. ...) (พ.ศ. ...) 

1. …………………………………………………..        

2. …………………………………………………..        

3. …………………………………………………..        

   ..…………………………………………………        

   ..…………………………………………………        

   ..…………………………………………………        
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ส่วนที่ 4  
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์...(ระบุชื่อหน่วยงาน)... พ.ศ. ... – ... สู่การปฏิบัติ 

 

 การแปลงยุทธศาสตร์...(ระบุช่ือหน่วยงาน)...พ.ศ. ... – ... สู่การปฏิบัติ 
.............................................................................................................................................................. .....

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

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

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

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

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

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

 ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์...(ระบุชื่อหน่วยงาน)...     
     พ.ศ. ... – ...  

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

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

ภาคผนวก ... โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ...(ระบุชื่อหน่วยงาน)...     
ภาคผนวก ... โครงสร้างการบริหารงาน..(ระบุชื่อหน่วยงาน)...       
ภาคผนวก ... ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศที่เกี่ยวข้อง 
                กับยุทธศาสตร์...(ระบุชื่อหน่วยงาน)... พ.ศ. ... – ...     
ภาคผนวก ... ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์...(ระบุชื่อหน่วยงาน)...พ.ศ. ... - ...   

ภาคผนวก ... ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามผลการด าเนินงาน 

                 ตามยุทธศาสตร์...(ระบุชื่อหน่วยงาน)...พ.ศ. ... - ...     

ภาคผนวก ... ขั้นตอนการทบทวนยุทธศาสตร์...(ระบุชื่อหน่วยงาน)...พ.ศ. ... – ...       
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 ภาคผนวก ... ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศที่เกี่ยวข้อง กับยุทธศาสตร์...(ระบุช่ือหน่วยงาน)... พ.ศ. ... – ... 
 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
พ.ศ. 2561 - 2580 

ด้าน............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

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

เป้าหมายแผนแม่บท ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

ตัวชี้วดัแผนแมบ่ท ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
แผนแม่บทย่อย ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
ตัวชี้วดัแผนแมบ่ทย่อย ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

เป้าหมาย  

ตัวชี้วัด  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ที ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

เป้าหมาย ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
ตัวชี้วดั ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

นโยบายรัฐบาล นโยบายที่ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
แผนพัฒนาการกีฬาชาติ  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
ยุทธศาสตร์กระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา 

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

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาต ิ 
พ.ศ. ... - ...  

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

ยุทธศาสตร์...(ระบุชื่อ
หน่วยงาน)... พ.ศ. ... - ... 

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

 



74 
 

 ภาคผนวก ... โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ...(ระบุชื่อหน่วยงาน)...     
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ภาคผนวก ... โครงสร้างการบริหารงาน..(ระบุช่ือหน่วยงาน)...       

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

 ภาคผนวก ... ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์...(ระบุช่ือหน่วยงาน)...พ.ศ. ... - ...   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ภาคผนวก ... ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์... 
                      (ระบุชื่อหน่วยงาน)...พ.ศ. ... - ...    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 ภาคผนวก ... ขั้นตอนการทบทวนยุทธศาสตร์...(ระบุชื่อหน่วยงาน)...พ.ศ. ... – ... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

2. ประชุมคณะกรรมการฯ ด าเนินการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  
เพื่อจัดท ายุทธศาสตร ์ 

8. เผยแพร่แผนปฏิบตัิราชการประจ าป ี

3. น าเสนอยุทธศาสตรต์่อสภามหาวิทยาลัย/
คณะกรรมการวิทยาเขต เพื่อพิจารณา 

เพื่อพิจารณา 

9. ด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าป ี
 

10. ตดิตามผลการด าเนินงาน รายงานต่ออธิการบดี/รองอธิการบด ีและเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย/ 
คณะกรรมการวิทยาเขต เพื่อพิจารณา 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์...(ระบุชื่อหน่วยงาน)... 
 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

11. น าข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการวิทยาเขตไปปรับปรุง แก้ไข  
เพื่อวางแผนพัฒนายุทธศาสตร์ต่อไป    

4. เผยแพร่ยุทธศาสตร์ฯ 

7. น าเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปี                   
ต่อสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการวิทยาเขต           

เพื่อพิจารณา 
 

ไม่เห็นชอบ 

  เห็นชอบ 

5. ประชุมผู้บริหาร/บุคลากรเพื่อถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวช้ีวัด และแนวทางการด าเนินงานไปสู่การปฏิบตัิ                  
ให้เปน็ไปในทิศทางเดียวกัน 

 

6. จัดท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี 
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ภาคผนวก ญ แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการ 

...(ระบุชื่อหน่วยงาน)...  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา 
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ค าน า 

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

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

 
 

 

(.....................................................) 
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สารบัญ 
                   หน้า 

ค าน า           ก 
ส่วนที่ 1 บทน า 
 หลักการและเหตุผล         … 
 วัตถุประสงค์          … 
 กฎหมาย แผนพัฒนาประเทศ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ...(ระบุชื่อหน่วยงาน)...  … 
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลัษณ์ อัตลักษณ์ คติพจน์ ค่านิยมองค์กร    … 

  และประเด็นยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ....................................................................................................   … 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ....................................................................................................   … 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ....................................................................................................   … 
 ยุทธศาสตร์ที่   ....................................................................................................   … 
 ยุทธศาสตร์ที่   ....................................................................................................   … 
  ยุทธศาสตร์ที่   ....................................................................................................   … 

ภาคผนวก 
 ภาคผนวก...ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี   … 
 ภาคผนวก...ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี     ... 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

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

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

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

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

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

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

วัตถุประสงค์ 

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

กฎหมาย แผนพัฒนาประเทศ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ...(ระบุชื่อหน่วยงาน)... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 2  
แผนปฏิบัติราชการ ...(ระบุชื่อหน่วยงาน)... 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... 
  

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

 วิสัยทัศน์ 

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

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

 เอกลักษณ์ 
“...........................................................................” 

 อัตลักษณ์ 
   “...........................................................................” 

 คติพจน์ 
  “...........................................................................” 

ค่านิยมองค์กร  
            ........................................................................... . 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ........................................................................... 
2. ........................................................................... 
3. ........................................................................... 
   ........................................................................... 
   ........................................................................... 
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ยุทธศาสตร์ที่ ........................................................................ 

เป้าประสงค์ ………………………………………………………………………………………. 
กลยุทธ์  

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

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

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

ตัวช้ีวัด/งบประมาณ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด หน่วยงาน

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

เงินงบประมาณ ล้านบาท    
เงินนอกงบประมาณ ล้านบาท  

หมายเหตุ : ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดเปรียบเทียบปีก่อนหน้าและปีปจัจุบนั 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก...ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
................................................................................................................................ ....................................... 
........................................................................................... ............................................................................ 
............................................................................................................................. .......................................... 
........................................................................................................................................ ............................... 
................................................................................................... .................................................................... 
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ภาคผนวก...ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

2. ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี

4. เผยแพร่แผนปฏิบตัิราชการประจ าป ี

3. น าเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปี             
ต่อสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการวิทยาเขต 

เพื่อพิจารณา 

5. ด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าป ี
 

6. ตดิตามผลการด าเนินงานรายงานต่อ(อธิการบดี/รองอธิการบด/ีคณบด/ีรองคณบดี) และเสนอต่อ        
สภามหาวิทยาลยั/คณะกรรมการวิทยาเขต เพื่อพิจารณา 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี...(ระบุช่ือหน่วยงาน)... 
 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

7. น าข้อเสนอแนะของสภามหาวทิยาลัย/คณะกรรมการวิทยาเขตไปปรับปรุง แก้ไข  
เพื่อวางแผนพัฒนาแผนปฏิบตัิราชการต่อไป    
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ภาคผนวก ฎ แบบฟอร์มโครงการ 

เลขที่โครงการ :         / (ปีงบประมาณ) 
ชื่อโครงการ  : …………………………................................................................................................. ..................... 
ประเภทของโครงการ :          โครงการต่อเนื่อง          โครงการใหม่          โครงการตามนโยบาย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่ม.........................................กอง/คณะ............................................................. 
 
1. หลักการและเหตุผล 

............................................................................................. ....................................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................... ...................................
................................................................................................ ................................................ 
2. วัตถุประสงค์ 
 ............................................................................................................................. ....................................
.......................................................................................................................................................... ....................
............................................................................................................... ......................................... 
3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศระดับต่าง ๆ  

3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา  
      เป้าหมายแผนแม่บท : คนไทยมีสุขภาพดีข้ึน มีน้ าใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกา 
                                           มากขึ้น ด้วยกีฬา 
 3.3 แผนแม่บทย่อย :  

แผนแม่บทย่อยที่ 1 การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต    
และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรวมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 

     เป้าหมาย : คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ าเสมอเพ่ิมขึ้น 
  แผนแม่บทย่อยที่ 2 การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
     เป้าหมาย : นักกีฬาไทยประสบความส าเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ 

แผนแม่บทย่อยที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 
   เป้าหมาย : บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มข้ึน 

 3.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
                     ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
      เป้าหมายที่ 4 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน   
 3.5 นโยบายรัฐบาล : นโยบายที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ 
                                     ของคนไทยทุกช่วงวัย 
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4. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ...(ระบุช่ือหน่วยงาน)...  
    ประเด็นยุทธศาสตร ์............................................................................................................................. .......... 
    เป้าประสงค์ : ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

กลยุทธ์ที.่.................................................................................................................................. ............... 
5. ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
     มาตรฐานที่ ..................................................................................................................................................  
         ตัวบ่งชีท้ี่ ................................................................ ................................................................................ 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ................................................................. .......................................................... 
6. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : .....................(ระบุจ านวน/หน่วยนับให้ชัดเจน)................................................... 
 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ........................................................................................... .................................. 
9. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 9.1.......................................................................................................................................... .. 
 9.2........................................................................................................................... ................. 
 9.3.................................................................................................................................... ........ 
10. สถานที ่ 
 ............................................................................................................ ...................................... 
11. ระยะเวลา  
 ............................................................................................................................. ..................... 
12. กลุ่มเป้าหมาย / ผู้ได้รับประโยชน์ 

.............................................................................................................................................. ...................
................................................................................................................ ............................................................. .
................................................................................................................................................. ............................. 
13. งบประมาณ 
 เบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....... ผลผลิตที่...... งบ.............................. เป็นเงิน
.................................................บาท (ตัวอักษร) รายละเอียด ดังนี ้
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13.1 ค่าตอบแทน 
 - ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 -……………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
 -……………………………………………………………………………………………..…………………………………. 

13.2 ค่าใช้สอย 
- …………………………………………………………………………………………….………………………………… 

 -…………………………………………………………………………………………….………………………………… 
-…………………………………………………………………………………………….………………………………… 
13.3 ค่าวัสดุ 
- …………………………………………………………………………………………….………………………………… 

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น........................บาท 
(......ตัวอักษร........) 

หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
14. การประเมินผล 
 13.1............................................................................................................................. ...........
 13.2........................................................... .............................................................................
 13.3........................................................................................................................... ............. 
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ......................................................................................................................................... ........................
........................................................................................................... ................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
16. ผู้เสนอโครงการ 
 
       (ลงชื่อ)................................................... 
                (................................................) 
17. ผู้พิจารณาโครงการ 
 
       (ลงชื่อ)................................................... 
                (................................................) 
 



 

88 
 

18. ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 

 

       (ลงชื่อ)................................................... 

                (................................................) 

19. ผู้อนุมัติโครงการ 

        

               (ลงชื่อ)................................................... 

               (................................................) 
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ภาคผนวก ฏ แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ   
เลขที่โครงการ :         / (ปีงบประมาณ) 
ชื่อโครงการ  : …………………………................................................................................................. ..................... 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :...................................................................................................... ............................... 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 ............................................................................................................................. ....................................
.......................................................................................................................................................................... ....
............................................................................................................................. ................................................. 
2. งบประมาณ 
 2.1 งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .......  
                ผลผลิตที่...... งบ..........................................              เป็นเงิน.............................................บาท   

2.2 ผลเบิกจ่าย                                                    เป็นเงิน...............................................บาท   
3. สรุปผลการด าเนินงาน 

3.1 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 
เชิงผลผลิต (Output)............................................................. ................................................................. 

 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)……………………………………………………………………………………………………………. 
3.2 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

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

3.3 ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
........................................................................................................................................................ .........

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

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

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

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

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

(ลงชื่อ)................................................... ผู้รายงาน 
                                                                                  (................................................) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 
 

ภาคผนวก ฐ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... 
                ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม ... – 31 มีนาคม ...) 
   
   

 
 
 
 

 
 

 
 

รายงานผลการปฏบิัติงานตาม 
แผนปฏิบัติราชการ...(ระบุชื่อหน่วยงาน)... 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... 
ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม ... – 31 มีนาคม ...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ
กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา 
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ค าน า 
 ............................................................................................................................. ....................................
......................................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 ............................................................................................................................................. ....................
............................................................................................................... ...............................................................
............................................................................................................................. ..................................... 
     

    

                               
       (.....................................................) 
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สารบัญ 
                         หน้า            
ส่วนที่ 1 บทน า 
 หลักการและเหตุผล        ... 
 วัตถุประสงค์         ... 
 กฎหมาย แผนพัฒนาประเทศ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง             

ส่วนที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
 ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ คติพจน์ ค่านิยมองค์กร   ...  

         และประเด็นยุทธศาสตร์      
     ยุทธศาสตร์ที่ 1  ……………………………………………………      ... 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 ……………………………………………………    ... 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 ……………………………………………………    ...  
     ยุทธศาสตร์ที่  ……………………………………………………     ... 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

กฎหมาย แผนพัฒนาประเทศ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง         

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ   
 ปรัชญา 

“...........................................................................” 
 
 วิสัยทัศน์ 

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

 พันธกิจ 

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

  เอกลักษณ์ 

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

 อัตลักษณ์ 

   “...........................................................................” 
 คติพจน์ 

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

ค่านิยมองค์กร  

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

ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. ........................................................................... 
2. ........................................................................... 
3. ........................................................................... 
   ........................................................................... 
   ........................................................................... 
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ยุทธศาสตร์ที่ ............................................................................................................. 

เป้าประสงค์ ………………………………………………………………………………………. 
กลยุทธ์  

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

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

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงาน  

หน่วยนับ พ.ศ. ... 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

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

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

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

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

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

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

 

หมายเหตุ : ให้ระบุเหตุผลส าหรับตัวชี้วัดที่ไม่มีผลการปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวก ฑ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...              
                 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม ... – 30 กันยายน ...) 
 

 

 

 

 
 
 

รายงานผลการปฏบิัติงานตาม 
แผนปฏิบัติราชการ...(ระบุชื่อหน่วยงาน)... 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... 
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม ... – 30 กันยายน ...) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ
กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา 
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ค าน า 
  

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

    

                           (.....................................................) 
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สารบัญ 
                         หน้า            
ส่วนที่ 1 บทน า 
 หลักการและเหตุผล        ... 
 วัตถุประสงค์         ... 

 กฎหมาย แผนพัฒนาประเทศ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง             

ส่วนที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ คติพจน์ ค่านิยมองค์กร   ...  

         และประเด็นยุทธศาสตร์      
     ยุทธศาสตร์ที่ 1  ……………………………………………………      ... 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 ……………………………………………………    ... 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 ……………………………………………………    ...  
     ยุทธศาสตร์ที่  ……………………………………………………     ...  

  ส่วนที่ 3  สรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์...(ระบุชื่อหน่วยงาน)...  
               ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...         … 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

กฎหมาย แผนพัฒนาประเทศ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง         

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ   
 ปรัชญา 

“...........................................................................” 
 
 วิสัยทัศน์ 

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

 พันธกิจ 

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

  เอกลักษณ์ 

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

 อัตลักษณ์ 

   “...........................................................................” 
 คติพจน์ 

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

ค่านิยมองค์กร  

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

ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. ........................................................................... 
2. ........................................................................... 
3. ........................................................................... 
   ........................................................................... 
   ........................................................................... 
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ยุทธศาสตร์ที่ ............................................................................................................. 

เป้าประสงค์ ………………………………………………………………………………………. 
กลยุทธ์  

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

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

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงาน  

หน่วยนับ พ.ศ. ... ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
(ต.ค. ... - มี.ค. ...) (ต.ค. ... - ก.ย. ...) 

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

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

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

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

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

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

 

หมายเหตุ : ให้ระบุเหตุผลส าหรับตัวชี้วัดที่ไม่มีผลการปฏิบัติงานหรือไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
สรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์...(ระบุชื่อหน่วยงาน)... ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...  ดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จ านวน
ตัวช้ีวัด 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

บรรลุเป้าหมาย 
คิดเป็นร้อยละ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ ................................... 
เป้าประสงค์ : .................................. 
 

   
  

ยุทธศาสตร์ที่ ................................... 
เป้าประสงค์ : .................................. 
 

   
  

ยุทธศาสตร์ที่ ................................... 
เป้าประสงค์ : .................................. 
 

   
  

ยุทธศาสตร์ที่ ................................... 
เป้าประสงค์ : .................................. 
 

     

ยุทธศาสตร์ที่ ................................... 
เป้าประสงค ์: .................................. 
 

     

รวม      
 

 
 
 
 
 

 


