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สถาบันการพลศกึษา  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ 2560 ก 

 

ค ำน ำ 

ตามที่สถาบันการพลศึกษาได้จัดท ายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556 -2560 โดยจัดท าขึ้น     
บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ผ่านกระบวนการต่างๆ จนกระทั่งได้รับการ
พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติจากสภาสถาบันการพลศึกษา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2556 

สถาบันการพลศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาอย่างมีพลวัตในการผลิตและพัฒนา
บุคลากรด้านกีฬาของชาติ เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาและบัณฑิตของสถาบันการพลศึกษาเป็นที่ยอมรับของสังคม 
และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ทั้งในด้านการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อุดมศึกษา         
และบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการพัฒนากีฬาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้แนวทางของแผนยุทธศาสตร์สถาบัน         
การพลศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ ซึ่งได้มีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในและภายนอก จึงต้องมีการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้อง  ทันต่อแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เช่น นโยบาย การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และโลกาภิวัตน์ เป็นต้น ประกอบกับ
ปัจจัยภายในของสถาบันการพลศึกษาเอง ก็มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัย     
การกีฬาแห่งชาติในระยะต่อไป  

ดังนั้น เมื่อสิ้นสุดของทุกปีงบประมาณ สถาบันการพลศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก (SWOT Analysis) เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ SWOT มาทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์     
โดยการทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สถาบันการพลศึกษาได้จัดท ายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือใช้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งได้มีการปรับปรุงในบางรายการที่เป็นสาระส าคัญให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น 
การก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดเชิงเป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และค่าเป้าหมายตัวชี้วัดโครงการ   

 ทั้งนี้ สถาบันการพลศึกษาหวังว่ายุทธศาสตร์ฉบับนี้ จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจและสื่อสารแนวทาง
ปฏิบัติร่วมกันส าหรับบุคลากรและหน่วยงานในสังกัด เพ่ือพัฒนาสถาบันการพลศึกษาอย่าง ไม่หยุดนิ่ง         
ขอให้ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้สถาบัน       
การพลศึกษาประสบผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ดังที่มุ่งหวังต่อไป 
 
 

 
   
                                                          (นายปริวัฒน์  วรรณกลาง) 
                                                                       อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ 2560 ข 

 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
1. บทน ำ 

กระบวนการทบทวนยุทธศาสตร์  มีส่วนส าคัญอย่างยิ่ ง ในการ พัฒนาสถาบันการพลศึกษา                
เพ่ือปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานให้สามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ซึ่งตามมาตรา ๗ แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 นั้น ได้ก าหนดให้
สถาบันการพลศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางพลศึกษา การกีฬา 
วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการ และบุคลากรในด้านที่เกี่ยวข้อง  มีภารกิจท าการสอน   
ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการ การให้บริการชุมชน การใช้และพัฒนาเทคโนโลยี เสริมสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้แก่ท้องถิ่น ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา นันทนาการ 
และบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย รวมถึงการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย  

นับแต่มีพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548 และพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา       
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 สถาบันการพลศึกษาได้ด าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์มาแล้ว คือ ยุทธศาสตร์สถาบัน
การพลศึกษา พ.ศ.2550-2555 และยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 ซึ่งยุทธศาสตร์    
ฉบับนี้ถือเป็นยุทธศาสตร์ฉบับที่ 2 ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติจากสภาสถาบันการพลศึกษา       
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2556 ภายหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สถาบันการพลศึกษาด าเนินการ
ทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์มาแล้ว ดังนี้ 

 

ปีงบประมาณ การด าเนินการ หมายเหตุ 
2556 ทบทวนยุทธศาสตร์ฯ และจัดท ายุทธศาสตร์

สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560     
(ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556) 

- เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์ฯ ที่ใช้ส าหรับ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

2557 ทบทวนยุทธศาสตร์ฯ ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.2557 

- ทบทวนแล้วใช้เล่มเดิม คือ   
  ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา   
  พ.ศ.2556-2560 (ฉบับทบทวน   
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556)  

2558 ทบทวนและจัดท ายุทธศาสตร์สถาบันการ       
พลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรุง) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

- เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์ฯ ที่ใช้ส าหรับ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  

2559 ทบทวนและจัดท ายุทธศาสตร์สถาบันการ       
พลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรุง) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

- เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์ฯ ที่ใช้ส าหรับ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สถาบันการพลศึกษาด าเนินการทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์ 
ผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา และคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ได้ให้ความส าคัญกับข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาสถาบันการพลศึกษา
จึงน าข้อมูลผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา ประกอบกับผลการประเมิน
สถานการณ์โดยรวม ทั้งภายในและภายนอกของสถาบันการพลศึกษามาใช้ในการทบทวนยุทธศาสตร์ครั้งนี้       
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางด าเนินงานของสถาบันการพลศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ 2560 ค 

 

และเพ่ือให้มั่นใจว่าสถาบันการพลศึกษามีแผนยุทธศาสตร์ที่ตอบรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
และสามารถขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสอดรับกับแผนพัฒนาชาติที่เกี่ยวข้องระดับต่างๆ 
เช่น นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และแผนพัฒนา
การกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2564) เป็นต้น 

การทบทวนยุทธศาสตร์ได้ผ่านกระบวนการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว โดยยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา 
พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรุง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ยังคง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็น
ยุทธศาสตร์เดิมไว้ แต่ได้มีการทบทวนและปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดและโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้อง
กับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ทุกองค์ประกอบในยุทธศาสตร์มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน 
ยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมความเข้าใจในการน าแผนยุทธศาสตร์ไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมส าหรับบุคลากรทุกคนและทุกหน่วยงานในสังกัดสถาบันการพลศึกษา  

2. สำระส ำคัญของแผนยุทธศำสตร์สถำบันกำรพลศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง)  
    ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560  

ปรัชญำ  “พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ” 

 วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันชั้นน าในระดับภูมิภาคอาเซียน ที่จัดการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา   
     นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่มีคุณภาพ” 

 พันธกิจ  1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา  กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา      
                              วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
   2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านพลศึกษา 
       กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
                                   และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
   3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 
   4. ให้บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่ชุมชนและสังคม 
   5. อนุรักษ์และทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
   6. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ            
                                   ทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
   7. สร้างความร่วมมือและจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียน 

 อัตลักษณ์ “ทักษะดี มีน้ าใจเป็นนักกีฬา พัฒนาสังคม” 

 เอกลักษณ์ “เป็นสถาบันที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ  
                                 วทิยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ” 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ 2560 ง 

 

 ค่ำนิยมหลัก ๕ ประกำร ดังนี้  “SMILE” 

  ๑) มีจิตบริการ (Service Mind) หมายถึง การให้บริการด้วยความเข้าใจในความต้องการของ   
ผู้รับบริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว ด้วยความกระตือรือร้น ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
  ๒) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม (Morality) หมายถึง ยึดมั่นในหลักระเบียบวินัย ด าเนิน     
กิจการต่างๆ ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 
วัฒนธรรม และธรรมาภิบาล 
  ๓) มีการท างานเป็นองค์รวม (Integrity) หมายถึง การมีส่วนร่วมในการท างาน มุ่งสู่เป้าหมาย
ขององค์กร มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน โดยยึดหลักร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ 
  ๔) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) หมายถึง องค์กรที่มีการปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้เป็นพ้ืนฐาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
ตลอดเวลา และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม 
  ๕) มุ่งประสิทธิภาพของงาน (Efficiency) หมายถึง การมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม     
ความสามารถเพ่ือให้การด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ 

 

2.๒ ควำมเชื่อมโยงประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดเชิงเป้ำประสงค์ กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ.2560  
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ ๑ กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำแก่นักเรียนและนักศึกษำทำงด้ำนกำรศึกษำ พลศึกษำ กีฬำ นันทนำกำร วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ และวิทยำศำสตร์สุขภำพ   
                           เพื่อให้เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่พึงประสงค์ของสังคม  

เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัดเชิงเป้ำประสงค ์ กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
เป้าประสงค์ที่ ๑  
ผู้มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาส าเร็จ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม
และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
 

1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานจบการศึกษาตามมาตรฐาน  
    หลักสูตร (ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าศึกษาต่อใน   
    ระดับอุดมศึกษา (ร้อยละ 95) 
3. ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 
    ที่พึงประสงค์อยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 98) 
 

๑.๑ พัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาให้มีคุณธรรม      
      จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
1.2 ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับ 
      โรงเรียนกีฬาเพื่อพัฒนาคณุภาพของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
1.3 พัฒนาครูให้สามารถปฏบิัตกิารสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.4 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของ  
      ผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ ๒   
บัณฑิตทางดา้นพลศึกษา กีฬา นันทนาการ 
วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง มีคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา 
รวมทั้งคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคต์รงตาม
ความต้องการของสังคมและสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถาบนั
การพลศึกษา   
 

๑. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจบการศึกษาตาม   
    มาตรฐานหลักสูตร (ร้อยละ 95) 
๒. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามงีานท าภายใน 1 ปี   
    (ร้อยละ 80) 
๓. ผลการประเมินระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อคุณภาพ  
    บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ค่าเฉลีย่ 
    ไม่น้อยกว่า ๓.๕0) 
๔. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีต่อคุณภาพบัณฑิตตาม 
    อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถาบนัการพลศึกษา (ค่าเฉลี่ย 
    ไม่น้อยกว่า ๓.๕0) 

๒.๑ พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
      ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งคณุลักษณะที่พงึประสงค์ตรงตามความ  
      ต้องการของสังคมและสอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์     
      ของสถาบันการพลศึกษา 
๒.๒ พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ    
      ระดับอุดมศึกษาและวิชาชพี 
2.3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถปฏิบัติการสอนได้อย่างมีประสทิธิภาพ
2.4 จัดหาและพัฒนาสิง่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำนักเรียนและนักศึกษำให้มีศักยภำพด้ำนกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ 
เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัดเชิงเป้ำประสงค ์ กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 

นักเรียนและนักศึกษามีศักยภาพในการแข่งขัน
กีฬาระดับชาติและนานาชาต ิ

๑. ร้อยละของนักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน  
    กีฬาในระดับชาติ (ร้อยละ 60) 
2. ร้อยละของนักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน  
    กีฬาในระดับนานาชาติ (ร้อยละ 10) 
3. ร้อยละของนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รบัรางวลัจากการแข่งขนักีฬาใน  
    ระดับชาติ (ร้อยละ 30) 
4. ร้อยละของนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รบัรางวลัจากการแข่งขนักีฬาใน  
    ระดับนานาชาติ (ร้อยละ 20) 

๑.๑ จัดหาและพัฒนาผูฝ้ึกสอนกีฬาทั้งในประเทศและตา่งประเทศ 
๑.๒ สร้างและพฒันาทักษะความสามารถด้านการกีฬาของนักเรียน  
      และนักศึกษาสู่ความเปน็เลิศ 
๑.๓ ส่งเสริมนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในระดบัชาติ   
      และนานาชาต ิ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัยและกำรสร้ำงนวัตกรรม ด้ำนพลศึกษำ กีฬำ นันทนำกำร วิทยำศำสตร์กำรกีฬำและวิทยำศำสตร์สขุภำพ 
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาสังคม 

จ านวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่และ/หรือน าไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือพัฒนาสังคม (ร้อยละ ๒๐ ของจ านวน
งานวิจยั) 

๑.๑ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวจิัยและนวัตกรรมให้มี   
      การด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการ  
      วิจัย/นวัตกรรมให้สูงขึ้นอยา่งต่อเนื่อง 
1.3 สร้างและแสวงหาเครือข่ายการวิจัยทั้งระดบัชาติและระดบั  
      นานาชาต ิ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรกีฬำและอำคำรสถำนที่แก่สังคม 
องค์กรที่ให้บริการทางวิชาการ กฬีา สนาม
กีฬา และอาคารสถานท่ี แก่สังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. จ านวนผู้รับบริการทางวชิาการ กีฬา สนามกีฬา และอาคารสถานที่  
    (เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี) 
2. ผลการประเมินระดบัความพงึพอใจของผู้รับบริการทางวชิาการ กีฬา   
    สนามกีฬา และอาคารสถานที่แก่สังคม (ค่าเฉลี่ยไมน่้อยกว่า 3.50) 

๑.๑ ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ กีฬา สนามกีฬา และ 
      อาคารสถานที่ตามความตอ้งการของสังคม 
๑.๒ ส่งเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการ กีฬา สนามกีฬาและ  
      อาคารสถานที่กับการเรียนการสอนและการวิจัย 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม กำรละเล่นพ้ืนบ้ำนและกีฬำไทย 
เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัดเชิงเป้ำประสงค ์ กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สบืสาน 
พัฒนาและเผยแพร่ ศลิปวัฒนธรรม 
การละเล่นพ้ืนบ้าน และกีฬาไทยอย่างต่อเนื่อง 

๑. ผลการด าเนนิงานด้านการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่  
    ศิลปวัฒนธรรม การละเลน่พืน้บ้านและกีฬาไทย  
    (ไม่น้อยกว่า 85 กิจกรรม)  
๒. ผลการประเมินระดบัความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ 
    สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม การละเลน่พื้นบ้านและกีฬาไทย   
    (ค่าเฉลี่ยไมน่้อยกว่า ๓.๕๐) 

๑.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน   
      ศิลปวัฒนธรรม การละเลน่พื้นบา้นและกีฬาไทย ให้มีการ  
      ด าเนินงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
๑.2 เผยแพร่และแลกเปลี่ยนดา้นศิลปวฒันธรรม การละเล่นพืน้บ้าน  
      และกีฬาไทย 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
สถาบันการพลศึกษามีระบบการบริหารจดัการ
ที่ดีและมปีระสิทธิภาพ 

๑. ผ่านเกณฑ์การประเมนิคุณภาพภายในจากต้นสังกัดและได้รบัการ  
    รับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ  
    ประเมินคุณภาพการศึกษา                                        
2. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบัติราชการ  
    จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในระดับดี 

๑.๑ ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นองคก์ร           
      ที่มีคุณภาพ 
๑.๒ พัฒนาโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานเพื่อให้ผลการ  
      ปฏิบัติงานบรรลุตามเปา้หมายของสถาบนัการพลศึกษา 
๑.๓ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรและงบประมาณให้มีประสทิธิภาพ 
๑.๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันสมัย  
      สามารถน าไปใช้ในการบรหิารจัดการและการตัดสนิใจ 
๑.๕ พัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่การปฏิบตัิและเผยแพร่สู่  
      สาธารณชน 
๑.๖ ส่งเสริมการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์เชงิรุกให้มี  
      ประสิทธิภาพ 
๑.๗ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและ  
      สอดคล้องกับการประกันคณุภาพการศึกษา 
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ความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา      
พลศึกษา กีฬา นันทนาการ  
วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
การละเล่นพ้ืนบ้าน กีฬาไทยและกฬีาพ้ืนเมือง     
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือด้านการศึกษา พลศึกษา กีฬา 
นันทนาการ วทิยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ การละเล่น
พื้นบา้น กีฬาไทยและกีฬาพื้นเมืองกับหน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มประชาคม
อาเซียน (30 โครงการ/กิจกรรม) 

1.1 พัฒนาศักยภาพนักเรียน นกัศึกษา และบุคลากรส าหรับ 
      ประชาคมอาเซียน 
๑.2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการเรียน        
      การสอน การวิจัยด้านการศึกษา พลศึกษา กีฬานนัทนาการ   
      วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ การละเลน่พืน้บ้าน   
      กีฬาไทยและกีฬาพื้นเมืองในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
๑.3 ส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกันด้านการศึกษา  พลศึกษา กีฬา   
      นันทนาการ วทิยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ   
      การละเล่นพืน้บา้น กีฬาไทยและกีฬาพืน้เมืองในกลุ่มประชาคม  
      อาเซียน 
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 หลักการและเหตุผล         
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ถือเป็นหัวใจส าคัญในการด าเนินงานตามพันธกิจสู่วิสัยทัศน์ เป็นการ      

วางทิศทางการด าเนินงาน แล้วถ่ายทอดสู่บุคลากรให้รวมกันขับเคลื่อนเพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม            
และตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3       
มาตรา 14 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพ่ือแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี     
และก าหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  

สถาบันการพลศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาอย่างมีพลวัต ในการผลิตและพัฒนา
บุคลากรด้านกีฬาของชาติ เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาและบัณฑิตของสถาบันการพลศึกษา เป็นที่ยอมรับ       
ของสังคม และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ทั้งในด้านการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อุดมศึกษา และบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการพัฒนากีฬาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้แนวทางของแผนยุทธศาสตร์
สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ ซึ่งได้มีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก เมื่อสภาพแวดล้อมของสถาบันการพลศึกษาเปลี่ยนแปลงไป จึงต้องมีการ
ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้อง ทันต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ      
เช่น นโยบาย การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และโลกาภิวัตน์ เป็นต้น ประกอบกับปัจจัยภายในของสถาบัน      
การพลศึกษาเอง ก็มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ            
ในระยะต่อไป  

ดังนั้น เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สถาบันการพลศึกษาได้ด าเนินการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ SWOT มาทบทวนและ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ โดยได้จัดท ายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส าหรับใช้ถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 ซึ่งได้มี
การปรับปรุงในบางรายการที่เป็นสาระส าคัญให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ได้แก่ การก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
เชิงเป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และค่าเป้าหมายตัวชี้วัดโครงการ   

  ยุทธศาสตร์ฉบับนี้ จะเป็นแผนแม่บทในการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 เพ่ือให้บุคลากรใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางด าเนินงานเพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการกีฬาของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถตอบสนองต่อนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
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 ประวัติความเป็นมาของสถาบันการพลศึกษา 
 สถาบันการพลศึกษา มีก าเนิดจากการที่กรมพลศึกษาที่ได้ด าเนินการผลิตครูพลศึกษามาเป็น
เวลานาน โดยมีความเป็นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด าริ    
ให้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูขึ้นเป็นแห่งแรก ที่โรงเรียนเลี้ยงเด็กและตึกปั้นหยา ถนนบ ารุงเมือง เรียกว่า “โรงเรียน
ฝึกหัดอาจารย์” เป็นโรงเรียนหลวงสังกัดกรมศึกษาธิการ ประเภทโรงเรียนสอนวิชาพิเศษ ด ารงอยู่ได้ด้วย          
เงินงบประมาณแผ่นดิน นักเรียนทุกคนได้รับทุนเล่าเรียนจากรัฐบาล และท าสัญญากับกรมศึกษาธิการเพ่ือเป็น   
ข้อผูกมัดไว้ว่า เมื่อเรียนส าเร็จแล้วจะต้องเข้ารับราชการครู และนอกจากจะต้องเซ็นสัญญากับกรมศึกษาธิการ
แล้ว ยังจ าเป็นต้องมีผู้รับรองความประพฤติไว้เป็นหลักฐานด้วย โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์เป็นสิ่งส าคัญในช่วง
ระยะเวลาที่ประเทศมีความต้องการพัฒนาการศึกษาในเวลานั้น และในปี พ.ศ.2441 ได้มีประกาศใช้หลักสูตร
ตามโครงการการศึกษาของไทยฉบับแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว                
ในหลักสูตรก าหนดให้ผู้เรียนต้องเรียนวิชาพลศึกษา (ในสมัยนั้นเรียกว่า “วิชากายกรรม” หรือ “วิชาดัดตน” 
หรือ วิชาการฝึกหัดร่างกาย” หรือ “วิชากายบริหาร”) ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีผู้ใดมีความรู้ที่จะสามารถสอนวิชา
พลศึกษาในหลักสูตรนี้ได้  ดังนั้นเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี  ซึ่งขณะนั้นมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงไพศาล          
ศิลปศาสตร์ จึงได้แต่งต ารากายกรรมขึ้นมา ซึ่งนับว่าเป็นต าราพลศึกษาเล่มแรกของไทย เพ่ือช่วยให้ครูสามารถ
น าไปเรียนด้วยตนเองแล้วน ามาสอนนักเรียน วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2447 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เป็นผู้มี
ส่วนส าคัญในการก่อตั้งองค์กรที่มีบทบาทส าคัญต่อการฝึกหัดครูพลศึกษาของไทยที่มีชื่อเรียกว่า “สามัคยาจารย์
สมาคม” โดยได้จัดตั้ง “สามัคยาจารย์สโมสรสถาน” ขึ้นบริเวณสวนกุหลาบวิทยาลัย ต่อมาในปี พ.ศ.2448 
โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ ได้มีการบรรจุวิชากายบริหารไว้ในหลักสูตร เพ่ือให้ครูที่ ส าเร็จจากโรงเรียนฝึกหัด
อาจารย์ สามารถสอนวิชาพลศึกษาได้  

 ในปี พ.ศ.2452 ได้มีการจัดตั้งสถานศึกษาวิชาพลศึกษาส าหรับครู ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย        
ในสามัคยาจารย์สโมสรสถาน เรียกว่า “สโมสรกายบริหาร” ต่อมาในปี พ.ศ.2456 จึงได้ปรับปรุงสโมสรกาย
บริหารขึ้นมาเป็น “ห้องพลศึกษากลาง” เพ่ือท าหน้าที่ผลิตครูไปด าเนินการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา         
และต่อมาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2459 จึงได้มีประกาศยกระดับห้องพลศึกษากลางที่มีอยู่เดิมเป็น 
“โรงเรียนพลศึกษากลาง”  ในปี พ.ศ. 2466 กระทรวงศึกษาธิการ (เดิมกระทรวงธรรมการ)  ได้แก้ไขระเบียบการ
ฝึกหัดครู โดยก าหนดชั้นครูมูลพลศึกษา ให้เรียกว่า “ผู้สอนพลศึกษาชั้นตรี” (พ.ต.) ครูประถมพลศึกษา ให้เรียกว่า 
“ผู้สอนพลศึกษาชั้นโท” (พ.ท.) และครูมัธยมพลศึกษา ให้เรียกว่า “ผู้สอนพลศึกษาชั้นเอก” (พ.อ.) 

 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2476 จึงได้จัดตั้งกรมพลศึกษาขึ้น  โดยมีอ ามาตย์เอก พระยาประมวญวิชาพลู 
(วงษ์ บุญ-หลง) รักษาการในต าแหน่งอธิบดีในระยะเริ่มแรก และในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2477 ได้แต่งตั้ง
นาวาโทหลวงศุภชลาศัย ร.น. (บุง ศุภชลาศัย) มาด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษา และได้ย้ายโรงเรียน      
พลศึกษากลางมาสังกัดกรมพลศึกษา และในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2478 นาวาโทหลวงศุภชลาศัย          
ได้ท าสัญญาเช่าที่ดินต าบลวังใหม่ อ าเภอปทุมวัน ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างสนามกีฬาแห่งชาติ 
และอาคารพลศึกษากลาง เพื่อใช้เป็นที่ท าการของกรมพลศึกษาในปี พ.ศ.2480 และการก่อสร้างได้เสร็จสิ้นใน
ปี พ.ศ.2481 กรมพลศึกษาจึงได้ย้ายที่ท าการกรมจากกระทรวงธรรมการมาที่ท าการใหม่บริเวณกรีฑาสถาน
แห่งชาติ (สนามศุภชลาศัย)  

 ในปี พ.ศ.2497 กระทรวงศึกษาธิการได้โอนโรงเรียนฝึกหัดครูที่สังกัดกรมต่างๆ รวมทั้งโรงเรียน
ฝึกหัดครูพลศึกษา ให้มาอยู่ในสังกัดกรมการฝึกหัดครูที่ตั้งขึ้นมาใหม่ เนื่องจากในระยะแรกๆกรมการฝึกหัดครู
ยังไม่มีสถานที่และบุคลากร จึงได้ฝากให้กรมพลศึกษาเป็นผู้ด าเนินการดูแล 
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 ส าหรับกรมพลศึกษานั้น เมื่อโรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษาได้ย้ายไปอยู่ภายใต้สังกัดการดูแลของกรม
ฝึกหัดครูแล้ว ก็ได้พิจารณาเห็นว่า กรมพลศึกษายังมีศักยภาพในแง่ของบุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์เพียง
พอที่จะด าเนินการผลิตครูพลศึกษาให้มีคุณภาพสนองต่อความต้องการของประเทศชาติ จึงได้พัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนโดยอาศัยหลักการอันเดียวกันกับหลักสูตรของโรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษาที่เคยมีอยู่ เดิม    
แต่ได้ย่นระยะเวลาจัดการศึกษาจาก 5 ปี เหลือ 4 ปี  จากการพัฒนาหลักสูตรตามแนวที่กล่าวนี้ เมื่อได้
น าเสนอกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งสถานศึกษาชื่อว่า “วิทยาลัยพลศึกษา” ตามหลักสูตรนี้ได้
และให้อยู่ภายใต้การดูแลและด าเนินการของกรมพลศึกษา เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2498 โดยมีนายแพทย์      
บุญสม มาร์ติน ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการคนแรก 

 ปี พ.ศ.2501 กรมการฝึกหัดครูจึงได้ตั้งสถานศึกษาขึ้นมาใหม่ เรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดครู
พลานามัย” ขึ้นมาอีกแห่งหนึ่งเพ่ือด าเนินการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา  (พลานามัย)       
หรือ ป.กศ. (พลานามัย) ทั้งนี้เพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนไปเป็นครูในระดับประถมศึกษา 

 ต่อมาในปี พ.ศ.2512  จึงได้ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัย และได้ขยายหลักสูตรของวิทยาลัย
พลศึกษาเป็นระดับปริญญาตรี โดยเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาลัยวิชาการศึกษา แต่ยังคงด าเนินการโดย             
กรมพลศึกษา และใช้ชื่อว่าวิทยาลัยวิชาการศึกษา (วศ.พลศึกษา) ซึ่ง ในปี พ.ศ.2514 ได้ยุติการด าเนินการ
วิทยาลัยพลศึกษาในส่วนกลางและได้โอนวิทยาลัยวิชาการศึกษาพลศึกษาไปให้วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ด าเนินการต่อไป   

 ในปี พ.ศ.2514 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายขยายการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชา
การศึกษาชั้นสูง(พลศึกษา) ไปยังส่วนภูมิภาค กรมพลศึกษาจึงได้เปิดด าเนินการผลิตครูพลศึกษาในส่วนภูมิภาค  
โดยเริ่มเปิด “วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่” ขึ้นเป็นแห่งแรก ต่อมาในปี พ.ศ.2515 ได้เปิด     
“วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดมหาสารคาม” เป็นแห่งที่สอง และมีการเปิดเพ่ิมขึ้นในจังหวัดต่างๆ เรื่อยมา
จนกระทั่งมีวิทยาลัยพลศึกษารวม 17 แห่ง และในปี พ.ศ. 2534 ได้เปิดโรงเรียนกีฬาแห่งแรกของประเทศ 
โดยเริ่มเปิดที่ “โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี” และปัจจุบันมีโรงเรียนกีฬาในสังกัดรวม 13 แห่ง  

 เมื่อกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายบรรจุข้าราชการครู จากผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่าง
ต่ า ท าให้กรมพลศึกษาเริ่มหาแนวทางยกฐานะวิทยาลัยพลศึกษาให้สามารถเปิดท าการสอนในระดับปริญญาตรี 
โดยในระยะแรกได้จัดท าโครงการร่วมมือทางวิชาการกับกรมการฝึกหัดครู ให้วิทยาลัยครูรับวิทยาลัยพลศึกษา
เข้าสมทบทางวิชาการเพ่ือเปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2531  ในขณะเดียวกันก็
พยายามหาแนวทางท่ีจะเปิดด าเนินการสอนระดับปริญญาตรีด้วยตนเอง 

 31  มกราคม พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยในร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา และออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา     
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป ซึ่งส่งผล
ให้สถาบันการพลศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ถึงระดับปริญญาตรี                     

 จากการใช้พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 มาระยะหนึ่งแล้วนั้น ทางสภาสถาบัน
การพลศึกษาได้เล็งเห็นว่า ในบางมาตรายังไม่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกีฬาของสถาบัน       
การพลศึกษา เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 รวมทั้งในระดับนานาชาติ สถาบันจึงได้
ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาด าเนินการแก้ไข  
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  21 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ลงพระปรมาภิไธยในร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 และออกประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27  พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 
เป็นต้นไป โดยมีสาระส าคัญ เช่น ให้สถาบันการพลศึกษาสามารถจัดการศึกษาในระดับปริญญาโทและ   
ปริญญาเอกได้    
 
 
 

 
 
 

 
 สถาบันการพลศึกษาได้ก าหนดตรา เครื่องหมาย และสัญลักษณ์ของสถาบันการพลศึกษาเป็นรูป         
พระพลบดีทรงช้างเอราวัณอยู่เหนือก้อนเมฆ ซ้อนทับอยู่บนเครื่องหมายสามห่วง (เขียว ขาว เหลือง) บรรจุ 
อยู่ในวงรี (สัดส่วน ๔ : ๓) พ้ืนสีน้ าเงิน ขอบนอกเป็นสีเหลืองทอง มีชื่อสถาบัน ภาษาไทยอยู่ที่ส่วนบนและ        
ชื่อภาษาอังกฤษอยู่ที่ส่วนล่างของขอบสีเหลืองทอง มีลายประจ ายามอยู่ทั้งสองด้านระหว่างชื่อภาษาไทยกับชื่อ
ภาษาอังกฤษ และตราประจ ายามเป็นสีเขียว ขอบนอกของตราเป็นเส้นสีน้ าเงินขนาดเล็ก   

------------------------- 
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 ข้อมูลพื้นฐานของสถาบันการพลศึกษา 
 สถาบันการพลศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง ที่จัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านพลศึกษาและกีฬา ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับอุดมศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา          
มีภารกิจเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาทั่วไป คือ จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการแก่สังคม และการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นองค์กรระดับกรมในสังกัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีส านักงานอธิการบดีท าหน้าที่เป็นหน่วยประสานส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของวิทยาเขต 17 แห่ง และโรงเรียนกีฬา 13 แห่ง ส านักงานอธิการบดี ตั้งอยู่ท่ี 333 ม.1 ต าบลหนองไม้แดง 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  

ภาพแสดงหน่วยงานในสังกัดสถาบันการพลศึกษา 
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• การจัดการศึกษาและหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ดังนี้ 
1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนกีฬา 

 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาให้มี
ความรู้ทางวิชาการ ควบคู่ไปกับการพัฒนากีฬาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  ซึ่งช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) จัดการเรียน
การสอนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี และช่วงชั้นที่ 3-4 (ม.1 - ม.6) จ านวน 1๓ แห่ง โดยใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ส าหรับโรงเรียนกีฬา ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
โดยปัจจุบันสถาบันการพลศึกษา จัดการเรียนการสอนชนิดกีฬาต่างๆ เพ่ือมุ่งพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ดังนี้ 

  
ล าดับ

ที ่
ชื่อหน่วยงาน ชนิดกีฬาที่เปิดสอน รวม 

1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น กรีฑา ฟุตบอล เซปักตะกร้อ เทนนิส มวยไทย มวยสากล        
ยกน้ าหนัก แฮนด์บอล 

8 

2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี กรีฑา ฟุตบอล เซปักตะกร้อ ยูโด ยกน้ าหนัก 5 
3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง กรีฑา ฟุตบอล ยิงปืน มวยไทย ยูโด 5 
4 โรงเรียนกีฬาจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
กรีฑา ฟุตบอล เซปักตะกร้อ มวยสากล มวยปล้ า ยกน้ าหนัก 
คาราเต้โด 

7 

5 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ กรีฑา ฟุตบอล เซปักตะกร้อ มวยไทย เนตบอล ยกน้ าหนัก  6 
6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา กรีฑา ฟุตบอล มวยไทย มวยสากล ปันจักสีลัต 5 
7 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง กรีฑา ฟุตบอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส จักรยาน มวยไทย 

ยิงธนู 
7 

8 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ กรีฑา ฟุตบอล มวยไทย มวยสากล ยกน้ าหนัก ยูโด มวยปล้ า 
แฮนด์บอล ฟันดาบ 

9 

9 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี กรีฑา ว่ายน้ า ฟุตบอล วอลเลย์บอล มวยสากล เซปักตะกร้อ 
เทนนิส ยิงปืน กอล์ฟ จักรยาน     ยกน้ าหนัก ยูโด มวยปล้ า 
แฮนด์บอลคาราเต้โด วูซู เทควันโด ยิมนาสติก ฟุตซอล เบสบอล 

20 

10 โรงเรียนกีฬาจังหวัด
อุบลราชธานี 

กรีฑา ฟุตบอล เซปักตะกร้อ มวยไทย มวยสากล มวยปล้ า 
แฮนด์บอล คาราเต้โด 

8 

11 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง กรีฑา ว่ายน้ า ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล มวยไทย มวยสากล         
เทควันโด ฟุตซอล เนตบอล เรือพาย บาสเกตบอล  

11 

12 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก เรือพาย ฮอกกี้ กรีฑา 3 
13 โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เรือพาย วูซู เซปักตะกร้อ เบสบอล 4 
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2. ระดับอุดมศึกษาในวิทยาเขต 
 จากการใช้พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 มาระยะหนึ่ง ทางสภาสถาบันการ       
พลศึกษา ได้เล็งเห็นว่าสถาบันการพลศึกษาต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกีฬา เพ่ือขยายโอกาสทาง
การศึกษาและเป็นแหล่งผลิตบุคลากรด้านพลศึกษาและกีฬา สอดรับการเปิดประชาคมอาเซียนรวมทั้งการ
พัฒนาประเทศ จึงได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแก้ไขจนกระทั้งส าเร็จลุล่วงเป็นพระราชบัญญัติสถาบันการ
พลศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา โดยมี
สาระส าคัญ เช่น ให้สถาบันการพลศึกษา มีอ านาจจัดการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกได้ หลักสูตรที่
เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 17 วิทยาเขต ประกอบด้วย 3 คณะวิชา ดังนี้  

 1) ระดับปริญญาตรี  
 

คณะวิชา / หลักสูตร สาขาวิชา 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
 

1) สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) 
2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (ฉบับปรับปรุง 2556) 
3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ฉบับปรับปรุง 2556) 

 

คณะศิลปศาสตร์ 
• หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

 

1) สาขาวิชาการจัดการกีฬา  
2) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพ (ฉบับปรับปรุง 2556) 
3) สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา (ฉบับปรับปรุง 2556) 
4) สาขาวิชาผู้น านันทนาการ 
5) สาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว(ฉบับปรับปรุง 2556) 

 

คณะศึกษาศาสตร์ 
• หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) 

 

1) สาขาวิชาพลศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2556) 
2) สาขาวิชาสุขศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2556) 
3) สาขาวิชาพลศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ (ฉบับปรับปรุง 2556) 
4) สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2556) 

 

 2) ระดับปริญญาโท 
 

คณะวิชา / หลักสูตร สาขาวิชา วิทยาเขตที่เปิดสอน 
คณะศิลปศาสตร์ 
• หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) 

 
สาขาวิชาการจัดการกีฬาและ
นันทนาการ  

 
วิทยาเขตชลบุรี 

คณะศึกษาศาสตร์ 
• หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 

 
สาขาวิชาพลศึกษา  

 
วิทยาเขตเชียงใหม่ 
วิทยาเขตชลบุรี 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
วิทยาเขตกระบี่ 
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 แนวคิดในการพัฒนาสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 
 ๑. แนวคิดด้านการศึกษา 

  ๑.๑ การจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน 
  จัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านการกีฬา ให้มีความรู้ตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติและเป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยจัดการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับโรงเรียนกีฬา และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดย
มุ่งพัฒนาคุณภาพครูและการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้สนอง
ต่อการพัฒนาทางด้านการศึกษาควบคู่กับการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ เน้นคุณธรรม จริยธรรม การมีน้ า ใจ
นักกีฬา การเป็นพลเมือง   ที่ดีของสังคมและการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  ๑.๒ การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 
  สถาบันการพลศึกษา มีเป้าหมายในการด าเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ มาตรา ๗ กล่าวคือ “ให้สถาบัน        
การพลศึกษา เป็นสถาบันอุดมศึกษามีวัตถุประสงค์ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางพลศึกษา การกีฬา 
วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการและบุคลากรในด้านที่เกี่ยวข้อง มีภารกิจท าการสอน 
ท าการวิจัย ให้บริการวิชาการ การให้บริการชุมชน การใช้และพัฒนาเทคโนโลยี เสริมสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้แก่ท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา นันทนาการ 
และบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย รวมถึงการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬา
ไทย” ทั้งนี้สถาบันการพลศึกษาจะต้องพัฒนาสู่การเป็นแหล่งองค์ความรู้และองค์กรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้         
ที่สามารถพัฒนาก าลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีบทบาทสูงในประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ 

  สถาบันการพลศึกษามีจุดเน้นส าหรับด าเนินกลยุทธ์จัดการศึกษา ใน ๔ ประเด็นดังนี้ 
  ๑) การจัดการกีฬาที่มุ่งเน้นคุณภาพ (Quality Education) มากกว่าปริมาณ มีเป้าหมายใน
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องสอดคล้อง
กับความต้องการของสังคมและตลาดงาน โดยสถาบันการพลศึกษาพัฒนาปัจจัยต่างๆ ที่เอ้ือต่อความส าเร็จใน
การจัดการศึกษา อาทิเช่น ศักยภาพอาจารย์ผู้สอน คุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล ความพอเพียงและทันสมัยของทรัพยากรและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
  ๒) การจัดการศึกษาซึ่งมุ่งเน้นความช านาญเฉพาะทาง (Specialization) โดยการพัฒนา
หลักสูตรเฉพาะทางให้มีความหลากหลาย สามารถผลิตได้ทันและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ     
ตลาดงานที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่มีความ
พร้อมโดยค านึงถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถาบันการพลศึกษาเป็นส าคัญ 
  ๓) การจัดการศึกษาที่พัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ (Internationalization) เพ่ือให้สอดคล้อง
กับความต้องการและแนวโน้มของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สามารถรองรับประชาคมอาเซียนและ
สังคมยุคโลกาภิวัฒน์ โดยการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการเตรียมบัณฑิตที่สามารถท างาน
ข้ามวัฒนธรรม อาทิเช่น การเพ่ิมเนื้อหาและองค์ความรู้เกี่ยวกับอาชีพและสากลในหลักสูตรและกิจกรรมเสริม
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หลักสูตร การจัดท าหลักสูตรนานาชาติในบางสาขาวิชาที่มีความพร้อมและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น 
  ๔) การจัดการศึกษาแบบเครือข่ายความร่วมมือ (Networking and Collaboration) 
สถาบันการพลศึกษาจะด าเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั้ง
ในและต่างประเทศ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางและ
เป็นรูปธรรม อีกท้ังเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก และประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 ๒. แนวคิดด้านกีฬา 
  ๒.๑ โรงเรียนกีฬา  
 มุ่งม่ันพัฒนานักเรียนโรงเรียนกีฬาของสถาบันการพลศึกษา ให้มีมาตรฐานและความเป็นเลิศด้านการ
กีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยการสร้างหลักสูตรส าหรับนักกีฬา ใช้การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่าง
เป็นระบบและครบวงจร พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ฝึกสอนกีฬาได้รับการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้
ใหม่ในเชิงกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมกับสมาคมกีฬาต่างๆ ก าหนดเป้าหมาย ชนิดกีฬาระดับนักกีฬา
และระดับการแข่งขันอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนากีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ือก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านกีฬาในระดับอาเซียน 

  ๒.๒ วิทยาเขต  
  ๒.๒.๑ พัฒนาศูนย์กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย 

  1) จัดโครงสร้างการบริหารงานศูนย์กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
พร้อมรับการสนับสนุนจากองค์กร และบุคคลภายนอกในการบริหารศูนย์กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
  ๒) จัดตั้งส านักงานศูนย์กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ภายในวิทยาเขต 17 แห่ง พร้อมจัดสรร
บุคลากรในการบริหารตามโครงสร้าง และมีความพร้อมในด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน พร้อมห้องประชุม
ส าหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมโครงการค่าใช้จ่ายพัฒนากีฬาสถาบันการพลศึกษา 
  3) สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบอินเตอร์เน็ตภายในส านักงานศูนย์กีฬา
เพ่ือความเป็นเลิศ 
  ๔) สรรหาผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้เชี่ยวชาญกีฬา ผู้เชี่ยวชาญกีฬาช านาญ ปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์
กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
  ๒.๒.๒ พัฒนานักกีฬาโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เพ่ือมุ่งเน้นสู่ความเป็น
เลิศทางด้านกีฬา โดย 
  ๑) พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ให้มีอุปกรณ์ที่พร้อมและเพียงพอส าหรับการฝึกซ้อม
กีฬาและพัฒนานักกีฬา 
  ๒) จัดจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อพัฒนานักกีฬา
ของสถาบันการพลศึกษา 
  ๓) สนับสนุนให้บุคลากรท าการวิจัยทางด้านการพัฒนากีฬา โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา เพื่อพัฒนากีฬาสถาบันการพลศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
  2.2.3 พัฒนา สนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพ โดย 
       1) ปรับปรุงและพัฒนาสนามกีฬาภายในวิทยาเขตให้มีสภาพพร้อมใช้งานในการฝึกซ้อม 
  2) ปรับปรุง และพัฒนาสนามกีฬาภายในวิทยาเขตให้ได้มาตรฐานและพร้อมส าหรับการ
รองรับการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
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     3) สรรหาอุปกรณ์ กีฬาที่ได้มาตรฐานส าหรับการเรียนการสอน การฝึกซ้อมและการแข่งขัน
  4) สนับสนุนการใช้บริการอาคารกีฬาและสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์กีฬาแก่สมาคมกีฬา 
องค์กรด้านกีฬา ชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ ในการเก็บตัวฝึกซ้อมกีฬา และใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ  
  ๒.๒.4 พัฒนาระบบสวัสดิการส าหรับนักกีฬา เพ่ือมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศ โดย 

1) จัดระบบหอพักท่ีอ านวยความสะดวกส าหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมกีฬา   
2) จัดสวัสดิการทางด้านอาหารส าหรับนักกีฬา โดยมีนักโภชนาการควบคุมดูแลการผลิตอาหาร 
3) จัดร้านค้าสวัสดิการส าหรับนักกีฬาภายในวิทยาเขต 
4) จัดห้องพักผ่อนและห้องนันทนาการส าหรับนักกีฬา 
5) จัดให้มีนักจิตวิทยาการกีฬาในการให้ค าปรึกษา แนะน าส าหรับนักกีฬา 
6) จัดให้มีสถานพยาบาล และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บทางด้านการกีฬา 
7) จัดให้มีสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกายส าหรับผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บทางด้านกีฬา 

   8) สถาบันการพลศึกษา มีระบบการขนส่งนักกีฬาที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน โดยจัด
ให้มีรถปรับอากาศขนาดใหญ่ รถปรับอากาศขนาดเล็ก เพ่ือใช้เป็นพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาในรายการต่างๆ 
  ๒.๒.5 พัฒนาระบบการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ โดย 
  1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา 
นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
  2) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 
  3) ส่งเสริมการท าวิจัยทางด้านกีฬา 
  4) ส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 
  5) ส่งเสริมการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
    ๒.๒.6 สนับสนุน และส่งเสริมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในระดับชาติและนานาชาติ 
  1) สถาบันการพลศึกษา โดยศูนย์กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ท าหน้าที่เก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬา
พร้อมดูแลเรื่องสวัสดิการ พร้อมสนับสนุนนักกีฬาให้เป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติกีฬาแห่งชาติ เป็นต้น 
  2) สถาบันการพลศึกษา สนับสนุนและส่งเสริมนักกีฬาให้กับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
เพ่ือเก็บตัวฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ เช่น กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน กีฬาซีเกมส์  
กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ กีฬาโอลิมปิคเกมส์ เป็นต้น     
  3) สนับสนุนและส่งเสริมนักกีฬาเพ่ือเป็นตัวแทนสถาบันการพลศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
  ๒.๒.7 จัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ให้กับนักกีฬา โดย 
  1) จัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทยเป็นประจ าทุกปี โดยก าหนดให้
แต่ละวิทยาเขตเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันเพ่ือคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนของสถาบันการพลศึกษาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
  2) จัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่
ยอมรับของสมาคมกีฬาและองค์กรกีฬาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
  ๓) สถาบันการพลศึกษา มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ สนามแข่งขันกีฬา บุคลากรในการ
จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ 
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  ๔) สถาบันการพลศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาที่เชื่อมโยงประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน  
    ๒.๒.8 พัฒนาบุคลากรทางด้านกีฬา ให้มีประสิทธิภาพ โดย 
  1) สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมการอบรมที่ทางสมาคมกีฬาหรือองค์กรด้านกีฬา
แห่งประเทศไทยและองค์กรกีฬาระหว่างประเทศ สมาพันธ์กีฬาให้การรับรอง 
  2) สนับสนุนให้บุคลากรทางด้านกีฬาของสถาบันการพลศึกษา จัดท าผลการวิจัยเพ่ือพัฒนา
กีฬาของสถาบันการพลศึกษา 
  3) สนับสนุนให้บุคลากรทางด้านกีฬาของสถาบันการพลศึกษา จัดท าผลการวิจัยเพ่ือพัฒนา
กีฬาร่วมกับสมาคมกีฬา หรือองค์กรกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 ๓. แนวคิดด้านการบริหารจัดการ 
 สถาบันการพลศึกษา มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทางด้านโครงสร้าง
ระบบบริหาร ระบบบริหารงานบุคคล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณ ที่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา มีความทันสมัย คล่องตัว สามารถสนับสนุนส่งเสริมการประกันคุณภาพ
การศึกษาและรองรับภารกิจของสถาบันได้อย่างครบถ้วน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล เพ่ือมุ่งไปสู่องค์กรแห่ง
คุณภาพและองค์กรแห่งการเรียนรู้ในระดับสากล 

 ๔. แนวคิดด้านการพัฒนานักเรียนและนักศึกษา 
 ๔.๑ มุ่งพัฒนานักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ตามเกณฑ์การศึกษา ด้วยการจัดการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ผลิตคนให้ตรงกับอุปสงค์ทั้งภายในและระดับสากล ปลูกฝังคุณธรรมและจิตส านึก
ประชาธิปไตย ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา อินเทอร์เน็ตไร้สาย วิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา ให้ผู้เรียนสามารถ
เข้าศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ในรูปแบบของการได้รับทุนการศึกษาประเภทผู้ที่มีความสามารถ
พิเศษด้านการกีฬา ตลอดทั้งพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้สามารถก้าวเข้าไปประชาคมในกลุ่มอาเซียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๔.๒ มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการสอนพลศึกษา การเป็นผู้ฝึกสอน และการเป็น
ผู้ตัดสินอย่างถูกต้องในทักษะกีฬาชนิดต่างๆ และส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการใช้
วิทยาศาสตร์การกีฬา เพ่ือพัฒนาและยกระดับศักยภาพของตัวตนพร้อมกับปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนเสริมสร้างภาวะผู้น าของวิชาชีพตนเอง มุ่งเน้นทักษะในด้านกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือให้เข้าแข่งขัน
กีฬาสู่ระดับชาติและระดับนานาชาติได้ มุ่งเน้นการพัฒนาการฝึกซ้อมและการแข่งขัน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญกีฬา
ทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมให้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 
 ๕. แนวคิดด้านการวิจัย 
 สถาบันมุ่งปฏิบัติภารกิจตามความเข้มแข็งและเอกลักษณ์ในการเป็นสถาบันด้านพลศึกษา กีฬาและ
นันทนาการ ที่สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีการขับเคลื่อนด้านการวิจัย โดยการสร้างระบบและ
กลไกที่มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ภายใต้การท างานเชิงบูรณาการในสหสาขาวิชา โดยมุ่งหวังที่จะผลักดัน  
ให้เกิดศูนย์ความเป็นเลิศในการวิจัยด้านพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งการน าผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ  
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 ๖. แนวคิดด้านการบริการทางวิชาการและทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 - ด้านบริการวิชาการ สถาบันการพลศึกษา มุ่งเน้นการให้บริการทางวิชาการด้านพลศึกษาการ
บริการวัสดุอุปกรณ์กีฬาชนิดต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ ในการให้บริการแก่เยาวชน ประชาชนในพ้ืนที่และ
พ้ืนที่ใกล้เคียง รวมทั้งการให้บริการทางด้านอาคารสถานที่ สนามกีฬา ในการจัดการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ 
การออกก าลังกายการจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือสุขภาพ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้
ตระหนักและใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง  
 พัฒนาและส่งเสริมการให้บริการนอกสถานที่ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจด้าน
สุขภาพ ด้านพลศึกษา ในการให้ค าปรึกษาแก่เยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง ซึ่งมีบุคลากรที่
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญช านาญในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้ค าแนะน าโดยมีการพัฒนาและส่งเสริม
บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้มีศักยภาพพร้อมรองรับการให้บริการ และเพ่ือพัฒนาให้ศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้ง ๒๘ แห่ง เป็นศูนย์ให้บริการด้านสุขภาพในระดับภูมิภาค    
 - ด้านทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มุ่งมั่นให้
สถานศึกษาทุกวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬา รวม ๒๘ แห่ง เป็นแหล่งศูนย์กลางความรู้ ส าหรับค้นคว้าและศึกษา
ของเยาวชนและประชาชนทั่วไป ในเรื่องศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทยประจ าท้องถิ่นที่มี
เอกลักษณ์ ซึ่งแต่ละท้องถิ่น ล้วนมีเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการด ารงชีวิตของแต่ละท้องถิ่น ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันเพราะศิลปวัฒนธรรมในแต่ละท้องที่ก าลังเลือนหายไป ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนที่มีความ
สนใจได้ศึกษาส่งผลให้ความรู้สึกรักและหวงแหน ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้าน และกีฬาไทยที่เป็นของ
ท้องถิ่นของตนเองให้สามารถต่อยอดความคิดต่างๆ จากศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้าน และกีฬาไทยได้ 
ยกตัวอย่าง เช่น การใช้ผ้าขาวม้า หรือมวยไทยมาประยุกต์เป็นการออกก าลังกายแบบแอโรบิค ในปัจจุบันการ
รวบรวมแหล่งข้อมูลแต่ละแห่งไว้ช่วยให้ผู้ที่ให้ความสนใจในกีฬาการละเล่นพ้ืนบ้าน และกีฬาไทยประจ า
ท้องถิ่นต่างๆ เพ่ือที่จะได้สืบค้น ศึกษา พัฒนาเป็นแหล่งความรู้ในเรื่องศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน 

และกีฬาไทย ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   
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 นโยบายและแผนพัฒนาประเทศที่เกี่ยวข้องกบัสถาบันการพลศึกษา 
 การขับเคลื่อนสถาบันการพลศึกษาให้ก้าวไปข้างหน้าและบรรลุเป้าหมายนั้น สถาบันการพลศึกษาได้
ให้ความส าคัญและพิจารณาปัจจัยต่างๆ ด้านนโยบาย และทิศทางของแผนพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ทิศทางการ
พัฒนาการศึกษาและการกีฬาของสถาบันการพลศึกษาเป็นไปอย่างสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ดังนี้ 

1. นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  
 นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และ  
ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้
และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่ อการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม 
และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
  4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู         
เน้นครูผู้สอน ให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน     
การสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์
และความเป็นไทย น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
  4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
  4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกท่ีดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิดพื้นที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค ์

 นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
  5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้ าใจ
นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถ
แข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ 

 นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม 
  8.1 สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายให้         
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอ่ืนที่
มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มี
เอกภาพและประสิทธิภาพ โดยให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน  
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  8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน  การ
เชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปท างานใน
ภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจาก
หน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
  8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิจัย
และพัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาที่ส าคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์
ของภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพ้ืนที่ต่างๆ เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การตั้งศูนย์วิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการ สถาบัน และศูนย์วิจัย เป็นต้น 

• ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนา
เศรษฐกิจของชาติด้วยนวัตกรรม และมุ่งสู่การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนอย่างใกล้ชิด 
ในอันที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไปสู่ เป้าหมายที่จะลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาคุณภาพ เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 • วาระการปฏิรูปด้านการกีฬา ตามวาระปฏิรูปที่ 19 การกีฬาที่เกิดจากการรวบรวมความคิดเห็น
จากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะจากความประสงค์ของประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของสภาปฏิรูป
แห่งชาติ (สปช.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ตามล าดับ ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
การพิจารณาจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวม 14 หน่วยงาน โดยมีสาระส าคัญที่มุ่งเน้นว่า การกีฬาจะต้อง
ตอบสนองสังคมและประชาชนในเรื่องของ 

(1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และวินัยของพลเมืองด้วยการกีฬา 
(2) การมีส่วนร่วมและการบริการสาธารณะของชุมชนท้องถิ่น 
(3) การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากการกีฬา 
(4) การปฏิรูปนโยบายและโครงสร้างเพ่ือพัฒนาระบบการขับเคลื่อนการกีฬาของชาติ  
(5) การปฏิรูปและการพัฒนาการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศในทุกระดับ  
(6) การสร้างสัมพันธภาพและแสดงศักยภาพทางการกีฬาของประเทศไทยในระดับสากล 

2. (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  

 รัฐบาลได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศระยะ 20 ปี กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง     
ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้
ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูง อยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี 
กินดี สังคม มีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 
20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
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  ส ำหรับยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวกับสถำบันกำรพลศึกษำ คือ ยุทธศำสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความ
พร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพ
กฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีให้ความส าคัญ อาทิ 
  1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
  2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
  3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
  5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน
การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

3. (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้ก าหนดการ
พัฒนา ประเทศ โดยมุ่งเน้น (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (๒) ค านึงถึง “การพัฒนาที่
ยั่งยืน” โดยใช้ “คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกีฬานั้น 
จะมุ่งลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดี กล่าวคือ 
  ๑) ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพ 
  ๒) พัฒนารูปแบบการออกก าลังกายและโภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละวัย รวมถึง สนับสนุน
การสร้างสภาพแวดล้อมและการรณรงค์ให้มีการตลาดเชิงกิจกรรมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมทางกายและสุขภาพแก่
ประชากรกลุ่มต่างๆ  
  ๓) สร้างกลไกในการจัดท านโยบายสาธารณะที่ต้องค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ 
ยังมีการให้ความส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาอย่างครบวงจร 

  (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้จ านวน 10 ยุทธศาสตร์ โดยส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการพลศึกษา มีดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  ๑. วัตถุประสงค์  
   ๑.๑ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  
   ๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑  
   ๑.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  
   ๑.๔ เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ  
  ๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
   ๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา  
   ๒.๑.๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน  
  ๒.๒ ตัวช้ีวัด  
   เป้าหมายที่ ๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
   ๒.๒ เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมข้ึน  
    ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
    ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
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  ๓ แนวทางการพัฒนา  
  ๓.๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์  
  ๓.๑.๒ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ 
ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง  
  ๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
  ๓.๒.๒ พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด 
สร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
  ๒) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบ า เพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ           
การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต 
  ๓.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ๓.๓.๒ ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะน า 
และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครู ปรับระบบ
ประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง   
  ๓.๔ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ   
  ๓.๔.๒ ส่งเสริมให้คนมีกิจกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสมกับวัยทั้งรูปแบบการออกก าลังกาย 
โภชนาการที่เหมาะสมการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  วัตถุประสงค์ 
  1.3 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  2.1 เป้าหมาย 
  เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสู่ร้อยละ 1.5 ของ 
GDP และมีสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น 70 :30 โดยมีสัดส่วนการลงทุน
วิจัยและพัฒนาในพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน เป็น 55:25:20 
  ตัวช้ีวัด  

2.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ 
: งานวิจัยพื้นฐานเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน 
  3. แนวทางการพัฒนา 
  3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เทคโนโลยีเพ่ือผู้พิการ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ เทคโนโลยีการแพทย์ (ยาและวัคซีน) โดยอาศัยกลไกการ
ด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนหรือชุมชน 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๑๙ 

 

 4. (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 
 เป้าหมายที่ส าคัญของแผนคือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้ภายใต้บริบท  
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมี
ความเป็นพลวัตร ภายใต้สังคมแห่งปัญญา (Wisdom-Based Society) สังคมแห่งการเรียนรู้ (Lifelong 
Learning Society) และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (Supportive Learning Environment) 
เพ่ือให้พลเมืองสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพ่ือให้ประเทศไทย
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในอีก ๑๕ ปีข้างหน้า โดย (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 
2574 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 9 ด้าน คือ 
 1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 2. ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับสถานศึกษา 
 3. ยุทธศาสตร์การกระจายอ านาจไปสู่สถานศึกษา 
 4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม 
 5. ยุทธศาสตร์การปรับระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล 
 6. ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน 
 8. ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
(สถาบันอาชีวศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา) 
 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

5. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)  
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดท ากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
๒๕๕๑-2565) เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการอุดมศึกษาระดับประเทศ เป้าหมายของกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือ
ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษา
ในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัฒน์ สนับสนุน
การพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาลการเงิน การก ากับมาตรฐานและเครือข่าย
อุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” ทิศทางนโยบายของ
กรอบแผนอุดมศึกษา ฉบับที ่2 ประกอบด้วย 

 1) รอยต่อกับการศึกษาระดับอ่ืน 
 ปรับปรุงและทบทวนกระบวนการผลิตครูสถาบันอุดมศึกษาพึงสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเต็ม
ความสามารถ รัฐบาลส่งเสริมการสร้างโรงเรียนเฉพาะหรือห้องเรียนเฉพาะในโรงเรียนทั่วไป ส่งเสริมการศึกษา
ของผู้มีความสามารถพิเศษ ระบบการเรียนล่วงหน้า การเป็นพ่ีเลี้ยงในการท าโครงการ ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบันอาชีวะเข้าศึกษาต่อด้วยความยืดหยุ่น เช่น ระบบ Credit Bank และ LLL (Life-Long-Learning 
Education) การเป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกให้ผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้เข้าเรียนเพ่ือเก็บหน่วยกิตให้
ครบตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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 2) การแก้ไขปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน 

 ปัญหาหลักของสถาบันอุดมศึกษา คือ การไร้ทิศทางในการบริหาร การปฏิบัติงานมีความซ้ าซ้อน การ
ขาดคุณธรรมและขาดประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องสร้างกลไกการก ากับ เพ่ือลดเลิกหลักสูตรที่ไม่เป็นที่ต้องการ 
ลดเลิกคณะและสถาบันที่มีปัญหาคุณภาพอย่างรุนแรง จัดกลไกการตรวจสอบโดยศูนย์ข้อมูลสถิติ มีการ
ปรับปรุงกลไกการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยน าผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ ระบบการ
รับรองวิทยฐานะ การจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 
 (1) กลุ่มวิทยาลัยชุมชน (Community) ที่เน้นจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา มีอาจารย์ปริญญาเอก 
10% และสัดส่วนนักศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์ เป็นสัดส่วน 20 : 80 
 (2) กลุ่มมหาวิทยาลัยที่เน้นการสอน (Liberal Art) ที่เน้นจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและ 
ปริญญาโท มีอาจารย์ปริญญาเอก 50% และสัดส่วนนักศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์                        
เป็นสัดส่วน 40 : 60 
 (3) กลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะทางและสมบูรณ์แบบ (Comprehensive) มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
(Specialized) ที่เน้นจัดการศึกษาและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มีอาจารย์ปริญญาเอก 70% และสัดส่วน
นักศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์ เป็นสัดส่วน 60 : 40 
 (4) กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยและบัณฑิตศึกษา (Research and Graduate) ที่เน้นจัดการศึกษาและวิจัย 
ระดับบัณฑิตศึกษา มีอาจารย์ปริญญาเอก 100% และสัดส่วนนักศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์             
เป็น 90 : 10 
 สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม จะบริหารสถาบันแตกต่างกันตามพ้ืนที่บริการ จุดเน้นของพันธกิจ        
เพ่ือสามารถเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตน ตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศทุกระดับ ส่งผลทางบวก             
ต่อนักศึกษาและอาจารย์ สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม จึงต้องมีกลไกการประกันคุณภาพ/นโยบายและแผน         
ที่แตกต่างกัน การจัดกลุ่มสถาบันต้องอาศัยกลไก ดังนี้ 
 (1) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 (2) การจัดสรรงบประมาณ 
 (3) เงินกู้ กยศ. 
 (4) คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ก ากับนโยบาย Pre – Post Audit 
 (5) ทุนพัฒนาอาจารย์ 
 (6) ทุนวิจัย และอ่ืนๆ 

 3) ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา 
 การให้ความส าคัญกับ “สภามหาวิทยาลัย”การจัดตั้งองค์กรกลไกการพัฒนาผู้ก ากับนโยบายและ
ผู้บริหารในลักษณะ Institute of Director (IOD) โดยองค์การดังกล่าวให้ความรู้เยี่ยมชมเปิดเวทีแลกเปลี่ยน
ความรู้ และประสบการณ์ มีการปรับโครงสร้างการบริหารธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยการได้มาซึ่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย/อธิการบดี การจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัยรวมทั้งการปรับโครงสร้าง กกอ. ให้เป็น
กรรมาธิการ 

 4) บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 มหาวิทยาลัยต้องเชื่อมต่อกับภาคการผลิต สร้างความรู้และนวัตกรรม พัฒนาระบบการประเมิน   
“การวิจัย” เพ่ือการจัดสรรทรัพยากรและวางต าแหน่งของมหาวิทยาลัย เสริมศูนย์แห่งความเป็นเลิศ ให้มีการ
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ท างานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย กลุ่มมหาวิทยาลัย ภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคม และชุมชน ตลอดจน
ผลักดันให้เกิด “ระบบวิจัยแห่งชาติ” 
 5) การเงินอุดมศึกษา 
 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ โดยยังคง Supply-Side Financing ตาม Performance 
Based และสอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาประเทศ โดยยังคงกองทุน กยศ. ตามความจ าเป็น เพ่ิมกองทุน
ประเภท Contribution Scheme การจัดตั้งกองทุนพัฒนาอุดมศึกษาในด้านการพัฒนาอาจารย์ การวิจัย และ
สร้างร่วมมือภาคการผลิต การจัดตั้ง Buffer Organization โดยให้อิสระในการบริหารการเงินแก่มหาวิทยาลัย 

 6) การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา 
 ปรับระบบการพัฒนาอาจารย์ให้มีความหลากหลายทั้งเชิงวิชาการ ความเป็นครูตามช่วงวัย จัดให้มี
กระบวนการ Mentoring เน้นการพัฒนาจากการท างานจริง พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยในประเทศ มหาวิทยาลัย
ต่างประเทศหรือท้ัง 2 ระบบ ตามความจ าเป็น และให้ความส าคัญกับมหาวิทยาลัยใหม่      

 7) การพัฒนาอุดมศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ส่งเสริมการท างานในลักษณะเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาตามพ้ืนที่น าไปสู่การควบรวมในมิติต่างๆ    
ช่วยยกระดับคุณภาพ สร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาชุมชนและเครือข่ายวิชาการ 

 8) เครือข่ายอุดมศึกษา 
 ต้องมองหลายมิติและมุ่งแก้ปัญหาหลายระดับ หลายระยะ มีการพัฒนาเด็ก เยาวชนและพัฒนาครู 
สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ และพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงสู่ประชาคม ASEAN 

 9) โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ 
 การให้ความส าคัญกับ“ศิลปวิทยาศาสตร์”เน้นการเรียนแบบกว้างเพ่ือแก้ปัญหาได้ต้นแบบในการจัด
การศึกษาจากภูมิภาคตะวันตก ใช้ศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพ่ือการเรียนรู้ สร้างฐานข้อมูล
อุดมศึกษาที่ทันสมัย สร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในสถาบันอุดมศึกษา Open Courseware ที่เหมาะสม
ส าหรับคนวัยท างาน อาจเป็นการจัดอบรมระยะสั้นหรือระยะยาวเพ่ือสามารถปรับใช้และเพ่ิมความสามารถใน
การปฏิบัติงาน พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดและการเรียนรู้ 

6. แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 วิสัยทัศน์ : “การกีฬาเป็นส่วนส าคัญของวิถีชีวิตประชาชนทุกภาคส่วน และเป็นกลไกส าคัญในการ
สร้างคุณค่าทางสังคมและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ” (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ใช้หลักการและแนวทางของสภาปฏิรูปแห่งชาติตามวาระปฏิรูปที่ ๑๙ การกีฬา 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนักด้านการออกก าลังกายและการกีฬา 
ขั้นพื้นฐาน 
 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา ได้รับการศึกษาด้านพลศึกษาที่มี 
คุณภาพอย่างทั่วถึงจากครูพลศึกษาที่มีคุณภาพและจ านวนเพียงพอต่อความต้องการ มีการออกก าลังกายและ 
เล่นกีฬาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้อง รู้กฎและกติกา จนสามารถถึงขั้นดูกีฬาเป็นเล่นกีฬาได้ มีทั ศนคติที่ดี         
มีระเบียบวินัยและน้ าใจนักกีฬา รวมถึงมีการจัดวางระบบโครงข่ายในสถานศึกษาและชุมชน เพ่ือสร้างความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและครอบครัวในการผลักดันให้การออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิถีชีวิตตั้งแต่ปฐมวัย โดยมีแนวทางที่ส าคัญ ได้แก่ 1) การเร่งสร้างและพัฒนาพลศึกษาและสุขศึกษาใน
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สถานศึกษาทั่วประเทศ 2) การส่งเสริมการพัฒนาการออกก าลังกายและการกีฬาขั้นพ้ืนฐานในชุมชนท้องถิ่น
นอกสถานศึกษา ๓) การจัดวางระบบโครงข่ายและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษาและชุมชน    

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมให้มวลชนมีการออกก าลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา 
 เสริมสร้างการออกก าลังกายส าหรับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ยุทธศาสตร์นี้ถือว่ามี
ความส าคัญส าหรับประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ เพราะการออกก าลังกายหรือการเล่นกีฬาจะท าให้สุขภาพ พลานามัย
แข็งแรง ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ลดปัญหาสังคม สามารถใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
และอบายมุข โดยมีการสร้างโอกาสการเข้าถึงกิจกรรมการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา และมีการจัดเตรียม
โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง รวมไปถึงการส่งเสริมให้
ประชาชนมีจิตสาธารณะ และพัฒนาระบบอาสาสมัครการกีฬา โดยมีแนวทางที่ส าคัญ ได้แก่ 1) การจัดหาและ
พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬาของมวลชน    
2) การเสริมสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาส าหรับประชากรทุกกลุ่ม        
3) การส่งเสริมการพัฒนาอาสาสมัครและบุคลากรการกีฬาเพ่ือมวลชนอย่างเป็นระบบ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และต่อยอดเพื่อความส าเร็จในระดับอาชีพ 
 มุ่งเน้นด้านการสร้างและการพัฒนานักกีฬาของชาติให้ประสบความส า เร็จในการแข่งขันในระดับ    
ต่างๆ เพื่อสร้างชื่อเสียง เกียรติยศ และเกียรติภูมิของประเทศชาติให้ทัดเทียมกับนานาชาติ สามารถสร้างความ
ภาคภูมิใจและเป็นเครื่องมือในการรวมจิตใจซึ่งจะเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ อีกทั้งยัง
ส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดนักกีฬาที่มีความเป็นเลิศไปสู่การกีฬาเพ่ือการอาชีพอย่างเต็มตัว สามารถ สร้าง
รายได้จากความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ โดยจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมรองรับ การ
พัฒนา ประกอบกับการจัดให้มีระบบสวัสดิการช่วยเหลือ และส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ
และเอกชนในการร่วมพัฒนาตลอดเส้นทางอาชีพนักกีฬา โดยมีแนวทางที่ส าคัญ ได้แก่ 1) การเฟ้นหาและ
พัฒนานักกีฬาที่มีความสามารถทางการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 2) การพัฒนาบุคลากรการกีฬาอย่างเป็นระบบ
และมีมาตรฐานสากลเพ่ือการพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและการอาชีพอย่างยั่งยืน 3) การสร้างและพัฒนา
ศูนย์บริการการกีฬาและศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติที่เป็นมาตรฐาน 4) การส่งเสริมและจัดเตรียมการดูแลสวัสดิการ
และสวัสดิภาพของนักกีฬาและบุคลากรการกีฬา 5) การส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพ่ือการอาชีพอย่างเป็นระบบ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเป็นส่วนส าคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ 
 มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาแบบครบวงจร สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม และส่งเสริมเศรษฐกิจ        
ของประเทศ โดยมีการสนับสนุนการท าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการกีฬา อาทิ ธุรกิจการผลิตเสื้อผ้า 
และอุปกรณ์กีฬา ธุรกิจเพ่ือการบริการเกี่ยวกับการกีฬา ธุรกิจการจัดกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ รวมถึงสถาบัน 
พัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ พร้อมทั้งมุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และจัดตั้งเมืองกีฬา เพ่ือให้ประเทศไทย 
เป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาของภูมิภาค โดยมีแนวทางที่ส าคัญ ได้แก่ 1) การส่งเสริมและสนับสนุน
อุตสาหกรรมการกีฬา 2) การพัฒนาการกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism) 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา 
 มุ่งเน้นด้านการสร้างและการพัฒนาสุขภาพของประชาชนและสมรรถภาพของนักกีฬา  ทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงเทคนิคทักษะกีฬาในช่วงการแข่งขันตลอดจนพัฒนาไปสู่ความสามารถสูงสุดของ   
แต่ละบุคคลอย่างเป็นระบบ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ พร้อมทั้ง
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา และสร้างความตระหนักและการ   
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น าองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและนักกีฬาทุกกลุ่ม มีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่  
1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค และระดับ
ท้องถิ่น 2) การพัฒนาและการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการกีฬา 3) การส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาองค์ความรู้ทางการกีฬา เพ่ือน าไปพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาและสุขภาพของประชาชน   

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การยกระดับการบริหารจัดการด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ 
 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการกีฬา โดยเสริมสร้างการบูรณาการตั้งแต่ระดับนโยบาย จนถึง
ระดับปฏิบัติการ ผ่านกลไกของคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติที่จะมีการจัดตั้งขึ้น รวมไปถึงพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลที่มีมาตรฐานเพ่ือประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูลส าหรับการติดตามและประเมินผล อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้ง ส่งเสริมการยกระดับการบริหารจัดการขององค์กรกีฬาต่างๆให้ทัดเทียมสากล และอยู่    
บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่ 1) การสร้างความร่วมมือของ
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา 2) การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการออกก าลังกายและ
การกีฬาตั้งแต่ระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น เพ่ือการติดตามและประเมินผล 3) การยกระดับการบริหาร
จัดการกีฬาบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล  

7. (ร่าง) ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2560-2564 
 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ประเด็น ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการพลศึกษา ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลังกายกีฬาพ้ืนฐานและกีฬามวลชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเป็นเลิศและอาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้และ  
                    นวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบูรณาการการบริหาร การจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาทุกระดับให้มี  
                    ประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ ๒ 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

และภายนอก (SWOT Analysis)  
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 สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอ่การพัฒนาสถาบันการพลศึกษา 
 สถาบันการพลศึกษาเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการศึกษาด้านกีฬาเป็นส าคัญ ดังนั้น เพ่ือให้สถาบัน    
การพลศึกษา มีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค านึงถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบและเป็น      
ตัวแปรส าคัญต่อการพัฒนาสถาบันการพลศึกษา ดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการพัฒนาสถาบันการพลศึกษา  (Internal factors) 

 ๑. ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร ปัจจุบันสถาบันการพลศึกษาอยู่ระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่านจากสถาบัน
การพลศึกษาไปเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ การพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐไปสู่องค์กร
แห่งความเป็นเลิศนั้น สถาบันการพลศึกษาจ าเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ให้เป็นองค์กรด้านการศึกษาและกีฬา ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ซึ่งต้องอาศัยโครงสร้างการบริหารงานในรูปแบบใหม่ที่มีความคล่องตัว มีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ  

2. ปัจจัยด้านบุคลากร เป็นส่วนส าคัญในการปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุผลส าเร็จ สถาบัน           
การพลศึกษาจะต้องมีการวางระบบบริหารจัดการบุคลากรอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะต้องจัด
ให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 

๓. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ และวัฒนธรรมองค์กร การที่หน่วยงานหรือองค์กรจะบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือไม่นั้น สถาบันการพลศึกษาจ าเป็นต้องมีระบบบริหารจัดการองค์ความรู้        
ที่ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานข้อมูลได้อย่างทันท่วงที มีการบริหารงบประมาณที่
มีประสิทธิภาพ มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กรซึ่งถือเป็น
ค่านิยม และบรรทัดฐานที่พนักงานในองค์กรถือปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งเกี่ยวโยงกับโครงสร้างองค์กร อันน ามาซึ่ง
ปทัสถานของพฤติกรรมบุคคลในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุสู่ความส าเร็จ
ขององค์กรน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

4. ปัจจัยด้านวิชาการและการจัดการศึกษา งานวิชาการและการจัดการศึกษา มีความส าคัญต่อการ
พัฒนาสถาบันการพลศึกษาให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการผลิตบุคลากรด้านพลศึกษาและกีฬา       
อย่างมีคุณภาพรวมทั้งสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้สถาบันการพลศึกษา บรรลุถึง
เจตนารมณ์ได้นั้น จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
รวมทั้งการสร้างผลงานวิจัย นับว่าต้องเร่งรัดให้บุคลากรท างานวิจัยมากขึ้น เพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนและเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม ตลอดจนการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มี
ทักษะความสามารถเป็นที่ยอมรับของสังคมและจะต้องมีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

๕. ปัจจัยด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาและกีฬา 
สถาบันการพลศึกษามีความจ าเป็นในการจัดสร้างอาคารส านักงาน อาคารเรียน สนามกีฬาทั้งในร่ม

และกลางแจ้ง อาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร รวมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาและกีฬาให้ได้
มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการที่สอดคล้องกับการเติบโตของสถาบันการพลศึกษาสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ ควบคุมดูแลรักษาให้มีความพร้อม     
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ต่อการให้บริการวิชาการ และรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งระดับภูมิภาคและนานาชาติอยู่เสมอ และ
ประการส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ต้องสนองต่อความต้องการในการให้บริการชุมชนและสังคม  

๖. ปัจจัยด้านการสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ 
การสื่อสารและประชาสัมพันธ์เป็นหัวใจหลักในการถ่ายทอดกิจกรรม  ผลการด าเนินงานไป                 

สู่บุคลากรหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการพลศึกษาจะต้องมีการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ ดังกล่าวในเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างความเชื่อถือต่อสังคมให้สอดรับกับสถานการณ์
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากภายในไปสู่สังคมภายนอกให้ได้อย่างชัดเจน โดยอาศัยความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี สื่อประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย สะดวก และรวดเร็ว 

ปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาสถาบันการพลศึกษา  (External factors) 

 ๑. ปัจจัยด้านการเมือง  
 ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างการปฏิรูปประเทศ โดยใช้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๗๙) เป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยรัฐบาลได้ก าหนด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทยในระยะ ๒๐ ปี พร้อมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางหลักที่จะขับเคลื่อน
ไปสู่เป้าหมายระยะยาวของประเทศที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒      
จะเป็นเครื่องมือและกลไกที่ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี สู่การปฏิบัติในระยะแรก เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่ว่า
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวข้องด้านการกีฬา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย           
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ได้จัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อด าเนินการศึกษาและเสนอแนะเพ่ือให้เกิด
การปฏิรูปประเทศ ต่อมาสภาปฏิรูปแห่งชาติได้จัดตั้งคณะกรรมธิการปฏิรูปการกีฬาเพ่ือรับผิดชอบการปฏิรูป
การกีฬา จนกระทั่งได้จัดท าวาระปฏิรูปที่ 19 การกีฬา ที่มีสาระส าคัญในการปฏิรูปการกีฬาเพ่ือประโยชน์ของ
การพัฒนาสุขภาพ คุณภาพชีวิต และสร้างความรักความสามัคคีของประชาชน 

คณะกรรมธิการปฏิรูปการกีฬาได้ให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้าน      
การกีฬา โดยการจัดตั้งกลไกการบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือท าหน้าที่จัดท าและ
ขับเคลื่อนนโยบายด้านการกีฬาของประเทศ ส่งเสริมการด าเนินการของภาครัฐและภาคเอกชนในการยกระดับ
อุตสาหกรรมการกีฬา และจัดตั้งสถาบันเฉพาะทางด้านการกีฬา (ปรับเปลี่ยนสถานะสถาบันการพลศึกษา
เป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) โดยมุ่งหวัดว่า มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจะส่งผลอย่างเป็นรูปธรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาการกีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการกีฬา
เพ่ือความเป็นเลิศในทุกระดับ รวมทั้งจัดให้มีการบริหารจัดการด้านการกีฬาที่เป็นระบบทันสมัยและมี
มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เนื่องจากการตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจะเป็นส่วนของการผลิต
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการกีฬาต่างๆ ซึ่งถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากบุคลากรด้านการกีฬ า
จะเป็นผู้ที่เข้าไปอยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นกลไกส าคัญที่จะขับเคลื่อนนโยบาย กิจกรรมด้านการกีฬาสู่
ประชาชน ท าให้ประชาชนเข้าถึงกิจกรรมด้านการกีฬาอย่างทั่วถึงและใช้การกีฬาเพ่ือออกก าลังกายจนเป็น    
วิถีชีวิตและสืบทอดเป็นวัฒนธรรมการกีฬาของประชาชน น าการกีฬามาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ให้มีความสุข ส่งผลให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ห่างไกลโรค สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง  

เมื่อประชากรของประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็สามารถลดปัญหาต่างๆ ของชาติไม่ว่าจะเป็น เรื่อง      
ยาเสพติด การสาธารณสุขเกี่ยวกับการลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาของภาครัฐ สอดคล้องกับรายงานพัฒนา
การศึกษา คณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา เรื่อง “กีฬาแก้ไขปัญหาชาติได้ทุกเรื่อง” และค าขวัญที่ว่า    
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“กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ” ส าหรับการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจะผลิต
บุคลากรเพ่ือพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา นักวิทยาศาสตร์การ
กีฬา และจะเป็นศูนย์ฝึกนักกีฬาระดับชาติ ท าการศึกษา วิจัย เกี่ยวกับศาสตร์ด้านการกีฬาที่จะน ามาพัฒนา
ทักษะและสมรรถภาพของนักกีฬาสู่มาตรฐานสากล ดังนั้น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจึงเป็นจุดเริ่มต้น     
ที่ส าคัญในการสร้างทรัพยากรมนุษย์และพัฒนากีฬาของชาติให้ยั่งยืนต่อไป  วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

การจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจะเป็นการยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการ
กีฬาที่มีคุณภาพทัดเทียมกับมาตรฐานสากลเพ่ือพัฒนาการกีฬาของประเทศ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีดังนี้ 
 1. มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านการกีฬา อย่างแท้จริง 

 2. ผลิตผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงเพ่ือ
พัฒนาการพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนันทนาการ รวมทั้งสร้าง
มูลค่าเพ่ิมด้านอุตสาหกรรมการกีฬาในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

3. ท างานร่วมกับสถาบันวิชาการ องค์กรวิชาชีพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพ
วิชาการด้านการกีฬา 

4. สร้างความเป็นเลิศด้านการกีฬาของชาติ โดยร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห่งชาติ และสหพันธ์กีฬา
นานาชาติ 

5. เป็นศูนย์ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการกีฬาของชาติ 
6. เป็นศูนย์ฝึกกีฬาระดับชาติและนานาชาติ 
7. ให้บริการวิชาการด้านการกีฬาและการออกก าลังกายแก่สังคม 

8. ส่งเสริม อนุรักษ์ และทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้าน และกีฬาไทย 

 2. ปัจจัยด้านสังคม  
ด้านการศึกษาของคนไทยขยายตัวอย่างรวดเร็ว ระดับการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น       

แต่คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง ความสามารถในการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ของคน
ไทยยังอยู่ในระดับต่ า คุณภาพการศึกษายังไม่เพียงพอต่อการปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเข้าสู่สังคม
เศรษฐกิจฐานความรู้ อีกทั้งก าลังคนในวัยท างานยังขาดแคลนทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การลงทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนาของไทยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยโลกถึงประมาณ 5 เท่า จึงเป็นจุดอ่อนของคนไทยในการสร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรม รวมทั้งการวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศซึ่งท าให้ประเทศไทยต้องเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัย 
และพัฒนามากข้ึน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากล  
 ด้านสุขภาวะของคนไทย พบว่าคนไทยสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพอย่าง  ทั่วถึงจากการด าเนิน
นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อย่างไรก็ตามคนไทยส่วนใหญ่ก าลัง เผชิญกับการเจ็บป่วยด้วยโรค        
ที่ป้องกันได้ทั้งโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจ และมะเร็ง ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ้ าที่เป็นผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ ในขณะเดียวกัน
ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพ่ิมขึ้นและ  มีการจัดสวัสดิการทางสังคมในหลายรูปแบบ แต่ก็ยังไม่
ครอบคลุมแรงงานนอกระบบและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง  

 ด้านคุณภาพสังคมและปัญหาความยากจน ในประเทศไทยพบว่าความเหลื่อมล้ าทางรายได้ของ
ประชากรและโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรยังเป็นปัญหาการพัฒนาประเทศ การกระจายรายได้ปรับตัวดีขึ้น
อย่างช้าๆ แต่ก็ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการจัดล าดับความส าคัญ เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน
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แล้วยังคงมีความเท่าเทียมทางด้านรายได้น้อยกว่าหลายประเทศ ซึ่งปัญหาดังกล่าวนับเป็นปัจจัยลดทอนความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางสังคม และท าให้ประชาธิปไตยอ่อนแอ  

สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม และการ เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
ที่หลากหลายมากขึ้น ที่เป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่าง  รวดเร็วผ่านกระแสโลกาภิวัตน์และ       
โลกไซเบอร์ ท าให้การถ่ายทอดและปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่คนรุ่นใหม่ถูกละเลยไป 
ระบบคุณค่าของสังคมไทยในเรื่องจิตสาธารณะ ความเอ้ืออาทร และความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเริ่มเสื่อม    
ถอยลง น าไปสู่ค่านิยมและพฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ความมีคุณธรรมและ
จริยธรรมของคนในสังคมลดลง 

 3. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

 โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยพ่ึงพาการน าเข้าและส่งออกกับต่างประเทศเป็นสัดส่วนที่     
สูงมาก รวมทั้งการจัดเก็บภาษีรายได้ของรัฐบาลก็ไม่เป็นไปตามเป้า และถึงแม้ว่ารัฐจะจัดสรรงบประมาณใน
ด้านการศึกษาอยู่ในระดับสูงก็ตาม แต่จากภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจท าให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่น
ในการใช้จ่ายเกิดปัญหาการว่างงานและเกิดการแข่งขันที่สูงขึ้น รัฐต้องเร่งพัฒนาด้านการศึกษาให้มี
ความก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศ เพราะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดี
ให้เกิดข้ึนในสังคมไทยได้ดีที่สุด  

๔. ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม 
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทที่ส าคัญต่อวิถีชีวิตและสังคมมนุษย์ โดยที่เทคโนโลยี

สารสนเทศได้เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงแก่องค์กร ทั้งด้านบุคลากรและการด าเนินงาน อีกทั้งเทคโนโลยี
สารสนเทศ ยังมีพลวัตการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นสถาบันการพลศึกษา จะต้องมีการวางแผนและ
เตรียมบุคลากรเฉพาะด้านให้มีความพร้อมเพ่ือให้สามารถรองรับและน าเทคโนโลยี ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆ 
มาปรับปรุงระบบการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
โลกยุคโลกาภิวัตน์ 
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 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  
 

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal factor) 

รายการ น้ าหนัก คะแนน 
น้ าหนัก 
คะแนน 

จุดแข็ง (Strength)    
S1 บุคลากรมีค่านยิมและวฒันธรรมในการท างานที่เนน้ความรว่มมือร่วมใจกันเพื่อมุ่งสู่  
     คุณภาพและความส าเร็จ 

0.08 4 0.32 

S2 มีการบริหารงานแบบมีสว่นร่วมท าให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 0.08 4 0.32 
S3 มีความพร้อมในการผลิตบุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นนัทนาการ วิทยาศาสตร์การ  
     กีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งการให้บริการวิชาการอาคารสถานที่แกชุ่มชนและ  
     สังคม  

0.08 4 0.32 

S4 ครู อาจารย์มีความเชี่ยวชาญได้รับการยอมรับจากแวดวงการศึกษาและกีฬา 0.08 4 0.32 
S5 สถาบันการพลศึกษาได้รับการสนบัสนนุงบประมาณจากรัฐบาล 0.08 4 0.32 
S6 มีวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตรก์ารกีฬาและอุปกรณ์การฝึกซ้อมกีฬาที่ได้มาตรฐาน  
     นักเรียน นักศึกษาไดฝ้ึกและพัฒนากีฬาโดยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ถูกต้อง   

0.08 4 0.32 

S7 มีอาคารหอพักส าหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ท าให้มีเวลาฝึกซ้อมกีฬาและ  
     ปฏิบัติหนา้ที่ได้อยา่งเต็มที ่

0.08 4 0.32 

S8 บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมต่อการ  
     เปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนา 

0.02 2 0.04 

S9 นักเรียนโรงเรียนกีฬาส่วนใหญ่มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นนักกีฬาทีมชาติ เข้าศึกษาต่อใน    
     วิทยาเขต ท าให้ได้รับการพฒันากีฬาอย่างต่อเนื่อง และประสบผลส าเร็จจากการ  
     แข่งขันทั้งในระดบัชาติและนานาชาติเปน็จ านวนมาก 

0.02 2 0.04 

S10 สถาบันการพลศึกษาจัดการศึกษาที่มีค่าใชจ้่ายน้อย หากเปรียบเทียบกบั  
       สถาบนัการศึกษาอื่นท าให้นักเรียนสนใจเข้าศึกษาต่อในวทิยาเขต 

0.02 2 0.04 

S11 ผู้บริหารมีศักยภาพในการบริหารงานตามพนัธกิจ 0.02 2 0.04 
S12 มีการจ้างผู้เชี่ยวชาญทางดา้นกีฬาทั้งในประเทศและตา่งประเทศมาฝึกสอนและ 
       เพื่อพัฒนากีฬาของนักเรียนและนักศึกษา      

0.02 2 0.04 

S13 วิทยาเขตและโรงเรียนกีฬาให้บริการวิชาการ กีฬา อาคารสถานที่แก่ชุมชนและ  
       สังคมส่งผลให้มีรายได้จากการให้บริการอีกทั้งยังส่งผลตอ่การประชาสัมพันธ์ 
       สถาบนัการพลศึกษา 

0.02 2 0.04 

S14 มีการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมาใชใ้นการจัดการเรียนการ  
       สอน เช่น ระบบห้องสมุด (E-library) ระบบบริหารจัดการศึกษา (E-education)   
       ระบบการเรียนการสอน (E-learning) 

0.02 2 0.04 

S15 มีทุนสนบัสนุนส าหรับครูและอาจารยเ์พื่อศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึน้ 0.02 2 0.04 
S16 โรงเรียนกีฬาสังกัดสถาบนัการพลศึกษากระจายอยู่ทุกภูมภิาคของประเทศนับเปน็  
       ฐานการผลิตนักกีฬาที่ส าคัญเพื่อส่งต่อให้กับวิทยาเขตในการผลิตและพัฒนา  
       บุคลากรด้านพลศึกษาและกีฬาของประเทศ 

0.02 2 0.04 

S17 มีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ 0.02 2 0.04 
S18 มีความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษาและกีฬาทัง้ในและต่างประเทศ 0.02 2 0.04 
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ปัจจัยภายใน (Internal factor) 

รายการ น้ าหนัก คะแนน 
น้ าหนัก 
คะแนน 

จุดแข็ง (Strength) 
S19 สถาบันการพลศึกษามีการจัดท าฐานข้อมูลการละเลน่พื้นบ้านและกีฬาไทย รวมทั้ง  
       มีการมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนงานทะนบุ ารุง อนุรักษ ์และฟื้นฟู  
       ศิลปวัฒนธรรม การละเลน่พื้นบ้าน และกีฬาไทยอย่างต่อเนื่อง 

0.02 2 0.04 

S20 วิทยาเขตมีการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามกรอบ  
       มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา (TQF) และโรงเรียนกีฬาใช้หลักสูตรและจดัการ  
       เรียนการสอนที่เอ้ือต่อการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

0.02 2 0.04 

S21 วิทยาเขตและโรงเรียนกีฬามีปฏิสัมพนัธ์ที่ดีกบัชุมชนท้องถิ่นและได้รบัความร่วมมือ  
       เป็นอย่างด ี

0.02 2 0.04 

รวมจุดแข็ง (Strengths)   2.80 
จุดอ่อน (Weakness) 
w1 บุคลากรส่วนใหญ่เป็นพนักงานจา้งเหมาบริการ มีการลาออกบ่อย เพราะขาด  
     สวัสดิการที่มัน่คง  

0.02 2 0.04 

w2 จ านวนบุคลากรมีไม่เพียงพอทั้งสายผูส้อนและสายสนบัสนนุ 0.02 2 0.04 
w3 ปริมาณงานวิจัยของสถาบนัการพลศึกษามีจ านวนน้อย  0.02 2 0.04 
w4 บุคลากรที่มีความสามารถและมีผลงานทางวิชาการเกษียณอายุราชการพร้อมกันเป็น  
     จ านวนมาก สง่ผลให้เกิดภาวการณ์ขาดแคลนบุคลากรที่มปีระสบการณ์สงู 

0.02 2 0.04 

w5 อาจารยป์ระจ าคณะมีไม่เพยีงพอ 0.02 2 0.04 
w6 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรส่วนใหญ่มีความสามารถด้านภาษาตา่งประเทศน้อย 0.02 2 0.04 
w7 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า เนื่องจากไปแข่งขันกฬีาตลอดทั้งป ี 0.01 1 0.01 
w8 โครงสร้างการบริหารยังไมช่ัดเจน 0.01 1 0.01 
w9 หน่วยงานภายนอกขอใช้บริการอาคาร สถานที่ รวมทัง้การขอให้นักเรียนและ   
     นักศึกษาไปเข้าร่วมกิจกรรมค่อนข้างบ่อยท าให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน  
     และการฝึกซ้อมกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

0.01 1 0.01 

w10 ห้องปฏิบัติการต่างๆ และเรือนพยาบาลมีไม่เพียงพอ และบางหน่วยงานที่มีแล้วแต่  
        ก็ยังไม่ได้มาตรฐาน 

0.01 1 0.01 

รวมจุดอ่อน (Weakness)   0.28 
รวมปัจจัยภายใน (Internal factor) 1.00   
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๒. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External factor) 

รายการ น้ าหนัก คะแนน 
น้ าหนัก 
คะแนน 

โอกาส (Opportunity) 
O1 บริบททางการเมือง สังคม และยุทธศาสตร์ชาติก่อให้เกิดโอกาสที่ดีต่อการพัฒนา  
     สถาบนัการพลศึกษา 

0.06 3 0.18 

O2 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมด้านการศึกษาและกีฬาทุกระดับอย่างทั่วถึง 0.06 3 0.18 
O3 รัฐบาลมนีโยบายพัฒนาครูที่มีคุณภาพและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     และเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเปน็เครื่องมือช่วยครู   
     เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

0.06 3 0.18 

O4 การเปิดประชาคมอาเซียนเป็นโอกาสในการบริการวชิาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
      และการประชาสัมพันธส์ถาบันการพลศึกษา 

0.06 3 0.18 

O5 นโยบายกองทนุ กยศ. กรอ. และแหล่งทุนภายนอก ท าให้นกัเรียนมีทุนสนบัสนุน  
     และเข้าศึกษาต่อมากขึ้น 

0.06 3 0.18 

O6 รัฐบาลมนีโยบายการพัฒนาและสง่เสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์   
     เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ส่งผลให้มีแหล่งทุนวจิัย เวทีเผยแพร ่ 
     ผลงานวิจัย รวมทัง้เครือข่ายการวิจัยมากข้ึน 

0.06 3 0.18 

O7 หน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความรว่มมือกับสถาบนั 
     การพลศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการศึกษา กฬีา และศลิปวฒันธรรม 

0.06 3 0.18 

O8 ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรูปแบบใหม่เอ้ือต่อการ  
     พัฒนาสถาบันการพลศึกษาอย่างรอบด้าน 

0.06 3 0.18 

O9 รัฐบาลมนีโยบายสนบัสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วฒันธรรมของประเทศ  
     เพื่อนบ้าน และวฒันธรรมสากล เพื่อการเป็นประชาคมอาเซียนและการเปน็      
     ส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 

0.06 3 0.18 

O10 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพรม่รดกทางวัฒนธรรม  
       และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

0.04 2 0.08 

O11 ภาครัฐและเอกชนให้การส่งเสริมกีฬาเพื่อการอาชีพมากขึ้น ส่งผลให้บุคลากร   
       นักเรียน นักศึกษา มีรายได้จากการแข่งขันกีฬา 

0.04 2 0.08 

O12 ปัจจุบนักระแสสังคมนิยมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และออกก าลังกายมากข้ึน   
       ส่งผลให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีตลาดงานมากข้ึน 

0.04 2 0.08 

O13 นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งเสริมให้ครู อาจารย์  
       ท างานวิจัยและพฒันาศักยภาพการสอน 

0.04 2 0.08 

O14 กีฬาผาดโผน (Extreme Sport) นับเป็นกีฬาชนิดใหม่ที่มีความท้าทาย ความ  
       ตื่นเต้น และการผจญภัย ซึ่งปัจจุบนัก าลังได้รบัความนิยมและแพร่หลาย 

0.04 2 0.08 

รวมโอกาส (Opportunity)   2.02 
อุปสรรค (Threat)    
T1 ภาวการณ์แข่งขันของสถาบันการศึกษาที่สูงขึ้น ส่งผลให้เกิดการแย่งชิงนักกีฬาและ  
     บุคลากรที่มีศักยภาพโดดเดน่จึงส่งผลกระทบต่อการพัฒนากีฬาของสถาบนั 
     การพลศึกษา 

0.04 2 0.08 
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รายการ น้ าหนัก คะแนน 
น้ าหนัก 
คะแนน 

อุปสรรค (Threat)    
T2 อัตราการบรรจุครูพลศึกษาและสุขศึกษามีน้อย 0.04 2 0.08 
T3 วัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษาและกีฬามีราคาสูง และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  0.04 2 0.08 
T4 หน่วยงานอื่นมีการจัดสวัสดกิารที่มั่นคงกว่าสถาบนัการพลศกึษา 0.04 2 0.08 
T5 ประชาชนมีค่านิยมสง่บุตรหลานเข้าศึกษาต่อในมหาวทิยาลัยใหญ่ๆ 0.04 2 0.08 
T6 สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม ส่งผลให้การ  
     ถ่ายทอดและปลูกฝังคา่นิยมที่ดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คนรุ่นใหม่ถูกละเลยไป 

0.04 2 0.08 

T7 หน่วยงานภายนอกขอใช้บริการเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้วัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้ง  
     ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเสือ่มสภาพเร็วกว่าที่ควร 

0.02 1 0.02 

รวมอุปสรรค (Threat)   0.50 
รวมปัจจัยภายนอก (External factor) 1.00   

 

3. การวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (SWOT Matrix) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง (Strength) 2.80 
จุดอ่อน (Weakness) 0.28 
โอกาส (Opportunity) 2.08 
อุปสรรค (Threat) 0.50 
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 เมื่อน าผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกมาก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร์ พบว่า 
สถาบันการพลศึกษามีต าแหน่งยุทธศาสตร์อยู่ในพ้ืนที่ SO เป็นสถานการณ์ที่มีจุดแข็งและโอกาสที่เอ้ืออ านวย 
โดยมีค่าเฉลี่ย 2.80 และ 2.08 ตามล าดับ ซึ่งหมายถึง สถาบันการพลศึกษาต้องใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือ    
ดึงเอาจุดแข็งท่ีมีอยู่มาปรับใช้ เสริมสร้าง และฉกฉวยโอกาสต่างๆ ที่เปิดอยู่มาหาประโยชน์อย่างเต็มที่  

 ทั้งนี้ สาระส าคัญของยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรุง) ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นโดยพิจารณาจากนโยบายการพัฒนาประเทศระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง      
โดยบูรณาการยุทธศาสตร์ตามภารกิจและจุดเน้นของสถาบันการพลศึกษาที่มีความสอดคล้องและสามารถ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศให้บรรลุผลสัมฤทธิ์  เพ่ือพัฒนากีฬาและการศึกษาของชาติ ให้มีความสามารถ     
ในการแข่งขัน ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะครอบคลุมตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา คือ ด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย) รวมทั้ง
การพัฒนากีฬาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย 7 ประเด็น ดังนี้ 

๑. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาทางด้านการศึกษา พลศึกษา กีฬา   
    นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพเพ่ือให้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาที่ 
    พึงประสงค์ของสังคม 

 2. การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
 3. การส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม  
       ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 4. การส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ กีฬา และอาคารสถานที่แก่สังคม 
 5. การส่งเสริมและสนับสนุนการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
 6. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. การส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและกีฬากับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
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ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาแกน่กัเรียน
และนกัศึกษาทางด้านการศึกษา พลศึกษา กีฬา    
นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกฬีา และ 
วิทยาศาสตร์สขุภาพ เพือ่ให้เป็นผู้ส าเรจ็
การศกึษาที่พึงประสงค์ของสังคม 
เป้าประสงค์ที ่ ๑ 
ผู้มีความสามารถพเิศษทางการกีฬาส าเรจ็
การศกึษาขั้นพืน้ฐาน มคุีณธรรม จริยธรรมและ
เป็นพลเมอืงที่ดีของสังคม 

เป้าประสงค์ที ่๒   
บัณฑิตทางด้านพลศกึษา กีฬา นันทนาการ 
วิทยาศาสตรก์ารกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
และสาขาวิชาทีเ่กี่ยวข้อง มีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา รวมทั้ง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามความตอ้งการ
ของสังคมและสอดคล้องกับอตัลักษณแ์ละ
เอกลักษณข์องสถาบันการพลศึกษา   
 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 
การพัฒนานกัเรียนและ
นักศกึษาให้มีศักยภาพ
ด้านกฬีาสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค ์
นักเรียนและนกัศกึษา            
มีศักยภาพในการแข่งขนั
กีฬาระดับชาตแิละ
นานาชาต ิ

 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การส่งเสรมิและสนับสนนุ  
การเพิ่มขีดความสามารถ  
ด้านการวิจัยและการ
สร้าง นวัตกรรม ด้าน 
พลศึกษา กฬีา 
นันทนาการ   
วิทยาศาสตรก์ารกีฬาและ  
วิทยาศาสตร์สขุภาพ
เป้าประสงค ์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม       
ที่สามารถยกระดับ
คุณภาพการศกึษาและ
พัฒนาสังคม 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 
การส่งเสรมิและ  
สนับสนุนการให้บริการ
ทางวิชากร กีฬา และ  
อาคารสถานที่แก่สังคม 

เป้าประสงค ์
องค์กรที่ให้บรกิารทาง
วิชาการ กฬีา สนามกีฬา 
และอาคารสถานที ่
แก่สังคม อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 
การส่งเสรมิและสนับสนนุ
การทะนุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพืน้บ้าน 
และกฬีาไทย        
เป้าประสงค ์
เป็นแหล่งเรียนรู้ ฟื้นฟู 
อนรุักษ์ สืบสาน พัฒนา
และเผยแพร่ 
ศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพืน้บ้าน 
และกฬีาไทย           
อย่างต่อเนื่อง         

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 6 
การพัฒนาคุณภาพ  
การบริหารจัดการ  
องค์กรอย่างมี  
ประสิทธภิาพ   
เป้าประสงค ์
สถาบันการพลศึกษามี
ระบบการบริหารจดัการ
ที่ดีและมีประสทิธิภาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 7 
การส่งเสรมิและสนับสนนุ 
ความร่วมมอืทางวิชาการ 
และกฬีา กับประเทศ 
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค ์
ความร่วมมอืทางวิชาการ 
ด้านการศึกษา พลศึกษา 
กีฬา นันทนาการ             
วิทยาศาสตรก์ารกีฬา 
วิทยาศาสตร์สขุภาพ  
การละเล่นพืน้บ้าน     
กีฬาไทย และ          
กีฬาพืน้เมอืง ในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 
 

 แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สถาบนัการพลศึกษา พ.ศ. 2556 – 2560 (ฉบับปรับปรุง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

 

 

 

 

 
 

 

วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันชั้นน าในระดับภมูิภาคอาเซียน ทีจ่ัดการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่มีคุณภาพ” 
 

พันธกิจ 1. ผลิตและพฒันาบุคลากรด้านพลศึกษา กฬีา นนัทนาการ วทิยาศาสตรก์ารกีฬา วทิยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาอืน่ทีเ่กี่ยวข้อง 
 2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านพลศึกษา กีฬา นนัทนาการ วทิยาศาสตรก์ารกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาอื่นที่เกี่ยวขอ้ง  
 3. ส่งเสรมิ สนับสนุนการจัดการศกึษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพรอ่งทางร่างกาย  
 4. ให้บริการทางวิชาการและอาคารสถานทีแ่ก่ชมุชนและสังคม 
 5. อนรุักษ์และทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเลน่พื้นบ้านและกีฬาไทย   
 6. ส่งเสรมิ สนับสนุนการจัดการศกึษาส าหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
 7. สร้างความร่วมมือและจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียน 
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กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา  
๑.๑ จัดหาและพัฒนา      
      ผู้ฝกึสอนกีฬาทั้งใน 
      ประเทศและ  
      ต่างประเทศ 
๑.๒ สร้างและพฒันา  
      ทักษะความสามารถ  
      ด้านการกีฬาของ  
      นักเรียนและ  
      นักศกึษา 
      สู่ความเป็นเลิศ 
๑.๓ ส่งเสริมนกัเรียนและ  
      นักศกึษาเข้าร่วม 
      การแข่งขันใน  
      ระดับชาตแิละ  
      นานาชาต ิ
 

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา  
๑.๑ พัฒนาระบบและ 
      กลไกการบริหาร  
      งานวิจัยและ  
      นวัตกรรม ให้มี  
      การด าเนนิงาน  
      ไดอ้ย่างมี  
      ประสิทธิภาพ 
1.2 ส่งเสริมและ  
      สนับสนนุการพัฒนา  
      บุคลากรให้ 
      มีศักยภาพด้านการ  
      วจิัย/นวตักรรมให้  
      สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
1.3 สร้างและแสวงหา  
      เครอืข่ายการวิจัย 
      ทั้งระดับชาติ และ  
      ระดับนานาชาต ิ
 

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา  
๑.๑ ส่งเสริมการ    
      ให้บรกิารวิชาการ   
      กีฬา สนามกีฬา   
      และอาคารสถานที่  
      ตามความตอ้งการ  
      ของสังคม 
๑.๒ ส่งเสริมการ 
      บูรณาการ 
      การบริการวิชาการ   
      กีฬา สนามกีฬาและ  
      อาคารสถานที่กับ  
      การเรียนการสอน  
      และการวจิัย 

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา  
๑.1 ส่งเสริมการจัด  
      กิจกรรมการฟืน้ฟู   
      อนรุักษ์ สืบสาน   
      ศิลปวัฒนธรรม    
      การละเลน่พื้นบ้าน  
      และกีฬาไทย ให้มี  
      การด าเนนิงานได้  
      อย่างมีประสทิธิภาพ 
๑.2 เผยแพร่และ  
      แลกเปลี่ยนด้าน  
      ศิลปวฒันธรรม   
      การละเลน่พื้นบ้าน  
      และกีฬาไทย 
 

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา  
๑.๑ ส่งเสริมการบริหารงาน  
      ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อ  
      เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ 
๑.๒ พัฒนาโครงสร้างองค์กร  
      และการบริหารงานเพื่อ  
      ให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุ  
      ตามเป้าหมายของสถาบัน  
      การพลศึกษา 
๑.๓ พัฒนาระบบบริหาร  
      ทรัพยากรและงบประมาณ  
      ให้มีประสิทธิภาพ 
๑.๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยี  
      สารสนเทศและการสื่อสาร  
      ให้ทันสมัยสามารถน าไปใช้  
      ในการบริหารจัดการและ  
      การตัดสินใจ 
๑.๕ พัฒนาระบบการจัดการ  
      ความรู้สู่การปฏิบัติและ  
      เผยแพร่สู่สาธารณชน 
๑.๖ ส่งเสริมการสื่อสารองค์กร  
      และการประชาสัมพันธ์     
      เชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ 
๑.๗ พัฒนาระบบและกลไกการ     
      บริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  
      และสอดคล้องกับการประกัน  
      คุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา  
1.1 พัฒนาศักยภาพนักเรียน   
      นักศกึษา และบุคลากร  
      ส าหรับประชาคมอาเซียน 
๑.2 ส่งเสริมการสร้าง  
      เครอืข่ายความร่วมมือ  
      ด้านการจดัการเรียน        
      การสอน การวิจัยด้าน  
      การศกึษา พลศกึษา กฬีา  
      นันทนาการ   
      วทิยาศาสตรก์ารกฬีา   
      วทิยาศาสตรส์ุขภาพ   
      การละเลน่พื้นบ้าน   
      กีฬาไทยและกฬีาพื้นเมอืง  
      ในกลุม่ประชาคมอาเซียน 
๑.3 ส่งเสริมการท ากิจกรรม  
      ร่วมกันด้านการศกึษา    
      พลศึกษา กีฬา   
      นันทนาการ  
      วทิยาศาสตรก์ารกฬีา  
      วทิยาศาสตรส์ุขภาพ   
      การละเลน่พื้นบ้าน 
      กีฬาไทยและกฬีาพื้นเมอืง  
      ในกลุม่ประชาคม  
      อาเซียน 

ประกอบด้วย 
23 โครงการ 55 ตัวชีว้ัด 

ประกอบด้วย 
11 โครงการ 
38 ตัวชี้วัด 

ประกอบด้วย 
5 โครงการ 
10 ตัวชี้วัด 

ประกอบด้วย 
3 โครงการ 6 ตวัชี้วัด 

ประกอบด้วย 
4 โครงการ 8 ตวัชี้วัด 

ประกอบด้วย 
17 โครงการ 34 ตัวชีว้ัด ประกอบด้วย 

5 โครงการ 10 ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์/แนวทางการพฒันา  
๑.๑ พัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางการ  
      กีฬาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมือง 
      ที่ดีของสังคม 
1.2 ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
      ข้ันพื้นฐานส าหรับโรงเรียนกีฬาเพื่อพัฒนา  
      คุณภาพของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
1.3 พัฒนาครูให้สามารถปฏิบัติการสอนได้  
      อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.4 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับ   
      คุณภาพของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
๒.๑ พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบ  
      มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รวมทั้ง  
      คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามความ  
      ต้องการของสังคมและสอดคล้องกับ          
      อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถาบัน 
      การพลศึกษา 
๒.๒ พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ  
      มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพ 
2.3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถปฏิบัติการสอนได้   
      อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.4 จัดหาและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียน  
      การสอน 
 
 

จ านวน 28 กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา 70 โครงการ 161 ตัวชี้วัด 
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 ปรัชญา   
“พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ” 

 วิสัยทัศน์ 
“เป็นสถาบันชั้นน าในระดับภูมิภาคอาเซียน ที่จัดการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา    

    นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพที่มีคุณภาพ” 

 พันธกิจ   
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา  กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา      

                         วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านพลศึกษา  
      กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 
  4. ให้บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่ชุมชนและสังคม 
  5. อนุรักษ์และทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
  6. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ            
                         ทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
  7. สร้างความร่วมมือและจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียน 
 
 อัตลักษณ์  

“ทักษะดี มีน้ าใจเป็นนักกีฬา พัฒนาสังคม” 

 เอกลักษณ์  

“เป็นสถาบันที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ 
                       วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ” 
 ค่านิยมหลัก ๕ ประการ “SMILE” 
  ๑) มีจิตบริการ (Service Mind) หมายถึง การให้บริการด้วยความเข้าใจในความต้องการของ   
ผู้รับบริการอยา่งถูกต้องรวดเร็ว ด้วยความกระตือรือร้น ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
  ๒) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม (Morality) หมายถึง ยึดมั่นในหลักระเบียบวินัย ด าเนิน     
กิจการต่างๆ ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 
วัฒนธรรม และธรรมาภิบาล 
  ๓) มีการท างานเป็นองค์รวม (Integrity) หมายถึง การมีส่วนร่วมในการท างาน มุ่งสู่เป้าหมาย
ขององค์กร มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน โดยยึดหลักร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ 
  ๔) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) หมายถึง องค์กรที่มีการปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้เป็นพ้ืนฐาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
ตลอดเวลา และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม 
  ๕) มุ่งประสิทธิภาพของงาน (Efficiency) หมายถึง การมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง        
เต็มความสามารถเพ่ือให้การด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๓๘ 
 

 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาทางด้าน
การศึกษา พลศึกษา กีฬา นันทนาการวิทยาศาสตร์การกีฬา 

และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อให้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค์ของสังคม 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๓๙ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาทางด้านการศึกษา พลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
                             เพื่อให้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ของสังคม 
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้มีความสามารถพิเศษทางการกฬีาส าเรจ็การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 
ตัวชี้วัดเชิงเป้าประสงค์ 
1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร (ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (ร้อยละ 95) 
3. ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์อยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 98) 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ พัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
2556 2557 2558 2559 2560 

๑.๑.๑ โครงการจัด  
         การศึกษาตาม  
         หลักสูตรแกนกลาง  
         การศึกษา          
         ขั้นพื้นฐาน  
 

เชิงปริมาณ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

ส าหรับโรงเรียนกีฬา 

คน 1,680 1,680 1,680 1,680 578 ฝ่ายโรงเรียนกีฬา 

เชิงคุณภาพ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

ส าหรับโรงเรียนกีฬา 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาขัน้พื้นฐาน
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

ร้อยละ     95 

งบประมาณ ล้านบาท 2.2000 2.6000 2.6000 2.6000 2.6000 
๑.๑.๒ โครงการพัฒนา 
         คุณธรรม จริยธรรม  
         และค่านยิมที ่
         พึงประสงค์ 

เชิงปริมาณ ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ         

ค่านิยมที่พงึประสงค ์

ร้อยละ 11 13 13 13 100 ฝ่ายโรงเรียนกีฬา 

เชิงคุณภาพ ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมิน
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 
ที่พึงประสงค์อยู่ในระดับดีมาก 

ร้อยละ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ 98 

งบประมาณ ล้านบาท 0.4400 0.5200 0.5200 0.5200 0.5200 



 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๔๐ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับโรงเรียนกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
2556 2557 2558 2559 2560 

๑.๒.๑ โครงการปรับปรุง   
         หลักสูตรกลุ่มสาระ  
         การเรียนรู้สุขศึกษา  
         และพลศึกษา   
         (สาระกีฬาเพื่อ  
         ความเป็นเลิศ)   
         ส าหรับ     
         โรงเรียนกีฬา 

เชิงปริมาณ จ านวนหลักสูตร (วชิา)                      
ที่ได้รับการปรับปรุง 

หลักสูตร 1 1 1 1 28 ฝ่ายโรงเรียนกีฬา 

เชิงคุณภาพ จ านวนหลักสูตรที่ผา่นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 

หลักสูตร >๓.๕0 >๓.๕0 >๓.๕0 >๓.๕0 28 

งบประมาณ ล้านบาท 0.6400 0.6400 0.6400 0.6400 0.6400 

๑.2.๒ โครงการ   
         ประเมินผลการใช้  
         หลักสูตรแกนกลาง 
         การศึกษา 
         ขั้นพื้นฐานส าหรับ 
         โรงเรียนกีฬา 

เชิงปริมาณ จ านวนโครงการ โครงการ 1 - 1 - 1 ฝ่ายโรงเรียนกีฬา 
เชิงคุณภาพ ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้หลักสูตร ค่าเฉลี่ย >๓.๕0 - >๓.๕0 - >๓.๕0 
งบประมาณ ล้านบาท 0.0600 - 0.0600 - 0.0600 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๔๑ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที ่1.3 พัฒนาครูให้สามารถปฏิบตัิการสอนได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
2556 2557 2558 2559 2560 

1.3.1 โครงการพัฒนา 
         ศักยภาพครู 

เชิงปริมาณ จ านวนครูที่เข้าร่วมการอบรม คน 8 8 8 8 88 ฝ่ายโรงเรียนกีฬา 
เชิงคุณภาพ ร้อยละของครูที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ >๓.๕0 >๓.๕0 >๓.๕0 >๓.๕0 85 

งบประมาณ ล้านบาท 0.8260 0.8260 0.8260 0.8260 0.8260 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
1.4.1 โครงการพัฒนา 
         นวัตกรรมและ  
         เทคโนโลยทีาง 
         การศึกษาส าหรับ  
         การจัดการเรียนรู้ 

เชิงปริมาณ จ านวนนวัตกรรม ชิ้นงาน 8 8 8 8 8 ฝ่ายโรงเรียนกีฬา 
เชิงคุณภาพ ระดับความพงึพอใจของผู้เรียนและครู 

ที่มีต่อการใช้นวัตกรรม 
ค่าเฉลี่ย >๓.๕0 >๓.๕0 >๓.๕0 >๓.๕0 >๓.๕0 

งบประมาณ ล้านบาท 0.8260 0.8260 0.8260 0.8260 0.8260 

๑.๔.2 โครงการพัฒนาการ  
         จัดการศึกษา  
         ระดับชาต ิ
 

เชิงปริมาณ จ านวนกิจกรรม กิจกรรม 11 ๑๑ ๑๓ ๑๓ 13 ฝ่ายโรงเรียนกีฬา 
เชิงคุณภาพ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนการทดสอบ

ระดับชาติไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 
ร้อยละ 30 31 32 33 34 

งบประมาณ ล้านบาท 0.2750 0.2750 0.3250 0.3250 0.3250 
1.4.3 โครงการพัฒนา 
         บทเรียนส าเร็จรูป 
         ระบบออนไลน ์

เชิงปริมาณ จ านวนบทเรียนส าเร็จรูป เร่ือง 11 11 13 13 13 ฝ่ายโรงเรียนกีฬา 
เชิงคุณภาพ ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียน 

ไม่น้อยกว่า ระดบั 2 
ร้อยละ 100 100 100 100 90 

งบประมาณ ล้านบาท 1.1000 1.1000 1.3000 1.3000 1.3000 
 

 

 



 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๔๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
2556 2557 2558 2559 2560 

1.4.4 โครงการพัฒนา  
         คุณภาพครู 
         ในการใช้สื่อ  
         ออนไลน ์

เชิงปริมาณ จ านวนครูผู้เข้าอบรม คน 22 22 26 26 26 ฝ่ายโรงเรียนกีฬา 
เชิงคุณภาพ ร้อยละของครูที่ใช้สื่อออนไลน ์ ร้อยละ 50 50 50 50 50 
งบประมาณ ล้านบาท 0.3300 0.3300 0.3900 0.3900 0.3900 

1.4.5 โครงการพัฒนา  
         กระบวนการ     
         เรียนรู้ให้มี  
         ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ จ านวนครูผู้เข้าอบรม คน - 55 65 65 65 ฝ่ายโรงเรียนกีฬา 
เชิงคุณภาพ ร้อยละของครูที่ส่งงานวิจัยในชัน้เรียน ร้อยละ - 80 80 80 80 

งบประมาณ ล้านบาท - 0.5500 0.6500 0.6500 0.6500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๔๓ 
 

เป้าประสงค์ที่ ๒ บัณฑิตทางดา้นพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
                    ระดับอุดมศึกษารวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของสังคมและสอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถาบันการพลศึกษา   
ตัวชี้วัดเชิงเป้าประสงค ์
๑. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอดุมศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร (ร้อยละ 95) 
๒. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอดุมศึกษามีงานท าภายใน 1 ปี (ร้อยละ 80) 
๓. ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕0) 
๔. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถาบันการพลศึกษา (ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕0) 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑ พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รวมทั้งคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของสังคมและ 
                                          สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถาบันการพลศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 2556 2557 2558 2559 2560 

๒.๑.๑ โครงการพัฒนานักศึกษาตาม     
         อัตลักษณ์ของสถาบันการ 
         พลศึกษา 

เชิงปริมาณ ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รบัการ
พัฒนาตามอัตลักษณ ์

ร้อยละ 51 51 51 51 100 วิทยาเขต 
- คณะวิชา 
- ฝ่ายวชิาการ 
- ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
  และกิจการพิเศษ 

เชิงคุณภาพ ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพบัณฑิต

ตามอัตลักษณ ์

ค่าเฉลี่ย 80 85 90 95 >๓.๕0 

งบประมาณ ล้านบาท 8.1155 8.3202 8.4009 8.7898 8.979๘ 
๒.๑.๒ โครงการพัฒนานักศึกษาตาม   
         เอกลักษณ์ของสถาบันการ 
         พลศึกษา  
 

เชิงปริมาณ ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รบัการ
พัฒนาตามเอกลักษณ ์

ร้อยละ 51 51 51 51 100 วิทยาเขต 
- ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
- ฝ่ายวชิาการ 
- ฝ่ายวิจัยและประกัน  
  คุณภาพการศึกษา 

เชิงคุณภาพ ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพบัณฑิต

ตามเอกลักษณ์ 

ค่าเฉลี่ย 80 85 90 95 >๓.๕0 

งบประมาณ ล้านบาท     3.7092 
 

 



 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๔๔ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
2556 2557 2558 2559 2560 

2.1.3 โครงการพัฒนานักศึกษา 
         ตามกรอบมาตรฐาน 
         คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

เชิงปริมาณ ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รบัการ
พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษา 

ร้อยละ 51 51 51 51 100 วิทยาเขต 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา,
กิจการพิเศษ,วิชาการ,
ฝ่ายวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

เชิงคุณภาพ ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ที่มีต่อคุณภาพบัณฑติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

ค่าเฉลี่ย 80 85 90 95 >๓.๕0 

งบประมาณ ล้านบาท 6.9600 7.0210 7.1160 7.3344 7.4184 
2.1.4 โครงการติดตามคุณภาพ 
         บัณฑิตตามกรอบ 
         มาตรฐานคุณวุฒิ   
         ระดับอุดมศึกษา 

เชิงปริมาณ ร้อยละของบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ ร้อยละ 20 25 35 35 70 คณะวิชาระดับสถาบนั
การพลศึกษาและ 
ระดับวิทยาเขต 

เชิงคุณภาพ ร้อยละของบัณฑิตได้งานท า 
ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ >๓.๕0 >๓.๕0 >๓.๕0 >๓.๕0 95 

งบประมาณ ล้านบาท 1.8300 1.9215 2.0176 2.1185 2.2244 
2.1.5 โครงการประกวด  
         นวัตกรรมงานสร้างสรรค์  
         และการแข่งขัน   
         ทักษะวิชาชีพ 
 

เชิงปริมาณ จ านวนโครงการ โครงการ 1 1 1 1 1 กองส่งเสริมวิชาการ
ร่วมกับคณะวิชาระดับ

สถาบนั 
จ านวนนวัตกรรมและผลงาน 

ทางวชิาการ 
ชิ้นงาน - - - - 17 

เชิงคุณภาพ ระดับความพงึพอใจของ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ค่าเฉลี่ย >๓.๕0 >๓.๕0 >๓.๕0 >๓.๕0 >๓.๕0 

งบประมาณ ล้านบาท 0.8100 0.8550 0.8930 0.9377 0.9846 
 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๔๕ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
2556 2557 2558 2559 2560 

2.2.1 สร้างหลักสูตรใหม่/ 
         หลักสูตรนานาชาต ิ

เชิงปริมาณ จ านวนหลักสูตรใหม่       คณะวิชาระดับสถาบนั 
- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
  และสุขภาพ 

หลักสูตร 1 - - - 1 

- คณะศิลปศาสตร ์ หลักสูตร 2 - - - 1 
- คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 2 - - - 1 

เชิงคุณภาพ ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่าน 
การรับรอง 

ร้อยละ 100 - - - 100 

งบประมาณ ล้านบาท - - - - - 
- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
- คณะศิลปศาสตร ์
- คณะศึกษาศาสตร์ 

ล้านบาท 0.5271 
1.0542 
1.0542 

- - - 0.5271 
0.5271 
0.5271 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๔๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
2556 2557 2558 2559 2560 

2.2.2 เปิดสอนหลักสูตร  
         บัณฑิตศึกษา 
         (หลักสูตรใหม่) 

เชิงปริมาณ 
 

จ านวนหลักสตูรที่เปดิสอน 
- คณะวิทยาศาสตร์  
  การกีฬาและสุขภาพ 

 
หลักสูตร 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

คณะวิชาระดับสถาบนั/ 
    วิทยาเขต 

- คณะศิลปศาสตร ์ หลักสูตร - 1 1 - 1 
- คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 1 - 1 - 1 

เชิงคุณภาพ ระดับความพงึพอใจ 
ของผู้ใช้หลักสูตร 

ค่าเฉลี่ย >๓.51 >๓.51 >๓.51 >๓.51 >๓.51 

งบประมาณ - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   
  และสุขภาพ 
 

ล้านบาท - 0.7880 0.6630 0.6630 0.6630 

- คณะศิลปศาสตร ์ ล้านบาท - 0.7880 1.4510 1.3260 1.3260 
- คณะศึกษาศาสตร์ ล้านบาท - 0.7880 1.4510 1.3260 1.3260 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๔๗ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
2556 2557 2558 2559 2560 

2.2.3 ปรับปรุงหลักสูตร   
         (ปริญญาตรี) 

เชิงปริมาณ จ านวนหลักสตูรที่ปรับปรุง 
- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
  และสุขภาพ 

 
หลักสูตร 

 
2 

 
2 

 
1 

 
- 

 
3 

คณะวิชาระดับสถาบนั/ 
วิทยาเขต 

- คณะศิลปศาสตร ์ หลักสูตร 3 1 - 3 - 
- คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 3 - - - - 

เชิงคุณภาพ ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับ
การรับรองจากส านักงาน

คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 

งบประมาณ - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
  และสุขภาพ 

ล้านบาท 1.0242 1.0242 0.5271 - - 

- คณะศิลปศาสตร ์ ล้านบาท 1.5213 0.5271 - 1.5213 - 
- คณะศึกษาศาสตร์ ล้านบาท 1.5213 - - - 1.5213 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๔๘ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถปฏิบัติการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
2556 2557 2558 2559 2560 

๒.๓.๑ โครงการพัฒนา  
         ศักยภาพอาจารย ์

เชิงปริมาณ จ านวนโครงการพฒันา
ศักยภาพอาจารย ์

โครงการ - - - - 17 ฝ่ายวชิาการระดบัวิทยาเขต
ร่วมกับคณะวิชา 

เชิงคุณภาพ ร้อยละของโครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย ์

ที่บรรลุตามวัตถปุระสงค ์

ร้อยละ - - - - 90 

งบประมาณ ล้านบาท - - - - 0.6560 
๒.๓.2 โครงการผลิตบทความ 
         วิชาการต าราหรือหนังสอื   

เชิงปริมาณ จ านวนรายวชิา รายวิชา 102 102 102 102 102 คณะวิชาระดับสถาบนั 
เชิงคุณภาพ ร้อยละของรายวิชาที่ได้รับการ

รับรองคุณภาพ 
ร้อยละ 80 80 80 90 90 

งบประมาณ ล้านบาท 0.9180 0.9180 0.9180 0.9180 0.9180 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๔๙ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 จัดหาและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
2556 2557 2558 2559 2560 

๒.๔.๑ จัดหาสื่อโสตทัศนูปกรณ ์    
         เพื่อการเรียนการสอน 

เชิงปริมาณ จ านวนสื่อโสตทัศนปูกรณ์ ชุด 85 85 85 85 ๘๕ ฝ่ายวชิาการระดบั
วิทยาเขต 

ร่วมกับคณะวิชา 
เชิงคุณภาพ ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้ 

สื่อโสตทัศนปูกรณ ์
ค่าเฉลี่ย >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ ≥๔.๐๐ 

งบประมาณ ล้านบาท 4.4625 4.6857 4.9110 5.1660 5.4242 
๒.๔.๒ พัฒนาห้องปฏิบัติการทีม่ี 
         ความทันสมัย 

เชิงปริมาณ จ านวนห้องปฏิบัติการ ห้อง 18 18 2 1 1 ฝ่ายวชิาการระดบั
วิทยาเขต 

ร่วมกับคณะวิชา 
เชิงคุณภาพ ระดับความพงึพอใจ               

ของผู้ใช้ห้องปฏิบัติการ 
ค่าเฉลี่ย >๓.๕1 >๓.๕1 >๓.๕1 ≥๔.๐๐ ≥๔.๐๐ 

งบประมาณ ล้านบาท 9.1000 12.5000 8.0000 4.0000 4.0000 
๒.๔.๓ จัดหาต ารา/หนังสือเพื่อ  
         สนับสนนุแหล่งเรียนรู ้

เชิงปริมาณ จ านวนต ารา/หนังสือ เล่ม 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 คณะวิชาระดับสถาบนั 
เชิงคุณภาพ ระดับความพงึพอใจของนักศึกษา 

ที่มีต่อต ารา/หนังสือที่สนับสนุน 
การเรียนรู ้

ค่าเฉลี่ย >๓.๕1 >๓.๕1 >๓.๕1 ≥๔.๐๐ ≥๔.๐๐ 

งบประมาณ ล้านบาท 5.1000 5.3550 5.6227 5.9100 5.9150 
 



 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๕๐ 
 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 

การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๕๑ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพฒันานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

เป้าประสงค์ : นักเรียนและนักศึกษามีศักยภาพในการแข่งขันกีฬาระดบัชาติและนานาชาติ 

ตัวชี้วัดเชิงเป้าประสงค ์
๑. ร้อยละของนักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดบัชาติ (ร้อยละ 60) 
2. ร้อยละของนักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดบันานาชาติ (ร้อยละ 10) 
3. ร้อยละของนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ (ร้อยละ 30) 
4. ร้อยละของนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ (ร้อยละ 20) 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ จัดหาและพัฒนาผูฝ้ึกสอนกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
2556 2557 2558 2559 2560 

๑.๑.๑  โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬาส าหรับโรงเรียนกีฬา 

- ผู้เชี่ยวชาญกีฬา 
  ในประเทศ 
 เชิงปริมาณ 

 

จ านวนผู้เชี่ยวชาญกีฬา คน 33 33 33 33 39 ส านักกีฬา 
ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาในระดบัชาติ 

ร้อยละ 60 60 60 60 60 

ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาในระดบั

นานาชาต ิ

ร้อยละ     10 

เชิงคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันกีฬา 

ในระดับชาต ิ

ร้อยละ     30 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันกีฬา 

ในระดับนานาชาติ 

ร้อยละ     20 

งบประมาณ ล้านบาท 6.1380 8.1840 10.2300 12.2760 ๑๔.๓๒๒๐ 
 



 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๕๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
2556 2557 2558 2559 2560 

๑.๑.๑  โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬาส าหรับโรงเรียนกีฬา 
- ผู้เชี่ยวชาญกีฬา 
  ต่างประเทศ 
 เชิงปริมาณ 

 

จ านวนผู้เชี่ยวชาญกีฬา คน 11 11 11 11 13 ส านักกีฬา 
ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาในระดบัชาต ิ

ร้อยละ 60 60 60 60 60 

ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาในระดบั

นานาชาต ิ

ร้อยละ     10 

เชิงคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันกีฬา 

ในระดับชาต ิ

ร้อยละ     30 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันกีฬา 

ในระดับนานาชาติ 

ร้อยละ     20 

งบประมาณ ล้านบาท 6.0412 6.0412 6.0412 6.0412 6.0412 
 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๕๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
2556 2557 2558 2559 2560 

๑.๑.๒ โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬาส าหรับวทิยาเขต 
- ผู้เชี่ยวชาญกีฬา 
  ในประเทศ 

เชิงปริมาณ 
 

จ านวนผู้เชี่ยวชาญกีฬา คน 51 51 51 51 51 ส านักกีฬา 
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาในระดบัชาติ 

ร้อยละ 60 60 60 60 60 

ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาในระดบั

นานาชาต ิ

ร้อยละ     10 

เชิงคุณภาพ 

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รบั
รางวัลจากการแข่งขันกีฬา 

ในระดับชาต ิ

ร้อยละ     30 

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รบั
รางวัลจากการแข่งขันกีฬา          

ในระดับนานาชาต ิ

ร้อยละ     20 

งบประมาณ ล้านบาท 9.4860 12.6480 15.8100 18.9720 22.1340 
 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๕๔ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
2556 2557 2558 2559 2560 

๑.๑.๒ โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬาส าหรับวทิยาเขต 

- ผู้เชี่ยวชาญกีฬา 
  ต่างประเทศ 

เชิงปริมาณ 
 

จ านวนผู้เชี่ยวชาญกีฬา คน 17 17 17 17 17 ส านักกีฬา 

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาในระดบัชาติ 

ร้อยละ 60 60 60 60 60 

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาใน 
ระดับนานาชาต ิ

ร้อยละ     10 

เชิงคุณภาพ 

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รบั
รางวัลจากการแข่งขันกีฬา 

ในระดับชาต ิ

ร้อยละ     30 

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รบั
รางวัลจากการแข่งขันกีฬา 

ในระดับนานาชาต ิ

ร้อยละ     20 

งบประมาณ ล้านบาท 9.3364 9.3364 9.3364 9.3364 ๙.๓๓๖๔ 

1.1.3 โครงการจ้าง 
         นักวิชาการ 
         ด้าน 
         วิทยาศาสตร ์
         การกีฬา 

เชิงปริมาณ จ านวนนักวชิาการดา้น
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

คน - 28 28 28 30 ส านักกีฬา 

เชิงคุณภาพ ร้อยละของนักกีฬาที่ผา่นเกณฑ์
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

ร้อยละ - 100 100 100 100 

งบประมาณ ล้านบาท - 5.0400 5.0400 5.0400 5.0400 
 

 

 



 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๕๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
2556 2557 2558 2559 2560 

๑.๑.๔ โครงการอบรม 
         พัฒนา 
         ผู้ฝึกสอนกีฬา 

เชิงปริมาณ จ านวนโครงการ โครงการ 1 1 1 1 1 ส านักกีฬา 

เชิงคุณภาพ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละ >๓.๕0 >๓.๕0 >๓.๕0 >๓.๕0 90 

งบประมาณ ล้านบาท 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒ สร้างและพัฒนาทักษะความสามารถด้านการกีฬาของนกัเรียนและนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

๑.๒.๑ จัดหาเครื่องมือ  
         และอุปกรณ์  
         ด้าน  
         วิทยาศาสตร์  
         การกีฬา 
         ที่ทันสมัย    

เชิงปริมาณ จ านวนหน่วยงาน หน่วยงาน 6 6 6 6 6 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
และสุขภาพ ระดบัสถาบนั เชิงคุณภาพ ร้อยละของนักกีฬาที่ผา่น

เกณฑ์การทดสอบ 
สมรรถภาพทางกาย 

ร้อยละ >๓.๕0 >๓.๕0 >๓.๕0 >๓.๕0 100 

งบประมาณ ล้านบาท 34.0000 34.0000 34.0000 34.0000 34.0000 

๑.๒.๒ จัดหาอุปกรณ์  
         และเครื่อง  
         อ านวยความ  
         สะดวกในการ 
         ฝึกกีฬา  
 

เชิงปริมาณ จ านวนหน่วยงาน หน่วยงาน - 14 14 - 30 ส านักกีฬา 

เชิงคุณภาพ ระดับความพงึพอใจของ
นักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่มีต่อ
เครื่องอ านวยความสะดวกใน

การฝึกกีฬา 

ค่าเฉลี่ย - >๓.๕๐ >๓.๕๐ - >๓.๕๐ 

งบประมาณ ล้านบาท - 17.0000 17.0000 17.0000 17.0000 
 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๕๖ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๓ ส่งเสริมนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในระดบัชาติและนานาชาติ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2556 2557 2558 2559 2560 
๑.๓.๑ โครงการจัดการ 
         แข่งขันกีฬา   
         โรงเรียนกีฬาแห่ง 
         ประเทศไทย 

เชิงปริมาณ จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน คน 7,000 ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ส านักกีฬา 

เชิงคุณภาพ ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ค่าเฉลี่ย >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ 

งบประมาณ ล้านบาท 8.000 10.0000 12.0000 14.0000 16.๐๐๐๐ 

๑.๓.๒ โครงการจัดการ 
         แข่งขันกีฬา  
         สถาบนัการพลศึกษา 
         แห่งประเทศไทย 

เชิงปริมาณ จ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน คน 5,400 5,500 5,600 5,700 ๕,7๐๐ 
เชิงคุณภาพ ระดับความพงึพอใจ 

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ค่าเฉลี่ย >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ 

งบประมาณ ล้านบาท 30.0000 32.0000 34.0000 38.0000 ๓8.๐๐๐๐ 
๑.๓.๓ โครงการส่งนักกีฬา 
         เข้าร่วมการแข่งขัน 
         กีฬามหาวิทยาลัย           
         แห่งประเทศไทย 

เชิงปริมาณ จ านวนนักกีฬาที่เข้าร่วม 
การแข่งขัน 

คน 500 500 500 500 700 ส านักกีฬา 

เชิงคุณภาพ อันดับผลการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลยัแห่ง 

ประเทศไทยของสถาบัน 
การพลศึกษา 

อันดับ 5 5 5 5 1-3 

งบประมาณ ล้านบาท 6.0000 6.5000 7.0000 7.5000 ๘.๐๐๐๐ 
๑.๓.๔ โครงการส่งนักกีฬา 
         เข้าร่วมการแข่งขัน 
         กีฬาในระดับ  
         นานาชาต ิ

เชิงปริมาณ ร้อยละของนักเรียนและนักศึกษา  
ที่มีความสามารถเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาในระดบันานาชาติ 

ร้อยละ 300 300 300 300 10 ส านักกีฬา 

เชิงคุณภาพ ร้อยละของนักเรียนและนักศึกษา  
ที่ได้รางวลัจากการแข่งขันกีฬาใน

ระดับนานาชาต ิ

ร้อยละ 2 2 2 2 20 

งบประมาณ ล้านบาท 2.0000 3.0000 4.0000 5.0000 6.0000 



 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๕๗ 
 

 โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2556 2557 2558 2559 2560 
1.3.5 โครงการพัฒนากีฬา  
         สถาบนัการพลศึกษา  
         สู่ความเป็นเลิศ 

เชิงปริมาณ ร้อยละของนักเรียนและนักศึกษา
ที่มีความสามารถเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาในระดบันานาชาติ 

ร้อยละ 510 595 680 765 10 ส านักกีฬา 

เชิงคุณภาพ ร้อยละของนักเรียนและนักศึกษา
ที่ได้รางวลัจากการแข่งขันกีฬา   

ในระดับนานาชาติ 

ร้อยละ 50 50 50 50 20 

งบประมาณ ล้านบาท 19.2270 38.4574 55.9417 58.2537 82.3257 
 

 



 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๕๘ 
 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 

การส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัย               
และการสร้างนวัตกรรม ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ               

วิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๕๙ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสง่เสริมและสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา 
                             และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
เป้าประสงค์ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาสังคม 

ตัวชี้วัดเชิงเป้าประสงค์ : จ านวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่และ/หรือน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือพัฒนาสังคม (ร้อยละ ๒๐ ของจ านวนงานวิจัย) 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีการด าเนินงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
2556 2557 2558 2559 2560 

๑.๑.๑ โครงการทบทวน  
         ระบบและกลไกการ  
         บริหารงานวจิัยและ  
         นวัตกรรม 

เชิงปริมาณ จ านวนคร้ัง คร้ัง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ กลุ่มวิจัย 
 

เชิงคุณภาพ 
จ านวนแผนพัฒนาคุณภาพ

งานวิจยั 
ฉบับ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

งบประมาณ ล้านบาท 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 
๑.๑.๒ โครงการพัฒนาระบบ    
         เทคโนโลยสีารสนเทศ 
         และการสื่อสาร เพื่อ 
         สนับสนนุการวิจัย 

เชิงปริมาณ จ านวนระบบ ระบบ - ๒ - - 1 กลุ่มวิจัย 
 

เชิงคุณภาพ 
ระดับความพงึพอใจของ

ผู้ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ค่าเฉลี่ย - >๘o >๘o >๘o >3.50 

งบประมาณ ล้านบาท - 1.2000 0.1000 0.1000 0.1000 
 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๖๐ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการวิจัย/นวัตกรรมให้สูงขึน้อย่างต่อเนื่อง 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
2556 2557 2558 2559 2560 

๑.๒.๑ โครงการอบรม 
         ความรู้การท าวิจัย 

เชิงปริมาณ จ านวนโครงการ โครงการ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ กลุ่มวิจัย 
 เชิงคุณภาพ จ านวนหัวข้อโครงการวิจัย 

ที่ได้รับการสนับสนนุจาก 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัย 
แห่งชาติและหน่วยงาน 
ภายนอก 

เร่ือง ๑๑ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

งบประมาณ ล้านบาท 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 
๑.๒.๒ โครงการเตรียมความ 
         พร้อมบุคลากรในการ  
         น าเสนอผลงานวิจัย 
         ระดับชาติ/นานาชาติ 

เชิงปริมาณ จ านวนบุคลากร คน ๑๑ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ กลุ่มวิจัย 
 

เชิงคุณภาพ 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
และเผยแพร่ในproceedings 

เร่ือง ๑๑ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

งบประมาณ ล้านบาท 2.0000 2.0000 2.0000 2.5000 2.5000 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 สร้างและแสวงหาเครือข่ายการวิจัยทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 
๑.๓.๑ โครงการส่งเสริม  
         ความร่วมมือด้าน  
         การวิจัยกับหน่วยงาน  
         ภายนอก 

เชิงปริมาณ จ านวนหน่วยงานที่สถาบันการ 
พลศึกษาลงนามบันทึกข้อตกลง 

หน่วยงาน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ กลุ่มวิจัย 

เชิงคุณภาพ จ านวนโครงการวิจัยที่ร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก 

เร่ือง - ๑ ๑ ๑ ๑ 

งบประมาณ ล้านบาท 0.3000 0.5000 0.7000 0.8000 1.0000 
 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๖๑ 
 

 

 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 

การส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ กีฬา 
และอาคารสถานท่ีแก่สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๖๒ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและสนับสนุนการใหบ้ริการทางวิชาการ กีฬา และอาคารสถานที่แก่สังคม 
เป้าประสงค์ : องค์กรที่ให้บริการทางวิชาการ กีฬา สนามกีฬา และอาคารสถานที่แก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดเชิงเป้าประสงค ์
1. จ านวนผู้รับบริการทางวิชาการ กีฬา สนามกีฬา และอาคารสถานที่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี 
2. ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการ กีฬา สนามกีฬา และอาคาร สถานที่แก่สังคม (ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50) 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ กีฬา สนามกีฬา และอาคารสถานที่ตามความต้องการของสังคม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
2556 2557 2558 2559 2560 

๑.๑.1 โครงการพลศึกษา 
         พัฒนาและบริการ 
         เพื่อเยาวชนและ      
         ประชาชน 

เชิงปริมาณ จ านวนร้อยละของ
ผู้รับบริการที่เพิ่มข้ึน

ในแต่ละป ี

ร้อยละ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 10 กองกิจการนักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 

 
เชิงคุณภาพ ระดับความพงึพอใจ 

ของผู้รับบริการ 
ค่าเฉลี่ย >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ 

งบประมาณ ล้านบาท ๑๑.๙๘๐๕ ๑๒.๐๓๖๖ ๑๒.๑๔๕๖ ๑๒.๒๐๓๖ 12.2926 
๑.๑.2 โครงการความ 
         ร่วมมือกับ 
         กรมส่งเสริมการ 
         ปกครองท้องถ่ินใน 
         การบริการชุมชน 

เชิงปริมาณ จ านวนโครงการ โครงการ ๑ ๑ ๑ ๑ 1 คณะศึกษาศาสตร์ 
ระดับวิทยาเขต 

 
เชิงคุณภาพ ระดับความพงึพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ค่าเฉลี่ย ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ >๓.๕๐ 

งบประมาณ ล้านบาท ๕.๔๘๐๐ ๖.๐๐๐๐ ๗.๐๐๐๐ ๘.๐๐๐๐ 9.0000 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒ ส่งเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการ กีฬา สนามกีฬาและอาคารสถานที่กับการเรยีนการสอนและการวิจัย 
๑.๒.๑ โครงการบูรณาการ 
         ของการให้บริการ 
         แก่สังคมกับการเรียน 
         การสอนและการวิจัย 

เชิงปริมาณ จ านวนโครงการ/ 
เร่ืองที่มีการบูรณาการ 

โครงการ/
เร่ือง 

๓๔ ๓๔ ๕๑ ๕๑ ๕๑ คณะวิชาระดับวทิยาเขต 
 

เชิงคุณภาพ ร้อยละของจ านวน
โครงการที่มี 

การบูรณาการ 

ร้อยละ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

งบประมาณ ล้านบาท ๑.๗๐๐๐ ๑.๗๐๐๐ ๒.๕๕๐๐ ๒.๕๕๐๐ ๑.๕๐๐๐ 



 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๖๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 

การส่งเสริมและสนับสนุนการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้าน
และกีฬาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๖๔ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสง่เสริมและสนับสนุนการทะนบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยอย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัดเชิงเป้าประสงค ์
๑. ผลการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย (ไม่น้อยกว่า 85 กิจกรรม)   
๒. ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย (ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๐) 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมการละเล่น พ้ืนบ้านและกีฬาไทย ให้มีการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
2556 2557 2558 2559 2560 

๑.1.๑ โครงการอนุรักษ์          
         สืบสานศิลปวฒันธรรม 

เชิงปริมาณ จ านวนกิจกรรม กิจกรรม ๑,๐๒๐ ๑,๐๒๐ ๑,๐๒๐ ๑,๐๒๐ 150 กองกิจการนักศึกษา 
และกิจการพิเศษ 

 
เชิงคุณภาพ ระดับความพงึพอใจ 

ของผู้เข้าร่วม 
ค่าเฉลี่ย >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ 

งบประมาณ ล้านบาท ๒.๕๕๐๐ ๒.๕๕๐๐ ๒.๕๕๐๐ ๒.๕๕๐๐ 2.5500 
๑.1.2 โครงการส่งเสริม 
         การละเล่นพืน้บา้น  
         และการแข่งขัน 
         กีฬาไทย           

เชิงปริมาณ จ านวนกิจกรรม กิจกรรม - ๑๗ ๑๗ ๑๗ 85 กองกิจการนักศึกษาและ 
กิจการพิเศษ เชิงคุณภาพ ระดับความพงึพอใจ 

ของผู้เข้าร่วม 
ค่าเฉลี่ย - >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ 

งบประมาณ ล้านบาท - ๐.๕๑๐๐ ๐.๕๑๐๐ ๐.๕๑๐๐ ๓.๐๐๐๐ 
 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๖๕ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑.2 เผยแพร่และแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
2556 2557 2558 2559 2560 

๑.2.๑ โครงการเผยแพร่และ   
         แลกเปลี่ยน   
         ศิลปวัฒนธรรม   
         การละเล่นพืน้บา้น 
         และกีฬาไทย 4 ภาค 

เชิงปริมาณ จ านวนกิจกรรม กิจกรรม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 85 กองกิจการนักศึกษาและ 
กิจการพิเศษ เชิงคุณภาพ ระดับความพงึพอใจ 

ของผู้เข้าร่วม 
ค่าเฉลี่ย >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ 

งบประมาณ ล้านบาท ๔.๒๘๕๐ ๔.๒๘๕๐ ๔.๒๘๕๐ ๔.๒๘๕๐ ๔.๒๘๕๐ 

๑.2.๒ โครงการเผยแพร่ 
         หลักสูตรมาตรฐาน 
         ศิลปะมวยไทย                 
         ๙ ขั้นสู่สากล 

เชิงปริมาณ จ านวนกิจกรรม กิจกรรม ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ศูนย์ส่งเสริมและเผยแพร่ 
ศิลปะมวยไทย เชิงคุณภาพ ระดับความพงึพอใจ 

ของผู้เข้าร่วม 
ค่าเฉลี่ย >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ 

งบประมาณ ล้านบาท ๑.๗๐๐๐ ๑.๗๐๐๐ ๑.๗๐๐๐ ๑.๗๐๐๐ ๑.๗๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๖๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๖๗ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ : สถาบันการพลศึกษามีระบบการบรหิารจัดการที่ดีและมีประสทิธิภาพ 
ตัวชี้วัดเชิงเป้าประสงค ์
๑. ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัดและได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา                                        
2. ผลการประเมินการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในระดับดี 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
2556 2557 2558 2559 2560 

๑.๑.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ 
         ผู้บริหารสถาบันการ 
         พลศึกษา 

เชิงปริมาณ จ านวนผูบ้ริหารที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 

คน - ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ กลุ่มการเจ้าหน้าที่/ 
กลุ่มพัฒนาบุคลากร 

 เชิงคุณภาพ ระดับผลการประเมินการ
บริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร 

ค่าเฉลี่ย - >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ 

งบประมาณ ล้านบาท - ๕.๘๐๐๐ ๕.๘๐๐๐ ๖.๐๐๐๐ ๖.๐๐๐๐ 
๑.๑.๒ โครงการพัฒนาทักษะ 
         การบริหารงานขัน้สูง 

เชิงปริมาณ จ านวนโครงการ โครงการ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ กลุ่มการเจ้าหน้าที่/ 
กลุ่มพัฒนาบุคลากร 

 
เชิงคุณภาพ ระดับผลการประเมินการ

บริหารงานของผูบ้ริหาร 
ค่าเฉลี่ย >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ 

งบประมาณ ล้านบาท ๑.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ 
 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๖๘ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลตุามเป้าหมายของสถาบันการพลศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
2556 2557 2558 2559 2560 

๑.๒.๑ โครงการทบทวน 
         โครงสร้างและระบบการ 
         บริหารงานของสถาบนั 
         การพลศึกษา 

เชิงปริมาณ จ านวนโครงการ โครงการ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
เชิงคุณภาพ ระดับความพงึพอใจของ

บุคลากรที่มีต่อระบบการ
บริหารงานของสถาบนั

การพลศึกษา 

ค่าเฉลี่ย >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ 

งบประมาณ ล้านบาท ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ 

๑.๒.๒ โครงการจัดท าและ 
         พัฒนาข้อกฎหมายที่ 
         เก่ียวข้องกับระบบ 
         บริหารการจัดการของ      
         สถาบนัการพลศึกษา 

เชิงปริมาณ จ านวนเร่ือง เร่ือง ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ กลุ่มนิติกร 
 เชิงคุณภาพ ระดับความพงึพอใจของ

บุคลากรที่มีต่อระบบการ
บริหารงานของสถาบนั

การพลศึกษา 

ค่าเฉลี่ย >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ 

งบประมาณ ล้านบาท ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๖๙ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
2556 2557 2558 2559 2560 

๑.๒.๓ โครงการการประชุม   
         ราชการประจ าปี“สาน 
         ประสบการณ์สู่การ 
         พัฒนาสถาบัน 
         การพลศึกษา” 

เชิงปริมาณ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน ๔๐๐ ๔๐๐ ๔๐๐ ๔๐๐ ๔๐๐ กลุ่มการเจ้าหน้าที ่
 เชิงคุณภาพ ระดับความพงึพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ค่าเฉลี่ย >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ 

งบประมาณ ล้านบาท ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ 1.0000 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๓ พัฒนาระบบบรหิารทรัพยากรและงบประมาณให้มีประสทิธิภาพ 
๑.๓.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ   
         บุคลากรสายผู้สอน 
 

เชิงปริมาณ ร้อยละของบุคลากรสาย
ผู้สอนทีไ่ด้รับการพฒันา 

ร้อยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ กลุ่มพัฒนาบุคลากร 
 

เชิงคุณภาพ ระดับความพงึพอใจต่อ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายผู้สอน 

ค่าเฉลี่ย >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ 

งบประมาณ ล้านบาท ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ 
๑.๓.๒ โครงการพัฒนาศักยภาพ  
         บุคลากรสายสนับสนุน 
 

เชิงปริมาณ ร้อยละของบุคลากร 
สายสนับสนนุที่ได้รับ 

การพัฒนา 

ร้อยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ กลุ่มการเจ้าหน้าที่/       
กลุ่มพัฒนาบุคลากร 

เชิงคุณภาพ ระดับความพงึพอใจต่อ
การปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายสนับสนุน 

ค่าเฉลี่ย >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ 

งบประมาณ ล้านบาท ๑.๒๐๐๐ ๑.๒๐๐๐ ๑.๒๐๐๐ ๑.๒๐๐๐ ๑.๒๐๐๐ 
 

 

 



 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๗๐ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
2556 2557 2558 2559 2560 

๑.๓.๓ โครงการพัฒนาอาจารย์    
         (การให้ทุนการศึกษาต่อ) 

เชิงปริมาณ จ านวนบุคลากรที่ได้รบั
การพัฒนาศักยภาพ 

คน ๒๐ ๒๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ กลุ่มพัฒนาบุคลากร 

เชิงคุณภาพ ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับทนุการศึกษา 

มีศักยภาพและ 
คุณวุฒิที่สูงขึน้ 

ร้อยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

งบประมาณ ล้านบาท ๒.๕๖๐๐ ๒.๕๖๐๐ ๕.๑๒๐๐ ๕.๑๒๐๐ 7.5706 
๑.๓.๔ โครงการอบรมเชิง 
         ปฏิบัติการการพฒันา 
         ศักยภาพและ  
         สมรรถภาพบุคลากร  
         สายงานสนบัสนนุ   
         ในหน่วยงานส่วนกลาง  
         สถาบนัการพลศึกษา 

เชิงปริมาณ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน ๑๕๐ ๑๕๐ ๑๕๐ ๑๕๐ ๑๕๐ กลุ่มการเจ้าหน้าที ่
 เชิงคุณภาพ ระดับความพงึพอใจต่อ

การปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน

ส่วนกลาง 

ค่าเฉลี่ย >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ 

งบประมาณ ล้านบาท ๐.๖๐๐๐ ๐.๖๐๐๐ ๐.๖๐๐๐ ๐.๖๐๐๐ ๐.๖๐๐๐ 

๑.๓.๕ โครงการพัฒนาดา้น 
         กายภาพและ     
         สิ่งแวดล้อม 

เชิงปริมาณ จ านวนหน่วยงาน หน่วยงาน ๒๘ ๒๘ ๒๘ ๒๘ 30 ฝ่ายบริหาร 
เชิงคุณภาพ ระดับความพงึพอใจของ

บุคลากรและผู้ใช้บริการ 
ค่าเฉลี่ย >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ 

งบประมาณ ล้านบาท ๒๘.๐๐๐๐ ๒๘.๐๐๐๐ ๒๘.๐๐๐๐ ๒๘.๐๐๐๐ ๒๘.๐๐๐๐ 
๑.๓.๖ โครงการจัดท าแผนเพิ่ม   
         ประสิทธิภาพการบริหาร 
         จัดการทรัพยากร 

เชิงปริมาณ จ านวนแผนงาน แผน ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ฝ่ายบริหาร 
 เชิงคุณภาพ ร้อยละของการบรรลุ

เป้าหมายตามแผน 
ร้อยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

งบประมาณ ล้านบาท ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ 
 



 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๗๑ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
2556 2557 2558 2559 2560 

๑.๓.๗ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
         บุคลากรสถาบันการ 
         พลศึกษา            
 

เชิงปริมาณ จ านวนบุคลากร 
ที่ได้รับการยกย่อง 

เชิดชูเกียรติ 

คน - - ๔ ๔ ๔ ฝ่ายบริหาร 

เชิงคุณภาพ ระดับความพงึพอใจ
ของผู้เข้าร่วมงาน 

ค่าเฉลี่ย - - >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ 

งบประมาณ ล้านบาท - - ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ 
๑.๓.๘ โครงการอบรมสัมมนา         
         บุคลากรเพื่อเพิ่ม     
         ประสิทธิภาพการบริหารด้าน     
         การเงินและงบประมาณ 

เชิงปริมาณ จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

โครงการ/
กิจกรรม 

- 2 2 2 2 - กองนโยบายและแผน 
- กลุ่มการเงินและบัญช ี
 เชิงคุณภาพ ร้อยละของการ

เบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามแผน 

การใช้จ่าย 
งบประมาณประจ าป ี

ร้อยละ - 95 95 95 95 

งบประมาณ ล้านบาท - 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันสมัยสามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการและการตดัสินใจ 
๑.๔.๑ โครงการพัฒนาระบบ  
         เทคโนโลยสีารสนเทศและ 
         การสื่อสาร 

เชิงปริมาณ จ านวนระบบ ระบบ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 
เชิงคุณภาพ ระดับความพงึพอใจ

ของผู้ใช้ระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ

และการตัดสนิใจ 

ค่าเฉลี่ย >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ 

งบประมาณ ล้านบาท ๘๓.๐๐๐๐ ๔๐.๐๐๐๐ ๔๐.๐๐๐๐ ๔๐.๐๐๐๐ ๔๐.๐๐๐๐ 
 



 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๗๒ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๕ พัฒนาระบบการจดัการความรู้สู่การปฏิบัติและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
2556 2557 2558 2559 2560 

๑.๕.๑ โครงการจัดการความรู้เพื่อ 
         น าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

เชิงปริมาณ จ านวนองค์ความรู ้ เร่ือง ๒๘ ๒๘ ๒๘ ๒๘ ๒๘ กองส่งเสริมวิชาการ/ 
คณะวิชาระดับสถาบนั 

การพลศึกษา 
 

เชิงคุณภาพ ระดับความพงึพอใจ
ของบุคลากรภายใน 
และภายนอกองค์กร 

ค่าเฉลี่ย >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ 

งบประมาณ ล้านบาท ๒.๓๐๐๐ ๒.๓๐๐๐ ๒.๓๐๐๐ ๒.๓๐๐๐ ๒.๓๐๐๐ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๖ ส่งเสริมการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ 
๑.๖.๑ โครงการประชาสัมพนัธ์ 
         เผยแพร่ผลงานของ 
         สถาบนัการพลศึกษา 

เชิงปริมาณ จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

โครงการ/
กิจกรรม 

๒ ๒ ๒ ๒ 2 ฝ่ายบริหาร 

เชิงคุณภาพ ระดับความพงึพอใจ
ของผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสีย 

ค่าเฉลี่ย ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ >๓.๕๐ 

งบประมาณ ล้านบาท ๕.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๗ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
๑.๗.๑ โครงการพัฒนาระบบและ 
         กลไกการบริหารงานที ่
         สอดคล้องกับการประกนั 
         คุณภาพการศึกษาตาม 
         เกณฑ์ สมศ. และก.พ.ร. 

เชิงปริมาณ จ านวนกิจกรรม กิจกรรม ๖ ๖ ๖ ๖ 6 ฝ่ายวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 
เชิงคุณภาพ ระดับความพงึพอใจ

ของบุคลากรที่มีต่อ
ระบบการบริหารงาน

ของสถาบัน 
การพลศึกษา 

ค่าเฉลี่ย >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ 

งบประมาณ ล้านบาท ๐.๙๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ ๑๐.๐๐๐๐ 10.0000 
 



 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๗๓ 
 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๗ 

การส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและกีฬา 

กับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๗๔ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสง่เสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและกีฬากับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
เป้าประสงค์ : ความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา พลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ การละเล่นพื้นบ้าน กีฬาไทยและกีฬา พ้ืนเมืองในกลุ่ม      
                 ประชาคมอาเซียน 
ตัวชี้วัดเชิงเป้าประสงค์ : จ านวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือด้านการศึกษา พลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ การละเล่นพื้นบ้าน กีฬาไทย 
                              และกีฬาพื้นเมืองกับหน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน (30 โครงการ/กิจกรรม) 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรส าหรับประชาคมอาเซียน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
2556 2557 2558 2559 2560 

1.1.1 โครงการพัฒนาดา้นภาษา 
         ส าหรับนักเรียน นักศึกษา     
         และบุคลากร 

เชิงปริมาณ จ านวนโครงการ/กิจกรรม โครงการ/
กิจกรรม 

3 3 3 3 30 วิทยาเขตและ 
โรงเรียนกีฬา 

 เชิงคุณภาพ ระดับความพงึพอใจของ 
ผู้เข้าร่วมโครง 

ค่าเฉลี่ย >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ 

งบประมาณ ล้านบาท     3.0000 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑.2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยด้านการศึกษา พลศึกษา กีฬานันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา   
                                         วิทยาศาสตร์สุขภาพ การละเล่นพื้นบ้าน กีฬาไทยและกฬีาพื้นเมืองในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
๑.2.๑ โครงการแลกเปลี่ยน 
         นักเรียนนักศึกษาและ 
         บุคลากรในกลุ่มประชาคม 
         อาเซียน 
 

เชิงปริมาณ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา
และบุคลากรในกลุ่มประชาคม

อาเซียน 

คน ๓๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 60 ฝ่ายโรงเรียนกีฬา 

เชิงคุณภาพ ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ค่าเฉลี่ย >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ 

งบประมาณ ล้านบาท ๐.๗๕๐๐ ๐.๗๕๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๑.๒๕๐๐ 1.5000 
 

 



 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๗๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
2556 2557 2558 2559 2560 

๑.2.๒ โครงการแลกเปลี่ยน    
         ด้านวชิาการ การวิจยั  
         ด้านพลศึกษา กีฬา   
         นันทนาการ   
         วิทยาศาสตร์การกีฬา  
         วิทยาศาสตร์สุขภาพ    
         การละเล่นพืน้บา้น 
         กีฬาไทยและ 
         กีฬาพื้นเมือง 

เชิงปริมาณ จ านวนโครงการ โครงการ ๒ ๒ ๒ ๒ 2 วิทยาเขตและ 
โรงเรียนกีฬา 

 
เชิงคุณภาพ ระดับความพงึพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ค่าเฉลี่ย >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ 

งบประมาณ ล้านบาท ๐.๕๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ ๐.๗๕๐๐ ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑.3 ส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกันด้านการศึกษา  พลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ การละเล่นพื้นบ้าน  
                                          กีฬาไทยและกีฬาพื้นเมืองในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
๑.3.๑ โครงการเข้าร่วมและ  
         จัดการแข่งขันกีฬา  
         โรงเรียนกีฬานานาชาติ  
         แห่งประชาคมอาเซียน 

เชิงปริมาณ จ านวนประเทศ ประเทศ ๔ ๕ ๖ ๖ ๖ ฝ่ายโรงเรียนกีฬา 
 เชิงคุณภาพ ระดับความพงึพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ค่าเฉลี่ย >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ 

งบประมาณ ล้านบาท ๒.๕๐๐๐ ๒.๕๐๐๐ ๓.๐๐๐๐ ๓.๕๐๐๐ 4.0๐๐๐ 
๑.3.๒ โครงการแข่งขันกีฬา  
         สถาบนัการพลศึกษา  
         แห่งประชาคม   
         อาเซียน (อุดมศึกษา) 

เชิงปริมาณ จ านวนประเทศ ประเทศ - - ๔ ๕ ๕ ส านักกีฬา 
 เชิงคุณภาพ ระดับความพงึพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ค่าเฉลี่ย - - >๓.๕๐ >๓.๕๐ >๓.๕๐ 

งบประมาณ ล้านบาท - - ๓.๐๐๐๐ ๓.๕๐๐๐ 4.0๐๐๐ 

 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๗๖ 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๗๗ 

 

ภาคผนวก ก ตารางสรุปผลการทบทวนยุทธศาสตร์ และเปรียบเทียบปีงบประมาณพ.ศ.2559 และ พ.ศ.2560 
 

ล าดับที ่ ก่อนปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2559)  หลังปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2560) หมายเหตุ 
1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาทางด้าน
การศึกษา พลศึกษา กีฬา นนัทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อให้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาที่พงึประสงคข์องสังคม  

 
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษา
ทางดา้นการศึกษา พลศึกษา กฬีา นนัทนาการ วิทยาศาสตร์
การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อให้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ที่พึงประสงค์ของสังคม 

 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
ผู้มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรม 
จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 

 
ผู้มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาส าเร็จการศึกษา ขั้นพื้นฐาน   
มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 

 

ตัวชี้วัดเชิงเป้าประสงค ์
๑. จ านวนผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง  
    การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับโรงเรียนกีฬา 
2. จ านวนผู้เรียนที่ผา่นเกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน   
    (O-NET) 
3. จ านวนผู้เรียนที่ผา่นเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม 

 
1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานจบการศึกษาตาม    
    มาตรฐานหลักสูตร (ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าศึกษาต่อใน  
    ระดับอุดมศึกษา (ร้อยละ 95) 
3. ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและ  
    ค่านิยมที่พงึประสงค์อยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 98) 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ 
พัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
โครงการ/กิจกรรม 
๑.๑.๑ โครงการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
๑.๑.๒ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พงึประสงค์ 
๑.๑.๓ โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

 
พัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
 
๑.๑.๑ โครงการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา          
         ขั้นพื้นฐาน  
๑.๑.๒ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที ่
         พึงประสงค์ 

 
 
 
 
ยุบ โครงการจัดการศึกษาเพื่อพฒันา
กีฬาสู่ความเปน็เลิศ 
 
 

 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๗๘ 

 

ก่อนปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2559) หลังปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2560) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๑.๑.๑ โครงการจัด 
การศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

เชิงปริมาณ จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

คน 1,680 ๑.๑.๑ โครงการจัด 
การศึกษาตาม 
หลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส าหรับโรงเรียนกีฬา 

เชิงปริมาณ จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาตาม

หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส าหรับโรงเรียนกีฬา 

คน 578 ฝ่ายโรงเรียนกีฬา 

เชิงคุณภาพ ร้อยละของ
นักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การจัด 
การศึกษา 

ร้อยละ 100 เชิงคุณภาพ ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาตาม

หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส าหรับโรงเรียนกีฬา 

ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 

ร้อยละ 95 

งบประมาณ ล้านบาท 2.6000 งบประมาณ ล้านบาท 2.6000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๗๙ 

 

ก่อนปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2559) หลังปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2560) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๑.๑.๒ โครงการพัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรม      
และคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค ์

เชิงปริมาณ จ านวน
โครงการ 

โครงการ ๑๓ ๑.๑.๒ โครงการ 
พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและ 
ค่านิยมที่พงึประสงค ์

เชิงปริมาณ ร้อยละของผู้เรียนที่  
เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมและค่านิยม 
ที่พึงประสงค ์

ร้อยละ 100 ฝ่ายโรงเรียนกีฬา 

เชิงคุณภาพ ระดับความ 
พึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

ค่าเฉลี่ย >๓.๕๐ เชิงคุณภาพ ร้อยละของผู้เรียนมีผล
การประเมินคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยม 
ที่พึงประสงค์อยู่ใน

ระดับดีมาก 

ร้อยละ 98 

งบประมาณ ล้านบาท 0.5200 งบประมาณ ล้านบาท 0.5200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๘๐ 

 

ล าดับที ่ ก่อนปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2559)  หลังปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2560) หมายเหตุ 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 

ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับโรงเรียนกีฬา
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
โครงการ/กิจกรรม 
๑.๒.๑ โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการหลักสูตร  
         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สาระกีฬาเพื่อความ  
         เป็นเลิศ) ส าหรับโรงเรียนกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
๑.๒.๒ โครงการประเมินผลการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา             
         ขั้นพื้นฐาน ส าหรับโรงเรียนกีฬา 

 
ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับ
โรงเรียนกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
1.2.1 โครงการปรับปรุงหลักสตูรกลุ่มสาระการเรียนรู ้
         สุขศึกษาและพลศึกษา (สาระกีฬาเพื่อความ 
         เป็นเลิศ) ส าหรับโรงเรียนกีฬา 
๑.2.๒ โครงการประเมินผลการใช้หลักสูตรแกนกลาง 
         การศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับโรงเรียนกีฬา 

 

 

ก่อนปรบัปรุง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559) หลังปรับปรุง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๑.๒.๑ โครงการปรับปรุง      
หลักเกณฑแ์ละวธิีการ
บริหารจัดการหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
สุขศึกษาและพลศึกษา 
(สาระกีฬาเพื่อความเป็น
เลิศ) ส าหรับ      
โรงเรียนกีฬาเพื่อพัฒนา
คุณภาพนักเรียน 

เชิงปริมาณ จ านวนโครงการ โครงการ 1 1.2.1 โครงการ 
ปรับปรุงหลักสูตร
กลุ่มสาระการ     
เรียนรู้สุขศกึษาและ 
พลศึกษา (สาระ
กีฬาเพื่อความเปน็
เลิศ) ส าหรับ
โรงเรียนกีฬา 

เชิงปริมาณ จ านวน
หลักสูตร 

(วิชา) ท่ีได้รับ
การปรับปรงุ 

28 หลักสูตร ฝ่ายโรงเรียนกีฬา 
จ านวนหลักสูตร 
(วิชา) ท่ีได้รับ
การปรับปรงุ 

หลักสูตร    
(มี 36 ชนิด
กีฬาและ 8 
กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

20 

เชิงคุณภาพ ระดับความ       
พึงพอใจของ

นักเรียนและคร ู

ค่าเฉลี่ย >๓.๕๐ เชิงคุณภาพ จ านวน
หลักสูตร 

ที่ผ่านความ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

28 หลักสูตร 

งบประมาณ ล้านบาท 0.6400 งบประมาณ ล้านบาท 0.6400 
 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๘๑ 

 

 

ล าดับที ่ ก่อนปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2559) หลังปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2560) หมายเหตุ 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๓ 

พัฒนาครูให้สามารถปฏิบัติการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โครงการ/กิจกรรม 
๑.๓.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพครู 

 
พัฒนาครูให้สามารถปฏิบัติการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1.3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพครู 

 

 

ก่อนปรบัปรุง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559) หลังปรับปรุง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.3.1 โครงการพัฒนา   
ศักยภาพครู 

เชิงปริมาณ จ านวนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

กลุ่มสาระ 8 1.3.1 โครงการ
พัฒนาศักยภาพครู 

เชิงปริมาณ จ านวนครูที่   
เข้าร่วมการ

อบรม 

คน 88 ฝ่ายโรงเรียนกีฬา 

เชิงคุณภาพ ระดับความพงึ
พอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการสอน  

ของครู 

ค่าเฉลี่ย >๓.๕๐ เชิงคุณภาพ ร้อยละของครู  
ที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 

ร้อยละ 85 

งบประมาณ ล้านบาท 0.8260  งบประมาณ ล้านบาท 0.8260 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๘๒ 

 

 

ล าดับที ่ ก่อนปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2559) หลังปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2560) หมายเหตุ 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๔ 

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนและผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
โครงการ/กิจกรรม 
๑.๔.๑ โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาส าหรับการ  
         จัดการเรียนรู ้
๑.๔.๒ โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและประมวลผลโรงเรียนกีฬา 
๑.๔.๓ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับชาติ 
๑.๔.๔ โครงการพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูประบบออนไลน์ 
๑.๔.๕ โครงการพัฒนาคุณภาพครูในการใช้สื่อออนไลน์ในการเรียน 
         การสอน 
๑.๔.๖ โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ   

 
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของ
ผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษา 
 
1.4.1 โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง 
         การศึกษาส าหรับการจัดการเรียนรู้ 
๑.๔.2 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับชาติ 
1.4.3 โครงการพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูประบบออนไลน์ 
1.4.4 โครงการพัฒนาคุณภาพครูในการใช้สื่อออนไลน์ 
1.4.5 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มี      
         ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
ยุบ โครงการพัฒนาระบบงาน
ทะเบียนและประมวลผลโรงเรียนกีฬา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๘๓ 

 

 

ล าดับที ่ ก่อนปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2559)  หลังปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2560) หมายเหตุ 
 เป้าประสงค์ที่ 2 

บัณฑิตทางดา้นพลศึกษา กีฬา นันทนาการวทิยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง มีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา รวมทั้งคุณลักษณะที่พงึประสงค์ตรงตาม
ความต้องการของสังคมและสอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
สถาบนัการพลศึกษา   

 
บัณฑิตทางดา้นพลศึกษา กีฬา นันทนาการวทิยาศาสตร์
การกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง     
มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา 
รวมทั้งคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคต์รงตามความต้องการ
ของสังคมและสอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
สถาบนัการพลศึกษา 

 

ตัวชี้วัดเชิงเป้าประสงค์  
๑. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามหลักสูตร 
๒. ร้อยละของบัณฑิตมีงานท าภายใน ๑ ป ี
๓. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ 
    มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 
๔. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีต่อคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
    และเอกลักษณ์ของสถาบันการพลศึกษา 
 

 
๑. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา             
    จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร (ร้อยละ 95) 
๒. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
    มีงานท าภายใน 1 ปี (ร้อยละ 80) 
๓. ผลการประเมินระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต       
    ที่มีต่อคุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ    
    ระดับอุดมศึกษา (ค่าเฉลี่ยไมน่้อยกว่า ๓.๕0)  
๔. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีต่อคุณภาพ  
    บัณฑิตตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถาบัน 
    การพลศึกษา (ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕0) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๘๔ 

 

 

ล าดับที ่ ก่อนปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2559) หลังปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2560) หมายเหตุ 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 

พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอดุมศึกษา
รวมทั้งคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคต์รงตามความต้องการของสังคมและ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถาบนัการพลศึกษา 
โครงการ/กิจกรรม 
๒.๑.๑ โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของสถาบนัการพลศึกษา 
๒.๑.๒ โครงการพัฒนานักศึกษาตามเอกลักษณ์ของสถาบนัการพลศึกษา  
๒.๑.๓ โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา 
๒.๑.๔ โครงการการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะ 
         บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาและอัตลักษณ์ 
๒.๑.๕ โครงการมหกรรมแข่งขันทักษะวชิาชีพและน าเสนอผลงานวชิาการ 

 
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตาม
ความต้องการของสังคมและสอดคล้องกับอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของสถาบันการพลศกึษา 
๒.๑.๑ โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของสถาบนั   
         การพลศึกษา 
๒.๑.๒ โครงการพัฒนานักศึกษาตามเอกลักษณ์ของสถาบนั   
         การพลศึกษา  
2.1.3 โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ 
         ระดับอุดมศึกษา 
2.1.4 โครงการติดตามคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน 
         คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
2.1.5 โครงการประกวดนวัตกรรมงานสร้างสรรค์และการ    
         แข่งขันทักษะวิชาชีพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๘๕ 

 

ก่อนปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2559) หลังปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2560) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒.๑.๑ โครงการพัฒนา     
นักศึกษาตาม 
อัตลักษณ์ของสถาบัน 
การพลศึกษา 

เชิงปริมาณ จ านวนโครงการ
พัฒนานักศึกษา 
ตามอัตลักษณ ์

โครงการ 51 ๒.๑.๑ โครงการ
พัฒนานักศึกษาตาม     
อัตลักษณ์ของ
สถาบนัการพลศึกษา 

เชิงปริมาณ ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รบั
การพัฒนาตาม 

อัตลักษณ์ 

ร้อยละ 100 วิทยาเขต 
- คณะวิชา 
- ฝ่ายวชิาการ 
- ฝ่ายกิจการ     
  นักศึกษา เชิงคุณภาพ การบรรลุ

เป้าหมายตาม 
ตัวบ่งชี ้

ของโครงการ 

ร้อยละ 95 เชิงคุณภาพ ระดับความ       
พึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อ

คุณภาพบัณฑติ
ตามอัตลักษณ ์

ค่าเฉลี่ย >๓.๕0 

งบประมาณ ล้านบาท 8.7895 งบประมาณ ล้านบาท 8.7895 
๒.๑.๒ โครงการพัฒนา     
นักศึกษาตาม
เอกลักษณ์ของสถาบัน 
การพลศึกษา  
 

เชิงปริมาณ จ านวนโครงการ
พัฒนานักศึกษา 
ตามเอกลักษณ์ 

โครงการ 51 ๒.๑.๒ โครงการ
พัฒนานักศึกษาตาม 
เอกลักษณ์ของ 
สถาบนัการพลศึกษา  
 

เชิงปริมาณ ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รบั
การพัฒนาตาม

เอกลักษณ์ 

ร้อยละ 100 วิทยาเขต 
- ฝ่ายกิจการ     
  นักศึกษา 
- ฝ่ายวชิาการ 
- ฝ่ายวิจัยและ  
  ประกันคุณภาพ  
  การศึกษา 

เชิงคุณภาพ การบรรลุ
เป้าหมายตาม 

ตัวบ่งชี ้
ของโครงการ 

ร้อยละ 95 เชิงคุณภาพ ระดับความ        
พึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อ

คุณภาพบัณฑติ
ตามเอกลักษณ์ 

ค่าเฉลี่ย >๓.๕0  

งบประมาณ ล้านบาท 3.6672 งบประมาณ ล้านบาท 3.6672 
 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๘๖ 

 

ก่อนปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2559) หลังปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2560) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2.1.3 โครงการพัฒนา     
นักศึกษาตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิ     
ระดับอุดมศึกษา 

เชิงปริมาณ จ านวนโครงการ 
พัฒนานักศึกษา 

ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

โครงการ 51 2.1.3 โครงการ
พัฒนานักศึกษา 
ตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

เชิงปริมาณ ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รบั

การพัฒนา 
ตามกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

ร้อยละ 100 วิทยาเขต 
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา,กิจการ
พิเศษ,วิชาการ,
ฝ่ายวิจัยและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา เชิงคุณภาพ การบรรลุ

เป้าหมายตาม 
ตัวบ่งชี้ของ
โครงการ 

ร้อยละ 95 เชิงคุณภาพ ระดับความ      
พึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อ

คุณภาพบัณฑติ
ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

ค่าเฉลี่ย >๓.๕0 

งบประมาณ ล้านบาท 7.3344 งบประมาณ ล้านบาท 7.3344 
๒.๑.๔ โครงการส ารวจ        
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อ
คุณลักษณะบัณฑิตตาม     
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ     
ระดับอุดมศึกษา     
และอัตลักษณ ์

เชิงปริมาณ จ านวนผู้ใช ้
บัณฑิตทีท่ า 

การประเมินฯ 

ร้อยละ 35 2.1.4 โครงการ
ติดตามคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษา 

เชิงปริมาณ ร้อยละของ
บัณฑิตที่ตอบ
แบบส ารวจ 

ร้อยละ 70 คณะวิชาระดับ
สถาบนัการ 

พลศึกษาและ
ระดับวิทยาเขต เชิงคุณภาพ ระดับความ 

พึงพอใจ 
ที่มีต่อบัณฑิต 

ค่าเฉลี่ย ≥๔.๐๐ เชิงคุณภาพ ร้อยละของ
บัณฑิตได้งานท า 
ภายใน 1 ปี หลัง
ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 95 

งบประมาณ ล้านบาท 2.1185 งบประมาณ ล้านบาท 2.2244 
 
 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๘๗ 

 

ล าดับที ่ ก่อนปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2559) หลังปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2560) หมายเหตุ 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2.2  

พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษาและ
วิชาชีพ 
โครงการ/กิจกรรม 
๒.๒.๑ สร้างหลักสูตรใหม่/หลักสูตรนานาชาต ิ
๒.๒.๒ เปิดสอนหลักสูตรบัณฑติศึกษา(หลักสูตรใหม่) 
๒.๒.๓ ปรับปรุงหลักสูตร(ปริญญาตรี) 
๒.๒.๔ โครงการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

 
พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพ 
 
๒.๒.๑ สร้างหลักสูตรใหม่/หลักสูตรนานาชาต ิ
๒.๒.๒ เปิดสอนหลักสูตรบัณฑติศึกษา(หลักสูตรใหม่) 
๒.๒.๓ ปรับปรุงหลักสูตร(ปริญญาตรี) 
 

 
 
 
 

ยุบ โครงการจัดการศึกษาแบบ 
สหกิจศึกษา 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๓ 
พัฒนาอาจารย์ให้สามารถปฏิบตัิการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โครงการ/กิจกรรม 
๒.๓.๑ โครงการพัฒนาครูมืออาชีพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอน 
๒.๓.๒ โครงการพัฒนาครูมืออาชีพด้านเทคนิคการสอนการวัดและ 
         ประเมินผล 
๒.๓.๓ โครงการผลิตบทความวชิาการต าราหรือหนังสือเพื่อการรับรอง 
         คุณภาพ 

 
พัฒนาอาจารย์ให้สามารถปฏิบตัิการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒.๓.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย ์
๒.๓.2 โครงการผลิตบทความวชิาการต าราหรือหนังสือ   

 
 
 

รวม โครงการพัฒนาครูมืออาชพี
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการ
สอน และโครงการพัฒนาครูมือ
อาชีพด้านเทคนิคการสอนการวดั
และประเมินผล เปน็โครงการ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๘๘ 

 

ก่อนปรับปรุง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559) หลังปรับปรุง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560) 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถปฏบิัติการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2.3.1 โครงการ     
พัฒนาครูมืออาชีพ
ด้านนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีการสอน 

เชิงปริมาณ จ านวนโครงการ โครงการ - ๒.๓.๑ โครงการพัฒนา 
ศักยภาพอาจารย ์

เชิงปริมาณ 
 

จ านวนโครงการ
พัฒนาศักยภาพ

อาจารย ์

โครงการ 17 ฝ่ายวิชาการระดับ
วิทยาเขต ร่วมกับ
คณะวิชา 

เชิงคุณภาพ การบรรลุ
เป้าหมายตาม
ตัวบ่งช้ีของ
โครงการ 

ร้อยละ - เชิงคุณภาพ ร้อยละของโครงการ
พัฒนาศักยภาพ

อาจารย์ที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค ์

ร้อยละ 90 

งบประมาณ ล้านบาท 0.6560 งบประมาณ ล้านบาท 1.3793 
2.3.2 โครงการ      
พัฒนาครูมืออาชีพ
ด้านเทคนิคการสอน
การวัดและประเมินผล 

เชิงปริมาณ จ านวนโครงการ โครงการ 17  
เชิงคุณภาพ ระดับความ 

พึงพอใจต่อ
พฤติกรรมการ

สอนของ
อาจารย ์

ค่าเฉลี่ย >๓.๕0 

งบประมาณ ล้านบาท 0.7233 
 

ล าดับที ่ ก่อนปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2559) หลังปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2560) หมายเหตุ 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 

จัดหาและพฒันานวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษาที่ทนัสมัยและเพียงพอ 
โครงการ/กิจกรรม 
๒.๔.๑ จัดหาสื่อโสตทัศนูปกรณเ์พื่อการเรียนการสอน 
๒.๔.๒ พัฒนาห้องปฏิบัติการทีม่ีความทันสมัย 
๒.๔.๓ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ทนัสมัย(ต ารา/หนังสือ) 

 
จัดหาและพฒันาสิ่งสนบัสนนุการจัดการเรียนการสอน 
 
๒.๔.๑ จัดหาสื่อโสตทัศนูปกรณเ์พื่อการเรียนการสอน 
๒.๔.๒ พัฒนาห้องปฏิบัติการทีม่ีความทันสมัย 
๒.๔.๓ จัดหาต ารา/หนังสือเพื่อสนับสนนุแหล่งเรียนรู้ 

 

 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๘๙ 

 

ล าดับที ่ ก่อนปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2559)  หลังปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2560) หมายเหตุ 
2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
 
การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศ 

 

เป้าประสงค ์
นักเรียนและนักศึกษามีศักยภาพในการแข่งขันกีฬาระดบัชาติและนานาชาติ 

 
นักเรียนและนักศึกษามีศักยภาพในการแข่งขันกีฬาระดบัชาติและ
นานาชาต ิ

 

ตัวชี้วัดเชิงเป้าประสงค ์
๑. จ านวนนักเรียนและนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติและ 
    นานาชาติ    
๒. จ านวนนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รบัรางวลัจากการแข่งขันกฬีาใน 
    ระดับชาติและนานาชาต ิ

 
๑. ร้อยละของนักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถเข้าร่วมการ 
    แข่งขันกีฬาในระดบัชาติ (รอ้ยละ 60) 
2. ร้อยละของนักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถเข้าร่วมการ 
    แข่งขันกีฬาในระดบันานาชาติ (ร้อยละ 10) 
3. ร้อยละของนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รบัรางวลัจากการแข่งขนั 
    กีฬาในระดับชาติ (ร้อยละ 30) 
4. ร้อยละของนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รบัรางวลัจากการแข่งขนั 
    กีฬาในระดับนานาชาติ (ร้อยละ 20) 

 
เพิ่มตัวชี้วัดจ านวน 2 ตวัชี้วัด 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ 
จัดหาและพฒันาผู้ฝึกสอนกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
โครงการ/กิจกรรม 
๑.๑.๑ โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬาส าหรับโรงเรียนกีฬา 
๑.๑.๒ โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬาของวิทยาเขต 
๑.๑.๓ โครงการจ้างนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา     
๑.๑.๔ โครงการอบรมพัฒนาผูฝ้กึสอนกีฬา 

 
จัดหาและพฒันาผู้ฝึกสอนกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 
๑.๑.๑ โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬาส าหรับโรงเรียนกีฬา 
๑.๑.๒ โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬาส าหรับวทิยาเขต 
1.1.3 โครงการจ้างนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๑.๑.๔ โครงการอบรมพัฒนาผูฝ้กึสอนกีฬา 

 

 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๙๐ 

 

ก่อนปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2559) หลังปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2560) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๑.๑.๑ โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬาส าหรับโรงเรียนกีฬา ๑.๑.๑ โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬาส าหรับโรงเรียนกีฬา 

- ผู้เชี่ยวชาญกีฬา 
  ในประเทศ 

 

เชิงปริมาณ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ
กีฬา 

คน ๓๓ - ผู้เชี่ยวชาญกีฬา 
  ในประเทศ 
 

เชิงปริมาณ 
 

จ านวน 
ผู้เชี่ยวชาญกีฬา 

คน 39 ศูนย์กีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศ 

ร้อยละของนักเรียน
ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาในระดับชาต ิ

ร้อยละ 60 

เชิงคุณภาพ ร้อยละของนักกีฬา 
ที่เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาใน

ระดับชาต ิ
และนานาชาต ิ

ร้อยละ ๖๐ ร้อยละของนักเรียน
ที่เข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาในระดับ
นานาชาต ิ

ร้อยละ 10 

เชิงคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน
ที่ได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันกีฬาใน

ระดับชาต ิ

ร้อยละ 30 

ร้อยละของนักเรียน
ที่ได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันกีฬาใน
ระดับนานาชาต ิ

ร้อยละ 20 

งบประมาณ ล้านบาท ๑๒.๒๗๖๐ งบประมาณ ล้านบาท ๑๔.๓๒๒๐ 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๙๑ 

 

ก่อนปรับปรุง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559) หลังปรับปรุง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560) 

โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๑.๑.๑ โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญกฬีาส าหรบัโรงเรียนกีฬา ๑.๑.๑ โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญกฬีาส าหรบัโรงเรียนกีฬา 

- ผู้เชี่ยวชาญกีฬา 
  ต่างประเทศ 

 

เชิงปริมาณ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ
กีฬา 

คน 11 - ผู้เชี่ยวชาญกีฬา   
  ต่างประเทศ 
 
 

เชิงปริมาณ 
 

จ ำนวนผู้เชี่ยวชำญ
กีฬำ 

คน 13 ส านักกีฬา 

ร้อยละของนักเรียน 
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาในระดับชาต ิ

ร้อยละ 60 

เชิงคุณภาพ ร้อยละของนักกีฬาที่
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

ร้อยละ ๖๐ ร้อยละของนักกีฬา    
ที่เข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาในระดับ
นานาชาติ 

ร้อยละ 10 

เชิงคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียน   
ที่ได้รับรางวัลจากการ

แข่งขันกีฬาใน
ระดับชาต ิ

ร้อยละ 30 

ร้อยละของนักเรียน    
ที่ได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันกีฬาในระดับ

นานาชาติ 

ร้อยละ 20 

งบประมาณ ล้านบาท 6.0412 งบประมาณ ล้านบาท 6.0412 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๙๒ 

 

ก่อนปรับปรุง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559) หลังปรับปรุง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560) 

โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด 

หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๑.๑.๒ โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญกฬีาของวิทยาเขต ๑.๑.๒ โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญกฬีาส าหรบัวิทยาเขต 

- ผู้เชี่ยวชาญกีฬา 
   ในประเทศ 

เชิงปริมาณ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ
กีฬา 

คน 51 - ผู้เชี่ยวชาญกีฬา 
   ในประเทศ 

เชิงปริมาณ 
 

จ านวนผู้เชี่ยวชาญกีฬา คน 51 ศูนย์กีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศ ร้อยละของนักกีฬาท่ีเข้า

ร่วมการแข่งขันกีฬาใน
ระดับชาต ิ

ร้อยละ 60 

เชิงคุณภาพ ร้อยละของนักกีฬา 
ที่เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาใน

ระดับชาต ิ
และนานาชาต ิ

ร้อยละ ๖๐ ร้อยละของนักกีฬา           
ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา      

ในระดับนานาชาต ิ

ร้อยละ 20 

เชิงคุณภาพ 

ร้อยละของและนักศึกษา     
ที่ได้รับรางวัลจากการ       

แข่งขันกีฬาในระดับชาต ิ

ร้อยละ 30 

ร้อยละของนักเรียนและ
นักศึกษาท่ีได้รับรางวัล
จากการแข่งขันกีฬา 
ในระดับนานาชาต ิ

ร้อยละ 10 

งบประมาณ ล้านบาท ๑๘.๙๗๒๐ งบประมาณ ล้านบาท 22.1340 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๙๓ 

 

ก่อนปรับปรุง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559) หลังปรับปรุง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560) 

โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๑.๑.๒ โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญกฬีาของวิทยาเขต ๑.๑.๒ โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญกฬีาส าหรบัวิทยาเขต 

- ผู้เชี่ยวชาญกีฬา 
  ต่างประเทศ 

เชิงปริมาณ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ
กีฬา 

คน 17 - ผู้เชี่ยวชาญกีฬา     
  ต่างประเทศ 

เชิงปริมาณ 
 

จ ำนวนผู้เชี่ยวชำญ
กีฬำ 

คน 17 ศูนย์กีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศ 

ร้อยละของนักกีฬา    
ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาในระดับชาต ิ

ร้อยละ 60 

เชิงคุณภาพ ร้อยละของนักกีฬา 
ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาในระดับชาต ิ
และนานาชาต ิ

ร้อยละ ๖๐ ร้อยละของนักกีฬา    
ที่เข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาในระดับนานาชาต ิ

ร้อยละ 20 

เชิงคุณภาพ 

ร้อยละของนักศึกษา   
ที่ได้รับรางวัลจากการ   

แข่งขันกีฬาใน
ระดับชาต ิ

ร้อยละ 30 

ร้อยละของนักศึกษาท่ี
ได้รับรางวัลจากการ  

แข่งขันกีฬา 
ในระดับนานาชาต ิ

ร้อยละ 10 

งบประมาณ ล้านบาท ๙.๓๓๖๔ งบประมาณ ล้านบาท ๙.๓๓๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๙๔ 

 

ก่อนปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2559) หลังปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2560) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1.1.3 โครงการจ้าง   
นักวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

เชิงปริมาณ จ านวนนักวชิาการ คน 28 1.1.3 โครงการจ้าง  
นักวิชาการด้าน      
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

เชิงปริมาณ จ านวนนักวชิาการ
ด้านวิทยาศาสตร์

การกีฬา 

คน 30 ศูนย์กีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศ 

เชิงคุณภาพ ร้อยละของ 
นักกีฬาที่ได้รับ 
การพัฒนาตาม 
หลักวิชาการ 

ร้อยละ 100 เชิงคุณภาพ ร้อยละของ
นักกีฬาที่ผา่น

เกณฑ์การทดสอบ
สมรรถภาพ 

ทางกาย 

ร้อยละ 80 

งบประมาณ ล้านบาท 5.0400 งบประมาณ ล้านบาท 5.0400 
๑.๑.๔ โครงการอบรม  
พัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬา 

เชิงปริมาณ จ านวนโครงการ โครงการ ๑ ๑.๑.๔ โครงการ
อบรมพัฒนา         
ผู้ฝึกสอนกีฬา 

เชิงปริมาณ จ านวนโครงการ คน 30 ศูนย์กีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศ 

เชิงคุณภาพ ระดับความพงึพอใจ
ของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ค่าเฉลี่ย >๓.๕๐ เชิงคุณภาพ ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

ร้อยละ 80 

งบประมาณ ล้านบาท ๐.๒๐๐๐ งบประมาณ ล้านบาท 0.2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๙๕ 

 

ล าดับที ่ ก่อนปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2559)  หลังปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2560) หมายเหตุ 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒ 

สร้างและพัฒนาทักษะความสามารถด้านการกีฬาของนักเรียนและนักศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ 
โครงการ/กิจกรรม 
๑.๒.๑ จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทีท่ันสมัย 
         (โรงเรียนกีฬา/วทิยาเขต) 
๑.๒.๒ จัดหาอุปกรณ์และเครื่องอ านวยความสะดวกในการฝึกกีฬา 
         (โรงเรียนกีฬา/วิทยาเขต) 

 
สร้างและพัฒนาทักษะความสามารถด้านการกีฬาของนักเรียน
และนักศึกษาสู่ความเปน็เลิศ 
 
๑.๒.๑ จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
         ที่ทันสมัย  
๑.๒.๒ จัดหาอุปกรณ์และเครื่องอ านวยความสะดวกในการ 
         ฝึกกีฬา  

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๓ 
ส่งเสริมนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 
โครงการ/กิจกรรม 
๑.๓.๑ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย 
๑.๓.๒ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย 
๑.๓.๓ โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง 
         ประเทศไทย 
๑.๓.๔ โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดบันานาชาติ 
๑.๓.5 โครงการพัฒนากีฬาสถาบันการพลศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

 
ส่งเสริมนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติและ
นานาชาต ิ
๑.๓.๑ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย 
๑.๓.๒ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่ง 
         ประเทศไทย 
๑.๓.๓ โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย          
         แห่งประเทศไทย 
๑.๓.๔ โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดบั 
         นานาชาต ิ
๑.๓.5 โครงการพัฒนากีฬาสถาบันการพลศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๙๖ 

 

ก่อนปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2559) หลังปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2560) 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 ส่งเสริมนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในระดบัชาติและนานาชาติ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๑.๓.๓ โครงการส่ง 
นักกีฬาเข้าร่วมการ 
แข่งขันกีฬา 
มหาวิทยาลยั          
แห่งประเทศไทย 

เชิงปริมาณ 
จ านวนผู้เข้าร่วม 

การแข่งขัน 

คน ๕๐๐ ๑.๓.๓ โครงการส่ง 
นักกีฬาเข้าร่วมการ 
แข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลยั          
แห่งประเทศไทย 

เชิงปริมาณ จ านวนนักกีฬาที่เข้า
ร่วม 

การแข่งขัน 

คน 700 กองกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 

 เชิงคุณภาพ ร้อยละของจ านวน
เหรียญรางวัลที่

เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ ๕ เชิงคุณภาพ อันดับผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่ง 

ประเทศไทยของ 
สถาบนัการพลศึกษา 

อันดับ 1-3 

งบประมาณ ล้านบาท ๗.๕๐๐๐ งบประมาณ ล้านบาท ๘.๐๐๐๐ 
๑.๓.๔ โครงการ 
ส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
การแข่งขันกีฬาใน
ระดับนานาชาต ิ

เชิงปริมาณ จ านวนผู้เข้าร่วม 
การแข่งขัน 

คน ๓๐๐ ๑.๓.๔ โครงการส่ง 
นักกีฬาเข้าร่วมการ 
แข่งขันกีฬาใน
ระดับนานาชาต ิ

เชิงปริมาณ ร้อยละของนักเรียน
และนักศึกษาที่มี

ความสามารถเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาใน
ระดับนานาชาต ิ

ร้อยละ 10 กองกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 

 

เชิงคุณภาพ ร้อยละของจ านวน
เหรียญรางวัลที่

เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ ๒ เชิงคุณภาพ ร้อยละของนักเรียน
และนักศึกษาทีไ่ด้

รางวัลจากการแข่งขัน
กีฬาในระดับนานาชาต ิ

ร้อยละ 20 

งบประมาณ ล้านบาท ๕.๐๐๐๐ งบประมาณ ล้านบาท 6.0000 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๙๗ 

 

ล าดับที ่ ก่อนปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2559)  หลังปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2560) หมายเหตุ 
3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  

การส่งเสริมและสนับสนนุการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจยัและการ
สร้างนวตักรรม ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 
การส่งเสริมและสนับสนนุการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจยั
และการสร้างนวัตกรรม ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ 
วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 

เป้าประสงค ์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
สังคม 

 
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา
และพัฒนาสังคม 

 

ตัวชี้วัดเชิงเป้าประสงค ์
จ านวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่และ/หรือน าไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือพฒันาสังคมร้อยละ ๒๐ ของจ านวนงานวิจัย 

 
จ านวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่และ/หรือ
น าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือพัฒนาสังคม 
(ร้อยละ ๒๐ ของจ านวนงานวิจยั) 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ 
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีการด าเนินงาน
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
โครงการ/กิจกรรม 
๑.๑.๑ โครงการทบทวนระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 
๑.๑.๒ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ  
         สนับสนนุการวิจัย 
๑.๑.๓ โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อจดทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา 

 
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีการ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๑.๑.๑ โครงการทบทวนระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและ  
         นวัตกรรม 
๑.๑.๒ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ  
         สื่อสาร เพื่อสนับสนนุการวิจัย 

 
 
 
 
ยุบ โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
จดทะเบียนทรัพย์สนิทางปัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๙๘ 

 

ล าดับที ่ ก่อนปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2559)  หลังปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2560) หมายเหตุ 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 

ส่งเสริมและสนับสนนุการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการวิจัย/
นวัตกรรมให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โครงการ/กิจกรรม 
๑.๒.๑ โครงการอบรมความรู้การท าวิจัย 
๑.๒.๒ โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการน าเสนอผลงานวิจัย    
         ระดับชาติ/นานาชาต ิ
๑.๒.๓ โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น 

 
ส่งเสริมและสนับสนนุการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการ
วิจัย/นวัตกรรมให้สูงขึ้นอย่างตอ่เนื่อง 
 
๑.๒.๑ โครงการอบรมความรู้การท าวิจัย 
๑.๒.๒ โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการน าเสนอ  
         ผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาต ิ

 
 
 
 
ยุบ โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร 
ผู้มีผลงานวจิัยดีเด่น 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 
สร้างและแสวงหาเครือข่ายการวิจัยทั้งระดบัชาติและระดับนานาชาติ 
โครงการ/กิจกรรม 
๑.๓.๑ โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 

 
สร้างและแสวงหาเครือข่ายการวิจัยทั้งระดบัชาติและระดับ
นานาชาต ิ
๑.๓.๑ โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงาน  
         ภายนอก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๙๙ 

 

ล าดับที ่ ก่อนปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2559) หลังปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2560) หมายเหตุ 
4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  

การส่งเสริมและสนับสนนุการให้บริการทางวิชาการ กีฬา และอาคารสถานที่
แก่สังคม 

 
การส่งเสริมและสนับสนนุการให้บริการทางวิชาการ กีฬา และ
อาคารสถานที่แก่สังคม 

 

เป้าประสงค ์
องค์กรที่ให้บริการทางวิชาการ กีฬา สนามกีฬา และอาคารสถานที่แก่สังคม
อย่างมีประสทิธิภาพ 

 
องค์กรที่ให้บริการทางวิชาการ กีฬา สนามกีฬา และอาคาร
สถานที่แก่สงัคมอย่างมีประสิทธภิาพ 

 

ตัวชี้วัดเชิงประสงค์ 
๑. จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการแก่สังคม 
๒. จ านวนผู้ใช้บริการ 
๓. ระดับความพึงพอใจของการให้บริการทางวิชาการ กีฬา สนามกีฬา และ   
    อาคารสถานที่แก่สังคม 

 
1. จ านวนผู้รับบริการทางวชิาการ กีฬา สนามกีฬา และ          
    อาคารสถานที่ เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 
2. ผลการประเมินระดบัความพงึพอใจของผู้รับบริการทาง      
    วิชาการ กีฬา สนามกีฬา และอาคาร สถานที่แก่สังคม     
    (ค่าเฉลี่ยไมน่้อยกว่า 3.50) 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 1.1  
พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการ กีฬาสนามกีฬา และอาคาร
สถานที่ตามความต้องการของสังคม 
โครงการ/กิจกรรม 
๑.๑.๑ โครงการพัฒนาระบบและกลไกการให้บริการทางวชิาการ กีฬาและ  
         อาคารสถานที ่
๑.๑.๒ โครงการพลศึกษาพัฒนาและบริการเพื่อเยาวชนและประชาชน 
๑.๑.๓ โครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินในการ  
         บริการชุมชน 

 
ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ กฬีา สนามกีฬา และอาคารสถานที่
อย่างมีประสทิธิภาพ 
 
๑.๑.1 โครงการพลศึกษาพัฒนาและบริการเพื่อเยาวชนและ 
         ประชาชน 
๑.๑.2 โครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
         ในการบริการชุมชน 

 
 
 
 
ยุบโครงการพัฒนาระบบและกลไก
การให้บริการทางวิชาการ 
กีฬาและอาคารสถานที ่
 

 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๑๐๐ 

 

ก่อนปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2559) หลังปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2560) 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 ส่งเสริมนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในระดบัชาติและนานาชาติ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๑.๑.2 โครงการความ
ร่วมมือกับ 
กรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถ่ินใน 
การบริการชุมชน 

เชิงปริมาณ จ านวนโครงการ โครงการ 5 ๑.๑.2 โครงการ
ความร่วมมือกับ 
กรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถ่ินใน 
การบริการชุมชน 

เชิงปริมาณ จ านวนโครงการ โครงการ 1 คณะ
ศึกษาศาสตร ์
ระดับวิทยาเขต 

 
เชิงคุณภาพ ร้อยละความส าเร็จ

ตามตัวบง่ชี้ของ
โครงการ 

ร้อยละ 80 เชิงคุณภาพ ระดับความพงึพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ค่าเฉลี่ย >๓.๕๐ 

งบประมาณ ล้านบาท 9.0000 งบประมาณ ล้านบาท 9.0000 
 
 

ล าดับที ่ ก่อนปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2559) หลังปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2560) หมายเหตุ 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒ 

ส่งเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการ กีฬา สนามกีฬา และอาคารสถานที่กับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
โครงการ/กิจกรรม 
๑.๒.๑ โครงการบูรณาการของการให้บริการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
         และการวิจัย 

 
ส่งเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการ กีฬา สนามกีฬา
และอาคารสถานที่กับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 
๑.๒.๑ โครงการบูรณาการของการให้บริการแก่สังคมกับ        
         การเรียนการสอนและการวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๑๐๑ 

 

ล าดับที ่ ก่อนปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2559)  หลังปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2560) หมายเหตุ 
5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  

การส่งเสริมและสนับสนนุการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน
และกีฬาไทย 

 
การส่งเสริมและสนับสนนุการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพืน้บา้นและกีฬาไทย 

 

เป้าประสงค์  
เป็นแหล่งเรียนรู้ ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พฒันาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพืน้บา้นและกีฬาไทยอย่างต่อเนื่อง 

 
เป็นแหล่งเรียนรู้ ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พฒันาและเผยแพร่ 
ศิลปวัฒนธรรม การละเลน่พื้นบา้นและกีฬาไทยอย่างต่อเนื่อง 

 

ตัวชี้วัดเชิงเป้าประสงค์  
๑. จ านวนผลงานดา้นการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานพฒันาและเผยแพร่  
    ศิลปวัฒนธรรม การละเลน่พืน้บ้านและกีฬาไทย   
2. ระดับความพึงพอใจต่อการบริการของแหล่งการเรียนรู้ด้าน     
    ศิลปวัฒนธรรม การละเลน่พืน้บ้านและกีฬาไทย 

 
๑. ผลการด าเนนิงานด้านการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่     
    ศิลปวัฒนธรรม การละเลน่พืน้บ้านและกีฬาไทย (ไม่น้อยกว่า     
    85 กิจกรรม)   
๒. ผลการประเมินระดบัความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม    
    อนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่น   
    พื้นบา้นและกีฬาไทย (คา่เฉลี่ยไม่น้อยกวา่ ๓.๕๐) 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 
พัฒนาระบบและกลไกการทะนบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเลน่พื้นบา้นและ
กีฬาไทย ให้มีการด าเนนิงานไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 
โครงการ/กิจกรรม 
๑.๑.๑ โครงการพัฒนาระบบและกลไกการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
         การละเล่นพืน้บา้นและกีฬาไทย 

 
  

 
ยุบกลยุทธ์ที่ 1.1 พฒันาระบบและ
กลไกการทะนบุ ารุงศลิปวฒันธรรม
การละเล่นพืน้บา้นและกีฬาไทย    
ให้มีการด าเนินงานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๑๐๒ 

 

ล าดับที ่ ก่อนปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2559)  หลังปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2560) หมายเหตุ 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒ 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการฟื้นฟูอนุรักษ์ สืบสานและพัฒนาศลิปวัฒนธรรม
การละเล่นพืน้บา้นและกีฬาไทย ให้มีการด าเนินงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
โครงการ/กิจกรรม 
๑.๒.๑ โครงการฟื้นฟูอนุรักษ์ สืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
         การละเล่นพืน้บา้นและกีฬาไทย 
๑.๒.๒ โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มของศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพืน้บ้านและ 
         กีฬาไทย 
๑.๒.๓ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านแห่งประเทศไทย 
๑.๒.๔ โครงการประกวดการละเล่นพื้นบ้านแห่งประเทศไทย 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑.1 
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวฒันธรรม
การละเล่น พืน้บา้นและกีฬาไทย ให้มีการด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๑.1.๑ โครงการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวฒันธรรม 
๑.1.2 โครงการส่งเสริมการละเล่นพื้นบ้านและการแข่งขัน 
         กีฬาไทย           
 

 
 
 
 

ยุบ โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มของ
ศิลปวัฒนธรรมการละเลน่พื้นบา้น
และกีฬาไทยและโครงการประกวด
การละเล่นพืน้บา้นแห่งประเทศไทย 

 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑.3 
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
โครงการ/กิจกรรม 
๑.๓.๑ โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการละเลน่พื้นบ้านและกีฬาไทย 
๑.๓.๒ โครงการเผยแพร่หลักสูตรมาตรฐานศลิปะมวยไทย๙ ขั้นสู่สากล 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑.2 
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน
และกีฬาไทย  
๑.2.๑ โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม   
         การละเล่นพืน้บา้นและกีฬาไทย 4 ภาค 
๑.2.๒ โครงการเผยแพร่หลักสูตรมาตรฐานศลิปะมวยไทย                 
         ๙ ขั้นสู่สากล 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๑๐๓ 

 

ล าดับที ่ ก่อนปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2559)  หลังปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2560) หมายเหตุ 
6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เป้าประสงค ์
สถาบนัการพลศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมปีระสิทธิภาพ 

 
สถาบนัการพลศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมปีระสิทธิภาพ 

 

ตัวชี้วัดเชิงเป้าประสงค ์
1. ผ่านเกณฑ์การประเมนิคุณภาพภายในจากต้นสังกัดและได้รบัการรับรอง 
    มาตรฐานการจัดการศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
    คุณภาพการศึกษา 
๒. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบัติราชการจาก 
    ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในระดบัดี 

 
๑. ผ่านเกณฑ์การประเมนิคุณภาพภายในจากต้นสังกัดและได้รบัการ  
    รับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ  
    ประเมินคุณภาพการศึกษา                                        
2. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารบัรองการปฏิบัติราชการ  
    จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในระดับดี 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ 
ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นองค์กรที่มคีุณภาพ 
โครงการ/กิจกรรม 
๑.๑.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา 
๑.๑.๒ โครงการพัฒนาทักษะการบริหารงานขั้นสูง 

 
ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นองค์กรที่มคีุณภาพ 
 
๑.๑.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา 
๑.๑.๒ โครงการพัฒนาทักษะการบริหารงานขั้นสูง 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒ 
พัฒนาโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานเพื่อให้ผลการปฏิบตัิงานบรรลุ
ตามเป้าหมายของสถาบนัการพลศึกษา 
โครงการ/กิจกรรม 
๑.๒.๑ โครงการทบทวนโครงสร้างและระบบการบริหารงานของสถาบนัการ 
         พลศึกษา 
๑.๒.๒ โครงการจัดท าและพฒันาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารการ 
         จัดการของสถาบันการพลศึกษา 
๑.๒.๓ โครงการการประชุมราชการประจ าปี“สานประสบการณ์สู่การพัฒนา     
         สถาบนัการพลศึกษา” 

 
พัฒนาโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานเพื่อให้ผลการปฏิบตัิงานบรรลุตาม
เป้าหมายของสถาบันการพลศึกษา 
 
๑.๒.๑ โครงการทบทวนโครงสร้างและระบบการบริหารงานของสถาบนั 
         การพลศึกษา 
๑.๒.๒ โครงการจัดท าและพฒันาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารการ     
         จัดการของสถาบันการพลศึกษา 
๑.๒.๓ โครงการการประชุมราชการประจ าปี“สานประสบการณ์สู่การพัฒนา     
         สถาบนัการพลศึกษา” 

 

 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๑๐๔ 

 

ล าดับที ่ ก่อนปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2559)  หลังปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2560) หมายเหตุ 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 1.3  

พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรและงบประมาณ (แผนกลยุทธท์างการเงิน) 
ให้มีประสิทธิภาพ 
โครงการ/กิจกรรม 
๑.๓.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายผูส้อน 
๑.๓.๒ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนนุ 
๑.๓.๓ โครงการพัฒนาอาจารย์(การให้ทุนการศึกษาต่อ) 
๑.๓.๔ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพ 
         บุคลากรสายงานสนับสนุนในหน่วยงานส่วนกลาง สถาบันการ 
         พลศึกษา 
๑.๓.๕ โครงการพัฒนาดา้นกายภาพและสิง่แวดล้อม 
๑.๓.๖ โครงการจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร 
๑.๓.๗ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ“พลบดี อวอร์ดPALABODEE Award” 
๑.๓.๘ โครงการอบรมบุคลากรระดับผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม 
         ประสิทธิภาพการบริหารด้านการเงินและงบประมาณ 
๑.๓.๙ พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นการเงินและงบประมาณ 
๑.๓.๑๐ โครงการจัดหาเงินรายได้เพื่อสนับสนนุการด าเนนิงานของสถาบัน 
           การพลศึกษา 

 
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรและงบประมาณ (แผนกลยุทธท์างการเงิน)ให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
๑.๓.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายผูส้อน 
๑.๓.๒ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนนุ 
๑.๓.๓ โครงการพัฒนาอาจารย ์
๑.๓.๔ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพบุคลากร 
         สายงานสนบัสนนุในหนว่ยงานส่วนกลางสถาบนัการพลศึกษา 
๑.๓.๕ โครงการพัฒนาดา้นกายภาพและสิง่แวดล้อม 
๑.๓.๖ โครงการจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร 
๑.๓.๗ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสถาบันการพลศึกษา 
๑.๓.๘ โครงการอบรมสัมมนาบคุลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร  
         ด้านการเงินและงบประมาณ 

 
 
 
 
๑.๓.๙ พัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
ด้านการเงินและ
งบประมาณ 
๑.๓.๑๐ โครงการจัดหา
เงินรายได้เพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานของ 
สถาบนัการพลศึกษา 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 1.4  
พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารให้ทันสมัยสามารถน าไปใช้
ในการบริหารจัดการและการตดัสินใจ 
โครงการ/กิจกรรม 
๑.๔.๑ โครงการพัฒนาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารให้ทันสมัยสามารถน าไปใช้
ในการบริหารจัดการและการตดัสินใจ 
 
๑.๔.๑ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 
 
 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๑๐๕ 

 

ล าดับที ่ ก่อนปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2559)  หลังปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2560) หมายเหตุ 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 1.5  

พัฒนาระบบการจัดการความรูสู้่การปฏิบัติและเผยแพร่สูส่าธารณชน  
โครงการ/กิจกรรม 
๑.๕.๑ โครงการจัดการความรู้เพื่อน าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 
พัฒนาระบบการจัดการความรูสู้่การปฏิบัติและเผยแพร่สูส่าธารณชน 
 
๑.๕.๑ โครงการจัดการความรู้เพื่อน าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๖ 
ส่งเสริมการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ 
โครงการ/กิจกรรม 
๑.๖.๑ โครงการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ผลงานของสถาบันการพลศึกษา 

 
ส่งเสริมการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ 
 
๑.๖.๑ โครงการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ผลงานของสถาบันการพลศึกษา 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 1.7  
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
โครงการ/กิจกรรม 
๑.๗.๑ โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทีส่อดคลอ้งกับการ     
         ประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สมศ.และก.พ.ร. 

 
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 
๑.๗.๑ โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทีส่อดคลอ้งกับ 
         การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สมศ.และก.พ.ร. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๑๐๖ 

 

ล าดับที ่ ก่อนปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2559)  หลังปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2560) หมายเหตุ 
7 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 

การส่งเสริมและสนับสนนุความร่วมมือทางวิชาการและกีฬากับประเทศใน
กลุ่มประชาคมอาเซียน 

 
การส่งเสริมและสนับสนนุความร่วมมือทางวิชาการและกีฬากับ
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

 

เป้าประสงค์  
ความร่วมมือทางวชิาการดา้นการศึกษา พลศึกษา กีฬา นนัทนาการ 
วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ การละเล่นพืน้บา้น กีฬาไทยและ
กีฬาพื้นเมืองในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

 
ความร่วมมือทางวชิาการดา้นการศึกษา พลศึกษา กีฬา 
นันทนาการ วทิยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
การละเล่นพืน้บา้น กีฬาไทยและกีฬา พื้นเมืองในกลุ่มประชาคม
อาเซียน 

 

ตัวชี้วัดเชิงเป้าประสงค ์
จ านวนกิจกรรม/โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานตา่งๆ ในกลุ่มประชาคม
อาเซียน ด้านการศึกษาพลศึกษา กีฬานนัทนาการวทิยาศาสตรก์ารกีฬา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ การละเลน่พื้นบ้าน กีฬาไทยและกีฬาพืน้เมือง 

 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือด้านการศึกษา พลศึกษา 
กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
การละเล่นพืน้บา้น กีฬาไทยและกีฬาพื้นเมืองกับหน่วยงานต่างๆ 
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน (30 โครงการ/กิจกรรม) 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ 
พัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรให้มีความพร้อมเพื่อ 
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โครงการ/กิจกรรม 
๑.๑.๑ โครงการเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษาและบคุลากรเพื่อ 
         เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
พัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรส าหรับ
ประชาคมอาเซียน 
 
1.1.1 โครงการพัฒนาดา้นภาษาส าหรับนักเรียน นักศึกษาและ 
         บุคลากร 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๑๐๗ 

 

ล าดับที ่ ก่อนปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2559) หลังปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2560) หมายเหตุ 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 

ส่งเสริมการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษาพลศึกษา กีฬา 
นันทนาการวทิยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพการละเลน่พื้นบ้าน 
กีฬาไทยและกีฬาพื้นเมืองในกลุม่ประชาคมอาเซียน 
โครงการ/กิจกรรม 
๑.๒.๑ โครงการจัดตั้งศูนย์ให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านพลศกึษา กีฬา    
         นันทนาการ วทิยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ การละเล่น     
         พื้นบา้นกีฬาไทยและกีฬาพื้นเมืองในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

 
 

 
 
 
ยุบ กลยุทธ์/แนวทางการพฒันาที่ 
1.2 ส่งเสริมการให้บริการข้อมูล
สารสนเทศ ดา้นการศึกษาพลศกึษา 
กีฬา นันทนาการวิทยาศาสตร์การ
กีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพการละเล่น
พื้นบา้น กีฬาไทยและกีฬาพื้นเมือง
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 1.3  
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัยด้านการศึกษาพลศึกษา กีฬานันทนาการวิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์สุขภาพการละเล่นพื้นบา้นกีฬาไทยและกีฬาพื้นเมอืงในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 
โครงการ/กิจกรรม 
1.๓.๑ โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในกลุ่มประชาคม 
         อาเซียน 
๑.๓.๒ โครงการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ การวิจัยดา้นพลศึกษา กีฬา 
         นันทนาการวทิยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การละเล่น     
         พื้นบา้น กีฬาไทยและกฬีาพื้นเมือง 

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที ่1.2 
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการเรียน    
การสอน การวิจัยด้านการศึกษา พลศึกษา กีฬานนัทนาการ 
วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ การละเล่นพืน้บา้น 
กีฬาไทยและกีฬาพื้นเมืองในกลุม่ประชาคมอาเซียน 
๑.2.๑ โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรใน  
         กลุ่มประชาคมอาเซียน 
๑.2.๒ โครงการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ การวิจัย ดา้นพลศึกษา   
         กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา  
         วิทยาศาสตร์สุขภาพ การละเล่นพืน้บา้น กีฬาไทยและ 
         กีฬาพื้นเมือง 

 

 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๑๐๘ 

 

ล าดับที ่ ก่อนปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2559) หลังปรับปรุง (ปงีบประมาณ พ.ศ.2560) หมายเหตุ 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 1.4  

ส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกันด้านการศึกษาพลศึกษา กีฬานนัทนาการ
วิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพการละเลน่พื้นบ้านกฬีาไทยและ
กีฬาพื้นเมืองในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
โครงการ/กิจกรรม 
๑.๔.๑ โครงการเข้าร่วมและจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬานานาชาติแห่ง 
         ประชาคมอาเซียน 
๑.๔.๒ โครงการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประชาคมอาเซียน 
         (อุดมศึกษา) 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 
ส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกันด้านการศึกษา  พลศึกษา กีฬา 
นันทนาการ วทิยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
การละเล่นพืน้บา้น กีฬาไทยและกีฬาพื้นเมืองในกลุ่มประชาคม
อาเซียน 
๑.3.๑ โครงการเข้าร่วมและจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา  
         นานาชาติแห่งประชาคมอาเซียน 
๑.3.๒ โครงการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประชาคม   
         อาเซียน (อุดมศึกษา) 

 

 
 
 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๑๐๙ 

 

ภาคผนวก ข การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จากผลการวิเคราะห์ SWOT 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาทางด้านการศึกษา พลศึกษา กีฬา  
นันทนาการวิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อให้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาทีพ่ึงประสงค์ของสังคม 
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็น 
พลเมืองที่ดีของสังคม 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตอบสนองต าแหน่งยุทธศาสตร ์
๑.๑ พัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
      และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 

ST ประกอบด้วย 
     - S4,S5,S6,S7,S9,S10 
     - T1,T5,T6 

1.2 ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับโรงเรียนกีฬา เพื่อพัฒนา      
      คุณภาพของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

SO ประกอบด้วย 
     - S9,S20 
     - O2,O3,O5,O9 

๑.๓ พัฒนาครูให้สามารถปฏบิัตกิารสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ SO ประกอบด้วย 
     - S3,S4,S8,S14,S15,S21 
     - O2,O3,O8 

๑.๔ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนและผู้ส าเร็จ 
      การศึกษา 

SO ประกอบด้วย 
     - S3,S4,S5 
     - O2,O3,O5 

เป้าประสงค์ที่ ๒ บัณฑิตทางดา้นพลศึกษา กีฬา นันทนาการวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ 
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามความ
ต้องการของสังคมและสอดคลอ้งกับอัตลักษณ์และเอกลกัษณข์องสถาบันการพลศึกษา   
๒.๑ พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รวมทั้ง      
      คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของสังคมและสอดคล้องกับ 
      อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถาบันการพลศึกษา 

SO ประกอบด้วย 
     - S5,S9 
     - O1,O2,O5,O9,O11,O12 

๒.๒ พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาและวิชาชีพ ST ประกอบด้วย 
     - S3,S4,S10,S20 
     - T1,T2,T5,T6 

๒.๓ พัฒนาอาจารย์ให้สามารถปฏิบัติการสอนได้อย่างมีประสทิธิภาพ ST ประกอบด้วย 
     - S3,S4,S10,S15 
     - T1,T2,T5 

2.4 จัดหาและพัฒนาสิง่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน SO ประกอบด้วย 
     - S5,S14 
     - O1,O2,O3,O8,O12 

 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๑๑๐ 

 

๒. การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูค่วามเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ : นักเรียนและนักศึกษามีศักยภาพในการแข่งขันกีฬาระดบัชาติและนานาชาติ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตอบสนองต าแหน่งยุทธศาสตร ์
๑.๑ จัดหาและพัฒนาผูฝ้ึกสอนกีฬาทั้งในประเทศและตา่งประเทศ SO ประกอบด้วย 

     - S3,S5,S9,S12 
     - O1,O2,O3,O7 

๑.๒ สร้างและพฒันาทักษะความสามารถด้านการกีฬาของนักเรียนและนักศึกษา 
      สู่ความเป็นเลิศ 

SO ประกอบด้วย 
     - S6,S4,S9,S12 
     - O1,O2,O11,O14 

๑.๓ ส่งเสริมนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในระดบัชาติและนานาชาติ SO ประกอบด้วย 
- S4,S7,S9 
     - O1,O2,O11 

๓. การส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ด้านพลศึกษา กีฬา  
นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
เป้าประสงค์ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาสังคม 
๑.๑ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวจิัยและนวัตกรรม ให้มีการด าเนินงานได้       
      อย่างมีประสทิธิภาพ 

WO ประกอบด้วย 
     - W3,W8 
     - O6,O13 

1.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการวิจัย/นวัตกรรมให้     
      สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

WO ประกอบด้วย 
     - W3,W5 
     - O6,O13 

1.3 สร้างและแสวงหาเครือข่ายการวิจัยทั้งระดบัชาติและระดบันานาชาติ WO ประกอบด้วย 
     - W3 
     - O6,O13 

๔. การส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ กีฬา และอาคารสถานที่แก่สังคม 
เป้าประสงค์ : องค์กรที่ให้บริการทางวิชาการ กีฬา สนามกีฬา และอาคารสถานที่แก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๑ ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ กีฬา สนามกีฬา และ 
      อาคารสถานที่ตามความตอ้งการของสังคม 

SO ประกอบด้วย 
     - S1,S2,S3,S4,S6,S13 
     - O2,O4,O13 

๑.๒ ส่งเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการ กีฬา สนามกีฬาและ  
      อาคารสถานที่กับการเรียนการสอนและการวิจัย 

SO ประกอบด้วย 
     - S3,S4,S6,S8,S13 
     - O2,O4,O13 
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๕. การส่งเสริมและสนับสนุนการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ ฟื้นฟู อนุรักษ์สืบสาน พัฒนาและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และ 
กีฬาไทยอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตอบสนองต าแหน่งยุทธศาสตร ์
๑.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวฒันธรรม การละเลน่  
      พื้นบา้นและกีฬาไทย ให้มีการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

SO ประกอบด้วย 
     - S19 
     - O7,O10 

๑.2 เผยแพร่และแลกเปลี่ยนดา้นศิลปวฒันธรรม การละเล่นพืน้บ้าน  
      และกีฬาไทย 
 

SO ประกอบด้วย 
     - S18,S19 
     - O7,O10 

๖. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสทิธิภาพ 
เป้าประสงค์ : สถาบันการพลศึกษามีระบบการบรหิารจัดการที่ดีและมีประสทิธิภาพ 
๑.๑ ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นองคก์รที่มีคุณภาพ ST ประกอบด้วย 

     - S1,S2,S11 
     - T6 

๑.๒ พัฒนาโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุ 
      ตามเป้าหมายของสถาบนัการพลศึกษา 

ST ประกอบด้วย 
     - S1,S2,S11,S16 
     - T1,T5, 

๑.๓ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรและงบประมาณ (แผนกลยทุธ์ทางการเงิน)  
      ให้มีประสิทธิภาพ 

WT ประกอบด้วย 
     - W1,W2,W4,W5,W6 
     - T1,T4,T6,T7 

๑.๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันสมัยสามารถน าไปใช้ใน      
      การบริหารจัดการและการตัดสินใจ 

SO ประกอบด้วย 
     - S17,S19 
     - O2,O3,O6,O8 

๑.๕ พัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติและเผยแพร่สู่สาธารณชน WT ประกอบด้วย 
     - W3,W4 
     - T5 

๑.๖ ส่งเสริมการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้มีประสิทธิภาพ ST ประกอบด้วย 
     - S2,S3,S13 
     - T5 

๑.๗ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง 
      กับการประกันคุณภาพการศึกษา 

ST ประกอบด้วย 
     - S17,S20,S21 
     - T5 
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๗. การส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและกีฬา กับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
เป้าประสงค์ : ความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา พลศึกษา กีฬา นันทนาการวิทยาศาสตร์การกีฬา  
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  การละเล่นพื้นบ้าน กีฬาไทยและกฬีาพื้นเมือง ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตอบสนองต าแหน่งยุทธศาสตร ์
1.1 พัฒนาศักยภาพนักเรียน นกัศึกษา และบุคลากรส าหรับประชาคมอาเซียน 
 

SO ประกอบด้วย 
     - S3,S4,S5,S18,S19 
     - O4,O7,O9,O10 

๑.2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
      ด้านการศึกษา พลศึกษา กฬีานนัทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา  
      วิทยาศาสตร์สุขภาพ การละเล่นพื้นบ้าน กีฬาไทยและกีฬาพื้นเมืองใน 
      กลุ่มประชาคมอาเซียน 

SO ประกอบด้วย 
     - S3,S4,S5,S18,S19 
     - O4,O7,O9,O10 

๑.3 ส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกันด้านการศึกษา  พลศึกษา กีฬา นันทนาการ   
      วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ การละเลน่พืน้บ้าน กีฬาไทยและ 
      กีฬาพื้นเมืองในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

SO ประกอบด้วย 
     - S3,S4,S5,S18,S19 
     - O4,O7,O9,O10 
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นโยบายรัฐบาล           
(พลเอก 

ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
 

(ร่าง) กรอบ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) 

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ      

ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) 

กรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 
( พ.ศ. 2551-2565) 

แผนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ ฉบับที่ ๖       

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

(ร่าง) ยุทธศาสตร์กระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา 
(พ.ศ.2560-2564) 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา 
พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรุง) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

นโยบายที่ 4 การศึกษาและ
เรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
   และเสริมสร้าง 
   ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
 

 บทบาทของ  
    มหาวิทยาลัยในการ  
    พัฒนาขีดความสามารถ 
    ในการแข่งขันของ 
    ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
ส่งเสริมให้เกิดความรู้และ
ความตระหนักดา้นการออก
ก าลังกายและการกีฬา     
ขั้นพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน
การออกก าลังกายกีฬาพื้นฐานและกีฬา
มวลชน 

1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแก่    
นักเรียนและนักศึกษาทางด้านการศึกษา  
พลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์
การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อให้
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ที่พึงประสงค์ของ
สังคม 

นโยบายที่ 5 การยกระดับ
คุณภาพบริการด้าน
สาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    และเสริมสร้าง 
    ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
 

 รอยต่อกับการศึกษา  
    ระดับอื่น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และ
ต่อยอดเพื่อความส าเร็จใน
ระดับอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุน
กีฬาเป็นเลิศและอาชีพ 

2. การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาใหม้ี
ศักยภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

นโยบายที่ 8 การพัฒนา
และส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจยัและพัฒนา และ
นวัตกรรม 
 
 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการ  
    สร้างความสามารถใน  
    การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม 
 

 การพัฒนาวิทยาศาสตร์   
    เทคโนโลยี การวจิัย  
    และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
องค์ความรู้และนวัตกรรมที่
เกี่ยวขอ้งกับการกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
อุตสาหกรรมกีฬาและการเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้และ
นวัตกรรม 

3. การส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขดี
ความสามารถด้านการวิจัยและการสรา้ง
นวัตกรรม ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ 
วิทยาศาสตร์การกีฬาและวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 
 

นโยบายที่ 5 การยกระดับ
คุณภาพบริการด้าน
สาธารณสุข และสุขภาพ
ของประชาชน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ  
    เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
 

บทบาทของ  
    มหาวิทยาลัยในการ  
    พัฒนาขีด  
    ความสามารถในการ  
    แข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ
ส่งเสริมให้มวลชนมีการ  
ออกก าลังกาย และมีสว่น
ร่วมในกิจกรรมการกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน
การออกก าลังกายกีฬาพื้นฐานและกีฬา
มวลชน 

4. การส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการ
ทางวิชาการ กีฬา และอาคารสถานทีแ่ก่
สังคม 
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นโยบายรัฐบาล           
(พลเอก 

ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
 

(ร่าง) กรอบ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) 

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ      

ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) 

กรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 
( พ.ศ. 2551-2565) 

แผนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ ฉบับที่ ๖       

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

(ร่าง) ยุทธศาสตร์กระทรวง          
การท่องเที่ยวและกีฬา  
(พ.ศ.2560-2564) 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา 
พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรุง) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

นโยบายที่ 4 การศึกษาและ
เรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ  
    เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
 

 บทบาทของ  
    มหาวิทยาลัยในการ  
    พัฒนาขีด  
    ความสามารถในการ  
    แข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
ส่งเสริมให้มวลชนมีการออก
ก าลังกายและการเล่นกีฬา 

 5. การส่งเสริมและสนับสนุนการทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและ
กีฬาไทย 
 

นโยบายที่ 10 การส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่
มีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ  
    เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การ
ป้องกันการทุจริตประพฤติ   
มิชอบและธรรมาภิบาล    
ในสังคมไทย 

 ธรรมาภิบาลและการ   
   บริหารจัดการอุดมศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การ
ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้านการกีฬาให้มี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบูรณาการการ
บริหาร การจัดการการท่องเท่ียวและ
กีฬาทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ 

6. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

นโยบายที่ 4 การศึกษาและ
เรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ  
    เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศเพื่อ
การพัฒนา 
 

 การพัฒนาบุคลากรใน  
    อุดมศึกษา 
 บทบาทของ  
    มหาวิทยาลัยในการ  
    พัฒนาขีดความสามารถ  
    ในการแข่งขันของ 
    ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
ส่งเสริมให้เกิดความรู้และ
ความตระหนักดา้นการออก
ก าลังกายและการกีฬา     
ขั้นพื้นฐาน 

 7. พัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากรให้มีความพร้อมเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๑๑๕ 

 

 ภาคผนวก ง โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันการพลศึกษา 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันการพลศึกษา



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๑๑๖ 

 

 ภาคผนวก จ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานของสถาบันการพลศึกษา(ส่วนกลาง) 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานของสถาบันการพลศึกษา(ส่วนกลาง) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ภาคผนวก ฉ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของสถาบันการพลศึกษา (วิทยาเขต) 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๑๑๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๑๑๘ 

 

 ภาคผนวก ช โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของสถาบันการพลศึกษา (โรงเรียนกีฬา)

 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๑๑๙ 

 

 ภาคผนวก ซ โครงสร้างการบริหารงาน (ส านักงานอธิการบดี) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๑๒๐ 

 

อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ

 ภาคผนวก ฌ ขั้นตอนการทบทวนยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษาพ.ศ. 2556 – 2560 
                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.ประชุมทบทวนยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษาฯ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...  

4. น าเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ และแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินต่อสภาสถาบันการพลศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

5. เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ฯ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

6. จัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... 
 
 

เพื่อพิจารณา 7. น าเสนอแผนปฏิบตัิการประจ าปีต่อสภาสถาบันการพลศึกษา เพือ่พิจารณาอนุมตัิ            
 
 

เพื่อพิจารณา 8. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... 
 
 

เพื่อพิจารณา 9. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเปา้หมายของแผนยทุธศาสตร์ฯ  
แผนกลยุทธท์างการเงิน และแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อสภาสถาบันการพลศึกษา 

 
 

เพื่อพิจารณา 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... 

10. น าข้อเสนอแนะของสภาสถาบันการพลศึกษา และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในไปใช้ในการวางแผน ทบทวน ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ในปงีบประมาณถัดไป 

 

๒. จัดส่งแบบฟอร์มเพื่อวิเคราะห์ SWOT ไปยังคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ฯ และให้คณะกรรมการส่งแบบฟอร์ม
กลับมายังกองนโยบายและแผนเพือ่รวบรวมและสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

 
  



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๑๒๑ 

 

ภาคผนวก ญ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา 
                   พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 
 

 
 
 
 

ค าสั่งสถาบันการพลศึกษา 
ที่ 878 / ๒๕๕9 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

---------------------------------------------- 

 ตามที่ สถาบันการพลศึกษาได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2556 – 2560(ฉบับ
ปรับปรุง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559มาจนกระทั่งเข้าสู่ระยะสิ้นสุดของปีงบประมาณ แล้วนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของสถาบันการพลศึกษาเป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2557 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์มาตรฐานที่ ๑ ที่ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษา
ด าเนินการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ในการนี้  สถาบันการพลศึกษาจึงแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์
สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
 คณะที่ปรึกษา 
 1. อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา     ประธานกรรมการ 
 2.รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร     รองประธาน 
 3.รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ     รองประธาน 
 ๔.รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  รองประธาน 
 5.รองอธิการบดี ฝ่ายโรงเรียนกีฬา     รองประธาน 
 6.รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  รองประธาน 
 7. รองอธิการบดี ฝ่ายแผนและพัฒนา    รองประธาน  
 มีหน้าที่  
 1. ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงาน ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการทบทวน
ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 
 2. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๖ 
– ๒๕๖๐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 
 คณะกรรมการด าเนินงาน 
 1. รองอธิการบดี ฝ่ายแผนและพัฒนา    ประธานกรรมการ 
 2. รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ     รองประธาน 



ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2556-2560 (ฉบับปรับปรงุ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ๑๒๒ 

 

 3. รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  รองประธาน   
 4. รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร     รองประธาน 
 5. รองอธิการบดี ฝ่ายโรงเรียนกีฬา    รองประธาน 
 6. รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  รองประธาน 
 7. รองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตกระบี่    กรรมการ 
 8. รองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตกรุงเทพ    กรรมการ 
 9. รองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตชัยภูมิ    กรรมการ 
 10. รองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตชุมพร    กรรมการ 
 11. รองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตเชียงใหม่     กรรมการ 
 12. รองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตชลบุรี    กรรมการ 
 13. รองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตตรัง    กรรมการ 
 14. รองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตเพชรบูรณ์   กรรมการ 
 15. รองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตมหาสารคาม   กรรมการ 
 16. รองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตยะลา    กรรมการ 
 17. รองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตล าปาง    กรรมการ 
 18. รองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตศรีสะเกษ   กรรมการ 
 ๑9. รองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตสมุทรสาคร   กรรมการ 
 20. รองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตสุโขทัย    กรรมการ 
 21. รองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตสุพรรณบุรี   กรรมการ 
 22. รองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตอ่างทอง   กรรมการ 
 23. รองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตอุดรธานี   กรรมการ 
 24. ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น   กรรมการ 
 25. ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี    กรรมการ 
 26. ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง      กรรมการ 
 27. ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  กรรมการ 
 28. ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์   กรรมการ 
 29. ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา    กรรมการ 
 30. ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง   กรรมการ 
 31. ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ   กรรมการ 
 ๓2. ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี   กรรมการ 
 ๓3. ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง   กรรมการ 
 ๓4. ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี   กรรมการ 
 35. คณบดี 3 คณะ      กรรมการ 
 36. รองคณบดี 3 คณะ      กรรมการ 
 37. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี    กรรมการ 
 38. ผู้อ านวยการกองส่งเสริมวิชาการ    กรรมการ 
 39. ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  กรรมการ 
 40. ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนกีฬา  กรรมการ 
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 41. ผู้อ านวยการกองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
 42. ผู้อ านวยการกองกลาง     กรรมการ   
 43. ผู้ชว่ยอธิการบดี      กรรมการ  
 44. หัวหน้ากลุ่มการเงินและบัญชี     กรรมการ  
 45. ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน    กรรมการและเลขานุการ    
 46. นางสาวฐิติมาภรณ์  ปัญญา     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 47. นางสาวสุกาญจนา  ศรีเขียวพงษ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษา
ทางด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อให้เป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่พึงประสงค์ของสังคม  
 เป้าประสงค์ที่ ๑ ผู้มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรม 
จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม         
 1. รองอธิการบดี  ฝ่ายโรงเรียนกีฬา    ประธานกรรมการ 
 2. นายสถาพร  พานิช      กรรมการ 
 3. นางวิลัดดา  ชยธนมงคล     กรรมการ  
 4. ว่าที่ร้อยตรี ผศ.วิสุทธิ์  ปานะกุล    กรรมการ 
 5. นางวัลวภิา  เจริญวงศ์      กรรมการ  
 6. นางสาวพัชรศิฐี  บุทธนา     กรรมการ 
 7. ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนกีฬา   กรรมการและเลขานุการ 
 8. นางอรวรรณ  อรุณวิภาส     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 เป้าประสงค์ที่ ๒ บัณฑิตทางด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา           
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา    
รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของสังคมและสอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ของสถาบันการพลศึกษา  
 1. รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ     ประธานกรรมการ 
 2. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์     กรรมการ 
 3. คณบดีคณะศิลปศาสตร์     กรรมการ 
 4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ   กรรมการ 
 5. รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์     กรรมการ 
 6. รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์     กรรมการ 
 7. รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ   กรรมการ 
 8. หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตร (กองส่งเสริมวิชาการ)   กรรมการ 
 9. ผู้อ านวยการกองส่งเสริมวิชาการ    กรรมการและเลขานุการ 
 10. นางสาวนิชานันท์  ดงเจริญ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพ  
ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
 1. รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒. ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  กรรมการ   
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 3. นายจีราธิวัฒน์  มะโนวรรณ     กรรมการ 
 4. นายพชร  ยะจินะ      กรรมการ 
 5. นายปริวัตร  นาคเสน      กรรมการและเลขานุการ 
 6. นายเฉกชน  หลักแหล่ง     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ            
ด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและ         
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 1. รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  ประธานกรรมการ 
 2. นายสมเจตน์  ทองดี      กรรมการ 
 3. นางสุขเสนอ  รัตนรังสิกุล     กรรมการ 
 4. นางสาวกมลวรรณ  คชายุทธ     กรรมการและเลขานุการ  
 5. นางสาววรรณพัชร  โคสันเทียะ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ           
กีฬา และอาคารสถานที่แก่สังคม 
 1. รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒. ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  กรรมการ 
 3. นางสาวเมธ์วดี  ชอบท ากิจ     กรรมการ 
 4. นางสาวจุฑามาศ  โพธิ์ทอง     กรรมการและเลขานุการ 
 5. นางสาวสุปราณี  โชติ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและสนับสนุนการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
 1. รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
 ๒. ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  กรรมการ 
 3. นางสาวบุษดี  สงวนทรัพย์     กรรมการ 
 4. นางสาวฐิติยาพร  สุระพล     กรรมการและเลขานุการ 
 5. นางสาวนัทธ์มนต์  วิชัยรัตน์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ที่  ๖ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
 1. รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร     ประธานกรรมการ 
 2. ผู้อ านวยการกองกลาง      กรรมการ 
 3. ผู้อ านวยการกองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
 4. หัวหน้ากลุ่มการเงินและบัญชี     กรรมการ 
 5. นายสมเจตน์  ทองดี      กรรมการ 
 6. ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน    กรรมการและเลขานุการ 
 คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ที่ ๗ การส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการและกีฬา กับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
 1. รองอธิการบดี ฝ่ายโรงเรียนกีฬา     ประธานกรรมการ  
 2. รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ  
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 3. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์     กรรมการ 
 4. นายสมเจตน์  ทองดี      กรรมการ   
 5. นายสถาพร  พานิช      กรรมการ 
 6. ว่าที่ร้อยตรี ผศ.วิสุทธิ์  ปานะกุล    กรรมการ  
 7. นางวิลัดดา  ชยธนมงคล     กรรมการ   
 8. ดร.อุไรวรรณ  หว่องสกุล     กรรมการ 
 9. นางอรวรรณ  อรุณวิภาส     กรรมการ   
 10. ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนกีฬา  กรรมการและเลขานุการ 
 11. นายเทอดสกุล  สืบเทพ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่  
 1. ด าเนินการทบทวนยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษาพ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 4. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
  สั่ง ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕9 
 
 
  
 (นายปริวัฒน์  วรรณกลาง) 
                                                                 อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา 
 
 

 


