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วสัิยทัศน์     กีฬาเรือพายช่วยพฒันาสังคมไทย ร่วมน าชยัไปสู่ระดบัโลก 
นิยาม :     สืบเน่ืองจากประเทศไทยมีภูมิประเทศท่ีลุ่มเป็นส่วนใหญ่ มีแม่น ้ า ล าคลองมากมาย การพายเรือจึงเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตในสังคมไทยมาชา้นาน การแข่ง
เรือพายก็เป็นกิจกรรมท่ีคนในสังคมร่วมมือร่วมใจกนัจดัข้ึนในพื้นท่ีต่างๆ เป็นประจ าทุกปีเพื่อการสร้างความสามคัคีและความสนุกสนานของคนในสังคม  ดงันั้นกีฬา
เรือพายจึงเป็นกีฬาท่ีจะช่วยรักษาวิถีชีวติท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของคนไทย และความสามคัคีของคนในสังคมให้ย ัง่ยืนต่อไป  รวมทั้งยงัเป็นการช่วยอนุรักษ์แหล่งน ้ า  แม่น ้ า 
ล าคลองในพื้นท่ีต่างๆ  และเพื่อให้เกิดแรงกระตุน้ให้กีฬาเรือพายเป็นท่ีนิยมภายในประเทศและคนในสังคมให้ความสนใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมเรือพายมากข้ึน  จึงมี
ความจ าเป็นตอ้งใหค้นไทยมีความภาคภูมิใจในกีฬาประเภทน้ี โดยสมาคมจะตอ้งสร้างผลงานในระดบัประเทศใหป้ระจกัษแ์ก่สายตาของคนไทยโดยทัว่กนั ซ่ึงการสร้าง
ผลงานดงักล่าวมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้ทุกภาคส่วนท่ีเป็นหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และประชาชนในทุกภูมิภาคเขา้มามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างบุคลากร
ทางการกีฬาทั้งท่ีเป็นนกักีฬา  ผูฝึ้กสอน และเจา้หนา้ท่ีต่างๆ ใหส้ามารถสร้างผลงานในระดบัโลกตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

พนัธกจิ 
            ๑.  บริหารจดัการใหกี้ฬาเรือพายแพร่หลายสู่สังคม สามารถสร้างความสมานฉนัท ์และความปรองดองของคนในสังคมให้เขม้แขง็ และเกิดความภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จทางการกีฬาของไทยในเวทีโลก 
       ๒.  พฒันาและยกระดบัมาตรฐานกีฬาเรือพายให้เป็นผูน้ าในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งการมีบทบาทในเวทีระหวา่งประเทศ โดยการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกบัองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมาคมเรือพายของต่างประเทศ 
       ๓.  สนบัสนุนการจดัการแข่งขนักีฬาภายในอย่างต่อเน่ือง ให้แพร่หลายในทุกภาคส่วน ทุกระดบั เพื่อให้เกิดการร่วมมือในการพฒันานกักีฬาและบุคลากร
กีฬาเรือพายเป็นไปตามล าดบัขั้น อยา่งย ัง่ยนื 
       ๔.  พฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานสากล โดยการจดัตั้งศูนยฝึ์กและสนามกีฬาเรือพายแห่งชาติ น าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการยกระดับ
มาตรฐานการฝึกสอน 
       ๕.  พฒันาบุคลากรทางการกีฬามีปริมาณและคุณภาพท่ีเพียงพอ มีขีดสมรรถนะท่ีเป็นมาตรฐานสากล และมีก าลงัใจท่ีจะสามารถสร้างผลงาน/ผลการแข่งขนั
ในระดบัประเทศและในระดบัสากล ทั้งซีเกมส์ เอเช่ียนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์ บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพ ย ัง่ยนื 
 ๖.  พฒันาสมาคมให้มีการบริหารจดัการท่ีเป็นมาตรฐานบนหลกัธรรมาภิบาล มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั รวมทั้งมีระบบการเงินและการบญัชีท่ี
เขม้แขง็ พึ่งตนเองและสามารถสร้างผลสัมฤทธ์ิให้บรรลุวสิัยทศัน์/เป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นแผนยทุธศาสตร์ของสมาคม 
 



สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๑  การพฒันาความเป็นเลิศในระดบัโลก 
 ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒   การเสริมสร้างความสมานฉนัทแ์ละความปรองดองของคนในสังคม  
แผนทียุ่ทธศาสตร์ 
ประเด็นยทุธศาสตร์       ๑.การพฒันาความเป็นเลิศในระดบัโลก ประเด็นยทุธศาสตร์   การเสริมสร้างความสมานฉนัทแ์ละความปรองดองของคนในสังคม 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

๔.ประสบความส าเร็จ

ในระดบันานาชาติ 

๒.กฬีาเรือพายของไทยเป็น

ทีย่อมรับในระดบัโลก 
๙.ได้รับความนิยมจาก

ประชาชนในทุกระดบั 

๕.บุคลากรการกฬีามี

มาตรฐานสากล  

๓.ได้รับการสนบัสนุนจากภาครัฐ 

ภาคเอกชนและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

๑.กฬีาเรือพายของไทย อยู่ในระดบัผู้น าของโลก ด้วยความร่วมมอืของทุกภาคส่วน 

๘.องค์การทีม่ขีีดสมรรถนะสูง (HPO) 

KM 
HRM/HRDM 

IT 

KPI World Ranking No.1-10 

KPI World Competitive  

Result No. 1-10 

KPI   Tournament  

Involved >70% 

KPI  Business  

Growth >10%/year 

๖.นักกฬีามีความเป็นมืออาชีพ

และมีจ านวนที่เพยีงพอ 
๗.โครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงอ านวย

ความสะดวกมีความพร้อม 
๑๐.ภาพลกัษณ์ที่ดี

ต่อสังคมไทย 

KPI   RCAT Popular 

Vote >  No.1-3 of SAT 

 

KPI   RCAT Asset Supported = 

No.1-3 of ASIAN 

  >  

 

KPI   Athletes Qualification  

by RCAT : Athletes  = 5 :1 

  >  

 

KPI International Tournament  

by RCAT >30 Times/year 

 

KPI    International 

Achievements 1-3 > 50% 

KPI    Organization Quality > 

Grade A of SAT Gain 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ฝ่ายทีรั่บผดิชอบ ฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง 

๑. กีฬาเรือพายของไทย อยูใ่นระดบัผูน้ าของโลก ดว้ยความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน 

สนบัสนุนนกักีฬาเรือพายใหป้ระสบความส าเร็จใน
ระดบันานาชาติ อยา่งต่อเน่ือง 

แผน/โครงการ จดัการแข่งขนั/ประชาสมัพนัธ์/
เทคนิคกีฬา/วทิยาศาสตร์การกีฬา/
ต่างประเทศ ๒. กีฬาเรือพายของไทยเป็นท่ียอมรับในระดบัโลก 

๔. ประสบความส าเร็จในระดบันานาชาติ 

๓. ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชนและทอ้งถ่ินอยา่ง
ต่อเน่ือง 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนในการส่งนกักีฬาเรือพายเขา้ร่วม
การแข่งขนัในระดบันานาชาติมากยิง่ข้ึน 

แผน/โครงการ จดัการแข่งขนั/ประชาสมัพนัธ์/
ต่างประเทศ 

๕. บุคลากรการกีฬามีมาตรฐานสากล  พฒันาบุคลากรทางการกีฬามีขีดสมรรถนะท่ีเป็น
มาตรฐานสากล  

แผน/โครงการ จดัการแข่งขนั/เทคนิคกีฬา/
วทิยาศาสตร์การกีฬา/กฎกติกา 

๖. นกักีฬามีความเป็นมืออาชีพและมีจ านวนท่ีเพียงพอ  พฒันานกักีฬาเรือพายทุกประเภทใหมี้ปริมาณ 
คุณภาพท่ีเพียงพอ และมีก าลงัใจท่ีจะสามารถสร้าง
ผลงาน/ผลการแข่งขนัในระดบัประเทศและใน
ระดบัสากล  

ฝ่ายเรือต่างๆ จดัการแข่งขนั/ประชาสมัพนัธ์/
เทคนิคกีฬา/วทิยาศาสตร์การกีฬา/
ต่างประเทศ 

๗. โครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกมีความพร้อม พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีเป็นมาตรฐานใหส้ามารถรองรับการ
แข่งขนัในระดบันานาชาติและการเตรียมการ
ฝึกซอ้มของนกักีฬา 

แผน/โครงการ จดัการแข่งขนั/เทคนิคกีฬา/
วทิยาศาสตร์การกีฬา/กฎกติกา 
 

 
๘. องคก์ารท่ีมีขีดสมรรถนะสูง (HPO) พฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีเป็นมาตรฐาน โดย

สนบัสนุนดว้ยระบบ IT 
แผน/โครงการ ทุกฝ่ายฯ 

๙.  ไดรั้บความนิยมจากประชาชนในทุกระดบั 
๑๐. ภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อสงัคมไทย 

พฒันากีฬาเรือพายใหแ้พร่หลายในสงัคมไทย โดย
การน าเสนอข่าวสารการแข่งขนัและกิจกรรมต่างๆ 
ผา่นช่องทางการส่ือสารท่ีทนัสมยั  

แผน/โครงการ จดัการแข่งขนั/ประชาสมัพนัธ์/
ต่างประเทศ 

 



สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย 

 
 
 

แผนงาน/โครงการ/
กจิกรรม 

ตัวช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ งป.๕๕ งป.๕๖ งป.๕๗ งป.๕๘ งป.๕๙ ความสอดคล้อง 

๑.โครงการ" RCAT  
Championship Festival" 

ร้อยละของชมรมต่างๆท่ีส่งนกักีฬา เขา้
ร่วมการแข่งขนัในระดบันานาชาติสูง
ข้ีน ร้อยละ ๑๐ ภายในปี ๕๘ 

ฝ่ายแผนและ
โครงการ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ กลยทุธ ์สนบัสนุนนกักีฬาเรือพายให้
ประสบความส าเร็จในระดบันานาชาติ 
อยา่งต่อเน่ือง (ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๑./
เป้าประสงคท่ี์ ๑   ๒ และ ๔  ) 
กลยทุธ ์สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบั
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการส่ง
นกักีฬาเรือพายเขา้ร่วมการแข่งขนัใน
ระดบันานาชาติมากยิง่ข้ึน (ประเด็น
ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ /เป้าประสงคท่ี์ ๓) 

๒.การจดัการเตรียม
นกักีฬาอยา่งเป็นระบบ 

มีระบบการเตรียมความพร้อมของ
นกักีฬาท่ีไดรั้บการยอมรับจากนกักีฬา
ครบทุกประเภท 

ฝ่ายแผนและ
โครงการ 

๕๐,๐๐๐ - - - - กลยทุธ ์พฒันานกักีฬาเรือพายทุกประเภท
ให้มีปริมาณ คุณภาพท่ีเพียงพอ 
(ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๑./เป้าประสงคท่ี์ 
๖) 

๓.โครงการ" RCAT  
Championship Festival" 
โครงการ " 1 Tournament 
1 Sponsor" 

ร้อยละของรายการแข่งขนัระดบั
นานาชาติ ท่ีสามารถส่งนกักีฬาเขา้ร่วม
การแข่งขนัไดต้ามแผนฯ ร้อยละ ๗๐ 
ภายในปี ๕๖ 

ฝ่ายแผนและ
โครงการ 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐
๐ 

๑,๕๐๐,๐๐
๐ 

๑,๕๐๐,๐๐
๐ 

๑,๕๐๐,๐๐
๐ 

กลยทุธ ์สนบัสนุนนกักีฬาเรือพายให้
ประสบความส าเร็จในระดบันานาชาติ 
อยา่งต่อเน่ือง (ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๑./
เป้าประสงคท่ี์ ๑   ๒ และ ๔  ) 
กลยทุธ ์สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบั
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการส่ง
นกักีฬาเรือพายเขา้ร่วมการแข่งขนัใน
ระดบันานาชาติมากยิง่ข้ึน (ประเด็น
ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ ./เป้าประสงคท่ี์ ๓) 

 



สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย 

แผนงาน/โครงการ/
กจิกรรม 

ตัวช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ งป.๕๕ งป.๕๖ งป.๕๗ งป.๕๘ งป.๕๙ ความสอดคล้อง 

๔.โครงการ พฒันา
บุคลากรทางการกีฬาให้
มีขีดสมรรถนะสูง 

จ านวนบุคลากรทางการกีฬาของสมาคมและ
ชมรมต่างๆ ท่ีมีมาตรฐานครบทุกประเภทและ
ทุกภาคภายในปี ๕๖ 

ฝ่ายแผนและ
โครงการ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กลยทุธ ์พฒันาบุคลากรทางการกีฬา
มีขีดสมรรถนะท่ีเป็น
มาตรฐานสากล  
(ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๑./
เป้าประสงคท่ี์ ๕) 

๕.โครงการ" พฒันา
เยาวชนเรือพาย" 

สดัส่วนของนกักีฬาเยาวชนทุกประเภท
มากกวา่นกักีฬาปัจจุบนั ๒ เท่าภายในปี ๕๖ 

ฝ่ายกีฬาต่างๆ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กลยทุธ ์พฒันานกักีฬาเรือพายทุก
ประเภทให้มีปริมาณ คุณภาพท่ี
เพียงพอ และมีก าลงัใจท่ีจะสามารถ
สร้างผลงาน/ผลการแข่งขนัใน
ระดบัประเทศและในระดบัสากล  
(ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๑ /
เป้าประสงคท่ี์ ๖) 

๖.สร้างแรงจูงใจให้กบั
นกักีฬา 

นกักีฬาทีมชาติทุกประเภทมีความพึงพอใจใน
ระดบัดีมาก ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ ๘๐ 

ฝ่ายแผนและ
โครงการ 

- - - - - 

๗.โครงการ "ศูนยฝึ์ก
และสนามกีฬาเรือพาย
แห่งชาติ" 

มีศุนยฝึ์กหรือสนามกีฬาเรือพายท่ีเป็น
มาตรฐานครอบคลุมภูมิภาคต่างๆ ภายในปี 
๕๖ 

ฝ่ายแผนและ
โครงการ 

๑๕๐,๐๐๐,๐
๐๐ 

๕๐,๐๐๐,๐
๐๐ 

- - - กลยทุธ ์ พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเป็น
มาตรฐานให้สามารถรองรับการ
แข่งขนัในระดบันานาชาติและการ
เตรียมการฝึกซอ้มของนกักีฬา 
(ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๑/
เป้าประสงคท่ี์ ๗) 

๘.น าวิทยาศาสตร์การ
กีฬามาใชใ้นการเตรียม
นกักีฬา 

สถิติของการแข่งขนัท่ีดีข้ึนภายในปี ๕๖ ฝ่ายแผนและ
โครงการ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

๙.จดัหาอุปกรณ์ท่ี
ทนัสมยัมาสนบัสนุน
การแข่งขนัอยา่ง
เพียงพอ 

ชมรมต่างๆ น าอุปกรณ์ท่ีผ่านการรับรอง
เกณฑม์าตรฐานจากสมาคมฯ มาใชใ้นการ
แข่งขนั ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ ๗๐ 

ฝ่ายแผนและ
โครงการ 

- ๑๐,๐๐๐,๐๐
๐ 

- - - 

 



สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย 

แผนงาน/โครงการ/
กจิกรรม 

ตัวช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ งป.๕๕ งป.๕๖ งป.๕๗ งป.๕๘ งป.๕๙ ความสอดคล้อง 

๑๐.การบริหารจดัการ
ภายใตห้ลกัธรรมาภิ
บาล 

มีการจดัการเร่ืองร้องเรียนให้ไดรั้บการแกไ้ข
ทุกเร่ือง ภายใน ๑๕ วนั 

ฝ่ายแผนและ
โครงการ 

- - - - - กลยทุธ ์ พฒันากีฬาเรือพายให้
แพร่หลายในสงัคมไทย โดยการ
น าเสนอข่าวสารการแข่งขนัและ
กิจกรรมต่างๆ ผา่นช่องทางการ
ส่ือสารท่ีทนัสมยั  
(ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒./
เป้าประสงคท่ี์ ๙ และ ๑๐) 

๑๑.การประชาสมัพนัธ์
กิจการของสมาคมผา่น
ทาง Website  Social 
Network และช่องทาง
การส่ือสารอ่ืนๆ 

ประชาชนไดรั้บทราบกิจกรรมของเรือพาย ไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕ 

ฝ่ายแผนและ
โครงการ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

๑๒.โครงการ "พฒันา
สมาคมให้เป็นองคก์าร
ท่ีมีขีดสมรรถนะสูง " 
(High Performance 
Organization) 

ผา่นเกณฑม์าตรฐานตามท่ี กกท.ก าหนด 
ภายใน ปี ๕๖ 

ฝ่ายแผนและ
โครงการ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๑ - - - กลยทุธ ์ พฒันาระบบการบริหาร
จดัการท่ีเป็นมาตรฐาน โดย
สนบัสนุนดว้ยระบบ IT 
(ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๑/
เป้าประสงคท่ี์ ๘) 

 

 

  

 



 

สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย  

 

ผงัโครงสร้างยุทธศาสตร์สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย 

  

 

 

 

  
  
  
  
 
 
 
  
  

วสัิยทัศน์     กีฬาเรือพายช่วยพฒันาสังคมไทย ร่วมน าชยัไปสู่ระดบัโลก 
พนัธกิจ 

       ๑. บริหารจดัการให้กีฬาเรือพายแพร่หลายสู่สังคม สามารถสร้างความสมานฉันท ์และความปรองดองของคนในสังคมให้เขม้แขง็ และเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จทางการกีฬาของไทยในเวทีโลก 
       ๒. พฒันาและยกระดบัมาตรฐานกีฬาเรือพายให้เป็นผูน้ าในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งการมีบทบาทในเวทีระหวา่งประเทศ โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมาคมเรือพายของต่างประเทศ 
       ๓. สนบัสนุนการจดัการแข่งขนักีฬาภายในอยา่งต่อเน่ือง ให้แพร่หลายในทุกภาคส่วน ทุกระดบั เพื่อให้เกิดการร่วมมือในการพฒันานกักีฬาและบุคลากรกีฬาเรือพายเป็นไปตามล าดบัขั้น อยา่งย ัง่ยนื 
       ๔. พฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ไดม้าตรฐานสากล โดยการจดัตั้งศูนยฝึ์กและสนามกีฬาเรือพายแห่งชาติ น าวทิยาศาสตร์การกีฬามาใชใ้นการยกระดบัมาตรฐานการฝึกสอน 
       ๕. พฒันาบุคลากรทางการกีฬามีปริมาณและคุณภาพท่ีเพียงพอ มีขีดสมรรถนะท่ีเป็นมาตรฐานสากล และมีก าลงัใจท่ีจะสามารถสร้างผลงาน/ผลการแข่งขนัในระดบัประเทศและในระดบัสากล ทั้งซีเกมส์ เอเช่ียนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์ บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพ ย ัง่ยืน 

     ๖. พฒันาสมาคมให้มีการบริหารจดัการท่ีเป็นมาตรฐานบนหลกัธรรมาภิบาล มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยั รวมทั้งมีระบบการเงินและการบญัชีท่ีเขม้แขง็ พึ่งตนเองและสามารถสร้างผลสัมฤทธ์ิให้บรรลุวสิัยทศัน์/เป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นแผนยทุธศาสตร์ของสมาคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพฒันาความเป็นเลิศในระดบัโลก 

ผลผลิต  คือ การจดัอนัดบัระดบัโลกโดยสถาบนัการกีฬาหรือสมาคมระดบัโลกท่ีเช่ือถือได ้เป็นท่ีประจกัษแ์ก่รัฐบาล และประชาชน  

ผลลัพธ์  คือ การสร้างช่ือเสียงให้แก่ประเทศ    

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การเสริมสร้างความสมานฉันทแ์ละความปรองดองของคนในสังคม  
ผลผลิต คือ รักษาวถีิชีวติท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของคนไทย และความสามคัคีของคนในสังคมให้ย ัง่ยนื  รวมทั้งยงัเป็นการ
ช่วยอนุรักษ์แหล่งน ้ า  แม่น ้ า ล าคลองในพื้นท่ีต่างๆ  
ผลลัพธ์ ท่ีตอ้งการ คือ สังคมท่ีมีความสงบสุข เป็นไปตามวถีิชีวติท่ีของคนไทย 
 

เป้าประสงค์ ๑.กีฬาเรือพาย 

อยูใ่นระดบัผูน้ าของโลก 

ดว้ยความร่วมมือจากทุก

ภาคส่วน 

เป้าประสงค์ ๒.

กีฬาเรือพายเป็น

ท่ียอมรับใน

ระดบัโลก 

เป้าประสงค์ ๓.ไดรั้บการ

สนบัสนุนจากภาครัฐ 

ภาคเอกชนและทอ้งถ่ิน

อยา่งต่อเน่ือง 

เป้าประสงค์ ๔.

ประสบความส าเร็จ

ในระดบันานาชาติ 

เป้าประสงค์ ๕.

บุคลากรการกีฬามี

มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ ๖. 

นกักีฬามีความเป็น

มืออาชีพและมี

จ านวนท่ีเพียงพอ 

เป้าประสงค์ ๗. 

โครงสร้างพื้นฐานและ

ส่ิงอ านวยความสะดวก

มีความพร้อม 

เป้าประสงค์ ๘. 

องคก์ารท่ีมีขีด

สมรรถนะสูง (: HPO) 

เป้าประสงค์ ๙. ไดรั้บ

ความนิยมจาก

ประชาชนในทุกระดบั 

เป้าประสงค์ ๑๐. 

ภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อ

สังคมไทย 

กลยุทธ์ ๑. สนบัสนุน

นกักีฬาเรือพายให้ประสบ

ความส าเร็จในระดบั

นานาชาติ อยา่งต่อเน่ือง 

กลยุทธ์ ๗. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

กบัหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนใน

การส่งนกักีฬาเรือพายเขา้ร่วมการ

แข่งขนัในระดบันานาชาติมากยิง่ข้ึน 

กลยุทธ์ ๖. พฒันากีฬาเรือพายให้
แพร่หลายในสังคมไทย โดยการ
น าเสนอข่าวสารการแข่งขนัและ
กิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางการ
ส่ือสารท่ีทนัสมยั  

 
 

กลยุทธ์ ๕. พฒันาระบบการ

บริหารจดัการท่ีเป็นมาตรฐาน 

โดยสนับสนุนดว้ยระบบ IT 

กลยุทธ์ ๒. พฒันา

บุคลากรทางการกีฬามี

ขีดสมรรถนะท่ีเป็น

มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ ๓. พฒันานกักีฬาเรือพายทุกประเภท

ให้มีปริมาณ คุณภาพท่ีเพียงพอ และมีก าลงัใจ

ท่ีจะสามารถสร้างผลงาน/ผลการแข่งขนัใน

ระดบัประเทศและในระดบัสากล 

กลยุทธ์ ๔. พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิง

อ านวยความสะดวกที่เป็นมาตรฐานให้

สามารถรองรับการแข่งขนัในระดบันานาชาติ

และการเตรียมการฝึกซ้อมของนกักีฬา 

๔ 
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๕ 

 

 

บทที ่๑ 
 

การวเิคราะห์ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis) 
  

 การวเิคราะห์ทางยทุธศาสตร์เป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์  เน่ืองจากท า
ให้รับทราบขอ้มูลความตอ้งการของผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์โดยตรงและโดยออ้มจากการด าเนินการของสมาคมฯ 
หรือท่ีเรียกว่า “ความตอ้งการทางยุทธศาสตร์”  ซ่ึงจะน าไปเป็นข้อมูลส าคญัในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ใน
ขั้นตอนต่อไป อนัจะส่งผลใหก้ารด าเนินการตามแผนยทุธศาสตร์ของสมาคมเกิดผลผลิตและผลลพัธ์ท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการของผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์ต่างๆ   
 ความตอ้งการทางยุทธศาสตร์ดงักล่าวมาจากการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis) เป็นการ
วิเคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของสมาคม  อาทิ นโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ของหน่วยเหนือ  การเมือง  เศรษฐกิจ  สภาพสังคม  ความตอ้งการของผูรั้บบริการอ่ืนๆ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ี
เป็นบุคลากรทางการกีฬา  นกักีฬา  รวมทั้งชมรมกีฬาต่างๆ ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิเคระห์ และก าหนดเป็นความ
ตอ้งการทางยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
 
สถานการณ์และแนวโน้มด้านการกฬีาเรือพายของเอเซีย และอาเซียน 

กีฬาเรือพายได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศต่างๆ เน่ืองจากเป็นกิจกรรมทางน ้ าท่ีไม่ได้มุ่งเน้นการ

แข่งขนัเท่านั้น เป็นหน่ึงในกิจกรรมสันทนาการในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษธ์รรมชาติ ซ่ึงอยูใ่นกระแสความนิยมของ

ประชาชนในปัจจุบนั  ท าให้แนวโน้มความนิยมของกีฬาเรือพาย โดยเฉพาะกีฬาเรือพายประเภท  เรือกรรเชียง เรือ

แคนู/คยคั และเรือแคนูสลาลอมยงัคงสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีประเภทเรือพายดงักล่าวมีการบรรจุไวใ้นการ

แข่งขนัในระดบัโอลิมปิค และระดบันานาชาติในหลายประเทศ ท าให้เกิดกิจกรรมการแข่งขนั  การประชุม/สัมมนา 

การอบรมหลกัสูตรส าหรับนกักีฬาและบุคลากรทางการกีฬาต่างๆเกิดข้ึนมากมายทัว่โลก ส าหรับประเทศท่ีมีความ

นิยมมากท่ีสุดคือกลุ่มประเทศยโุรปตะวนัออก เช่น อุซเบกีสถาน และสาธารณรัฐเช็ก  เป็นตน้  

ส าหรับกีฬาเรือพายประเภทเรือยาวไดรั้บความนิยมอยา่งมากในเอเซีย อาทิ ญ่ีปุ่น เกาหลี และจีน เป็นตน้

เน่ืองจากและไดบ้รรจุไวใ้นการแข่งขนัเอเช่ียนเกมส์   ท าให้ประเทศในกลุ่มประเทศเอเซียตะวนัออกเฉียงใตก้็เร่ิม

ให้ความสนใจและมีความพยายามยกระดบัมาตรฐานของนกักีฬาและบุคลากรทางการกีฬาข้ึนมาสู่ระดบัสากล

มากยิ่งข้ึน  อาทิ พม่า  เวียดนาม อินโดนีเซีย  สิงคโปร์และไทย เป็นตน้ จะเห็นไดจ้ากปริมาณการจดักิจกรรมการ

แข่งขนัในระดบันานาชาติในประเทศต่างๆ และการจดัการฝึกอบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลากรทางการกีฬา

ขององคก์รกีฬาสากลต่างๆ สูงข้ึน    



 

สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย  

 

๖ 

 

 

สถานการณ์และแนวโน้มด้านการกฬีาเรือพายของไทย 

เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยความต้องการของนโยบายของหน่วยเหนือ  หน่วยงาน และประชาชนหรือ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ   รวมทั้งปัจจยัสภาพโดยทัว่ไปอ่ืนๆ คือ  การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม และเทคโนโลย ีดงัน้ี 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล  ประจ าปี ๕๕   
๑. ยทุธศาสตร์การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัและเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อลดความ

เหล่ือมล ้าในสังคม   ประกอบดว้ยแผนงานหลกั ดงัน้ี 
 -  แผนงานการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว และบริการดา้นแหล่งท่องเท่ียว ส่งผลให้สมาคมฯ ต้องพัฒนา

กีฬาเรือพายให้มีความโดดเด่นในภูมิภาคเอเชีย และส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาเรือพายทุกประเภทอย่าง
แพร่หลาย  เพ่ือให้เป็นหน่ึงในรายการท่องเท่ียวส าคัญของจังหวดัต่างๆ 

 -  แผนงานการพฒันาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรม ส่งผลให้สมาคมฯ การจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬา
เรือพายแห่งชาติท่ีเป็นมาตรฐานและน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและ
นักกีฬาให้สามารถสร้างผลงานได้อย่างต่อเน่ือง 

๒.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมสมานฉันท์และความมัน่คงของประเทศ  แผนงานหลักท่ีเก่ียวข้อง คือ  สร้าง
สังคมสมานฉนัทแ์ละความมัน่คงของประเทศ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัลกัษณะการจดัการแข่งขนักีฬาเรือพายในพื้นท่ีต่างๆ 
ท่ีมีจ  านวนคนเขา้ร่วมการแข่งขนัจ านวนมาก และสามารถสร้างความสนุกสนานจนกลายเป็นกีฬาประเพณี รวมทั้ง
เป็นประเภทกีฬาท่ีแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจในการพายเรือให้พร้อมเพรียง และมีจุดเป้าหมายในการเอาชนะ
ร่วมกนั ดงันั้นสมาคมฯ  จึงควรส่งเสริมการจัดการแข่งขันหรือกิจกรรมกีฬาเรือพายให้แพร่หลายในพืน้ท่ีส่วนกลาง 
และภูมิภาคต่างๆ เพ่ือให้เกิดความสนุกสนาน และความสามคัคีในพืน้ท่ีต่างๆ มากย่ิงขึน้ 

๓. ยทุธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวติ และความเท่าเทียมกนัในสังคม แผนงานหลกั
ท่ีเก่ียวขอ้ง คือ  ส่งเสริม และพฒันากีฬา และนันทนาการ ส่งผลให้สมาคมฯ ควรให้ความส าคญัในการน ากีฬาเรือ
พายเป็นเคร่ืองมือในการสร้างจิตวิญญาณหรือกรอบแนวคิดของการท างานเป็นทีมท่ีมีเป้าหมายเดียวกนั การไดรั้บชยั
ชนะนั้นจะตอ้งมีความพยายามท่ีจะเอาชนะ และฟันฝ่าอุปสรรคร่วมกนั ขาดคนใดคนหน่ึงไปไม่ได ้ ซ่ึงการสร้างจิต
วิญญาณดงักล่าวจะตอ้งมุ่งเน้นท่ีกลุ่มเยาวชนของชาติเป็นหลกั โดยเฉพาะในระดบัอุดมศึกษาท่ีมีความพร้อมของ
ร่างกายและจิตใจ   ดงันั้น สมาคมฯ จึงควรผลักดันกีฬาเรือพายให้เป็นหน่ึงในชนิดกีฬาท่ีได้รับการบรรจุในการ
แข่งขนัในกีฬานักเรียนนักศึกษา อย่างต่อเน่ือง 

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพฒันาภูมิภาคและทอ้งถ่ิน แผนงานหลกัท่ีเก่ียวขอ้ง คือ  ส่งเสริมการพฒันา
ภูมิภาคและทอ้งถ่ิน ส่งผลให้สมาคมฯ ควรจะตอ้งให้ความส าคญักบัการพฒันากีฬาเรือพายในระดบัทอ้งถ่ิน เพื่อให้
สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีต่างๆ มาใช้ในการพฒันากีฬาเรือพายอย่างมีประสิทธิภาพ  อาทิ  
ทรัพยากรบุคคล  ทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐาน และส่ิงอ านวยความสะดวก และองค์ความรู้ในดา้นต่างๆ 
ทั้งน้ีปัจจุบนัสมาคมฯ มีชมรมกีฬาจากทัว่ประเทศเป็นสมาชิก ดงันั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพฒันาภูมิภาคและ



 

สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย  

 

๗ 

 

ทอ้งถ่ินและการพ มนากีฬาเรือพายควบคู่กบั จึงควรส่งเสริม/ยกระดับให้ชมรมสมาชิกต่างๆ สามารถจัดการแข่งใน
ระดับภูมิภาค โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนในท้องถ่ิน 

 

สรุปความต้องการทางยุทธศาสตร์ 

๑.  พฒันากีฬาเรือพายใหมี้ความโดดเด่นในภูมิภาคเอเชีย  
           ๒. การส่งเสริมใหมี้การจดัการแข่งขนักีฬาเรือพายอยา่งแพร่หลายในพื้นท่ีส่วนกลาง และภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้
มีกิจกรรมหรือบรรยายกาศท่ีสนบัสนุนการท่องเท่ียวและการสร้างความสามคัคีของชุมชนทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและ
ระดบัประเทศ  

๓.  การจดัตั้งศูนยฝึ์กกีฬาเรือพายแห่งชาติท่ีเป็นมาตรฐานและน าวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี มาใชใ้นการพฒันา
บุคลากรทางการกีฬา/นกักีฬาใหส้ามารถสร้างผลงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

๔.  การส่งเสริม/ยกระดบัใหช้มรมสมาชิกต่างๆ สามารถจดัการแข่งในระดบัภูมิภาค โดยไดรั้บการสนบัสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนในทอ้งถ่ิน 

๕.   ผลักดันกีฬาเรือพายให้เป็นหน่ึงในชนิดกีฬาท่ีได้รับการบรรจุในการแข่งขันในกีฬานักเรียนนักศึกษา 
อย่างต่อเน่ือง 
 

แผนยุทธศาสตร์ของการกฬีาแห่งประเทศไทย 

 วสิัยทศัน์ “การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองคก์รหลกัในการพฒันากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการ
อาชีพใหป้ระเทศเป็นหน่ึงในกลุ่มผูน้ าทางการกีฬาของเอเซีย” 
 ประเด็นยทุธ์ศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง คือ 
 ๑. การพฒันากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  
  ตวัช้ีวดั  ดชันีความเช่ือมัน่และความภาคภูมิใจในกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
  กลยทุธ์ พฒันามาตรฐานการบริหารจดัการองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในทุกภาคส่วน ให้
สามารถบริหารจดัการกีฬาไดม้าตรฐาน มีประสิทธิภาพสูงบนพื้นฐานหลกัธรรมาภิบาล 
  กลยทุธ์ เพิ่มขีดสมรรถนะของนกักีฬา และบุคลากรทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศอยา่งเป็นระบบ 
 ๒. การพฒันาการบริการทางการกีฬา 
  ตวัช้ีวดั จ านวนชนิดกีฬาท่ีได้รับการพฒันาและเพิ่มศกัยภาพด้วยกลไกของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารกีฬาอยา่งเป็นระบบ ครบวงจร และมีมาตรฐาน 
  กลยทุธ์ พฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาให้เป็นกลไกส าคญัในความส าเร็จของกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศประสบความส าเร็จ 



 

สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย  

 

๘ 

 

 เม่ือวเิคราะห์ประเด็นยทุธศาสตร์ทั้ง ๒ ประเด็นแลว้ สามารถสรุปความตอ้งการทางยทุธศาสตร์ท่ีสมาคม
ฯ ควรจะตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 
   

สรุปความต้องการทางยุทธศาสตร์ 
             ๑. มุ่งเนน้ความเป็นเลิศในกีฬาซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ ระดบั ๑ ใน ๔ และเป็นท่ีเช่ือมัน่ และภาคภูมิใจจาก
ทุกภาคส่วน  
 ๒. มีการบริหารจดัการท่ีมีมาตรฐานบนหลกัธรรมาภิบาล สามารถบรรลุวสิัยทศัน์/เป้าหมายท่ีก าหนดไว้
ในแผนยทุธศาสตร์ของสมาคมท่ีมีความสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 ๓. นักกีฬา/บุคลากรทางการกีฬาเรือพายมีขีดสมรรถนะระดบับุคคลท่ีเป็นมาตรฐานสากล เพียงพอ สร้าง
ผลงานไดบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพ ย ัง่ยนื โดยมุ่งเนน้การใชว้ทิยาศาสตร์การกีฬาขั้นสูง 
 ๔. มีระบบสวสัดิการท่ีตอบสนองความตอ้งการของนกักีฬา/บุคลากรทางการกีฬา 
 ๕. การแข่งขนัในประเทศมีจ านวนมากพอ ต่อเน่ือง  สร้างโอกาส และความนิยมในกีฬาเรือพาย 

 
 
 

 ปัจจัยทางด้านการเมือง  เศรษฐกจิ สังคม  และเทคโนโลยีอืน่ๆ 

 สภาพการเมืองไทยในปัจจุบนั มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม ซ่ึงมีความส าคญัต่อการพฒันา

กีฬาเรือพายเป็นอยา่งยิ่ง เน่ืองจากความคิดของคนในสังคมท่ีมีความเห็นไม่ตรงกนั จนถึงขั้นเกิดความรุนแรงมาก

ยิ่งข้ึน และยงัคงเกิดเหตุการณ์ต่างๆ มาอย่างต่อเน่ือง  โดยเฉพาะคนในภูมิภาคต่างๆ มีความคิดทางการเมืองท่ี

แตกต่างกนัอย่างชดัเจนและให้การสนบัสนุนพรรคการเมืองท่ีต่างกนั  สมาคมฯ จึงควรจะตอ้งส่งเสริมให้กีฬาเรือ

พายเป็นเคร่ืองมือในการเยียวยาความแตกแยกของคนในสังคมในพื้นท่ีต่างๆ ให้มาร่วมกิจกรรมท่ีสนุกสนาน เป็น

กนัเอง เกิดความสามคัคีระหวา่งกนั อนัจะช่วยใหท้ าใหส้ังคมไทยเกิดความสงบสุขอีกคร้ัง 

 นอกจากน้ีในปัจจุบนัมีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งมาก มีการพฒันาโปรแกรมส าเร็จรูป

ส าหรับในงานด้านต่างๆ จ านวนมาก โดยเฉพาะงานด้านการบริหารจดัการซ่ึงพฒัน าไปพร้อมๆ กับการพฒันา

ระบบบริหารจดัการของส่วนราชการ ซ่ึงระบบเหล่าน้ีจะช่วยให้ผูใ้ช้ท่ีผูบ้ริหารของส่วนราชการสามารถตดัสินใจ

ในการบริหารจดัการหน่วยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว โดยมีขอ้มูลและสารสนเทศ ท่ีเช่ือถือได ้ทนัสมยั  

 

 



 

สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย  

 

๙ 

 

 

สรุปความต้องการทางยุทธศาสตร์ 
             ๑. กลไกในการสร้างความเป็นหน่ึงเดียวของคนในชาติ ความสุข ความภาคภูมิใจในความส าเร็จทางการ
กีฬาของไทยในเวทีโลก ร่วมสร้างสังคมท่ีดี รับผดิชอบต่อสังคม บริหารทางการกีฬาสู่สังคม สร้างสังคมกีฬาของ
ประเทศท่ีเขม็แขง็ 

  ๒. การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยั เพื่อใชใ้นการบริหารจดัการองคก์รให้เกิดประสิทธิภาพ 

 

 

 ปัจจัยอืน่ๆ  

 เป็นปัจจยัท่ีส าคญัอ่ืนๆ ท่ีไดจ้ากการระดมความคิดในการสัมมนาร่วมกนั ดงัน้ี 

 

 

สรุปความต้องการทางยุทธศาสตร์ 
สมาพันธ์ต่างๆ ( ICF และ FISA) 
             การจดัการแข่งขนัของสมาคม/ชมรมสมาชิกเป็นไปตามมาตรฐานท่ีสมาพนัธ์ก าหนด 
สถาบันการศึกษาต่างๆ 
             มีพฒันาการกีฬาเรือพายท่ีกา้วหนา้ ประสบความส าเร็จทางการศึกษา และกีฬา ท าช่ือเสียงแก่สถาบนั 
ผู้สนับสนุนสมาคมฯ 
             การรักษาสิทธิประโยชน์ องคก์รเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย การยอมรับจากสังคม 

 

สภาวะแวดล้อมภายใน เป็นการวิเคราะห์ในปัจจยัภายในของสมาคม คือ นโยบายสมาคม  ความตอ้งการ
ของบุคลากรทางการกีฬา และนกักีฬา ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัท่ีสุดในการขบัเคล่ือนแผนยทุธศาสตร์ใหบ้รรลุวสิัยทศัน์
ท่ีก าหนด เน่ืองจากเป็นการก าหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ตอ้งมีการวิเคราะห์ความเป็นไดใ้นการด าเนินการ ซ่ึง
ข้อจ ากัดในการด าเนินการนั้ นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากข้อจ ากัดในด้านทรัพยากร (Resource Constrain) ของ
สมาคมฯ ผลการวเิคราะห์มาจากการสัมมนาระดมความคิดร่วมกนั สามารถสรุปไ ดงัน้ี 

 

 

๗ 



 

สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย  

 

๑๐ 

 

 

 

นโยบาย ประเด็นทีส่่งผลกระทบต่อการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 
สมาคมเรือพายฯ ๑.พฒันานกักีฬาเรือพายทุกประเภท ทั้งเรือกรรเชียง  แคนู คยคัและเรือยาว ไปสู่ความเป็นเลิศใน

ระดบัซีเกมส์ เอเช่ียนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์ 
๒.การส่งเสริมและพฒันาการจดัแข่งขนัภายในประเทศ  ให้กีฬาเรือพายแพร่หลายไปในทุก
ระดบั  เพื่อใหก้ารพฒันานกักีฬาและบุคลากรกีฬาเรือพายเป็นไปตามล าดบัขั้น 
๓.การพฒันาและยกระดบัมาตรฐานกีฬาเรือพายให้เป็นผูน้ าในอาเซียน และในเวทีระหวา่ง
ประเทศ 
๔.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรทางการกีฬาในทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกนัพฒันากีฬา
เรือพายใหย้ ัง่ยืน 
๕.การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมกีฬาเรือพายให้เป็นท่ีรู้จกัของประชาชนชาวไทยทัว่ไป
อยา่งต่อเน่ือง 

บุคลากรใน
สมาคม 

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการภายในสมาคม 

นกักีฬา ๑.สถานท่ีฝึกสอน  อุปกรณ์การฝึกและการแข่งขนัมีความพร้อม ทนัสมยั สากล 
๒.ผลงานท่ีประสบความส าเร็จ  มีช่ือเสียง  รายได ้ และไดรั้บการยอมรับจากสังคม 
๓.ระบบการบริหารจดัการพฒันาบุคลากรกีฬาท่ีเป็นมาตรฐาน  ครบวงจร เพื่อใหก้ารพฒันาขีด
ความสามารถอยา่งต่อเน่ือง มีความมัน่คงในชีวิต  และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
๔.ระบบการบริการอยา่งมืออาชีพ 

 

   



 

สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย  

 

๑๑ 

 

การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ เป็นการรวมรวมความตอ้งการทางยุทธศาสตร์อนัเกิดจากการวิเคราะห์

สภาวะแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกท่ีส่งกระทบต่อการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมฯ เพื่อให้สามารถ

สร้างผลผลิตและผลลพัธ์ท่ีตอบสนองความตอ้งการทางยทุธศาสตร์ตามตารางดา้งล่าง  

  

 

  
 

 

สรุปความต้องการทางยทุธศาสตร์  

 ๑.  การยกระดบัมาตรฐานกีฬาเรือพายให้เป็นผูน้ าในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งการมีบทบาทในเวที
ระหวา่งประเทศ โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมาคมเรือพายของต่างประเทศ 
 ๒.  ให้กีฬาเรือพายแพร่หลายสู่สังคม สามารถสร้างความสมานฉันท์และความปรองดองของคนใน
สังคมใหเ้ขม็แขง็  และเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จทางการกีฬาของไทยในเวทีโลก 
 ๓. การสนบัสนุนการจดัการแข่งขนักีฬาภายในอยา่งต่อเน่ือง  ให้แพร่หลายในทุกภาคส่วน ทุกระดบั  
เพื่อใหเ้กิดการร่วมมือในการพฒันานกักีฬาและบุคลากรกีฬาเรือพายเป็นไปตามล าดบัขั้น อยา่งย ัง่ยนื  
 ๔. การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ไดม้าตรฐานสากล โดยการจดัตั้งศูนยฝึ์กและสนามกีฬาเรือพาย
แห่งชาติ  น าวทิยาศาสตร์การกีฬามาใชใ้นการยกระดบัมาตรฐานการฝึกสอน  
 ๕. นกักีฬาและบุคลากรทางการกีฬาเรือพายทุกประเภท ทั้ง เรือกรรเชียง  เรือแคนู คยคัและเรือยาว มี
ปริมาณและคุณภาพท่ีเพียงพอ มีขีดสมรรถนะท่ีเป็นมาตรฐานสากล และมีก าลงัใจท่ีจะสามารถสร้างผลงาน/ผล
การแข่งขนัในระดบัประเทศและในระดบัสากล ทั้งซีเกมส์ เอเช่ียนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์ บรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพ ย ัง่ยนื 
 ๖. สมาคมและชมรมสมาชิกมีการบริหารจัดการท่ีเป็นมาตรฐานบนหลักธรรมาภิบาล มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมนัสมยั รวมทั้งมีระบบการเงินและการบญัชีท่ีเข็มแข็ง  พึ่งตนเอง และสามารถสร้าง
ผลสัมฤทธ์ิให้บรรลุวิสัยทศัน์/เป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นผนยุทธศาสตร์ของสมาคมท่ีมีความสอดคลอ้งกบัแผน
ยทุธศาสตร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

 



 
 

๑๒ 

 

บทที ่๒ 
 

การก าหนดทศิทางขององค์กร (Strategic Direction Setting)  
  

 การก าหนดทิศทางขององค์กร (Strategic Direction Setting) เป็นการก าหนดวิสัยทัศน์  พนัธกิจ และ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการทางยุทธศาสตร์ ซ่ึงได้จากการวิเคราะห์ทาง
ยทุธศาสตร์ตามบทท่ี ๒ และจากการวเิคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอก ในประเด็นท่ีส่งผลกระทบต่อการก าหนด
แผนยุทธศาสตร์ของสมาคมแล้ว สามารถสรุปผลความตอ้งการทางยุทธศาสตร์ท่ีจะตอ้งน าไปพิจารณาก าหนด
ทิศทางของสมาคมฯ ดงัน้ี  
 

 ๑.  การยกระดบัมาตรฐานกีฬาเรือพายให้เป็นผูน้ าในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งการมีบทบาทในเวที
ระหวา่งประเทศ โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมาคมเรือพายของต่างประเทศ 
 ๒.  ให้กีฬาเรือพายแพร่หลายสู่สังคม สามารถสร้างความสมานฉนัทแ์ละความปรองดองของคนในสังคม
ใหเ้ขม็แขง็  และเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จทางการกีฬาของไทยในเวทีโลก 
 ๓. การสนับสนุนการจดัการแข่งขนักีฬาภายในอย่างต่อเน่ือง  ให้แพร่หลายในทุกภาคส่วน ทุกระดบั  
เพื่อใหเ้กิดการร่วมมือในการพฒันานกักีฬาและบุคลากรกีฬาเรือพายเป็นไปตามล าดบัขั้น อยา่งย ัง่ยนื  
 ๔. การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานสากล โดยการจดัตั้ งศูนยฝึ์กและสนามกีฬาเรือพาย
แห่งชาติ  น าวทิยาศาสตร์การกีฬามาใชใ้นการยกระดบัมาตรฐานการฝึกสอน  
 ๕. นกักีฬาและบุคลากรทางการกีฬาเรือพายทุกประเภท ทั้ง เรือกรรเชียง  เรือแคนู คยคัและเรือยาว มี
ปริมาณและคุณภาพท่ีเพียงพอ มีขีดสมรรถนะท่ีเป็นมาตรฐานสากล และมีก าลงัใจท่ีจะสามารถสร้างผลงาน/ผล
การแข่งขนัในระดบัประเทศและในระดบัสากล ทั้งซีเกมส์ เอเช่ียนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์ บรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพ ย ัง่ยนื 
 ๖. สมาคมและชมรมสมาชิกมีการบริหารจัดการท่ีเป็นมาตรฐานบนหลักธรรมาภิบาล มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมนัสมยั รวมทั้งมีระบบการเงินและการบญัชีท่ีเข็มแข็ง  พึ่ งตนเอง และสามารถสร้าง
ผลสัมฤทธ์ิให้บรรลุวิสัยทศัน์/เป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นผนยุทธศาสตร์ของสมาคมท่ีมีความสอดคล้องกบัแผน
ยทุธศาสตร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

๑๓ 

 

การก าหนดวิสัยทศัน์  พนัธกจิ  
เพื่อให้สามารถก าหนดแนวทางการด าเนินการต่างๆ ให้สามารถส่งผลผลิต และผลลพัธ์ท่ีตอบสนอง

ความตอ้งการทางยทุธศาสตร์ขา้งตน้ และเม่ือพิจารณาแลว้ มีประเด็นท่ีส าคญั ดงัน้ี 
๑. การสร้างกีฬาเรือพายสู่ความเป็นเลิศระดบัโลก 
๒. ใหกี้ฬาเรือพายเป็นกีฬาท่ีช่วยเสริมสร้างความสมานฉนัทแ์ละความปรองดองของคนในสังคม 

 ส าหรับประเด็นความตอ้งการในข้ออ่ืนๆ ได้พิจารณาแล้วเป็นประเด็นสนับสนุนท่ีจะส่งผลให้ความ
ตอ้งการในประเด็นดงักล่าวทั้ง ๒ ขอ้ เกิดสัมฤทธ์ิผล  
 การก าหนดวิสัยทัศน์ควรเขียนให้เห็นถึงผลสัมฤทธ์ิท่ีได้รับในประเด็นท่ีส าคัญทั้ ง ๒ ข้อ  ซ่ึงถือว่าเป็น
เป้าหมายท่ีสมาคมจะต้องด าเนินการในอนาคต  โดยเขียนเป็นข้อความสั้ น ชัดเจน และสามารถถ่ายทอดลงไปสู่
บุคลากรของสมาคมและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดโ้ดยง่าย  ส าหรับการก าหนดพนัธกิจ เป็นการก าหนดส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการ
เพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์ โดยพิจารณาประเด็นความตอ้งการในขอ้ ๓ – ๖  เพื่อให้ตอบสนองความตอ้งการอย่าง
ครบถว้น ฝ่ายแผนและโครงการจึงไดพ้ิจารณาก าหนด วสิัยทศัน์ และพนัธกิจ ดงัน้ี 

 

  

 
วสัิยทัศน์     กีฬาเรือพายช่วยพฒันาสังคมไทย ร่วมน าชยัไปสู่ระดบัโลก 

นิยาม :  
            สืบเน่ืองจากประเทศไทยมีภูมิประเทศท่ีลุ่มเป็นส่วนใหญ่ มีแม่น ้ า ล าคลองมากมาย การพายเรือจึง
เป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตในสังคมไทยมาช้านาน การแข่งเรือพายก็เป็นกิจกรรมท่ีคนในสังคมร่วมมือร่วม
ใจกนัจดัข้ึนในพื้นท่ีต่างๆ เป็นประจ าทุกปีเพื่อการสร้างความสามคัคีและความสนุกสนานของคนในสังคม  
ดงันั้นกีฬาเรือพายจึงเป็นกีฬาท่ีจะช่วยรักษาวิถีชีวิตท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของคนไทย และความสามคัคีของคน
ในสังคมให้ย ัง่ยนืต่อไป  รวมทั้งยงัเป็นการช่วยอนุรักษแ์หล่งน ้า  แม่น ้ า ล าคลองในพื้นท่ีต่างๆ  และเพื่อให้
เกิดแรงกระตุน้ให้กีฬาเรือพายเป็นท่ีนิยมภายในประเทศและคนในสังคมให้ความสนใจในการเขา้ร่วม
กิจกรรมเรือพายมากข้ึน  จึงมีความจ าเป็นตอ้งให้คนไทยมีความภาคภูมิใจในกีฬาประเภทน้ี โดยสมาคม
จะต้องสร้างผลงานในระดับประเทศให้ประจกัษ์แก่สายตาของคนไทยโดยทัว่กนั ซ่ึงการสร้างผลงาน
ดงักล่าวมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้ทุกภาคส่วนท่ีเป็นหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และประชาชนในทุก
ภูมิภาคเขา้มามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างบุคลากรทางการกีฬาทั้งท่ีเป็นนกักีฬา  ผูฝึ้กสอน และเจา้หนา้ท่ี
ต่างๆ ใหส้ามารถสร้างผลงานในระดบัโลกตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
 



 
 

๑๔ 

 

 

 
การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ 

การด าเนินการให้บรรลุวิสัยทศัน์ “กีฬาเรือพายช่วยพฒันาสังคมไทย ร่วมน าชยัไปสู่ระดบัโลก” อย่างเป็น
รูปธรรมนั้น  จะตอ้งมีการถ่ายทอดวสิัยทศัน์ลงมาสู่ประเด็นยุทธศาสตร์หรือส่ิงท่ีสมาคมจะตอ้งด าเนินการในภาพรวม  
และเม่ือวเิคราะห์จากวิสัยทศัน์ “กีฬาเรือพายช่วยพฒันาสังคมไทย ร่วมน าชยัไปสู่ระดบัโลก” แลว้ สามารถก าหนด
ส่ิงท่ีสมาคมจะตอ้งด าเนินการ ๒ ประเด็นส าคญั คือ “กีฬาเรือพายช่วยพฒันาสังคมไทย” และ “ร่วมน าชยัไปสู่
ระดบัโลก” ดงันั้นจึงก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีสามารถด าเนินการให้บรรลุวิสัยทศัน์ใน ๒ ประเด็นดงักล่าว 
และมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการยทุธศาสตร์ทั้ง ๒ ประการ คือ 

 ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๑  การพฒันาความเป็นเลิศในระดบัโลก 
 ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒   การเสริมสร้างความสมานฉนัทแ์ละความปรองดองของคนในสังคม  
 

  

พนัธกจิ 
           ๑. บริหารจดัการให้กีฬาเรือพายแพร่หลายสู่สังคม สามารถสร้างความสมานฉนัท ์และความปรองดอง
ของคนในสังคมใหเ้ขม้แขง็ และเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จทางการกีฬาของไทยในเวทีโลก 
       ๒. พฒันาและยกระดบัมาตรฐานกีฬาเรือพายให้เป็นผูน้ าในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งการมีบทบาท
ในเวทีระหว่างประเทศ โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับสมาคมเรือพายของ
ต่างประเทศ 
       ๓. สนบัสนุนการจดัการแข่งขนักีฬาภายในอยา่งต่อเน่ือง ให้แพร่หลายในทุกภาคส่วน ทุกระดบั เพื่อให้
เกิดการร่วมมือในการพฒันานกักีฬาและบุคลากรกีฬาเรือพายเป็นไปตามล าดบัขั้น อยา่งย ัง่ยนื 
       ๔. พฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ไดม้าตรฐานสากล โดยการจดัตั้งศูนยฝึ์กและสนามกีฬาเรือพายแห่งชาติ 
น าวทิยาศาสตร์การกีฬามาใชใ้นการยกระดบัมาตรฐานการฝึกสอน 
       ๕. พฒันาบุคลากรทางการกีฬามีปริมาณและคุณภาพท่ีเพียงพอ มีขีดสมรรถนะท่ีเป็นมาตรฐานสากล 
และมีก าลังใจท่ีจะสามารถสร้างผลงาน/ผลการแข่งขันในระดับประเทศและในระดับสากล ทั้ งซีเกมส์ 
เอเช่ียนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์ บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพ ย ัง่ยนื 
     ๖. พฒันาสมาคมให้มีการบริหารจดัการท่ีเป็นมาตรฐานบนหลักธรรมาภิบาล มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทนัสมยั รวมทั้งมีระบบการเงินและการบญัชีท่ีเขม้แข็ง พึ่งตนเองและสามารถสร้างผลสัมฤทธ์ิให้
บรรลุวสิัยทศัน์/เป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นแผนยทุธศาสตร์ของสมาคม 
 



 
 

๑๕ 

 

 การด าเนินการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ จะตอ้งมีการก าหนดผลผลิต ผลสัมฤทธ์ิและผลกระทบอนั
เกิดจากการด าเนินการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  รวมทั้ งมีการก าหนดเป้าประสงค์และตัวช้ีวดัของการ
ด าเนินการในแต่ละส่วนงานยอ่ยหรือมิติต่างๆ ท่ีชดัเจน  ดงัน้ี  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๑  การพฒันาความเป็นเลิศในระดบัโลก 

 ประเด็นยุทธศาสตร์น้ีเป็นการด าเนินการในดา้น “ร่วมน าชยัไปสู่ระดบัโลก”  ผลผลิต ท่ีตอ้งการ คือ การ
จดัอนัดบัระดบัโลกโดยสถาบนัการกีฬาหรือสมาคมระดบัโลกท่ีเช่ือถือได ้เป็นท่ีประจกัษแ์ก่รัฐบาล และประชาชน  
ผลลัพธ์ ท่ีได ้คือ การสร้างช่ือเสียงให้แก่ประเทศ   ซ่ึงการท่ีจะไดรั้บการจดัล าดบัดงักล่าวจะตอ้งส่งนกักีฬาเขา้ร่วม
การแข่งขนัท่ีส าคญัอย่างสม ่าเสมอ (ระดบักีฬาโอลิมปิคส์   ระดบัโลก ระดบัเอเช่ียนเกมส์  ระดบัซีเกมส์ และ
ระดับนานาชาติ) และมีผลการแข่งขนัท่ีดีจนเป็นท่ียอมรับของชาติท่ีเข้าร่วมการแข่งขนั ทั้ งน้ีการด าเนินการ
ดงักล่าว สมาคมฯ ตอ้งใช้ทรัพยากรและงบประมาณจ านวนมาก จึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากทุกภาค
ส่วนท่ีเป็นหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และประชาชนในทุกภูมิภาคเขา้มามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างบุคลากร
ทางการกีฬา (ผูฝึ้กสอน และเจา้หนา้ท่ีต่างๆ) และนกักีฬาอยา่งเพียงพอ และต่อเน่ือง  

การสร้างผลงานในการแข่งขนัระดบัโลก นอกจากความสามารถในการแข่งขนัแลว้นกักีฬาตอ้งมีความ
เป็นมืออาชีพในการเตรียมความพร้อมของร่างกาย มีระเบียบวินยัในการเขา้รับการฝึกตามตารางท่ีก าหนด และ
ตอ้งมีจ านวนนกักีฬาท่ีสามารถเขา้ร่วมการแข่งขนัในแต่ละประเภทอยา่งเพียงพอ สามารถทดแทนตวัจริงไดท้นัที 
ส าหรับบุคลากรทางการกีฬาท่ีเป็นผูฝึ้กสอน และเจา้หน้าท่ีต่างๆ จะตอ้งมีขีดความสามารถตามหน้าท่ีความ
รับผิดชอบท่ีเป็นมาตรฐาน นอกจากน้ีในการเตรียมทีมเขา้ร่วมการแข่งขนัตอ้งมีโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวย
ความสะดวกอ่ืนๆ ท่ีเป็นมาตรฐาน และทนัสมยั และมีการบริหารจดัการองค์กรท่ีมีคุณภาพ ทนัสมยัสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการต่างๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนยทุธศาสตร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

ดงันั้น จึงสามารถก าหนดเป้าประสงค ์ ดงัน้ี 
 ๑. กีฬาเรือพายของไทย อยูใ่นระดบัผูน้ าของโลก ดว้ยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 ๒. กีฬาเรือพายของไทยเป็นท่ียอมรับในระดบัโลก 
 ๓. ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชนและทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ือง 
 ๔. ประสบความส าเร็จในระดบันานาชาติ 
 ๕. บุคลากรการกีฬามีมาตรฐานสากล 
 ๖. นกักีฬามีความเป็นมืออาชีพและมีจ านวนท่ีเพียงพอ 
 ๗. โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกมีความพร้อม 
 ๘. องคก์ารท่ีมีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) 
 

  



 
 

๑๖ 

 

 เพื่อใหก้ารด าเนินการบรรลุตามเป้าประสงคท่ี์ก าหนด จึงมีการก าหนดตวัช้ีวดัในแต่ละเป้าประสงค ์ดงัน้ี 
 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๒  การเสริมสร้างความสมานฉนัทแ์ละความปรองดองของคนในสังคม  
 ประเด็นยุทธศาสตร์น้ีเป็นการด าเนินการในดา้น “กีฬาเรือพายช่วยพฒันาสังคมไทย”  ผลผลิต ท่ีตอ้งการ 

คือ รักษาวิถีชีวิตท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของคนไทย และความสามคัคีของคนในสังคมให้ย ัง่ยืน  รวมทั้งยงัเป็นการช่วย

อนุรักษแ์หล่งน ้า  แม่น ้ า ล าคลองในพื้นท่ีต่างๆ ผลลัพธ์ ท่ีตอ้งการ คือ สังคมท่ีมีความสงบสุข เป็นไปตามวถีิชีวติท่ี

ของคนไทย ซ่ึงการท่ีจะด าเนินการให้ไดผ้ลผลิตและผลลพัธ์ดงักล่าว มีความจ าเป็นตอ้งเกิดแรงกระตุน้ให้กีฬาเรือ

พายเป็นท่ีนิยมภายในประเทศและคนในสังคมใหค้วามสนใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมเรือพายมากข้ึน  รวมทั้งจะตอ้ง

มีการบริหารจดัการสมาคมฯ ให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดี และสามารถสร้างความโปร่งใสจนเป็นท่ีไวว้างใจ และ

น่าเช่ือถือจากรัฐบาล  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนโดยทัว่กนั  

     

 เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย 

มิติประสิทธิผล 
กีฬาเรือพายของไทย อยู่ในระดับผูน้ าของโลก 
ดว้ยความร่วมมือของทุกภาคส่วน 

กีฬาประเภทใดประเภทหน่ึงอยูใ่น
อนัดบัโลก ๑-๑๐ 

มิติคุณภาพ 
การให้บริการ 

กีฬาเรือพายของไทยเป็นท่ียอมรับในระดบัโลก ผลการแข่งขนัระดบัโลก ๑-๑๐ 

ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ือง 

เขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบันานาชาติ 
ไดม้ากกวา่ ร้อยละ ๗๐ ของแผนฯ 

ประสบความส าเร็จในระดบันานาชาติ 
ผลการแข่งขนัระดบันานาชาติ ๑-๓ 

มากวา่ ร้อยละ ๕๐  

มิติประสิทธิภาพ 

บุคลากรการกีฬามีมาตรฐานสากล  
เขา้ร่วมจดัการแข่งขนันานาชาติ  

>๓๐ คร้ัง/ปี 
นักกีฬามีความเป็นมืออาชีพและมีจ านวนท่ี
เพียงพอ 

สัดส่วนของผูผ้า่นการคดัเลือก 
ต่อนกักีฬา ๕:๑ 

โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกมี
ความพร้อม 

มูลค่าทรัพยสิ์นของสมาคม  
มากเป็นอนัดบั๑ ใน ๑๐ ของเอเซีย 

มิติพฒันาองค์กร 
องคก์ารท่ีมีขีดสมรรถนะสูง ( HPO) 
 

ไดรั้บผลการประเมินอยูใ่นเกณฑ ์A  
ตามมาตรฐาน กกท. 



 
 

๑๗ 

 

 ดงันั้น จึงสามารถก าหนดเป้าประสงค ์ ดงัน้ี 
 ๑. ไดรั้บความนิยมจากประชาชนในทุกระดบั 
 ๒. ภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อสังคมไทย 

 เพื่อใหก้ารด าเนินการบรรลุตามเป้าประสงคท่ี์ก าหนด จึงมีการก าหนดตวัช้ีวดัในแต่ละเป้าประสงค ์ดงัน้ี 

 

การก าหนดแผนทีย่ทุธศาสตร์ (Strategy Map) 

 เป็นส่วนส าคญัในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการถ่ายทอดทิศทางองคก์รไปสู่
หน่วยท่ีรับผิดชอบว่าหน่วยจะต้องน าส่งผลผลิตขององค์กรให้กบัเป้าประสงค์ใดและมีตวัช้ีวดัอะไร รวมทั้ง
เป้าประสงคท่ี์ตนท าอยูมี่ความเช่ือมโยงกบัเป้าประสงคอ่ื์นๆ อยา่งไร  ซ่ึงจะท าให้หน่วยข้ึนตรงต่างๆ มีเป้าหมาย
ในการน าส่งผลผลิตให้บรรลุวิสัยทศัน์อยา่งมีความประสานสอดคลอ้งกนั ทั้งน้ีการก าหนดแผนท่ียุทธศาสตร์จะ
ก าหนดตามมิติในค ารับรองการปฏิบติัราชการ ประจ าปีของส่วนราชการ ท่ีส านกังาน ก.พ.ร.ก าหนด  ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย 

มติคุิณภาพ 
การให้บริการ 

ไดรั้บความนิยมจากประชาชนในทุกระดบั 
อตัราการเติบโตของธุรกิจเรือพาย >ร้อยละ 

๑๐ /ปี 

มติปิระสิทธิภาพ ภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อสังคมไทย 
คะแนนความนิมตามมาตรฐาน กกท.อนัดบั 

๑-๓ 



 
 

๑๘ 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 
1. การพฒันาความเป็นเลิศในระดบัโลก 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 
2. การเสริมสร้างความสมานฉนัทแ์ละความ

ปรองดองของคนในสังคม 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

แผนทียุ่ทธศาสตร์สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

                             

 

๔.ประสบความส าเร็จ

ในระดบันานาชาติ 

๒.กฬีาเรือพายของไทยเป็น

ทีย่อมรับในระดบัโลก 

๙.ได้รับความนิยม

จากประชาชนในทุก

ระดบั 

๕.บุคลากรการกฬีามี

มาตรฐานสากล  

๓.ได้รับการสนบัสนุนจาก

ภาครัฐ ภาคเอกชนและ

ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

๑.กฬีาเรือพายของไทย อยู่ในระดบัผู้น าของโลก  

ด้วยความร่วมมอืของทุกภาคส่วน 

๘.องค์การทีม่ขีีดสมรรถนะสูง (HPO) 

KM 
HRM/HRDM 

IT 

KPI 

World Ranking No.1-10 

KPI World Competitive  

Result No. 1-10 
KPI   Tournament  

Involved >70% 
KPI  Business  

Growth >10%/year 

๖.นักกฬีามีความเป็น

มืออาชีพและมีจ านวน

ที่เพยีงพอ 

๗.โครงสร้างพืน้ฐานและ

ส่ิงอ านวยความสะดวกมี

ความพร้อม 

๑๐.ภาพลกัษณ์ที่ดี

ต่อสังคมไทย 

KPI   RCAT Popular 

Vote >  No.1-3 of SAT 

 

KPI   RCAT Asset Supported = 

No.1-3 of ASIAN 

  >  

 

KPI   Athletes Qualification  

by RCAT : Athletes  = 5 :1 

  >  

 

KPI International Tournament  

by RCAT >30 Times/year 

 

KPI    International 

Achievements 1-3 > 50% 

KPI    Organization Quality > 

Grade A of SAT Gain 



 
 

๑๙ 

 

ตัวช้ีวดัตามยุทธศาสตร์สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย 

 
  

 เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย น า้หนัก 

มติปิระสิทธิผล 
(ร้อยละ ๓๐) 

กีฬาเรือพายของไทย อยูใ่นระดบัผูน้ าของโลก 
ดว้ยความร่วมมือของทุกภาคส่วน 

กีฬาเรือพายประเภทใดประเภท
หน่ึงอยูใ่นอนัดบัโลก ๑-๑๐ 

ร้อยละ ๓๐ 

มติคุิณภาพ 
การให้บริการ 
(ร้อยละ ๒๕) 

กีฬาเรือพายของไทยเป็นท่ียอมรับในระดบัโลก ผลการแข่งขนัระดบัโลก ๑-๑๐ ร้อยละ ๘ 

ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ือง 

เขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบั
นานาชาติ ไดม้ากกวา่ ร้อยละ ๗๐ 

ของแผนฯ 
ร้อยละ ๘ 

ไดรั้บความนิยมจากประชาชนในทุกระดบั 
อตัราการเติบโตของธุรกิจเรือพาย >

ร้อยละ ๑๐ /ปี 
ร้อยละ ๙ 

มติปิระสิทธิภาพ 
(ร้อยละ ๒๕) 

 
 
 

ประสบความส าเร็จในระดบันานาชาติ 
ผลการแข่งขนัระดบันานาชาติ ๑-๓ 

มากวา่ ร้อยละ ๕๐ 
ร้อยละ ๕ 

บุคลากรการกีฬามีมาตรฐานสากล 
เขา้ร่วมจดัการแข่งขนันานาชาติ 

>๓๐ คร้ัง/ปี 
ร้อยละ ๕ 

ภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อสงัคมไทย 
คะแนนความนิมตามมาตรฐาน 

กกท.อนัดบั ๑-๓ 
ร้อยละ ๕ 

นักกีฬามีความเป็นมืออาชีพและมีจ านวนท่ี
เพียงพอ 

สดัส่วนของผูผ้า่นการคดัเลือก 
ต่อนกักีฬา ๕:๑ 

ร้อยละ ๕ 

โครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกมี
ความพร้อม 

มูลค่าทรัพยสิ์นของสมาคม 
มากเป็นอนัดบั๑ ใน ๑๐ ของเอเซีย 

ร้อยละ ๕ 

มติพิฒันาองค์กร 
(ร้อยละ ๒๐) 

องคก์ารท่ีมีขีดสมรรถนะสูง ( HPO) 
 

ไดรั้บผลการประเมินอยูใ่นเกณฑ ์A 
ตามมาตรฐาน กกท. 

ร้อยละ ๒๐ 



 
 

๒๐ 

 

ตัวช้ีวดัที ่ ๑ กีฬาเรือพายประเภทใดประเภทหน่ึงอยูใ่นอนัดบัโลก ๑-๑๐ 
หน่วยวดั : อนัดบัโลก 
น า้หนัก : ร้อยละ ๓๐ 
ค าอธิบาย :  กีฬาเรือพายท่ีได้รับความนิยมในประเทศต่างๆ  สามารถจ าแนกเป็น  ๔ ประเภท  คือ เรือกรรเชียง  
เรือแคนู/คยคั และเรือแคนูสลาลอม ซ่ึงมีการจดัการแข่งขนัในระดบัต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ (ระดบักีฬาโอลิมปิคส์   
ระดบัโลก ระดบัเอเช่ียนเกมส์  ระดบัซีเกมส์ และระดบันานาชาติ) และมีการจดัอนัดบัระดบัโลกโดยสถาบนัการ
กีฬาหรือสมาคมระดบัโลกท่ีเช่ือถือได ้เป็นท่ีประจกัษแ์ก่รัฐบาล และประชาชน   

สูตรการค านวณ :  
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

หลกัเกณฑ์ คะแนน 
กีฬาเรือพายประเภทใดประเภทหน่ึงอยูใ่นอนัดบัโลก ๑-๑๐ ๕  คะแนน 

กีฬาเรือพายประเภทใดประเภทหน่ึงอยูใ่นอนัดบัโลก ๑-๑๕ ๔  คะแนน 

กีฬาเรือพายประเภทใดประเภทหน่ึงอยูใ่นอนัดบัโลก ๑-๒๐ ๓  คะแนน 

กีฬาเรือพายประเภทใดประเภทหน่ึงอยูใ่นอนัดบัโลก ๑-๒๕ ๒  คะแนน 

กีฬาเรือพายประเภทใดประเภทหน่ึงอยูใ่นอนัดบัโลก ๑-๓๐ ๑  คะแนน 

 
เงื่อนไข : - 
รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั จ านวนวดั 
ผลงานที่ผ่านมาในอดีต 

๕๒ ๕๓ ๕๔ 
กีฬาเรือพายประเภทใดประเภทหน่ึงอยู่

ในอนัดบัโลก 
อนัดบัโลก ยงัไม่มีขอ้มูลการจดัอนัดบัโลก 

 
แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล :  เก็บรวบรวมสถิติขอ้มูลการจดัอนัดบัโลกของกีฬาเรือพาย ประเภทต่างๆ 
ผู้ก ากบัดูแลตัวช้ีวดั : ประธานคณะกรรมการฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ เบอร์ติดต่อ: ๐๒๔๗๕๕๙๓๑ 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล : ฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ     เบอร์ติดต่อ: ๐๒๔๗๕๕๙๓๑  

วธีิการแจงนบัการจดัอนัดบั 



 
 

๒๑ 

 

ตัวช้ีวดัที ่ ๒ ผลการแข่งขนัระดบัโลก ๑-๑๐ 
หน่วยวดั : ผลการแข่งขนั 
น า้หนัก : ร้อยละ ๘ 
ค าอธิบาย :  รายการแข่งขนัระดบัโลก หมายถึง  รายการแข่งขนัท่ีด าเนินการโดยองคก์รหรือสมาพนัธ์กีฬาเรือพาย
ของโลก อาทิ ICF และ FISA เป็นตน้ 

สูตรการค านวณ :  
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

หลกัเกณฑ์ คะแนน 
ผลการแข่งขนัในรายการระดบัโลกทุกรายการ ไดอ้นัดบั ๑-๑๐  ๕  คะแนน 

ผลการแข่งขนัในรายการระดบัโลก มากกวา่ ร้อยละ ๗๐ ไดอ้นัดบั ๑-๑๐ ๔  คะแนน 

ผลการแข่งขนัในรายการระดบัโลก มากกวา่ ร้อยละ ๕๐ ไดอ้นัดบั ๑-๑๐ ๓  คะแนน 

ผลการแข่งขนัในรายการระดบัโลก นอ้ยกวา่ ร้อยละ ๕๐ ไดอ้นัดบั ๑-๑๐ ๒  คะแนน 

ผลการแข่งขนัในรายการระดบัโลกทุกรายการ ไม่ติดอนัดบั ๑-๑๐ ๑  คะแนน 

 
เงื่อนไข : - 
รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั จ านวนวดั 
ผลงานที่ผ่านมาในอดีต 

๕๒ ๕๓ ๕๔ 
ผลการแข่งขนัในรายการระดบัโลกทุกรายการ อนัดบั  

 
แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล :  เก็บรวบรวมสถิติขอ้มูลผลการแข่งขนัในรายการระดบัโลกทุกรายการ 
ผู้ก ากบัดูแลตัวช้ีวดั : ประธานคณะกรรมการฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ เบอร์ติดต่อ: ๐๒๔๗๕๕๙๓๑ 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล : ฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ     เบอร์ติดต่อ: ๐๒๔๗๕๕๙๓๑  

วธีิการแจงนบัผลการแข่งขนัระดบัโลกทุกรายการ 



 
 

๒๒ 

 

ตัวช้ีวดัที ่ ๓ เขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบันานาชาติ ไดม้ากกวา่ ร้อยละ ๗๐ ตามรายการท่ีก าหนด 
หน่วยวดั : ร้อยละของจ านวนรายการแข่งขนัท่ีสมาคมฯ ส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบันานาชาติ 
น า้หนัก : ร้อยละ ๘ 
ค าอธิบาย :  รายการแข่งขนัในระดบันานาชาติ  หมายถึง  รายการแข่งขนัท่ีมีนักกีฬาของชาติต่างๆ เขา้ร่วมการ
แข่งขนั โดยไดรั้บการรับรองจากองคก์รหรือสมาพนัธ์กีฬาเรือพายของโลก 

สูตรการค านวณ :  
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

หลกัเกณฑ์ คะแนน 
ร้อยละของจ านวนรายการแข่งขนัท่ีสมาคมฯ ส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบันานาชาติ 
ร้อยละ ๗๐ ของรายการท่ีก าหนด 

๕  คะแนน 

ร้อยละของจ านวนรายการแข่งขนัท่ีสมาคมฯ ส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบันานาชาติ 
ร้อยละ ๖๐ ของรายการท่ีก าหนด 

๔  คะแนน 

ร้อยละของจ านวนรายการแข่งขนัท่ีสมาคมฯ ส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบันานาชาติ 
ร้อยละ ๕๐ ของรายการท่ีก าหนด 

๓  คะแนน 

ร้อยละของจ านวนรายการแข่งขนัท่ีสมาคมฯ ส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบันานาชาติ 
ร้อยละ ๔๐ ของรายการท่ีก าหนด 

๒  คะแนน 

ร้อยละของจ านวนรายการแข่งขนัท่ีสมาคมฯ ส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบันานาชาติ 
ร้อยละ ๓๐ ของรายการท่ีก าหนด 

๑  คะแนน 

เงื่อนไข : - 
รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั จ านวนวดั 
ผลงานที่ผ่านมาในอดีต 

๕๒ ๕๓ ๕๔ 
จ านวนรายการแข่งขนัท่ีสมาคมฯ ส่งนกักีฬาเขา้
ร่วมการแข่งขนั 

ร้อยละ  

แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล :  เก็บรวบรวมสถิติขอ้มูลจ านวนรายการแข่งขนัท่ีสมาคมฯ ส่งนกักีฬาเขา้ร่วม
การแข่งขนั 
ผู้ก ากบัดูแลตัวช้ีวดั : ประธานคณะกรรมการฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ เบอร์ติดต่อ: ๐๒๔๗๕๕๙๓๑ 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล : ฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ     เบอร์ติดต่อ: ๐๒๔๗๕๕๙๓๑  

วธีิการแจงนบัจ านวนท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนั 



 
 

๒๓ 

 

ตัวช้ีวดัที ่ ๔ อตัราการเติบโตของธุรกิจเรือพาย >ร้อยละ ๑๐ /ปี 
หน่วยวดั : ร้อยละ 
น า้หนัก : ร้อยละ ๙ 
ค าอธิบาย อตัราการเติบโตของธุรกิจเรือพาย  หมายถึง  มูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากกีฬาเรือพายประเภทใด
ประเภทหน่ึงในประเทศอาทิ สถานท่ีให้บริการ  บริษทัผลิตและจ าหน่ายเรือ  อุปกรณ์  สถาบนัสอน/อบรม และ
อ่ืนๆ เป็นตน้ 
สูตรการค านวณ :  
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

หลกัเกณฑ์ คะแนน 
อตัราการเติบโตของธุรกิจเรือพาย >ร้อยละ ๑๐ /ปี ๕  คะแนน 

อตัราการเติบโตของธุรกิจเรือพาย >ร้อยละ ๕ /ปี ๔  คะแนน 

อตัราการเติบโตของธุรกิจเรือพาย >ร้อยละ ๓ /ปี ๓  คะแนน 

อตัราการเติบโตของธุรกิจเรือพาย >ร้อยละ ๑ /ปี ๒  คะแนน 

อตัราการเติบโตของธุรกิจเรือพาย เท่ากบั ๐ ๑  คะแนน 

เงื่อนไข : - 
รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั จ านวนวดั 
ผลงานที่ผ่านมาในอดีต 

๕๒ ๕๓ ๕๔ 

อตัราการเติบโตของธุรกิจเรือพาย ร้อยละ  

 
แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล :  เก็บรวบรวมสถิติขอ้มูลการเติบโตของธุรกิจเรือพาย 
ผู้ก ากบัดูแลตัวช้ีวดั : ประธานคณะกรรมการฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ เบอร์ติดต่อ: ๐๒๔๗๕๕๙๓๑ 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล : ฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ     เบอร์ติดต่อ: ๐๒๔๗๕๕๙๓๑ 

  

วธีิการแจงนบัร้อยละของอตัราการเติบโต 
 
 



 
 

๒๔ 

 

ตัวช้ีวดัที ่ ๕ ผลการแข่งขนัระดบันานาชาติ ๑-๓  มากกวา่ ร้อยละ ๕๐ 
หน่วยวดั : ร้อยละจ านวนรายการแข่งขนัท่ีมีผลการแข่งขนัระดบันานาชาติ  อนัดบั ๑-๓ 
น า้หนัก : ร้อยละ ๕ 
ค าอธิบาย :  รายการแข่งขนัในระดบันานาชาติ  หมายถึง  รายการแข่งขนัท่ีมีนักกีฬาของชาติต่างๆ เขา้ร่วมการ
แข่งขนั โดยไดรั้บการรับรองจากองคก์รหรือสมาพนัธ์กีฬาเรือพายของโลก 

สูตรการค านวณ :  
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

หลกัเกณฑ์ คะแนน 
ร้อยละของรายการแข่งขนัท่ีมีผลการแข่งขนัระดบันานาชาติ  อนัดบั ๑-๓ ร้อยละ ๕๐ ๕  คะแนน 

ร้อยละของรายการแข่งขนัท่ีมีผลการแข่งขนัระดบันานาชาติ  อนัดบั ๑-๓ ร้อยละ ๔๐ ๔  คะแนน 

ร้อยละของรายการแข่งขนัท่ีมีผลการแข่งขนัระดบันานาชาติ  อนัดบั ๑-๓ ร้อยละ ๓๐ ๓  คะแนน 

ร้อยละของรายการแข่งขนัท่ีมีผลการแข่งขนัระดบันานาชาติ  อนัดบั ๑-๓ ร้อยละ ๒๐ ๒  คะแนน 

ร้อยละของรายการแข่งขนัท่ีมีผลการแข่งขนัระดบันานาชาติ  อนัดบั ๑-๓  ต  ่ากวา่ ร้อยละ ๒๐ ๑  คะแนน 

เงื่อนไข : - 
รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั จ านวนวดั 
ผลงานที่ผ่านมาในอดีต 

๕๒ ๕๓ ๕๔ 
จ านวนรายการแข่งขนัท่ีมีผลการแข่งขนัระดบั
นานาชาติ  อนัดบั ๑-๓ 

ร้อยละ  

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  เก็บรวบรวมสถิติขอ้มูลจ านวนรายการแข่งขนัท่ีสมาคมฯ ส่งนกักีฬาเขา้ร่วม
การแข่งขนั และผลการแข่งขนั 
ผู้ก ากบัดูแลตัวช้ีวดั : ประธานคณะกรรมการฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ เบอร์ติดต่อ: ๐๒๔๗๕๕๙๓๑ 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล : ฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ     เบอร์ติดต่อ: ๐๒๔๗๕๕๙๓๑  

วธีิการแจงนบัจ านวนรายการแข่งขนั 
 



 
 

๒๕ 

 

ตัวช้ีวดัที ่ ๖ การเขา้ร่วมจดัการแข่งขนันานาชาติ มากกวา่ ๓๐ คร้ัง/ปี 
หน่วยวดั : จ านวนการเขา้ร่วมจดัการแข่งขนันานาชาติ 
น า้หนัก : ร้อยละ ๕ 
ค าอธิบาย :  การเขา้ร่วมการจดัการแข่งขนั  หมายถึง  บุคลากรของสมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมการจดัการแข่งขนักีฬาเรือพาย
ประเภทต่างๆ หรือเขา้ร่วมเป็นเจา้หนา้ท่ีในรายการแข่งขนัระดบันานาชาติ   
 รายการแข่งขนัในระดบันานาชาติ  หมายถึง  รายการแข่งขนัท่ีมีนักกีฬาของชาติต่างๆ เขา้ร่วมการ
แข่งขนั โดยไดรั้บการรับรองจากองคก์รหรือสมาพนัธ์กีฬาเรือพายของโลก 
สูตรการค านวณ :  
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

หลกัเกณฑ์ คะแนน 
การส่งบุคลากรทางการกีฬาเขา้ร่วมจดัการแข่งขนันานาชาติ มากกวา่ ๓๐ คร้ัง/ปี ๕  คะแนน 

การส่งบุคลากรทางการกีฬาเขา้ร่วมจดัการแข่งขนันานาชาติ มากกวา่ ๒๐ คร้ัง/ปี ๔  คะแนน 

การส่งบุคลากรทางการกีฬาเขา้ร่วมจดัการแข่งขนันานาชาติ มากกวา่ ๑๐ คร้ัง/ปี ๓  คะแนน 

การส่งบุคลากรทางการกีฬาเขา้ร่วมจดัการแข่งขนันานาชาติ มากกวา่ ๕ คร้ัง/ปี ๒  คะแนน 

การส่งบุคลากรทางการกีฬาเขา้ร่วมจดัการแข่งขนันานาชาติ นอ้ยกวา่ ๕  คร้ัง/ปี ๑  คะแนน 

เงื่อนไข : - 
รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั จ านวนวดั 
ผลงานที่ผ่านมาในอดีต 

๕๒ ๕๓ ๕๔ 
การเขา้ร่วมจดัการแข่งขนันานาชาติ  จ านวนคร้ัง/ปี  

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  เก็บรวบรวมสถิติขอ้มูลจ านวนการส่งบุคลากรทางการกีฬาเขา้ร่วมจดัการ
แข่งขนันานาชาติ 
ผู้ก ากบัดูแลตัวช้ีวดั : ประธานคณะกรรมการฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ เบอร์ติดต่อ: ๐๒๔๗๕๕๙๓๑ 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล : ฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ     เบอร์ติดต่อ: ๐๒๔๗๕๕๙๓๑  

วธีิการแจงนบัจ านวนการเขา้ร่วมจดัการแข่งขนันานาชาติ 
 
 



 
 

๒๖ 

 

ตัวช้ีวดัที ่ ๗ คะแนนความนิมตามมาตรฐาน กกท.อนัดบั ๑-๓ 
หน่วยวดั : อนัดบั 
น า้หนัก : ร้อยละ ๕ 
ค าอธิบาย เป็นคะแนนความนิยมท่ีไดจ้ากการรวบรวม ตามมาตรฐาน กกท. 
สูตรการค านวณ :  
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

หลกัเกณฑ์ คะแนน 
คะแนนความนิมตามมาตรฐาน กกท.อนัดบั ๑-๓ ๕  คะแนน 

คะแนนความนิมตามมาตรฐาน กกท.อนัดบั ๑-๕ ๔  คะแนน 

คะแนนความนิมตามมาตรฐาน กกท.อนัดบั ๑-๑๐ ๓  คะแนน 

คะแนนความนิมตามมาตรฐาน กกท.อนัดบั ๑-๑๕ ๒  คะแนน 

คะแนนความนิมตามมาตรฐาน กกท.อนัดบั ๑-๒๐ ๑  คะแนน 

เงื่อนไข : - 
รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั จ านวนวดั 
ผลงานที่ผ่านมาในอดีต 

๕๒ ๕๓ ๕๔ 
คะแนนความนิมตามมาตรฐาน กกท. อนัดบั  

 
แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล :  เก็บรวบรวมสถิติขอ้มูลคะแนนความนิมตามมาตรฐาน กกท. 
ผู้ก ากบัดูแลตัวช้ีวดั : ประธานคณะกรรมการฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ เบอร์ติดต่อ: ๐๒๔๗๕๕๙๓๑ 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล : ฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ     เบอร์ติดต่อ: ๐๒๔๗๕๕๙๓๑ 

  

วธีิการแจงนบัร้อยละของอตัราการเติบโต 
 
 



 
 

๒๗ 

 

ตัวช้ีวดัที ่ ๘ สัดส่วนของผูผ้า่นการคดัเลือก ต่อนกักีฬา ๕:๑ 
หน่วยวดั : อตัราส่วน 
น า้หนัก : ร้อยละ ๕ 
ค าอธิบาย :  ผูผ้า่นการคดัเลือก  หมายถึง  นกักีฬาท่ีผา่นการคดัเลือกเขา้ร่วมการแข่งขนัในรายการระดบันานาชาติ
เป็นตน้ไปตามเกณฑก์ารคดัเลือกท่ีสมาคมฯ ก าหนด   
 นกักีฬา หมายถึง  ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกเขา้ร่วมการแข่งขนัในรายการระดบันานาชาติเป็นตน้ไป 
สูตรการค านวณ :  
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

หลกัเกณฑ์ คะแนน 
สัดส่วนของผูผ้า่นการคดัเลือก ต่อนกักีฬา ๕:๑ ๕  คะแนน 

สัดส่วนของผูผ้า่นการคดัเลือก ต่อนกักีฬา ๔:๑ ๔  คะแนน 

สัดส่วนของผูผ้า่นการคดัเลือก ต่อนกักีฬา ๓:๑ ๓  คะแนน 

สัดส่วนของผูผ้า่นการคดัเลือก ต่อนกักีฬา ๒:๑ ๒  คะแนน 

สัดส่วนของผูผ้า่นการคดัเลือก ต่อนกักีฬา ๑:๑ ๑  คะแนน 

เงื่อนไข : - 
รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั จ านวนวดั 
ผลงานที่ผ่านมาในอดีต 

๕๒ ๕๓ ๕๔ 
จ านวนผูผ้า่นการคดัเลือก และนกักีฬา จ านวนคน  

 

แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล :  เก็บรวบรวมสถิติขอ้มูลจ านวนผูผ้า่นการคดัเลือก และนกักีฬา 
ผู้ก ากบัดูแลตัวช้ีวดั : ประธานคณะกรรมการฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ เบอร์ติดต่อ: ๐๒๔๗๕๕๙๓๑ 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล : ฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ     เบอร์ติดต่อ: ๐๒๔๗๕๕๙๓๑  

วธีิการแจงนบัจ านวนผูผ้า่นการคดัเลือก และนกักีฬา 
 
 



 
 

๒๘ 

 

ตัวช้ีวดัที ่ ๙ มูลค่าทรัพยสิ์นของสมาคมฯ มากเป็นอนัดบั๑ ใน ๑๐ ของเอเซีย 
หน่วยวดั : จ านวน 
น า้หนัก : ร้อยละ ๕ 
ค าอธิบาย มูลค่าทรัพยสิ์น  หมายถึง  มูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีเป็นส่ิงของอนัเกิดจากการด าเนินการโดยสมาคมเรือ
พายแห่งประเทศไทยทั้งหมด 
สูตรการค านวณ :  
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

หลกัเกณฑ์ คะแนน 
มูลค่าทรัพยสิ์นของสมาคมฯ มากเป็นอนัดบั๑ ใน ๑๐ ของเอเซีย ๕  คะแนน 

มูลค่าทรัพยสิ์นของสมาคมฯ มากเป็นอนัดบั๑ ใน ๑๕ ของเอเซีย ๔  คะแนน 

มูลค่าทรัพยสิ์นของสมาคมฯ มากเป็นอนัดบั๑ ใน ๒๐ ของเอเซีย ๓  คะแนน 

มูลค่าทรัพยสิ์นของสมาคมฯ มากเป็นอนัดบั๑ ใน ๒๕ ของเอเซีย ๒  คะแนน 

มูลค่าทรัพยสิ์นของสมาคมฯ มากเป็นอนัดบั๑ ใน ๓๐ ของเอเซีย ๑  คะแนน 

เงื่อนไข : - 
รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั จ านวนวดั 
ผลงานที่ผ่านมาในอดีต 

๕๒ ๕๓ ๕๔ 
จ านวนมูลค่าทรัพยสิ์นของสมาคมฯ  จ านวน  

 
แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล :  เก็บรวบรวมสถิติขอ้มูลจ านวนมูลค่าทรัพยสิ์นของสมาคมฯ  
ผู้ก ากบัดูแลตัวช้ีวดั : ประธานคณะกรรมการฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ เบอร์ติดต่อ: ๐๒๔๗๕๕๙๓๑ 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล : ฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ     เบอร์ติดต่อ: ๐๒๔๗๕๕๙๓๑  

วธีิการแจงนบัจ านวนมูลค่าทรัพยสิ์น 
 
 



 
 

๒๙ 

 

ตัวช้ีวดัที ่ ๑๐ ไดรั้บผลการประเมินอยูใ่นเกณฑ ์A ตามมาตรฐาน กกท. 
หน่วยวดั : ระดบัเกณฑก์ารประเมิน 
น า้หนัก : ร้อยละ ๒๐ 
ค าอธิบาย เกณฑก์ารประเมิน หมายถึง  ระดบัเกณฑก์ารประเมินซ่ึงเป็นไปตามท่ี กกท. ก าหนด 
สูตรการค านวณ :  
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

หลกัเกณฑ์ คะแนน 
ไดรั้บผลการประเมินอยูใ่นเกณฑ ์A ๕  คะแนน 

ไดรั้บผลการประเมินอยูใ่นเกณฑ ์B+ ๔  คะแนน 

ไดรั้บผลการประเมินอยูใ่นเกณฑ ์B ๓  คะแนน 

ไดรั้บผลการประเมินอยูใ่นเกณฑ ์C+ ๒  คะแนน 

ไดรั้บผลการประเมินอยูใ่นเกณฑ ์C ๑  คะแนน 

เงื่อนไข : - 
รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั จ านวนวดั 
ผลงานที่ผ่านมาในอดีต 

๕๒ ๕๓ ๕๔ 
ระดบัเกณฑก์ารประเมิน ระดบั A 

 
แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล :  เก็บรวบรวมสถิติขอ้มูลระดบัเกณฑก์ารประเมิน 
ผู้ก ากบัดูแลตัวช้ีวดั : ประธานคณะกรรมการฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ เบอร์ติดต่อ: ๐๒๔๗๕๕๙๓๑ 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล : ฝ่ายแผนและโครงการ สมาคมฯ     เบอร์ติดต่อ: ๐๒๔๗๕๕๙๓๑ 

 

 

 

 

วธีิการแจงนบัระดบัเกณฑ์ 
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๓๐ 

บทที ่๓ 
การก าหนดยทุธศาสตร์ (Strategic Formulation) 

 
 การก าหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ เป็นการน าทิศทางองค์กร (วิสัยทศัน์  พนัธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์  
เป้าประสงค์  และแผนท่ียุทธศาสตร์ ) ท่ีได้จากบทท่ี ๒ มาสู่การปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม โดยการก าหนดแนว
ทางการด าเนินการของแต่ละเป้าประสงค ์และน าไปสู่การก าหนดกิจกรรมไดช้ดัเจน ใหบ้รรลุตามตวัช้ีวดัท่ีก าหนด
ไวอ้ยา่งครบถว้น ตามหว้งเวลาท่ีก าหนด 

การก าหนดยทุธศาสตร์หรือกลยทุธ์ นั้น นอกจากเป็นการด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางองคก์รในการ
ตอบสนองความตอ้งการทางยุทธศาสตร์ แล้ว  ควรจะตอ้งมีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เป้าประสงคต่์างๆ อีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงจะท าใหมี้การพิจารณาความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นการน าไปสู่การปฏิบติั  
โดยการวิเคราะห์ดว้ยวิธีการ SWOT Analysis  โดยเร่ิมจากการวิเคราะห์โอกาส (Opportunity)  อุปสรรค (Threat) 
ท่ีไดจ้ากสภาวะแวดลอ้มภายนอก  และการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength)  และจุดอ่อน (Weakness) ท่ีไดจ้ากสภาวะ
แวดล้อมภายใน แล้วจึงมาก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละเป้าประสงค์ โดยวิธีการ SWOT Matrix  (S-Strength ,  
W-Weakness, O- Opportunity, T- Threat) ท่ีเป็นการน าผลท่ีได้การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมดงักล่าวมาก าหนด
เป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ท่ีจะท าให้บรรลุตวัช้ีวดัในเป้าประสงค์นั้นๆ ดงัน้ี (รายละเอียดการวิเคราะห์ SWOT 
ตามผนวก ข ) 
  
  
 
 
 
 

 
 
 
 

   



สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย  

 

 
 

๓๐ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๑   การพฒันาความเป็นเลิศในระดบัโลก 

เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั 
ค่าเป้าหมาย ก าหนดกลยุทธ์ 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ผลการวเิคราะห์ SWOT  Matrix กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบตั ิ

๑. กีฬาเรือพายของ
ไทย อยูใ่นระดบัผูน้ า
ของโลก ดว้ยความ
ร่วมมือของทุกภาค
ส่วน 

World Ranking 
No.< 

๒๐ ๑๘ ๑๕ ๑๒ ๑๐ S-สมาคมเป็นเอกภาพ/ไดรั้บการ
ยอมรับจากทุกภาคส่วน/บุคลากรมี
ความสามารถหลากหลาย 
-นกักีฬาสามารถสร้างผลงานในการ
แข่งขนัระดบันานาชาติ 
O-มีบางประเภทกีฬาท่ีแพร่หลายใน
ประเทศต่างๆ และบรรจุไวใ้นการ
แข่งขนัในระดบัโอลิมปิก ซ่ึงท าให้
สามารถสร้างผลงานไดใ้นระดบัโลก 

สนบัสนุนนกักีฬาเรือ
พายใหป้ระสบ
ความส าเร็จในระดบั
นานาชาติ อยา่งต่อเน่ือง 

๑.ส่งเสริมนกักีฬาเรือพายใหมี้
โอกาสท่ีจะสร้างผลงานในระดบั
นานาชาติมากยิง่ข้ึน 
๒.พฒันามาตรฐานการเตรียมความ
พร้อมของนกักีฬาท่ีจะเขา้การ
แข่งขนัใหป้ระสบความส าเร็จใน
ระดบันานาชาติ  

๒. กีฬาเรือพายของ
ไทยเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัโลก 

World 
Competitive 
Result No.  

๑-๑๐ ๑-๑๐ ๑-๗ ๑-๗ ๑-๕ 
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๓๐ 

 

เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั 
ค่าเป้าหมาย ก าหนดกลยุทธ์ 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ผลการวเิคราะห์ SWOT  Matrix กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบตั ิ

๓. ไดรั้บการ
สนบัสนุนจากภาครัฐ 
ภาคเอกชนและ
ทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ือง 

Tournament 
Involved >_% 

๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ S-สมาคมไดรั้บการยอมรับจากทุกภาค
ส่วน/บุคลากรมีความสามารถ
หลากหลาย 
-นกักีฬาสามารถสร้างผลงานในการ
แข่งขนัระดบันานาชาติ 
O-มีบางประเภทกีฬาท่ีแพร่หลายใน
ประเทศต่างๆ และบรรจุไวใ้นการ
แข่งขนัในระดบัโอลิมปิก ซ่ึงท าให้
สามารถสร้างผลงานไดใ้นระดบัโลก 

 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกบัหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน
ในการส่งนกักีฬาเรือ
พายเขา้ร่วมการแข่งขนั
ในระดบันานาชาติมาก
ยิง่ข้ึน  

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบั
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนใน
การส่งนกักีฬาเรือพายเขา้ร่วมการ
แข่งขนัในระดบันานาชาติมาก
ยิง่ข้ึน  

๔. ประสบ
ความส าเร็จในระดบั
นานาชาติ 

International 
Achievements 

1-3 > _% 

๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ S-สมาคมเป็นเอกภาพ/ไดรั้บการ
ยอมรับจากทุกภาคส่วน/บุคลากรมี
ความสามารถหลากหลาย 
-นกักีฬาสามารถสร้างผลงานในการ
แข่งขนัระดบันานาชาติ 
O-มีบางประเภทกีฬาท่ีแพร่หลายใน
ประเทศต่างๆ และบรรจุไวใ้นการ
แข่งขนัในระดบัโอลิมปิก ซ่ึงท าให้
สามารถสร้างผลงานไดใ้นระดบัโลก 

 สนบัสนุนนกักีฬาเรือ
พายใหป้ระสบ
ความส าเร็จในระดบั
นานาชาติ อยา่งต่อเน่ือง 

๑.ส่งเสริมนกักีฬาเรือพายใหมี้
โอกาสท่ีจะสร้างผลงานในระดบั
นานาชาติมากยิง่ข้ึน 
๒.พฒันามาตรฐานการเตรียมความ
พร้อมของนกักีฬาท่ีจะเขา้การ
แข่งขนัใหป้ระสบความส าเร็จใน
ระดบันานาชาติ  
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เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั 
ค่าเป้าหมาย ก าหนดกลยุทธ์ 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ผลการวเิคราะห์ SWOT  Matrix กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบตั ิ

๕. บุคลากรการกีฬามี
มาตรฐานสากล  

International 
Tournament by 

RCAT 
>__Times/year 

๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ S-สมาคมเป็นเอกภาพ/ไดรั้บการยอมรับจาก
ทุกภาคส่วน/บุคลากรมีความสามารถ
หลากหลาย 
 -นกักีฬาสามารถสร้างผลงานในการแข่งขนั
ระดบันานาชาติ 
O-บางประเภทบรรจุในกีฬาโอลิมปิค 

พฒันาบุคลากรทางการ
กีฬามีขีดสมรรถนะท่ี
เป็นมาตรฐานสากล  

๑.มีแผนพฒันบุคลากรทางการกีฬา
ใหมี้ขีดสมรรถนะท่ีเป็น
มาตรฐานสากล  
๒.พฒันาองคค์วามรู้ของบุคลากร
ทางการกีฬาในดา้นต่าง โดการส่ง
เป็นคณะกรรมการ และเจา้หนา้ท่ี
ในระดบันานาชาติ 

๖. นกักีฬามีความเป็น
มืออาชีพและมี
จ านวนท่ีเพียงพอ 

Athletes 
Qualification 
by RCAT : 

Athletes   

๕:๑ ๕:๑ ๕:๑ ๕:๑ ๕:๑ S-นกักีฬาสามารถสร้างผลงานในการแข่งขนั
ระดบันานาชาติ 
O-เหมาะสมกบัวิถีชีวิตคนไทย/เล่นไดทุ้ก
พ้ืนท่ีและตลอดปี/บางประเภทบรรจุในกีฬาโอ
ลิมปิค 
W-กีฬาเรือยาวมีค่าใชจ่้ายในการเดินทางเขา้
ร่วมการแข่งขนัสูง/นกักีฬามีแรงจูงใจในการ
แข่งขนันอ้ย  
   -สมาคมจะตอ้งบริหารงานภายใตป้ระเภท
กีฬาท่ีหลากหลาย ไม่สามารถเอ้ือประโยชน์
ในแก่นกักีฬาทุกกลุ่มได ้
 

 พฒันานกักีฬาเรือพาย
ทุกประเภทใหมี้ปริมาณ 
คุณภาพท่ีเพียงพอ และ
มีก าลงัใจท่ีจะสามารถ
สร้างผลงาน/ผลการ
แข่งขนัใน
ระดบัประเทศและใน
ระดบัสากล  

๑.สรรหานกักีฬาเรือพายในระดบั
เยาวชนท่ีมีขีดความสามารถตามท่ี
ก าหนดไวใ้นทุกประเภท โดยการ
รวบรวมขอ้มูลนกักีฬาจากสนาม
การแข่งขนัต่างๆ  และมีการ
คดัเลือกท่ีเป็นมาตรฐาน 
๒.สร้างแรงจูงใจท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการพ้ืนฐานของนกักีฬาอยา่ง
เป็นระบบ 
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เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั 
ค่าเป้าหมาย ก าหนดกลยุทธ์ 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ผลการวเิคราะห์  SWOT  Matrix กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบตั ิ

๗. โครงสร้างพ้ืนฐาน
และส่ิงอ านวยความ
สะดวกมีความพร้อม 

RCAT Asset 
Supported = 
No.1-10 of 

ASIA 

๑-๓๐ ๑-๒๕ ๑-๒๐ ๑-๑๕ ๑-๑๐ S-สมาคมเป็นเอกภาพ/ไดรั้บการยอมรับจากทุกภาค
ส่วน/บุคลากรมีความสามารถหลากหลาย 
 -นกักีฬาสามารถสร้างผลงานในการแข่งขนัระดบั
นานาชาติ 
W-อุปกรณ์มีความลา้สมยั 
   -กีฬาเรือยาวมีค่าใชจ่้ายในการเดินทางเขา้ร่วมการ
แข่งขนัสูง 
O-สามารถจดัหาอุปกรณ์ส าหรับฝึกและแข่งขนัได้
จากทัว่โลก โดยเฉพาะในประเภทกีฬาท่ีบรรจุใน
กีฬาโอลิมปิค 

พฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและส่ิง
อ านวยความสะดวก
ท่ีเป็นมาตรฐานให้
สามารถรองรับการ
แข่งขนัในระดบั
นานาชาติและการ
เตรียมการฝึกซอ้ม
ของนกักีฬา 

๑.พฒันาศูนยฝึ์กและสนาม
กีฬาเรือพายแห่งชาติ 
๒.น าวทิยาศาสตร์การกีฬามา
ใชใ้นการเตรียมนกักีฬา 
๓.จดัหาอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัมา
สนบัสนุนการแข่งขนัอยา่ง
เพียงพอ 

๘. องคก์ารท่ีมีขีด
สมรรถนะสูง (HPO) 

Organization 
Quality > 

Grade A of 
SAT Gain 

A A A A A S-สมาคมเป็นเอกภาพ/ไดรั้บการยอมรับจากทุกภาค
ส่วน/บุคลากรมีความสามารถหลากหลาย 
O-IT ท่ีทนัสมยัมีราคาถูก 
   -องคค์วามรู้ดา้นการบริหารจดัการมีมาก 
 

 

 

พฒันาระบบการ
บริหารจดัการท่ีเป็น
มาตรฐาน โดย
สนบัสนุนดว้ย
ระบบ IT 

๑.การพฒันาระบบบริหาร
จดัการแบบมุงเนน้ผลลพัธ์ มี
ระบบวดั วเิคราะห์ผลการ
ด าเนินการท่ีชดัเจน เช่ือถือได ้
๒.ใหบุ้คลากรในสมาคมเขา้
มามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการตามแผนฯ ท่ี
ก าหนด 
๓.การสร้างมาตรฐานการ
บริหารจดัการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๒  การเสริมสร้างความสมานฉนัทแ์ละความปรองดองของคนในสังคม  

 

เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั 
ค่าเป้าหมาย ก าหนดกลยุทธ์ 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ผลการวเิคราะห์  SWOT  Matrix กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบตั ิ

๙. ไดรั้บความนิยม
จากประชาชนในทุก
ระดบั 

Business 
Growth > 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ S-สมาคมเป็นเอกภาพ/ไดรั้บการยอมรับจาก
ทุกภาคส่วน/บุคลากรมีความสามารถ
หลากหลาย 
 -นกักีฬาสามารถสร้างผลงานในการแข่งขนั
ระดบันานาชาติ 
O-ช่องทาง Social Network มีมาก 
  -เหมาะสมกบัวถีิชีวติคนไทย/เล่นไดทุ้กพ้ืนท่ี
และตลอดปี 
  -บางประเภทบรรจุในกีฬาโอลิมปิค 

พฒันากีฬาเรือพายให้
แพร่หลายในสงัคมไทย โดย
การน าเสนอข่าวสารการ
แข่งขนัและกิจกรรมต่างๆ ผา่น
ช่องทางการส่ือสารท่ีทนัสมยั  

๑.การประชาสมัพนัธ์กิจการ
ของสมาคมผา่นทาง Website  
Social Network และช่องทาง
การส่ือสารอ่ืนๆ 
 ๒.การสร้างผลงานในระดบั
นานาชาติอยา่งต่อเน่ือง 

 



สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย  

 

 
 

๓๐ 

๑๐. ภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อ
สงัคมไทย 

RCAT Popular 
Vote >  No.1-3 

of SAT 

๑-๑๐ ๑-๗ ๑-๕ ๑-๓ ๑-๓ S-สมาคมเป็นเอกภาพ/ไดรั้บการยอมรับจาก
ทุกภาคส่วน/บุคลากรมีความสามารถ
หลากหลาย 
 -นกักีฬาสามารถสร้างผลงานในการแข่งขนั
ระดบันานาชาติ 
O-ช่องทาง Social Network มีมาก 
  -เหมาะสมกบัวถีิชีวติคนไทย/เล่นไดทุ้กพ้ืนท่ี
และตลอดปี 
  -บางประเภทบรรจุในกีฬาโอลิมปิค 
 

พฒันากีฬาเรือพายให้
แพร่หลายในสงัคมไทย โดย
การน าเสนอข่าวสารการ
แข่งขนัและกิจกรรมต่างๆ ผา่น
ช่องทางการส่ือสารท่ีทนัสมยั  

๑.การบริหารจดัการภายใต้
หลกัธรรมาภิบาล 
๒.การประชาสมัพนัธ์กิจการ
ของสมาคมผา่นทาง Website  
Social Network และช่องทาง
การส่ือสารอ่ืนๆ 

การแบ่งมอบความรับผิดชอบการด าเนินการตามกลยทุธ์ 
 การน ากลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการไปสู่การปฏิบติัให้บรรลุตวัช้ีวดัในแต่ละเป้าประสงค ์มีความจ าเป็นตอ้งก าหนดคณะกรรมการฝ่ายท่ีรับผิดชอบ 
และท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งชดัเจน ซ่ึงในกลยทุธ์ดงักล่าวทุกฝ่ายจะตอ้งมีการด าเนินการท่ีสอดประสานซ่ึงกนัและกนั โดยมีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นผูรั้บผดิชอบ ดงัน้ี 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ฝ่ายทีรั่บผดิชอบ ฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง 

๑. กีฬาเรือพายของไทย อยูใ่นระดบัผูน้ าของโลก 
ดว้ยความร่วมมือของทุกภาคส่วน 

สนบัสนุนนกักีฬาเรือพายใหป้ระสบความส าเร็จในระดบันานาชาติ อยา่งต่อเน่ือง แผน/โครงการ จดัการแข่งขนั/ประชาสมัพนัธ์/
เทคนิคกีฬา/วทิยาศาสตร์การ
กีฬา/ต่างประเทศ ๒. กีฬาเรือพายของไทยเป็นท่ียอมรับในระดบัโลก 

๔. ประสบความส าเร็จในระดบันานาชาติ 
๓. ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ือง 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งนกักีฬา
เรือพายเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบันานาชาติมากยิง่ข้ึน 

แผน/โครงการ จดัการแข่งขนั/ประชาสมัพนัธ์/
ต่างประเทศ 

๕. บุคลากรการกีฬามีมาตรฐานสากล  พฒันาบุคลากรทางการกีฬามีขีดสมรรถนะท่ีเป็นมาตรฐานสากล  แผน/โครงการ จดัการแข่งขนั/เทคนิคกีฬา/
วทิยาศาสตร์การกีฬา/กฎกติกา 



สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย  

 

 
 

๓๐ 

๖. นกักีฬามีความเป็นมืออาชีพและมีจ านวนท่ี
เพียงพอ 

 พฒันานกักีฬาเรือพายทุกประเภทใหมี้ปริมาณ คุณภาพท่ีเพียงพอ และมีก าลงัใจท่ี
จะสามารถสร้างผลงาน/ผลการแข่งขนัในระดบัประเทศและในระดบัสากล  

ฝ่ายเรือต่างๆ จดัการแข่งขนั/ประชาสมัพนัธ์/
เทคนิคกีฬา/วทิยาศาสตร์การ
กีฬา/ต่างประเทศ 

๗. โครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกมี
ความพร้อม 

พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเป็นมาตรฐานใหส้ามารถ
รองรับการแข่งขนัในระดบันานาชาติและการเตรียมการฝึกซอ้มของนกักีฬา 

แผน/โครงการ จดัการแข่งขนั/เทคนิคกีฬา/
วทิยาศาสตร์การกีฬา/กฎกติกา 

๘. องคก์ารท่ีมีขีดสมรรถนะสูง (HPO) พฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีเป็นมาตรฐาน โดยสนบัสนุนดว้ยระบบ IT แผน/โครงการ ทุกฝ่ายฯ 

๙.  ไดรั้บความนิยมจากประชาชนในทุกระดบั 
๑๐. ภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อสงัคมไทย 

พฒันากีฬาเรือพายใหแ้พร่หลายในสงัคมไทย โดยการน าเสนอข่าวสารการแข่งขนั
และกิจกรรมต่างๆ ผา่นช่องทางการส่ือสารท่ีทนัสมยั  

แผน/โครงการ จดัการแข่งขนั/ประชาสมัพนัธ์/
ต่างประเทศ 

 



สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย  

บทที ่๔ 

การน ายทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติั (Strategic Implementation) 

 
 การน ายทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติัเป็นการด าเนินการน าเป็นการน าแนวทางการด าเนินการในขั้นการก าหนด
ยุทธศาสตร์(บทท่ี ๓) ไปสู่การปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม  โดยการก าหนดเป็นแผนปฏิบติัราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบติั
ราชการ ประจ าปี ท่ีชดัเจน ต่อเน่ือง  ซ่ึงประกอบดว้ย กิจกรรม ตวัช้ีวดั หว้งเวลา งบประมาณ และหน่วยรับผดิชอบ 
 จากการก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับทิศทางองค์กร เพื่อให้ตอบสนองความต้องการทาง
ยุทธศาสตร์ ทั้ งท่ีเป็นนโยบาย  ยุทธศาสตร์ ของรัฐบาล ความต้องการของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง และ
ประชาชน สรุปได ้ดงัน้ี 

 ๑. สนบัสนุนนกักีฬาเรือพายใหป้ระสบความส าเร็จในระดบันานาชาติ อยา่งต่อเน่ือง 
 ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งนกักีฬาเรือพายเขา้ร่วมการ
แข่งขนัในระดบันานาชาติมากยิง่ข้ึน 
 ๓. พฒันาบุคลากรทางการกีฬามีขีดสมรรถนะท่ีเป็นมาตรฐานสากล  
  ๔. พฒันานกักีฬาเรือพายทุกประเภทให้มีปริมาณ คุณภาพท่ีเพียงพอ และมีก าลงัใจท่ีจะสามารถสร้าง
ผลงาน/ผลการแข่งขนัในระดบัประเทศและในระดบัสากล  
 ๕. พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเป็นมาตรฐานให้สามารถรองรับการแข่งขนั
ในระดบันานาชาติและการเตรียมการฝึกซอ้มของนกักีฬา 
 ๖. พฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีเป็นมาตรฐาน โดยสนบัสนุนดว้ยระบบ IT 
 ๗. พฒันากีฬาเรือพายใหแ้พร่หลายในสังคมไทย โดยการน าเสนอข่าวสารการแข่งขนัและกิจกรรมต่างๆ 
ผา่นช่องทางการส่ือสารท่ีทนัสมยั  
 ยุทธศาสตร์ดงักล่าว จะตอ้งมีการก าหนดรายละเอียดการปฏิบติัเพิ่มเติม โดยการก าหนดเป็นแผนงาน  
โครงการ  กิจกรรม  ตวัช้ีวดั ค่าเป้าหมาย และผูรั้บผดิชอบท่ีชดัเจน ตามตารางท่ีก าหนด 

 
 

  

 

 

๓๗ 



ล ำดับ แนวทำงกำรปฏิบัติ แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีด ตัวช้ีวดั/ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ งป.๕๕ งป.๕๖ งป.๕๗ งป.๕๘ งป.๕๙ ควำมสอดคล้อง

๑ ส่งเสริมนกักีฬาเรือพายใหมี้
โอกาสท่ีจะสร้างผลงานใน
ระดบันานาชาติมากยิง่ข้ึน

โครงการ" RCAT  
Championship Festival"

๑.ส่งเสริมใหมี้การจดัการแข่งขนัระดบันานาชาติ
ภายในประเทศทุกประเภท เป็นประจ าทุกปี
๒.ส่งเสริมใหช้มรมต่างๆ ส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัใน
ระดบันานาชาติทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

ร้อยละของชมรมต่างๆท่ีส่ง
นกักีฬา เขา้ร่วมการแข่งขนั
ในระดบันานาชาติสูงข้ีน 
ร้อยละ ๑๐ ภายในปี ๕๘

ฝ่ายแผนและ
โครงการ

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ กลยทุธ์ สนบัสนุนนกักีฬาเรือพายใหป้ระสบ
ความส าเร็จในระดบันานาชาติ อยา่งต่อเน่ือง 
(ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๑./เป้าประสงคท่ี์ ๑   ๒ 
และ ๔  )
กลยทุธ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งนกักีฬาเรือพาย
เขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบันานาชาติมากยิง่ข้ึน 
(ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๑ /เป้าประสงคท่ี์ ๓)

๒ พฒันามาตรฐานการเตรียม
ความพร้อมของนกักีฬาท่ีจะ
เขา้การแข่งขนัใหป้ระสบ
ความส าเร็จในระดบันานาชาติ

การจดัการเตรียมนกักีฬา
อยา่งเป็นระบบ

แสวงหาวิธีการจดัการเตรียมนกักีฬาอยา่งเป็นระบบ ตั้งแต่
การคดัเลือก จนถึงการเขา้ร่วมการแข่งขนั

มีระบบการเตรียมความ
พร้อมของนกักีฬาท่ีไดรั้บการ
ยอมรับจากนกักีฬาครบทุก
ประเภท

ฝ่ายแผนและ
โครงการ

๕๐,๐๐๐ - - - - กลยทุธ์ พฒันานกักีฬาเรือพายทุกประเภทใหมี้
ปริมาณ คุณภาพท่ีเพียงพอ
(ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๑./เป้าประสงคท่ี์ ๖)

๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กบัหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการส่งนกักีฬา
เรือพายเขา้ร่วมการแข่งขนัใน
ระดบันานาชาติมากยิง่ข้ึน

โครงการ" RCAT  
Championship Festival"
โครงการ " 1 Tournament 1 
Sponsor"

๑.ส่งเสริมใหช้มรมต่างๆ สร้างเครือข่ายความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในทอ้งถ่ินเพ่ือใหช้มรมมีการบริหารจดัการ
อยา่งความมัน่คง
๒.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาใน
จงัหวดัต่างๆ เพ่ือเป็นการสนบัสนุนการด าเนินการของ
สมาคมฯ และชมรมต่างๆ
๓.ส่งนกักีฬาท่ีเป็นนกัศึกษาเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบั
มหาวิทยาลยัโลกมากยิง่ข้ึน โดยอาศยัความร่วมมือกบั
ภาคเอกชน
๔.การสร้างรายการแข่งขนัระดบันานาชาติภายในประเทศ
เพ่ือแสวงหาความร่วมมือจากภาคเอกชน
๕.การแสวงหาผูใ้หก้ารสนบัสนุนจากภาคเอกชน โดยการ
ติดเคร่ืองหมายสินคา้ไวก้บันกักีฬา และอุปกรณ์กีฬา

ร้อยละของรายการแข่งขนั
ระดบันานาชาติ ท่ีสามารถส่ง
นกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัได้
ตามแผนฯ ร้อยละ ๗๐ 
ภายในปี ๕๖

ฝ่ายแผนและ
โครงการ

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ กลยทุธ์ สนบัสนุนนกักีฬาเรือพายใหป้ระสบ
ความส าเร็จในระดบันานาชาติ อยา่งต่อเน่ือง 
(ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๑./เป้าประสงคท่ี์ ๑   ๒ 
และ ๔  )
กลยทุธ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งนกักีฬาเรือพาย
เขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบันานาชาติมากยิง่ข้ึน 
(ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๑ ./เป้าประสงคท่ี์ ๓)

กำรน ำยทุธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ



ล ำดับ แนวทำงกำรปฏิบัติ แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีด ตัวช้ีวดั/ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ งป.๕๕ งป.๕๖ งป.๕๗ งป.๕๘ งป.๕๙ ควำมสอดคล้อง

๔ มีแผนพฒันบุคลากรทางการ
กีฬาใหมี้ขีดสมรรถนะท่ีเป็น
มาตรฐานสากล

๕ พฒันาองคค์วามรู้ของ
บุคลากรทางการกีฬาในดา้น
ต่าง ๆ โดยการส่งเขา้ร่วมเป็น
คณะกรรมการ และเจา้หนา้ท่ี
ในระดบันานาชาติ

๖ สรรหานกักีฬาเรือพายใน
ระดบัเยาวชนท่ีมีขีด
ความสามารถตามท่ีก าหนดไว้
ในทุกประเภท โดยการ
รวบรวมขอ้มูลนกักีฬาจาก
สนามการแข่งขนัต่างๆ  และมี
การคดัเลือกท่ีเป็นมาตรฐาน

โครงการ" พฒันาเยาวชน
เรือพาย"

สรรหานกักีฬาเรือพายในระดบัเยาวชนท่ีมีขีด
ความสามารถตามท่ีก าหนดไวใ้นทุกประเภท โดยการ
รวบรวมขอ้มูลนกักีฬาจากสนามการแข่งขนัต่างๆ  และมี
การคดัเลือกท่ีเป็นมาตรฐาน

สดัส่วนของนกักีฬาเยาวชน
ทุกประเภทมากกวา่นกักีฬา
ปัจจุบนั ๒ เท่าภายในปี ๕๖

ฝ่ายกีฬาต่างๆ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

๗ สร้างแรงจูงใจท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการพ้ืนฐานของ
นกักีฬา

สร้างแรงจูงใจใหก้บันกักีฬา ๑.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาใน
จงัหวดัต่างๆ เพ่ือเป็นการสนบัสนุนการศึกษาของนกักีฬา
๒.พฒันาระบบ IT ในการบริหารจดัการขอ้มูล และสถิติ
การแข่งขนัของนกักีฬาต่างๆ

นกักีฬาทีมชาติทุกประเภทมี
ความพึงพอใจในระดบัดีมาก 
ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ ๘๐

ฝ่ายแผนและ
โครงการ

- - - - -

จ านวนบุคลากรทางการกีฬา
ของสมาคมและชมรมต่างๆ 
ท่ีมีมาตรฐานครบทุกประเภท
และทุกภาคภายในปี ๕๖

ฝ่ายแผนและ
โครงการ

โครงการ พฒันาบุคลากร
ทางการกีฬาใหมี้ขีด
สมรรถนะสูง

๑.ส่งบุคลากรทางการกีฬาไปฝึกอบรมในหลกัสูตร
มาตรฐานระดบันานาชาติ
๒..จดัหลกัสูตรการอบรมพฒันบุคลากรทางการกีฬาให้
เป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยมุง่เนน้สมาคมและชมรมต่างๆ
๓.ส่งบุคลากรทางการกีฬาของสมาคมและชมรมต่างๆ เขา้
ร่วมเป็นคณะกรรมการ และเจา้หนา้ท่ีในระดบันานาชาติ

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กลยทุธ์ พฒันาบุคลากรทางการกีฬามีขีด
สมรรถนะท่ีเป็นมาตรฐานสากล 
(ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๑./เป้าประสงคท่ี์ ๕)

กลยทุธ์ พฒันานกักีฬาเรือพายทุกประเภทใหมี้
ปริมาณ คุณภาพท่ีเพียงพอ และมีก าลงัใจท่ีจะ
สามารถสร้างผลงาน/ผลการแข่งขนัใน
ระดบัประเทศและในระดบัสากล 
(ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๑ /เป้าประสงคท่ี์ ๖)

๕๐๐,๐๐๐๕๐๐,๐๐๐



ล ำดับ แนวทำงกำรปฏิบัติ แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม รำยละเอยีด ตัวช้ีวดั/ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ งป.๕๕ งป.๕๖ งป.๕๗ งป.๕๘ งป.๕๙ ควำมสอดคล้อง

๘ พฒันาศูนยฝึ์กและสนามกีฬา
เรือพายแห่งชาติ

โครงการ "ศูนยฝึ์กและ
สนามกีฬาเรือพายแห่งชาติ"

๑.พฒันาศูนยฝึ์กและสนามกีฬาเรือพายใหไ้ดม้าตรฐาน
ท่ีสุดในประเทศ โดยการแสวงหาผูใ้หก้ารสนบัสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
๒.พฒันาแหล่งน ้าส าหรับใชใ้นการแข่งขนัใหค้รอบคลุม
ภูมิภาคต่างๆ

มีศุนยฝึ์กหรือสนามกีฬาเรือ
พายท่ีเป็นมาตรฐาน
ครอบคลุมภูมิภาคต่างๆ 
ภายในปี ๕๖

ฝ่ายแผนและ
โครงการ

๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ - - -

๙ น าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้
ในการเตรียมนกักีฬา

น าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้
ในการเตรียมนกักีฬา

๑.จดัหา/จดัจา้งบุคลากรทางการกีฬาของสมาคมฯ ท่ีมี
ความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์การกีฬาครบทุกสาขา
๒.ส่งเสริมใหช้มรมต่างๆ น าวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกสาขา
มาใชใ้นการเตรียมนกักีฬา โดยขอรับการสนบัสนุนจาก
สถาบนัการศึกษาต่างๆ

สถิติของการแข่งขนัท่ีดีข้ึน
ภายในปี ๕๖

ฝ่ายแผนและ
โครงการ

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

๑๐ จดัหาอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัมา
สนบัสนุนการแข่งขนัอยา่ง
เพียงพอ

จดัหาอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัมา
สนบัสนุนการแข่งขนัอยา่ง
เพียงพอ

๑.ส่งเสริมการพฒันาอุปกรณ์ท่ีทนัมยั ไดม้าตรฐาน
ภายในประเทศ ส าหรับใชใ้นการแข่งขนัในระดบันานาชาติ
๒.ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการพฒันาอุปกรณ์เรือยาว
ใหไ้ดรั้บการยอมรับจากชมรมต่างๆ
๓.สร้างเกณฑม์าตรฐานในการรับรองอุปกรณ์ท่ีได้
มาตรฐาน

ชมรมต่างๆ น าอุปกรณ์ท่ีผ่าน
การรับรองเกณฑม์าตรฐาน
จากสมาคมฯ มาใชใ้นการ
แข่งขนั ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 
๗๐

ฝ่ายแผนและ
โครงการ

- ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ - - -

๑๑ การบริหารจดัการภายใตห้ลกั
ธรรมาภิบาล

การบริหารจดัการภายใต้
หลกัธรรมาภิบาล

พฒันาระบบการบริหารจดัการภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล มีการจดัการเร่ืองร้องเรียนให้
ไดรั้บการแกไ้ขทุกเร่ือง 
ภายใน ๑๕ วนั

ฝ่ายแผนและ
โครงการ

- - - - -

๑๒ การประชาสมัพนัธ์กิจการ
ของสมาคมผ่านทาง Website  
Social Network และช่องทาง
การส่ือสารอ่ืนๆ

การประชาสมัพนัธ์กิจการ
ของสมาคมผ่านทาง Website
  Social Network และ
ช่องทางการส่ือสารอ่ืนๆ

1.ส่งเสริมใหมี้การประชาสมัพนัธ์รายการแข่งขนัใน
รายการส าคญัต่างๆ ผ่านทางโทรทศัน์ และส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ
 เป็นประจ าทุกเดือน
๒.เผยแพร่กิจการของสมาคมผ่านทาง Website / Social 
Network และช่องทางการส่ือสารอ่ืนๆ

ประชาชนไดรั้บทราบ
กิจกรรมของเรือพาย ไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ ๕

ฝ่ายแผนและ
โครงการ

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

๑๓ การพฒันาระบบบริหาร
จดัการแบบมุงเนน้ผลลพัธ์ มี
ระบบวดั วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินการท่ีชดัเจน เช่ือถือได้

๑๔ ใหบุ้คลากรในสมาคมเขา้มามี
ส่วนร่วมในการด าเนินการ
ตามแผนฯ ท่ีก าหนด

๑๕ การสร้างมาตรฐานการบริหาร
จดัการ

โครงการ "พฒันาสมาคมให้
เป็นองคก์ารท่ีมีขีด
สมรรถนะสูง " (High 
Performance Organization)

ผ่านเกณฑม์าตรฐานตามท่ี 
กกท.ก าหนด ภายใน ปี ๕๖

ฝ่ายแผนและ
โครงการ

๑.การพฒันาระบบบริหารจดัการท่ีทนัสมยั
๒.พฒันาระบบ IT มาใชใ้นการสนบัสนุนระบบการ
บริหารจดัการเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูล สารสนเทศท่ีเช่ือถือได ้
ประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหารอยา่งทนัเวลา

กลยทุธ์  พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวย
ความสะดวกท่ีเป็นมาตรฐานใหส้ามารถรองรับ
การแข่งขนัในระดบันานาชาติและการเตรียมการ
ฝึกซอ้มของนกักีฬา
(ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๑/เป้าประสงคท่ี์ ๗)

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๑ -

กลยทุธ์  พฒันากีฬาเรือพายใหแ้พร่หลายใน
สงัคมไทย โดยการน าเสนอข่าวสารการแข่งขนั
และกิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางการส่ือสารท่ี
ทนัสมยั 
(ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒./เป้าประสงคท่ี์ ๙ และ 
๑๐)

กลยทุธ์  พฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีเป็น
มาตรฐาน โดยสนบัสนุนดว้ยระบบ IT
(ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๑/เป้าประสงคท่ี์ ๘)

- -




