แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
(พ.ศ. 2561 – 2565)
ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คานา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ให้ความสาคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งด้านการจัดการศึกษาและ
การพั ฒ นาด้ า นการกี ฬ าของประเทศ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถการแข่ ง ขั น ในระดั บ สากลมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยในระยะที่ ผ่ า นมา มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ด าเนิ น งานภายใต้ แผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่งใช้เป็นกรอบแนวทางดาเนินงานในระยะ 5 ปี โดยเกิดขึ้นบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
ของบุ คลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย อัน สอดคล้ องกับกฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒ นาประเทศ
ระดับ ต่า ง ๆ ที่เกี่ย วข้อง เช่น รั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่ งชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐ บาล แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ
แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว เป็นต้น
เมื่ อ พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2562 ได้ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
เมื่อ วัน ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 และมี ผ ลบั งคั บใช้ ตั้ งแต่ วัน ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เป็ นต้ นไป
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการทบทวนและปรับปรุง แผนพัฒนาให้สอดคล้องกับภารกิจตามกฎหมาย ยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาประเทศระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง วัตถุประสงค์ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
การกี ฬ าแห่ ง ชาติ ที่ บั ญ ญั ติ ใ ห้ ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ น สถานศึ ก ษาทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ด้ า นการกี ฬ า
โดยได้ทบทวนผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาของ
ทุก หน่ ว ยงานในสั งกั ด มหาวิ ทยาลั ย การกีฬ าแห่ งชาติ ให้ มีเ อกภาพ ประสิ ท ธิภ าพ และคุ ณภาพ ตามกลยุท ธ์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กาหนด อีกทั้งมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันของตัวชี้วัด แผนพัฒนา ตัวชี้วัดงบประมาณ
และตัว บ่ งชี้การประกัน คุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลั ยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะผู้ บริห ารและบุคลากร
จะได้ศึกษาและร่วมกันขับเคลื่อนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบัน การศึกษา
อันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน ดังที่มุ่งหวังไว้

(นายปริวัฒน์ วรรณกลาง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
1. บทนา
การจั ด ท าแผนพั ฒ นาถื อ เป็ น หั ว ใจส าคั ญ ในการด าเนิ น งานเพื่ อ มุ่ ง สู่ วิ สั ย ทั ศ น์ เป็ น การวางทิ ศ ทาง
การด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย แล้ ว ถ่ า ยทอดสู่ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานเพื่ อ ร่ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา
การดาเนิน งานสู่ การปฏิบั ติ ให้ ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้ องตามความในมาตรา 16 แห่ ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ที่กาหนดให้ ส่ว นราชการจัดทาแผนปฏิบั ติราชการ 4 ปี เพื่อแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจาปี กอปรกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กาหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้ า หมายการพั ฒ นาประเทศอย่ า งยั่ ง ยื น ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบในการจั ด ท าแผนต่ า ง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
มหาวิทยาลั ย การกีฬาแห่ งชาติใ ห้ ความส าคัญต่อ การจัดทาแผนพั ฒ นาของมหาวิท ยาลั ย เพื่อพัฒ นา
คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาและการพั ฒ นาด้ า นการกี ฬ า โดยด าเนิ น การทบทวนและปรั บ ปรุ ง แผนพั ฒ นา
ของมหาวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องกับภารกิจตามกฎหมาย ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศระดับต่าง ๆ
ที่เกี่ย วข้อง และได้ขับเคลื่ อนการดาเนิ น งานสู่ การปฏิบัติมาโดยลาดับ เมื่อสิ้ นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิ ทยาลั ย ได้ท บทวนผลการดาเนิ น งานตามยุท ธศาสตร์ ฯ ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 และจัด ท า
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากการ
มีส่ ว นร่ ว มของคณะผู้ บ ริ ห ารและบุ คลากรในสั ง กัด เพื่ อพัฒ นาการดาเนินงานของมหาวิทยาลั ย ให้ มี เอกภาพ
ประสิทธิภาพ คุณภาพ รวมทั้งก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตลอดจนแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
และวิสัยทัศน์ที่มุ่งหวังไว้
2. สาระสาคัญของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปรัชญา
“พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ”
วิสัยทัศน์
“เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน”
พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา
3. บริการวิชาการแก่สังคม
4. ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
5. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
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เอกลักษณ์
“สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา”
คาอธิบายเอกลักษณ์
สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา หมายถึง เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางที่มีความ
โดดเด่นทางด้านศาสตร์การกีฬา เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาสู่การเป็นผู้นาด้านกีฬาในภูมิภาคอาเซียน
อัตลักษณ์
“ทักษะดี มีน้าใจนักกีฬา พัฒนาสังคม”
คาอธิบายอัตลักษณ์
ทักษะดี หมายถึง มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
มีนาใจนักกีฬา หมายถึง มีคุณธรรม จริยธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นที่ยอมรับของสังคม
พัฒนาสังคม หมายถึง มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
คติพจน์
“กยิราเจ กยิราเถนัง ทาอะไรทาจริง”
ค่านิยมองค์กร
SPORTS-U
Spirit
Professional
Opportunity
Responsibility
Teamwork
Smart
Universality

มีน้าใจนักกีฬา
มีความเป็นมืออาชีพ
มีการให้โอกาส
มีความรับผิดชอบ
มีการทางานเป็นทีม
มีบุคลิกภาพดี
มีความเป็นสากล

ประเด็นการพัฒนา
1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2. การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม
3. การบริการวิชาการแก่สังคม
4. การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
6. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
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ประเด็นการพัฒนา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชีวัด
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้สาเร็จการศึกษาขันพืนฐานมีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชีวัด
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ผู้สาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
2. ผู้สาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ขั้นพื้นฐาน
3. ผู้สาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการประเมินคุณลักษณะอันประสงค์ระดับดีเยี่ยม
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา
4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนกีฬาระดับยอดเยี่ยม
5. ความร่วมมือด้านการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬามีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชีวัด
1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ระดับอุดมศึกษา (TQF : Thai Qualifications Framework) มาตรฐานการ 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพบัณฑิต
อุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ
3. ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
หรือเผยแพร่
ระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ
4. หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพ
5. หลักสูตรระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก ที่ได้รับการพัฒนา
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ 6. หลักสูตรนานาชาติที่ได้รับการพัฒนา
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา
7. คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
8. หลักสูตรที่มีห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพ
9. อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
10. อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
11. ความร่วมมือด้านการศึกษา
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ง

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์: ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม
2. สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม

ตัวชีวัด
1. อาจารย์ประจาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม
2. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา
3. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์
4. ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม
เป้าประสงค์: เด็ก เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการออกกาลังกาย การเล่นกีฬา และนันทนาการ นาไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี
กลยุทธ์
ตัวชีวัด
1 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ทางการ 1. ผู้รับบริการด้านอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ทางการกีฬา
กีฬาในการออกกาลังกาย การเล่นกีฬา และนันทนาการแก่สังคม
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ทางการกีฬา
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการด้านศาสตร์การกีฬา
3. ผู้รับบริการทางวิชาการ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 4. ชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการ
5. เด็กและเยาวชนในชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
อยู่ในระดับมาตรฐาน
6. หลักสูตรที่มีการบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จ

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์: เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมการละเล่นพืนบ้านและกีฬาไทย บนพืนฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีจิตสานึกที่ดี
ต่อสังคม เกิดความรักและความหวงแหน และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
กลยุทธ์
ตัวชีวัด
1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1. กิจกรรมทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
2. กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน 3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
การสอน
4. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
5. หลักสูตรที่มีการบูรณาการการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
เป้าประสงค์ที่ 1 นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
กลยุทธ์
ตัวชีวัด
1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุด
1. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
ของแต่ละบุคคล
2. นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ
3. นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
4. นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์ที่ 2 บุคลากรด้านการกีฬามีความรู้ความเชี่ยวชาญสู่ระดับนานาชาติ
กลยุทธ์
ตัวชีวัด
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการกีฬา
1. บุคลากรด้านการกีฬาที่เข้าอบรมตามหลักสูตร
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการกีฬา
2. บุคลากรด้านการกีฬาที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐานหลักสูตร
3. ความร่วมมือด้านการกีฬา
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ฉ

ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์: ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. เพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ
4. เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานตามเกณฑ์ประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
5. ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชีวัด
1. คณาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
2. ครูที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
5. ผลการประเมินระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
6. ผลการประเมินคณะของมหาวิทยาลัย
7. ผลการประเมินวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย
8. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
9. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
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๑

 หลักการและเหตุผล
การจั ด ท าแผนพั ฒ นาถื อ เป็ น หั ว ใจส าคั ญ ในการด าเนิ น งานเพื่ อ มุ่ ง สู่ วิ สั ย ทั ศ น์ ถื อ เป็น การวางทิ ศ ทาง
การดาเนินงานแล้วถ่ายทอดสู่บุคลากรให้ร่วมกันขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 16 กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี เพื่อแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจาปี และกาหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณสนองต่อ
นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กาหนดให้
รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เ ป็นกรอบใน
การจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ทั้งนี้พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ได้กาหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อรับผิดชอบในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2561 – 2580) เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ
แล้ว ให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ช าติแต่ละด้านจัดทาแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้
ความเห็ น ชอบและประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติเป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุ
เป้ าหมายตามที่กาหนดไว้ในยุ ทธศาสตร์ ช าติ มีทั้ งสิ้ น 23 แผนแม่บท ซึ่งจะมี ผ ลผู กพันต่ อหน่ ว ยงานของรัฐ ที่
เกี่ย วข้ องจะต้องปฏิบั ติใ ห้ เป็ น ไปตามที่กาหนด โดยที่ การจัด ทางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้อ ง
สอดคล้องกับแผนแม่บทซึ่งจะนาไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในห้วงเวลา
ดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
ระยะที่ผ่านมามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ดาเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
พ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่งเกิดขึ้นบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ผ่านกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
จัดทายุทธศาสตร์ฯ การประชุมประชาพิจารณ์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
และเสนอแนะต่อร่างยุทธศาสตร์ฯ และนาร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวเสนอต่อสภาสถาบันการพลศึกษาเพื่อพิจารณา
จนกระทั่งได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันการพลศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม
2561 และมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ติดตาม และประเมินผลมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ต่อมารัฐบาลได้เล็งเห็นว่าประเทศไทยยังไม่มีมหาวิทยาลัยการกีฬาโดยเฉพาะ จึงมีนโยบายในการยกระดับ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชากรในประเทศ โดยการผลิ ต บุ ค ลากรทางการกี ฬ า พลศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า
วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬาเพื่อรองรับอุตสาหกรรม
การกี ฬ าในการพั ฒ นาประเทศตามเป้ า หมายยุ ท ธศาสตร์ ช าติ กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจึ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการเตรี ย มความพร้ อ มการจั ด ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าแห่ ง ชาติ ตามค าสั่ ง ที่ 908/2557
ลงวั น ที่ 10 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2557 และสถาบั น การพลศึก ษาได้ แ ต่ งตั้ ง คณะท างานเตรี ย มเปลี่ ย นสถานะ
สถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตามคาสั่งที่ 10/2558 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ นทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ส่งผลให้สถาบันการพลศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๒

การกีฬาแห่งชาติ เพื่อจัดการศึกษาและการวิจัยด้านการกีฬา การพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการ
กีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนากีฬาภูมิปัญญาไทยให้
เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ เพื่ อประโยชน์ในการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของ
ประเทศ
ดั ง นั้ น เมื่ อ สิ้ น สุ ด ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ด าเนิ น การทบทวนยุ ท ธศาสตร์ ฯ
โดยจัดทาเป็น แผนพัฒนามหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เพื่อให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย มีความสอดคล้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
พ.ศ. 2562 และสถานการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย
และแผนพัฒนาประเทศระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาฉบับนี้ จะใช้เป็นแนวทางดาเนินงานสาหรับบุคลากร
สั งกัดมหาวิทยาลั ย การกีฬาแห่ งชาติ และเป็ นเครื่อ งมือในการแปลงแผนพัฒ นาสู่ การปฏิ บัติอย่า งเป็นรู ปธรรม
อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยพัฒนาสู่การเป็นสถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
และก้าวไปเป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียนตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งหวังร่วมกัน

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๓

 กฎหมาย แผนพัฒนาประเทศ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
การจั ดท าแผนพั ฒ นามหาวิทยาลั ย การกีฬ าแห่ งชาติ (พ.ศ.2561 – 2565) ปรับปรุง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้นการศึกษา วิเคราะห์กฎหมาย แผนพัฒนาประเทศและนโยบายที่เกี่ยวข้องระดับ
ต่าง ๆ ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561
3. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580
4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
5. แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(ฉบับปรับปรุง)
6. (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 – 2570
7. นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
8. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
9. (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2566 - 2570)
10. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)
11. นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570
12. ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๔

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
จากการปฏิรูปการกีฬาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ทาให้มีการบรรจุถ้อยคาว่า “กีฬา” ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็น ครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์การกีฬาของไทย
และเป็นหลักการสาคัญในการดาเนินการด้านกีฬาของประเทศต่อไปในอนาคต สาหรับบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตามมาตรา 71 วรรคแรก กล่าวคือ “รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
อันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สาคัญของสังคม จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการ
สร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดทังส่งเสริมและพัฒนาการ
กีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน”
2. พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่ งชาติ พ.ศ. 2561 ได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการนโยบายการกีฬา
แห่งชาติ มีหน้าที่และอานาจ ในการจัดทานโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการดาเนินการด้านการกีฬาของประเทศ รวมทั้ง เสนอมาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตาม
นโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา รวมทั้ง
ให้มีการจัดทามาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา กอปรกับในมาตรา ๑๘ ได้กาหนดให้ มีการจัดทาแผนพัฒนา
การกี ฬ าแห่ ง ชาติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ภ ายในหนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ หรื อ ภายในวั น ที่
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
สาหรับบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้แก่
มาตรา 14 แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามมาตรา 13 ต้องกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารและ
พัฒนาการกีฬา วิธีปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระยะเวลาในการดาเนินการให้ชัดเจน และอย่างน้อยต้องมี
แนวทางการดาเนินการในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(1) การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาเพื่อการ
อาชีพ กีฬาเพื่อคนพิการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
(2) การส่งเสริมและพัฒนากีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
(3) การจัดโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านการกีฬา ให้ครอบคลุมทั่วถึงและมีความพร้อมให้บริการแก่
ประชาชนอย่างเป็นธรรม ทันสมัย และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตลอดจนพิจารณาสรรหาและคัดเลือกพื้นที่
สาธารณะในชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันในการกีฬา รวมทั้งจัดให้มีการเข้าถึงบริการ
ด้านการกีฬาอย่างทั่วถึง
(4) การส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การประกอบธุร กิจ และอุ ต สาหกรรมการกี ฬา รวมทั้ง ก าหนดให้ มีสิ ทธิ
ประโยชน์ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการและผู้สนับสนุนทางด้านการกีฬา
(5) การพัฒนาการจัดการศึกษาด้านการกีฬาและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาให้มีความสามารถ ศักยภาพ
และคุณธรรม
(6) การจัดสรรและแสวงหาทรัพยากรเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬาในทุกภาคส่วนให้ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
(7) การใช้จ่ายงบประมาณด้านการกีฬาอย่างเป็นระบบและมีการบูรณาการในทุกระดับ
(8) การดาเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการดาเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
(9) การประสานงานเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินการตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
(10) การประเมินผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
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มาตรา 15 เมื่อได้มีการประกาศแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ดาเนินการ
ตามภารกิจที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาการกีฬาและปฏิบั ติการให้เป็นไป
ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
3. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
รั ฐ บาลได้ ก าหนด วิ สั ย ทั ศ น์ (Vision) คื อ “ประเทศไทยมี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เป็ น ประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน มีรายได้สูง อยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและ
เป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์
ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมาย 2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ตัวชี้วัด 3.3 การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนสาคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์
ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีจานวน 23 ฉบับ
โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ดังนี้
ประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา
ยุทธศาสตร์ชาติให้ความสาคัญกับการให้กีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬา
เพื่อเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างการพัฒนาทั้งในการเสริมสร้างสุข ภาวะ การพัฒนาจิตใจ การสร้างความสามัคคี
ของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติ
ดังจะเห็นได้ว่าการกีฬาและนันทนาการเป็นกลไกสาคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากลในการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่ประเทศ
เป้าหมายแผนแม่บท : คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้าใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้น
ด้วยกีฬา
ตัวชีวัดและค่าเป้าหมายแผนแม่บท : อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่า 68 ปี ภายในปี 2565
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ประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา ประกอบด้วย 3 แผนแม่บทย่อย ได้แก่
แผนแม่บทย่อยที่ 1 การส่ งเสริมการออกกาลั งกายและกีฬาขั้นพื้นฐานให้ กลายเป็น
วิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬา และนันทนาการ
เป้าหมาย : คนไทยออกกาลังกายเล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่าเสมอเพิ่มขึ้น
ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย : ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากรทั้งหมดออกกาลังกาย
อย่างสม่าเสมอ ร้อยละ 40 ภายในปี 2565
แผนแม่บทย่อยที่ 2 การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
เป้าหมาย : นักกีฬาไทยประสบความสาเร็จ ในการแข่งขันระดับนานาชาติ
ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย : อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของ
นักกีฬาไทย อันดับ ๗ ในระดับเอเชีย ภายในปี 2565
แผนแม่ย่อยที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ
เป้าหมาย : บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น
ตั ว ชี วั ด และค่ า เป้ า หมาย : มี บุ ค ลากรด้ า นการกี ฬ า นั น ทนาการ และวิ ท ยาศาสตร์
การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 5 ภายในปี 2565
นอกจากนี้ ยั งมีแผนแม่บ ทที่เกี่ย วข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลั ยการกีฬาแห่ งชาติ ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม คือ
แผนแม่บท ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เป้าหมาย : มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในของประเทศ
เพิ่มขึ้น
ตัวชีวัดและค่า เป้าหมาย : ร้อยละของมูล ค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ ร้อยละ 1.5 ภายในปี 2565
แผนแม่บท ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ประกอบด้วย 5 แผนแม่บทย่อย คือ
1. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ
2. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม
3. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
4. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พื้นฐาน
5. ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติด้านการวิจัย ได้แก่
แผนแม่บทย่อยที่ 2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม
เป้าหมาย : คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับ
การยกระดับเพิ่มขึ้นจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม
ตั ว ชี วัด และค่ า เป้ า หมาย : ดั ช นี นวัต กรรมเชิงสั งคม* (ร้ อยละของผลสั ม ฤทธิ์ในการ
ยกระดับคุณภาพทางสังคมจากผลการวิจัยฯ) หมายเหตุ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ / จัดทาค่าเป้าหมาย
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5. แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ฉบับปรับปรุง)
แผนการปฏิรูปประเทศถือเป็นแผนระดับ 2 ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ต่อมา
เมื่อวันที่ 6 เม.ย.2561 มีการประกาศแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน โดยหลังจากการดาเนินงาน พบว่า แผนปฏิรูป
ประเทศฉบับเดิมมีความซ้าซ้อนกับงานประจาไม่มีความชัดเจนและโครงการมากเกินไป คณะกรรมการจึงมีการ
ทบทวนแผนปฏิรูป โดยจัดทาแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งมีระยะเวลาครอบคลุมปี 2564 – 2565
ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน มติคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563
และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศดังกล่าว โดยให้หน่วยงานจัดทาแผนการขับเคลื่อน
ดาเนินงานของหน่วยงาน รวมถึงการดาเนินงาน / โครงการที่ดาเนินการภายใต้กิจกรรม Big Rock และให้สานัก
งบประมาณให้ความสาคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ดาเนินโครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock
สาหรับแผนการปฏิรูปประเทศในส่วนที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเกี่ยวข้อง มีดังนี้
กิจ กรรมปฏิรู ปที่ 3 การส่งเสริ มประชาชนเป็น ศูน ย์กลางในการสร้ า งวิถีชีวิตทางการกีฬาและการ
ออกกาลังกายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ
เป้าหมาย : ประชาชนออกกาลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่าเสมอรวมถึงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
เพื่อพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง และเป็นฐานในการพัฒนากีฬาชาติ
ตัวชีวัด ประกอบด้วย
(1) อัตราประชากรที่มีการออกกาลังกายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
(2) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (อายุเฉลี่ย) เพิ่มขึ้น
(3) นักกีฬาหน้าใหม่ที่มีความสามารถมีอัตราการได้รับคัดเลือกเข้าสู่การเป็นนักกีฬาระดับชาติเพิ่มขึ้น
(ตัวแทนทีมชาติไทย) (โดยในปี 2564 มีเป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีฐาน และในปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ
10 จากปีฐาน)
6. (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570) เป็นแผนพัฒนาฯ ฉบับแรก
ที่เริ่มต้นกระบวนการยกร่างกรอบแผนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และจะมีผลในการใช้เป็นกรอบเพื่อกาหนดแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิบัติการในช่วง 5 ปี ที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยการกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ได้น้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น หลักนาทางในการ
ขับเคลื่อนและวางแผนการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาฯ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยสู่สังคมก้าวหน้า
เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน
เป้าหมายหลัก จานวน 5 ประการ ประกอบด้วย
1. การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
2. การพัฒนาคนสาหรับโลกยุคใหม่
3. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม
4. การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน
5. การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบท
โลกใหม่
หมุดหมายการพัฒนา จานวน 13 ประการ ประกอบด้วย
หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนาด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สาคัญของโลก
หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าทางลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สาคัญของภูมิภาค
หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของอาเซียน
หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ
เหมาะสม
หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่า
หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกาลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้แก่
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกาลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง
อนาคต
เป้าหมายการพัฒนา
เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับ
โลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะไม่ถึงระดับพื้นฐานของทั้ง 3 วิชาในแต่กลุ่ม
โรงเรียนลดลงร้อยละ 8 เมื่อสิ้นสุดแผน
ตัวชี้วัดที่ 1.4 จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตฐานสมรรถนะเพิ่มเป็น
ร้อยละ 30
กลยุทธ์การพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติ
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนาผู้เรียนระดับพื้นฐานให้มีความตระหนักรู้ในตนเองมีสมรรถนะที่จาเป็น
ต่อการเรียนรู้ การดารงชีวิตและการทางาน
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 พัฒนาผู้เรียนระดับอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะที่จาเป็นและเชื่อมโยงกับโลกของ
การทางานในอนาคตและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
7. นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ดังนี้
นโยบายที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่
8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทัก ษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยสาหรับ
ศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการนาเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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จริงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครู ที่นาไปสู่
การมีครูสมรรถนะสูงเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ สร้างวินัย กระตุ้น และสร้างแรง
บันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้นควบคู่กับหลักการทาง
วิชาการ
๘.๕ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
๘.๕.๑ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล้าและความยากจน ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้น การพัฒ นานวัตกรรมเชิงสั งคมและนวัตกรรมในเชิงพื้นที่ที่สามารถช่ว ย
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้า สร้างโอกาสสาหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนา
ทุนมนุษย์ให้พร้อมสาหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยระยะแรก
จะให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรทั้งระบบยา วัคซีน
เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๘.๖ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย
๘.๖.๑ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาโรงเรี ย นควบคู่ กับ การพั ฒ นาครู เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพระบบบริ ห ารจั ด
การศึกษาในทุกระดับบนพื้นฐานการสนับสนุนที่คานึงถึงความจาเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง
พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่าของโรงเรี ยนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จาเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูล
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๘.๖.๔ พั ฒ นาทั ก ษะอาชี พ ทุ ก ช่ ว งวั ย โดยก าหนดระบบที่ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาทั ก ษะและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมี
กลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริมเยาวชนที่มี
ศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การกาหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่สามารถ
รองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต
๘.๖.๕ ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่ถูกต้องของคนใน
ชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคมเข้าไปใน
ทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่าง
เป็น ระบบและมีประสิ ทธิภ าพ ปรั บสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้ เอื้อต่อการมีคุ ณธรรม
จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ
8. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
วิสัยทัศน์ (Vision) “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดารงชีวิตอย่าง
เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
การจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีแนวคิดในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อ
ปวงชน (Education for All) หลั กการจั ด การศึ กษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่ ว ถึง (Inclusive Education)หลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) หลักการมีส่ว นร่วมของทุกภาคส่ว นของสังคม (All for
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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Education) และยึ ด ตามเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals : SDGs 2030)
ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของ
ประเทศ ความเหลื่ อมล้าของการกระจายรายได้และวิกฤตด้านสิ่ งแวดล้ อม โดยนายุทธศาสตร์ช าติ ( National
Strategy) มาเป็นกรอบความคิดสาคัญในการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Objectives) 4 ประการ
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2) เพื่ อ พั ฒ นาคนไทยให้ เ ป็ น พลเมื อ งดี มี คุ ณ ลั ก ษณะ ทั ก ษะและสมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3) เพื่อพัฒ นาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่ งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและ
ร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) เพื่ อ น าประเทศไทยก้ า วข้ า มกั บ ดั ก ประเทศที่ มี ร ายได้ ป านกลาง และความเหลื่ อ มล้ า
ภายในประเทศลดลง
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตาม
แนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ
และแรงงานต่างด้าว
4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อจัดการระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
แนวทางการพัฒนา
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ ตาราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน
และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
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3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงค์
4. พัฒนาระบบและกลไก การติดตาม การวัด และการประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
9. (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2566 - 2570)
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) ได้มีการกาหนดกรอบแนวคิดให้ตอบสนอง
กับ เจตนารมณ์ตามหลั กการและวิสั ย ทัศน์ ภ ายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ ระยะ ๒๐ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยมี
สาระสาคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision) “การกีฬาเป็นกลไกสาคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน”
พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 การกีฬาเป็นกลไกสาคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยของ
การมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มีการออกกาลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่าเสมอจนเป็นวิถีชีวิตมีสุขภาพดีขึ้น มีน้าใจ
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นั กกี ฬาและมี วินั ย เคารพกฎกติก ามากขึ้น ด้ว ยกีฬา น าไปสู่ การพัฒ นาจิ ตใจ สร้ างความสั ม พันธ์ อันดี ในสั งคม
ความสามัคคีของคนในชาติ และมีความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ
พันธกิจที่ 2 การกีฬาเป็นกลไกสาคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยอุตสาหกรรมการกีฬา
มีการเจริญเติบโต มีการพัฒนาสินค้า บริการ นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการกีฬา กิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว และ
รายการแข่งขันกีฬาที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง
นโยบายพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
นโยบายเร่งด่วน
นโยบายที่ ๑ : ส่งเสริมการพัฒนาการกีฬาที่มีการบริหารจัดการโดยคานึงถึงความสาคัญของ
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Economy
Model)
นโยบายที่ ๒ : สนับสนุนการสร้างการรับรู้และความตระหนักแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
ผู้พิการ บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส ให้เห็นคุณค่าและประโยชน์
ของการออกกาลังกายและการเล่นกีฬา มีน้าใจนักกีฬาและมีวินัย เคารพกฎกติกามาก
ขึ้นด้วยกีฬา นาไปสู่การพัฒนาจิตใจ มีการบริหารจัดการกีฬาที่โปร่งใส
มีมาตรฐานสากล และมีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ ๓ : ส่งเสริมการออกกาลังกายและการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมกีฬา และการแข่งขันกีฬา
ภายใต้ความปกติใหม่ (New Normal) อย่างทั่วถึงตามความถนัดหรือความสนใจ
อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มจนเป็นวิถีชีวิต เพื่อความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้า และเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในการออกกาลังกายและเล่นกีฬา
นโยบายที่ ๔ : กาหนดให้ประเด็นการส่งเสริมการออกกาลังกายและการพัฒนาการกีฬา
เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักในระดับจังหวัดและท้องถิ่น โดยกาหนดให้เป็นหนึ่ง
ในวาระสาคัญของการบริหารส่วนท้องถิ่น และเป็นดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ
การดาเนินงานของแผนพัฒนาจังหวัด ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
นโยบายที่ ๕ : ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากีฬาอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการร่วมกับระบบ
การศึกษาของประเทศ ตั้งแต่กีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
และกีฬาเพื่อการอาชีพ อย่างต่อเนื่อง
นโยบายในการขับเคลื่อนแผนระยะยาว
นโยบายที่ ๑ : ส่งเสริมการเล่นกีฬาและการแข่งขันกีฬาตามความถนัดหรือความสนใจของเด็ก
เยาวชน และประชาชน ในชนิดกีฬาที่มีความหลากหลาย เพื่อเพิ่มทางเลือก
ในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาได้ตามความต้องการ
นโยบายที่ ๒ : ส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา นวัตกรรม และเทคโนโลยีการกีฬา
ในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา รวมทั้งนักกีฬาคนพิการ เพื่อพัฒนาการกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ
นโยบายที่ ๓ : พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน สามารถถ่ายทอดความรู้
ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ผู้พิการ บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้
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อย่างถูกต้อง รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตบุคลากรและการพัฒนานวัตกรรม
ที่สนับสนุนการพัฒนากีฬา
นโยบายที่ ๔ : ผลักดันและสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมกีฬาเชิงท่องเที่ยว
(Sport Tourism) และมหกรรมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ (Sports
Mega-Events) ในประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทย เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
นโยบายที่ ๕ : พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมการกีฬา โดยสร้างความ
ร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ
การกีฬา รวมถึงสร้างบรรยากาศการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาในประเทศ มีมาตรการด้านการเงิน และมาตรการทางภาษี
เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการกีฬา
นโยบายที่ ๖ : พัฒนาแพลตฟอร์มและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านกีฬา เพื่อให้บริการข้อมูล
สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นการออกกาลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา และเป็น
ข้อมูลในการกาหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา และการบริหารจัดการการกีฬา
ในประเทศ
นโยบายที่ ๗ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ สถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก เพื่อรองรับความ
ต้องการในการออกกาลังกายและการเล่นกีฬาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
ผู้พิการ บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสให้มีความเพียงพอ ปลอดภัย ทั่วถึง และ
เหมาะสม
นโยบายที่ ๘ : สร้างและพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬา สนามกีฬา ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา อุปกรณ์
การกีฬา ให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและ
กีฬาเพื่อการอาชีพ
นโยบายที่ ๙ : ยกระดับการบริหารจัดการกีฬาในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของ
ธรรมาภิบาล โดยกาหนดให้การบริหารจัดการกีฬาตามหลักธรรมาภิบาลเป็น
เป้าหมายหลักและตัวชี้วัดในแผนพัฒนาขององค์กรทุกองค์กร และสนับสนุนการ
จัดตั้งองค์กร ที่มีความเป็นอิสระและมีระบบในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับ
การกีฬาอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
เป้าประสงค์
1) ประชาชนทุกกลุ่ม (เด็ก เยาวชน และประชาชน) มีการออกกาลังกายและเล่นกีฬา
อย่างสม่าเสมอ
2) นักกีฬาผู้แทนของประเทศไทยประสบความสาเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
3) บุคลากรด้านการกีฬาทั่วประเทศได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น
4) อุตสาหกรรมการกีฬามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ
ตัวชีวัดหลัก
1) ประชากรทุกภาคส่วนออกกาลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่าเสมอ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
ภายในปี ๒๕๗๐
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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2) อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬาไทย อยู่ในอับดับ ๖
ในระดับเอเชีย ในรายการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ กีฬาพาราลิมปิกเกมส์ กีฬาเอเชียนเกมส์
และกีฬาเอเซียนพาราเกมส์ ภายในปี ๒๕๗๐
3) บุคลากรด้านการกีฬาได้รับการรับรองมาตรฐาน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี
4) มูลค่าอุตสาหกรรมการกีฬามีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี
5) มีฐานข้อมูล องค์ความรู้ และแพลตฟอร์มการประมวลผลด้านการส่งเสริมและพัฒนา
การกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ
6) มีแผนการขับเคลื่อนติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามประเด็นการพัฒนา
และมีการรายงานตามแผนรายไตรมาสและรายปี
7) มีการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานตามประเด็นการ
พัฒนา ในระยะครึ่งแผนฯ และสิ้นแผนฯ
8) มีแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันผลกระทบที่เกิดจาก
ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เช่น โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่ส่งผลต่อการส่งเสริมและพัฒนา
การกีฬาในแต่ละประเด็นพัฒนา
ประเด็นการพัฒนา
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามที่กาหนดไว้ว่า “การกีฬาเป็นกลไกสาคัญในการเสริมสร้างความมั่นคง
ทางสังคม และความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประเทศอย่า งยั่งยืน” จึงได้กาหนดประเด็นการพัฒนาระยะเวลา ๕ ปี
ข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาการกีฬาไทยไปในทิศทางที่เหมาะสมบรรลุตาม
เป้าหมาย ดังนี้
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการออกกาลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการออกกาลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ
ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา
ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ดังนี้
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการออกกาลังกายและกีฬาขันพืนฐาน
เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนเกิดการรับรู้และความตระหนักในการออกกาลังกายและการเล่นกีฬา
อย่างถูกต้อง รู้ก ฎ และกติกา มีทัศนคติที่ดี มีระเบียบวินัยและน้าใจนักกีฬา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจ กรรมกีฬาและการแข่งขัน กีฬาตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคลเพื่อให้ เด็กและเยาวชนเกิดความ
ต้องการในการออกกาลังกายและการเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อการมีสุขภาวะที่ ดี รวมถึงสามารถพัฒนาการ
เล่นกีฬาเพื่อการต่อยอดสู่ความเป็นเลิศได้
ตัวชีวัด
1.1 เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย
แนวทางการพัฒนา
2.1 การสร้ า งการรั บ รู้ ความตระหนั ก และความต้ อ งการ เพื่ อ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
การออกกาลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐาน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการออกกาลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้
เป็นวิถีชีวิต
เพื่อสร้างการรับรู้ ความตระหนัก ความต้องการ และส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่ม (ประชาชนทั่วไป
ผู้พิการ บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส) มีการออกกาลังกายและเล่นกีฬาให้เป็นวิถีชีวิต เพื่อการมีสุขภาวะที่ดี
มีสุ ข ภาพพลานามั ย แข็ งแรง ลดอั ต ราการป่ ว ยของประชาชนทุก กลุ่ ม ในกลุ่ ม โรคไม่ ติ ดต่ อ ลดค่า ใช้ จ่ ายในการ
รักษาพยาบาล โดยมีการปลูกฝังค่านิยมกีฬาในประชาชนทุกกลุ่ม ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ ออก
กาลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่าเสมอ สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสถานที่ออกกาลังกาย และสิ่งอานวย
ความสะดวก เพื่อการออกกาลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนทุกกลุ่ม
ตัวชีวัด
1.1 สัดส่วนของประชาชนทุกกลุ่มที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในระดับมาตรฐานดีขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี
แนวทางการพัฒนา
2.1 การสร้างการรับรู้ ความตระหนัก และความต้องการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการออกกาลัง
กายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต
ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา
พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการกีฬาเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มในห่วงโซ่อุปทานของการ
กีฬ า ตั้ง แต่ ต้น น้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยพัฒ นาหลั ก สู ต รที่ เป็ นมาตรฐานส าหรับ การยกระดั บสมรรถนะ
ของบุ ค ลากรด้ า นการกี ฬ าทุ ก กลุ่ ม ครอบคลุ ม ครู ผู้ ส อนพลศึ ก ษา อาสาสมั ค รทางการกี ฬ า ผู้ ฝึ ก สอนกี ฬ า
ผู้ ตั ด สิ น กี ฬ า ผู้ บ ริ ห ารการกี ฬ า และนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า รวมทั้ ง บุ ค ลากรการกี ฬ าอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
อุตสาหกรรมการกีฬา เช่น นักกฎหมายการกีฬา, สถาปนิกการกีฬา, สื่อมวลชนการกีฬา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
บุ ค ลากรการกี ฬ าทุ ก กลุ่ ม ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานในระดั บ สากล หรื อ เที ย บเท่ า ใน ระดั บ สากล
เพื่ อ ให้ ส ามารถเป็ น ก าลั ง ส าคั ญ ในการพั ฒ นาการกี ฬ าทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่ กี ฬ าขั้ น พื้ น ฐาน กี ฬ าเพื่ อ มวลชน
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ และอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชีวัด
๑.๕ จานวนหลักสูตรการอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรการกีฬาที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล
ไม่น้อยกว่า ๑๐ หลักสูตรต่อปี
๑.๖ จานวนบุคลากรด้านการกีฬา (ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา ผู้บริหารการกีฬา) ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี
๑.๘ มีความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรการกีฬา อย่างน้อย ๔ องค์กรต่อปี
แนวทางการพัฒนา
2.1 การพัฒนาหลักสูตรสาหรับพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาที่เป็นมาตรฐาน
2.2 การพัฒนาเพื่อยกระดับสมรรถนะของบุคลากรทางการกีฬา
10. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา จั ด ท ากรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ปี ฉบั บ ที่ 2
(พ.ศ. ๒๕๕๑ - 2565) เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการอุดมศึกษาระดับประเทศ เป้าหมายของกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิต
และพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดงานและพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม
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เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวั ตน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย
โดยใช้ ก ลไกของธรรมาภิ บ าล การเงิ น การก ากั บ มาตรฐาน และเครื อ ข่ า ยอุ ด มศึ ก ษาบนพื นฐาน
ของเสรีภาพทางวิชาการความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ”
ทิศทางนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษา ฉบับที่ 2 ประกอบด้วย
• รอยต่อกับการศึกษาระดับอื่น
ปรับปรุงและทบทวนกระบวนการผลิตครู สถาบันอุดมศึกษาพึงสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เต็มความสามารถ รัฐบาลส่งเสริมการสร้างโรงเรียนเฉพาะหรือห้องเรียนเฉพาะในโรงเรียนทั่วไป ส่งเสริมการศึกษา
ของผู้มีความสามารถพิเศษ ระบบการเรียนล่วงหน้า การเป็นพี่เลี้ยงในการทาโครงการ ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
อาชี ว ะเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ด้ ว ยความยื ด หยุ่ น เช่ น ระบบ Credit Bank และ LLL (Life-Long-Learning Education)
การเป็ น สถาบั น การศึ ก ษาทางเลื อ กให้ ผู้ ที่ ข าดโอกาสทางการศึ ก ษาได้ เ ข้ า เรี ย นเพื่ อ เก็ บ หน่ ว ยกิ ต ให้ ค รบตาม
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
• การแก้ไขปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน
ปัญหาหลักของสถาบันอุดมศึกษา คือ การไร้ทิศทางในการบริหาร การปฏิบัติงานมีความซ้าซ้อน
การขาดคุณธรรมและขาดประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องสร้างกลไกการกากับ เพื่อลดเลิกหลักสูตรที่ไม่เป็นที่ต้องการ
ลดเลิกคณะและสถาบันที่มีปัญหาคุณภาพอย่างรุนแรง จัดกลไกการตรวจสอบโดยศูนย์ข้อมูลสถิติมีการปรับปรุง
กลไกการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยนาผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ ระบบการรับรองวิทยฐานะ
การจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย
(1) กลุ่มวิทยาลัยชุมชน (Community) ที่เน้นจัดการศึกษาระดับอนุปริญญามีอาจารย์ปริญญาเอก
10 % และสัดส่วนนักศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์ เป็นสัดส่วน 20 : 80
(2) กลุ่มมหาวิทยาลัยที่เน้นการสอน (Liberal Art) ที่เน้นจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท มีอาจารย์ปริญญาเอก 50% และสัดส่วนนักศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์เป็นสัดส่วน 40 : 60
(3) กลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะทางและสมบูรณ์แบบ (Comprehensive) มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง
(Specialized) ที่เน้นจัดการศึกษาและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มีอาจารย์ปริญญาเอก 70% และสัดส่วนนักศึกษา
วิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์ เป็นสัดส่วน 60 : 40
(4) กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยและบัณฑิตศึกษา (Research and Graduate) ที่เน้นจัดการศึกษาวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา มีอาจารย์ปริญญาเอก 100 % และสัดส่วนนักศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์เป็น 90 : 10
สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม จะบริหารสถาบันแตกต่างกันตามพื้นที่บริการ จุดเน้นของพันธกิจ
เพื่อสามารถเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตน ตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศทุกระดับ ส่งผลทางบวกต่อนักศึกษา
และอาจารย์ สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม จึงต้องมีกลไกการประกันคุณภาพ/นโยบายและแผนที่แตกต่างกัน การ
จัดกลุ่มสถาบันต้องอาศัยกลไก ดังนี้
1) สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
2) การจัดสรรงบประมาณ
3) เงินกู้ กยศ.
4) คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กากับนโยบาย Pre – Post Audit
5) ทุนพัฒนาอาจารย์
6) ทุนวิจัย และอื่นๆ
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• ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา
การให้ความสาคัญกับ “สภามหาวิทยาลัย”การจัดตั้งองค์กรหรือกลไกการพัฒนาผู้กากับนโยบาย
และผู้บริหารในลักษณะ Institute of Director - IOD โดยองค์กรดังกล่าวให้ความรู้เยี่ยมชมเปิดเวทีแลกเปลี่ยน
ความรู้ และประสบการณ์ มีการปรับ โครงสร้างการบริหารธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลั ยการได้มาซึ่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย/อธิการบดี การจัดตั้งสานักงานสภามหาวิทยาลัยรวมทั้งการปรับโครงสร้าง กกอ. ให้เป็นกรรมาธิการ
• บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
มหาวิทยาลัยต้องเชื่อมต่อกับภาคการผลิต สร้างความรู้และนวัตกรรม พัฒนาระบบการประเมิน
“การวิจัย” เพื่อการจัดสรรทรัพยากรและวางตาแหน่งของมหาวิทยาลัย เสริมศูนย์แห่งความเป็นเลิศให้มีการทางาน
ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย กลุ่มมหาวิทยาลัย ภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคม และชุมชน ตลอดจนผลักดันให้เกิด
“ระบบวิจัยแห่งชาติ”
• การเงินอุดมศึกษา
ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ โดยยังคง Supply-Side Financing ตาม Performance
Based และสอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาประเทศ โดยยังคงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตามความจาเป็น
เพิ่มกองทุนประเภท Contribution Scheme การจัดตั้งกองทุนพัฒนาอุดมศึกษาในด้านการพัฒนาอาจารย์การวิจัย
และสร้างร่วมมือภาคการผลิต การจัดตั้งองค์กรกันชน (Buffer Organization) โดยให้อิสระในการบริหารการเงินแก่
มหาวิทยาลัย
• การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา
ปรับระบบการพัฒนาอาจารย์ให้มีความหลากหลายทั้งเชิงวิชาการ ความเป็นครูตามช่วงวัยจัดให้มี
กระบวนการ Mentoring เน้น การพัฒ นาจากการทางานจริง พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยในประเทศ มหาวิทยาลั ย
ต่างประเทศหรือทั้ง 2 ระบบ ตามความจาเป็น และให้ความสาคัญกับมหาวิทยาลัยใหม่
• การพัฒนาอุดมศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่งเสริมการทางานในลักษณะเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาตามพื้นที่นาไปสู่การควบรวมในมิติ
ต่าง ๆ ช่วยยกระดับคุณภาพ สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาชุมชนและเครือข่ายวิชาการ
• เครือข่ายอุดมศึกษา
ต้องมองหลายมิติและมุ่งแก้ปัญหาหลายระดับหลายระยะ มีการพัฒนาเด็ก เยาวชนและพัฒนาครู
สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ และพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN)
• โครงสร้างพืนฐานการเรียนรู้
การให้ความสาคัญกับ การศึกษาในหลักสูตร “ศิลปศาสตร์ ” (Liberal Arts Education) เน้นการ
เรียนแบบกว้างเพื่อแก้ปัญหาได้ต้นแบบในการจัดการศึกษาจากภูมิภาคตะวันตก ใช้ศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร (ICT) เพื่อการเรีย นรู้ สร้ างฐานข้อมูล อุดมศึกษาที่ทันสมัย สร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
สถาบันอุดมศึกษา Open Courseware ที่เหมาะสมสาหรับคนวัยทางาน อาจเป็นการจัดอบรมระยะสั้นหรือระยะ
ยาวเพื่อสามารถปรับใช้และเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงาน พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดและการเรียนรู้
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11. นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570
นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 เป็นกรอบแนว
ทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็น
พลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ วิสัยทัศน์ คือ “เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจาย
โอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่มั่นคง และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข็มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล
นาพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว” โดยนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563 – 2570 ประกอบด้วย
แพลตฟอร์มการดาเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ 4 แพลตฟอร์ม ดังนี้
แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากาลังคนและสถาบันความรู้ ประกอบด้วย 6 โปรแกรม คือ
โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพ
โปรแกรมที่ 2 การพัฒนากาลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต
โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
โปรแกรมที่ 6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยที่สาคัญ
แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ประกอบด้วย 3 โปรแกรม คือ
โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร
โปรแกรมที่ 8 สังคมสูงวัย
โปรแกรมที่ 9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง
แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ประกอบด้วย 3 โปรแกรม คือ
โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ
โปรแกรมที่ 11 สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมและ
พื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม
โปรแกรมที่ 12 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ
แพลตฟอร์ มที่ 4 การวิ จั ยและสร้างนวั ตกรรมเพื่อการพั ฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ า ประกอบด้วย
3 โปรแกรม คือ
โปรแกรมที่ 13 นวัตกรรมสาหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
โปรแกรมที่ 14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยา
โปรแกรมที่ 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ
12. ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)
วิ สั ย ทั ศ น์ (Vision) “มุ่ ง พั ฒ นาและบู ร ณาการด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและการกี ฬ า สร้ า งเสริ ม
ความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่ง สินค้า บริการ การอานวยความสะดวกและการสร้างความสมดุลให้กับ
การท่องเที่ยวไทยผ่านการตลาด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกาลังกายกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๑๙

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบูรณาการการบริหาร การจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ
โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกาลังกายกีฬาพืนฐานและกีฬามวลชน
ตัวชีวัด
ตัวชีวัด
ร้อยละของจานวนประชาชนที่มีการออกกาลังกายหรือ
เล่นกีฬาอย่างสม่าเสมอ

2560
ร้อยละ
31
ขึ้นไป

2561
ร้อยละ
31
ขึ้นไป

ค่าเป้าหมาย
2562
2563
ร้อยละ
ร้อยละ
31
31
ขึ้นไป
ขึ้นไป

2564
ร้อยละ
31
ขึ้นไป

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
1. สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การออกก าลั ง กาย การเล่ น กี ฬ าพื นฐานและกี ฬ ามวลชน โดยการส่ ง เสริ ม
การพัฒนาการออกกาลังกาย กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปตระหนักถึงการ
เล่ น กี ฬ าและการประกอบกิ จ กรรมกี ฬ า การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาอาสาสมั ค รกี ฬ าและผู้ น าการออกก าลั ง กาย
และการเผยแพร่ ความรู้เพื่อส่ งเสริ มการตระหนักด้านการออกกาลั งกาย การเล่ นกี ฬา และการดูแลสุ ขภาพให้
กับประชาชนอันจะเป็น การกระตุ้นการเล่น กีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชน ตลอดจนการจัดทาแนวทางเพื่อสร้าง
กิจกรรมและสิ่งอานวยความสะดวกในการออกกาลังกายและเล่นกีฬาสาหรับประชาชน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุซึ่งจะเป็นการส่งเสริมกีฬามวลชนที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ
ตัวชีวัด
1. อันดับการแข่งขัน
กีฬาระดับนานาชาติ
และอันดับการ
แข่งขันกีฬา คน
พิการนานาชาติ

3. ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
ตามแผนงานการจัด
การศึกษา

2560
อันดับที่ 1 จาก
การแข่งขันกีฬา
ซีเกมส์ครั้งที่ 29
(ในกีฬาสากล)
และจากการ
แข่งขันกีฬา
อาเซียนพารา
เกมส์ ครั้งที่ 9
ร้อยละ 80

2561
อันดับที่ 6 จาก
การแข่งขันกีฬา
เอเชียนเกมส์
ครั้งที่ 18 และ
จากการแข่งขัน
กีฬาเอเชียน
พาราเกมส์
ครั้งที่ 3
ร้อยละ 80

ค่าเป้าหมาย
2562
อันดับที่ 1 จาก
การแข่งขันกีฬา
ซีเกมส์ครั้งที่ 30
(ในกีฬาสากล)
และจากการ
แข่งขันกีฬา
อาเซียนพารา
เกมส์ ครั้งที่ 10
ร้อยละ 80

2563
อันดับที่ 7 ของ
เอเชียการแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิกเกมส์
ครั้งที่ 32 และ
อันดับที่ 5 จาก
การแข่งขันกีฬา
พาราลิมปิกส์เกมส์
ครั้งที่ 16
ร้อยละ 80

2564
อันดับที่ 1 จาก
การแข่งขันกีฬา
ซีเกมส์ครั้งที่ 31
(ในกีฬาสากล)
และจากการ
แข่งขันกีฬา
อาเซียนพารา
เกมส์ ครั้งที่ 11
ร้อยละ 80

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
1. พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทุกมิติอย่างเป็นระบบ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากีฬา
จังหวัด (Sport Hero) การส่งเสริมและอุ ดหนุนการพัฒนา การเตรียมความพร้อม การส่งและจัดการแข่งขันกีฬา
สาหรับคนพิการ และการปรับปรุงระบบพัฒนานักกีฬาตั้งแต่เยาว์วัย เริ่มตั้งแต่ระบบการเสาะหานักกีฬาการพัฒนา
ศั ก ยภาพนั ก กี ฬ า การจั ด ท าเส้ น ทางการพั ฒ นานั ก กี ฬ า การส่ ง เสริ ม โอกาสการแข่ ง ขั น กี ฬ าทุ ก ระดั บ และ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๒๐

การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนากีฬาในระดับต่าง ๆ และการสร้างความภาคภูมิใจของ
บุคลากรการกีฬาระดับต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในทุกมิติ
2. พัฒนากีฬาเพื่ อสู่ค วามสาเร็ จ ในระดับ อาชีพอย่ า งเป็น ระบบครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การพัฒ นา
หลักสูตรและบุคลากรการกีฬาภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากีฬา
อาชีพให้เป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงอาชีพนักกีฬา และการส่งเสริมความสาเร็จและ
เชิ ด ชู เ กี ย รติ บุ ค ลากรการกี ฬ าในทุ ก ระดั บ ให้ ทุ ก ภ าคส่ ว นเล็ ง เห็ น ถึ ง ผลตอบ แทนและเกี ย รติ ย ศ
ในฐานะนักกีฬาและบุ คลากรกีฬาที่สาคัญ นอกจากนี้การพัฒนากีฬาสู่ความส าเร็จในระดับอาชีพนั้นยังรวมถึง
การยกระดับมาตรฐานการแข่งขันและการบริหารจัดการกีฬาอาชีพสู่มาตรฐานสากลอันจะเป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความสาเร็จอย่างครบวงจรของวงการกีฬาไทยในภาพรวมด้วย
3. พัฒนาการศึกษาให้มีมาตรฐาน โดยเริ่มจากการจัดการศึกษาและส่ งเสริมการวิจัยด้านการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาไปสู่การปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ นอกจากนี้ยังจะหมายความรวมถึงการให้บริการด้านวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของ
ประเทศและการส่งเสริมและพัฒนากีฬาในภาพรวมสู่ความเป็นเลิศด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้และ
นวัตกรรม
ตัวชีวัด
1. ร้อยละการดาเนินงานตามแผนงาน
2. จานวนงานวิจัยและองค์ความรูท้ าง
วิทยาศาสตร์การกีฬาที่จัดทาแล้วเสร็จ

2560
ร้อยละ 80
อย่างน้อย
6 เรื่อง

ค่าเป้าหมาย
2561
2562
2563
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย
6 เรื่อง
6 เรื่อง
6 เรือ่ ง

2564
ร้อยละ 80
อย่างน้อย
6 เรื่อง

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
1. พัฒ นา ส่ งเสริ มและสนั บสนุน การเติบ โตของอุ ตสาหกรรมกีฬ าและการกี ฬาเพื่ อการท่อ งเที่ย ว
และนันทนาการ โดยการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬาซึ่ง
ถือเป็น แนวทางการท่องเที่ยวรู ป แบบหนึ่งของประเทศไทยที่มีศักยภาพและสอดคล้ องกับแนวโน้มระดับสากล
ตลอดจนการจัดทาฐานข้อมูลสาหรับอุตสาหกรรมกีฬา อาทิ การพัฒนาระบบ Sport Intelligence Center (SIC)
และการทาการศึกษาและพัฒนาเมืองกีฬาต้นแบบเพื่อให้เมืองอื่น ๆ นาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรม
กีฬาและการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการในพื้นที่ของตนด้วย
2. รวบรวม จัดการ พัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมทางการกีฬาอย่างเป็นระบบ โดยการสร้างเครือข่ายและ
จั ด ท าฐานข้ อ มู ล กลางส าหรั บ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารกี ฬ าและพั ฒ นาศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า
อย่ างครบวงจรเพื่อน าไปสู่การสร้ างสรรค์นวัตกรรมทางการกี ฬา และการประชาสั มพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่มีส่ว นเกี่ยวข้องทุกภาคส่ว นเพื่อให้
ทุกฝ่ายสามารถนาองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อันจะนาไปสู่ประโยชน์ของวงการกีฬาของประเทศทั้งระบบ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๒๑

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบูรณาการการบริหาร การจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชีวัด
ตัวชีวัด
ร้อยละความสาเร็จของโครงการตาม
แผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดและ
จังหวัดด้านการกีฬาและนันทนาการ

2560
ร้อยละ 95

2561
ร้อยละ 95

ค่าเป้าหมาย
2562
ร้อยละ 95

2563
ร้อยละ 95

2564
ร้อยละ 95

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
2. ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการกีฬาทังระบบ โดย
การกาหนดมาตรการและแผนงานที่มีส่วนผลักดันและขับเคลื่อนการดาเนินงานและประเมินผลการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติภายใต้คณะกรรมการกีฬาชาติ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการออกกาลังกาย
และการกี ฬ า อาทิ แผนงานพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ด้ า นการออกก าลั ง กาย กี ฬ า นั น ทนาการ และวิ ท ยาศาสตร์
การกีฬา การพัฒนาการจดแจ้งและระบบทะเบียนนักกีฬา บุคลากรทางกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ตลอดจนการจัดทา
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติทุกระยะ 5 ปี และการส่งเสริมและพัฒนาการออกกาลังกายและการเล่นกีฬาในระดับ
ท้องถิ่นให้แพร่หลายและทั่วถึง

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๒๒

 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ในปี พ.ศ. ๒๔๓๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดาริให้จัดตั้ งโรงเรียนฝึกหัดครู
ขึ้นเป็นแห่งแรก เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓5 ที่โรงเรียนเลี้ยงเด็กและตึกปั้นหยา ถนนบารุงเมือง เรียกว่า
“โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ ” เป็นโรงเรียนหลวงสังกัดกรมศึกษาธิการ ประเภทโรงเรียนสอนวิชาพิเศษ ดารงอยู่ได้
ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน นักเรียนทุกคนได้รับทุนเล่าเรียนจากรัฐบาล และทาสัญญากับกรมศึกษาธิการเพื่อเป็น
ข้อผูกมัดไว้ว่า เมื่อเรียนสาเร็จแล้วจะต้องเข้ารับราชการครู และนอกจากจะต้องเซ็นสัญญากับกรมศึกษาธิการแล้ว
ยังจาเป็นต้องมีผู้รับรองความประพฤติไว้เป็นหลักฐานด้วย โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์เป็นสิ่งสาคัญในช่วงระยะเวลา
ที่ประเทศมีความต้องการพัฒนาการศึกษาในเวลานั้น
เมื่ อปี พ.ศ. ๒๔๔๑ ได้ มี ป ระกาศใช้ ห ลั ก สู ต รตามโครงการการศึก ษาของไทยฉบับ แรกในรัช สมั ยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลักสูตรกาหนดให้ผู้เรียนต้องเรียนวิชาพลศึกษา (ในสมัย นั้นเรียกว่า
“วิชากายกรรม” หรือ “วิชาคัดตน” หรือ “วิชาการฝึกหัดร่างกาย” หรือ “วิชากายบริหาร”) ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มี
ผู้ ใ ดมี ค วามรู้ ที่ จ ะสามารถสอนวิ ช าพลศึ ก ษาในหลั ก สู ต รนี้ ไ ด้ ดั ง นั้ น เจ้ า พระยาธรรมศั ก ดิ์ ม นตรี ซึ่ ง ขณะนั้ น
มีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงไพศาลศิ ลปศาสตร์ จึงได้แต่งตารากายกรรมขึ้นมา ซึ่งนับว่าเป็นตาราพลศึกษาเล่มแรก
ของไทย เพื่อช่วยให้ครูสามารถนาไปเรียนด้วยตนเองแล้วนามาสอนนักเรียน นอกจากนี้เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีได้
ทุ่มเท ในการบรรยายในที่ประชุมครู และเขียนบทความเกี่ยวกับความรู้ แนวคิดต่าง ๆ เช่น วิธีสอนพลศึกษา คุณค่า
ของพลศึกษาและกีฬา ลักษณะของน้าใจนักกีฬา ประโยชน์ของน้าใจนักกีฬาและอื่น ๆ อีกเป็นจานวนมากตีพิมพ์ใน
วารสารสามัคยาจารย์สมาคม ชื่อ “วิทยาจารย์” เพื่อให้ครูได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมพอที่จะสามารถสอนพลศึกษา
ในโรงเรียนได้ต่อไป
ปี พ.ศ. 2442 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี จึงได้ผลักดันให้มีการจัดตั้งสถานศึกษาวิชาพลศึกษาสาหรับครู
ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ในสามัคยาจารย์สโมสรสถาน เรียกว่า “สโมสรกายบริหาร” เพื่อฝึกหัดครูให้มีความรู้
พิเศษในวิชาการจัดระเบียบแถว การดัดตน การฝึกยิมนาสติก และกีฬาต่าง ๆ ในตอนเย็นและตอนค่าเพื่อจะได้นา
ความรู้ไปสอนนักเรียนตามหลักสูตรต่อไป ซึ่งผู้มาเรียนได้แก่ครูที่สอนในโรงเรียนต่าง ๆ ในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา
วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๗ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเป็นผู้มีส่วนสาคัญในการก่อตั้งองค์กรที่มีบทบาท
สาคัญต่อการฝึกหัดครูพลศึกษาของไทยที่มีซื่อเรียกว่า “สามัคยาจารย์สมาคม” จึงได้จัดตั้ง “สามัคยาจารย์สโมสร
สถาน” ขึ้นบริเวณสวนกุหลาบวิทยาลัย เพื่อฝึกซ้อมการเล่นกีฬาและการออกกาลังกายชนิดต่าง ๆ ทั้งในร่มและ
กลางแจ้ง ทั้งกีฬาไทยและสากล จึงทาให้มีผู้สมัครเข้าเรียนและอบรมเป็นจานวนมาก สามารถนาความรู้ไปสอนวิชา
พลศึกษาในโรงเรียนได้
ในปี พ.ศ. ๒๔๔๘ โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ซึ่งมีหลักสูตรการเรียนการสอน ๒ ปี ก็มีการบรรจุวิชากายบริหาร
อยู่ในหลักสูตร เพื่อให้ครูที่สาเร็จจากโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์สามารถสอนวิชาพลศึกษาได้ด้วยแต่จานวนครูพลศึกษา
ยังไม่เพียงพอ
ปี พ.ศ. ๒๔๕๖ เจ้ าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ได้มีความเห็นว่าเพื่อให้การฝึ กหัดครูทางพลศึกษา มีความ
คล่องตัวยิ่งขึ้น จึงได้ปรับปรุงสโมสรกายบริหารขึ้นมาเป็น “ห้องพลศึกษากลาง” เพื่อทาหน้าที่ผลิตครูไปจัดการเรียน
การสอนวิชาพลศึกษา โดยได้ใช้สถานที่อาคารของโรงเรียนมัธยมวัดราชบูรณะ (โรงเรียนสวนกุหลาบในปัจจุบัน)
โดยจัดการเรียนการสอนในตอนเย็นและตอนค่าเช่นเดิม
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วัน ที่ ๑๙ มิ ถุน ายน พ.ศ. ๒๔๕๙ เจ้า พระยาธรรมศัก ดิ์มนตรี ได้ รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้ า ฯ
ให้ดารงตาแหน่งเสนาบดีกระทรวงธรรมการ ท่านได้ให้ความเห็นว่าพลศึกษามีบทบาทสาคัญวิชาหนึ่งที่จะช่วยพัฒนา
เยาวชนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อสนองเจตนารมณ์จึงได้มีประกาศยกระดับห้อง
พลศึกษากลางที่มีอยู่เดิม เป็น “โรงเรียนพลศึกษากลาง” เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๒ ผู้ที่สอบไล่ได้ตามหลักสูตรครูมัธยม
พลศึก ษา จะได้รั บ ประกาศนี ย บั ตรครู มั ธ ยมพลศึก ษา (ป.ม.พ.) ผู้ ส าเร็จหลั กสู ต รครู ประถมพลศึกษาจะได้รั บ
ประกาศนียบัตรครูประถมพลศึกษา (ป.ป.พ.) และผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรครูมูลพลศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร
ครูมูลพลศึกษา (ป.พ.)
ปี พ.ศ. ๒๔๖๖ กระทรวงศึกษาธิการ (เดิมกระทรวงธรรมการ) ได้แก้ไขระเบียบการฝึกหัดครู โดยกาหนด
ว่าชั้นครูมูลพลศึกษา ให้เรียกว่า “ผู้สอนพลศึกษาชั้นตรี ” (พ.ต.) ครูประถมพลศึกษา ให้เรียกว่า “ผู้สอนพลศึกษา
ชั้นโท” (พ.ท.) และครูมัธยมพลศึกษา ให้เรียกว่า “ผู้สอนพลศึกษาชั้นเอก” (พ.อ.)
ปี พ.ศ. ๒๔๗4 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ ระบอบประชาธิปไตย และมีการประกาศใช้แผนการ
ศึกษาชาติ ซึ่งได้กาหนดความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาไว้ ๓ ส่วน คือ ๑) จริยศึกษา – อบรมให้มีศีลธรรม
อันดีงาม ๒) พุทธิศึกษา-ปัญญาให้มีความรู้ ๓) พลศึกษา-ฝึกหัดให้เป็นผู้มีร่างกายบริบูรณ์ เพื่อสนองเจตนารมณ์ของ
แผนการศึกษาชาติดังกล่าว จึงจัดตั้งกรมพลศึกษาขึ้นเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ โดยมีอามาตย์เอก พระยา
ประมวญวิชาพลู (วงษ์ บุญ-หลง) รักษาการในตาแหน่งอธิบดีในระยะเริ่มแรก และในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๗
จึงได้แต่งตั้งนาวาโทหลวงศุภชลาศัย ร.น. (บุง ศุภชลาศัย) มาดารงตาแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นคนแรก และ
ได้ย้ายโรงเรียนพลศึกษากลางมาลังกัดกรมพลศึกษา
นาวาโทหลวงศุภชลาศัย ร.น. ได้ดารงตาแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษา ตั้งแต่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๗ จนถึง
๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๔ และได้ริเริ่มกิจการทางพลศึกษาของชาติไว้หลายประการทั้งที่เป็นเรื่ องของการพลศึกษา
การกีฬา และสุ ขาภิ บ าลโรงเรี ย น(ภายหลั งสั งกัด กระทรวงสาธารณสุ ข) กิจ การลู ก เสื อ และยุว กาชาด เป็ นต้ น
อันเป็นพื้นฐานของการจัดการศึกษาของชาติ อันเป็นที่มาของ “ห่วงไขว้สามห่วง” ประดิษฐานอยู่ใต้รูปพระพลบดี
ทรงช้ า งไอยราพรต (ช้ า งเอราวั ณ เป็ น ช้ า งเผื อ กมี ส ามเศี ย ร) ซึ่ ง พระพลบดี เป็ น ค ามาจากภาษามคธ ค าว่ า
“พล” แปลว่า “กาลัง” และคาว่า “บดี” มาจากคาว่า “ปิต”ิ แปลว่า “ผู้ยิ่งใหญ่” ดังนั้น คาว่า “พลบดี” แปลว่า “ผู้
เป็นใหญ่แห่งกาลัง” และองค์พระพลบดี หมายถึง เทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ แสดงถึงปัญญาอันแหลมคมในการเอาชนะ
อุป สรรค ขจัดปั ญหา และความไม่ดี ประทับบนช้างเอราวัณ ซึ่งเป็นพาหนะประจาของพระอินทร์ยืนอยู่เหนือ
ก้อนเมฆ พระหัตถ์ขวาถือวชิราวุธ อาวุธประจาองค์พระอินทร์แสดงถึงความเหนือสิ่งบกพร่องทั้งปวง ความรู้ในสัจ
ธรรม ความเป็นมงคลและศักดิ์สิ ทธิ์ พระหัตถ์ซ้ายถื อพระขรรค์ อาวุธของเทพผู้ทรงบุญญาธิการ “พระพลบดี ”
จึงเป็นตัวแทนของเจ้าแห่งพละกาลัง มีความสง่างามแสดงถึงความเข้มแข็ง ทรงพลังอานาจ และความมีชัยชนะสืบไป
วงกลมสามห่วงคล้องไขว้กันอยู่ อันเป็นความหมายขององค์ ๓ ของการศึกษา ซึ่งได้แก่ ห่วงสี ขาวแทน
จริยศึกษา ห่วงสีเหลืองแทนพุทธิศึกษา และห่วงสีเขียวแทนพลศึกษา และได้เลือกตราพระพลบดีเป็นตราประจาของ
กรมพลศึกษาและโรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษา และใช้ตรานี้ติดต่อกันมาเป็นตราของวิทยาลัยพลศึกษา โรงเรียนฝึกหัด
ครูพลานามัย และเป็นตราของสถาบันการพลศึกษาจนถึงปัจจุบัน
ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ นาวาโทหลวงศุภชลาศัย ได้ทาสัญญาเช่าที่ดินตาบลวังใหม่ อาเภอ
ปทุมวัน ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างสนามกีฬาแห่งชาติและอาคารพลศึกษากลาง เพื่อใช้เป็นที่ทาการ
ของกรมพลศึกษาและโรงเรียนพลศึกษากลาง เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๐ ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างกรีฑา
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สถานแห่งชาติ การก่อสร้างได้เสร็จสิ้นในปี พ.ศ.๒๔๘๑ กรมพลศึกษาจึงได้ย้ายที่ทาการกรมจากกระทรวงธรรมการ
มาที่ทาการใหม่บริเวณกรีฑาสถานแห่งชาติ (สนามศุภชลาศัย)
พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นปีที่การฝึกหัดครูพลศึกษาของไทยเริ่มเข้าสู่ยุคของการพัฒนาเพื่ อเข้าสู่ระบบใหม่เป็นครั้ง
แรก โดยโรงเรียนพลศึกษากลาง ที่มีแต่เดิมนั้นได้เปลี่ยนเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษา” จัดการเรียนการสอน
แบบเต็มเวลา โดยรับนักเรียนชายที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (หลักสูตรที่ใช้สมัยนั้น) เป็นผู้รับทุนจากจังหวัดต่าง ๆ
จังหวัดละ ๒ คน จาก ๗๐ จังหวัดทั่วประเทศ นักเรียนรุ่นแรกมีเพียง ๙๘ คน เป็นนักเรียนประจาตลอดระยะเวลา
เรีย นตามหลักสูตร 5 ปี เมื่อเรี ยนจบหลักสูตรออกไปรับราชการตามจังหวัดต่าง ๆ ที่ตนเองรับทุนมา ได้มีการ
ปรับปรุง หลักสูตรและเพิ่มวิชาเรียนใหม่ตามหลักสากล โดยมีข้อกาหนดและระเบียบตามหลักสูตรใหม่นี้ว่า
ผู้ที่สอบวิชาต่าง ๆ ผ่านได้ตามหลักสูตรชั้นปีที่ ๑ จะได้รับประกาศนียบัตรผู้สอนพลศึกษาตรี (พ.ต.)
ผู้ที่สอบวิชาต่าง ๆ ผ่านได้ตามหลักสูตรชั้นปีที่ ๓ จะได้รับประกาศนียบัตรผู้สอนพลศึกษาโท (พ.ท.)
ผู้ที่สอบวิชาต่าง ๆ ผ่านได้ตามหลักสูตรชั้นปีที่ ๔ จะได้รับประกาศนียบัตรผู้สอนพลศึกษาเอก (พ.อ.)
ในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ เมื่อกระทรวงศึกษาธิการได้ขยายโครงการด้านการฝึกหัดครู โดยตั้งเป็นกรมการฝึกหัดครู
ขึ้นมาเพื่อรวบรวมการฝึกหัดครูในสังกัดต่าง ๆ มาไว้ด้วยกัน โรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษาจึงโอนไปสังกัดแผนกฝึกหัด
ครูพลานามัย กองโรงเรียนฝึกหัดครูสาหรับกรมพลศึกษานั้น เมื่อโรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษาได้ย้ายไปอยู่ภายใต้สังกัด
การดูแลของกรมฝึกหัดครูแล้ว ก็ได้ ,พิจารณาเห็นว่า กรมพลศึกษายังมีศักยภาพในแง่ของบุคลากร สถานที่ และ
อุปกรณ์เพียงพอที่จะดาเนินการผลิตครูพลศึกษาให้มีคุณภาพสนองต่อความต้องการของประเทศชาติ จึงได้พัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน โดยอาศัยหลักการอันเดียวกันกับหลักสูตรของโรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษาที่เคยมีอยู่เดิม
แต่ได้ย่นระยะเวลาจัดการศึกษาจาก 5 ปี เหลือ ๔ ปี และรับนักเรียนที่สาเร็จมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (หลักสูตรเดิมที่ใช้
ขณะนั้น) มาเรียนต่อเมื่อเรียนจบหลักสูตร ๔ ปี จะได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (พลศึกษา) หรือ ป.กศ.
สูง (พลศึกษา) สาหรับผู้ที่สาเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๘ สามารถเข้ามาเรียนต่อหลักสูตร ๒ ปี เมื่อสาเร็จจะได้รับวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (พลศึกษา) หรือ ป.กศ.สูง (พลศึกษา) เช่นเดียวกัน จากการพัฒนาหลักสูตรตาม
แนวที่กล่าวนี้ เมื่อได้นาเสนอกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งสถานศึกษาชื่อว่า “วิทยาลัยพลศึกษา”
ตามหลักสูตรนี้ได้ และให้อยู่ภายใต้การดูแลและดาเนินการของกรมพลศึกษา เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๘
โดยมีนายแพทย์บุญสม มาร์ติน ดารงตาแหน่งผู้อานวยการคนแรก
ปี พ.ศ. ๒5๐๑ กรมการฝึกหัดครูได้พิจารณาเห็นว่าความต้องการของครูพลศึกษาเพื่อไปจัดการเรียนการ
สอนในโรงเรียนได้มีมากขึ้น โดยเฉพาะโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและประกอบกับผู้ที่เรียนสาเร็จจากวิทยาลัย
พลศึกษาที่จั ดตั้งขึ้ น มาใหม่ นั้ น ส่ ว นใหญ่แล้ ว มักสมัค รใจสอนในโรงเรียนระดับชั้นมั ธ ยมศึกษามากกว่ า ดังนั้ น
เพื่อเป็นการสนองความต้องการดังกล่าวนี้ให้เพียงพอ กรมการฝึกหัดครูจึงได้พัฒนาหลักสูตรฝึกหัดครูพลานามัย
ขึ้นมาอีกหลักสูตรหนึ่ง โดยอาศัยแนวเดียวกันกับหลัก สูตรของวิทยาลัยพลศึกษาที่มีอยู่แล้วนั้น เพื่อรับนักเรียนที่
เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ตามหลักสูตรขณะนั้น) และใช้เวลาเรียนอีก ๒ ปี เมื่อเรียนสาเร็จตามหลักสูตรนี้จะ
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (พลานามัย) เมื่อหลักสูตรที่ร่างขึ้นมาใหม่นี้ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ
แล้ว กรมการฝึกหัดครูจึงได้ตั้งสถานศึกษาใหม่นี้ขึ้นมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ เรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัย ”
ขึ้นมา อีกแห่งหนึ่ง แม้ว่าโรงเรี ยนฝึ กหั ดครู พลานามัยที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่นี้เป็นการจัดตั้งโดยกรมฝึกหัดครูก็ตาม
แต่ เ นื่ อ งจากกรมฝึ ก หั ดครู ยั ง ไม่ มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะด าเนิ น การด้ ว ยตนเองได้ จึ ง ได้ฝ ากให้ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารจั ด และ
การดาเนินการของกรมพลศึกษา
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัย และได้ขยายหลักสูตรของวิทยาลัยพลศึกษา
เป็นระดับปริญญาตรี โดยเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาลัยวิช าการศึกษากรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ แต่ยังคง
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๒๕

ดาเนิ น การโดยกรมพลศึ กษา และใช้ ซื่อ ว่า “วิท ยาลั ย วิ ช าการศึ กษาพลศึ ก ษา” (วศ.พลศึก ษา) ผลิ ต ครู ระดั บ
ปริญญาตรี วุฒิการศึกษาบัณฑิตศึกษา (กศ.บ. พลศึกษา) และในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้ยุติการดาเนินการวิทยาลั ย
พลศึกษาในส่วนกลาง และได้โอนวิทยาลัยวิชาการศึกษาพลศึกษาไปให้วิทยาลัยวิชาการศึกษาดาเนินการต่อไป
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายขยายการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิช า
การศึกษาชั้นสูง (พลศึกษา) ไปยังส่วนภูมิภาค กรมพลศึกษาจึงได้เปิดดาเนินการผลิตครูพลศึกษาในส่วนภูมิภาค
โดยเริ่มเปิด“วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ” ขึ้นเป็นแห่งแรกตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปี
พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้เปิด “วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดมหาสารคาม” เป็นแห่งที่สองและมีการเปิดเพิ่มขึ้นในจังหวัดต่าง ๆ
เรื่อยมาจนกระทั่งมีวิทยาลัยพลศึกษารวม ๑๗ แห่ง และในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้เปิดโรงเรียนกีฬาแห่งแรกของประเทศ
ไทย โดยเริ่มเปิดที่ “โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี” และปัจจุบันมีโรงเรียนกีฬาในสังกัด รวม ๑๑ แห่ง
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้มีพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งให้มีการจัดตั้งกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา และให้โอนกรมพลศึกษามาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยเปลี่ยนชื่อจากกรม
พลศึกษาเป็น “สานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ” ทาให้วิทยาลัยพลศึกษา ๑๗ แห่ง และโรงเรียนกีฬา
๑๑ โรง ก็ย้ายมาสังกัดสานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วย
เมื่ อ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี น โยบายบรรจุ ข้ า ราชการครู จ ากผู้ ที่ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
กรมพลศึ กษาจึ งหาแนวทางยกฐานะวิทยาลั ยพลศึก ษาให้ ส ามารถเปิดทาการสอนในระดับปริญญาตรี โดยใน
ระยะแรกได้จัดทาโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกรมการฝึกหัดครู เป็นสถาบันสมทบของวิทยาลัยครู เพื่อเปิด
สอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ในขณะเดียวกันก็มีแนวทางที่จะเปิดดาเนินการสอน
ระดับปริญญาตรีด้วยตนเอง จนได้มีการร่างพระราชบัญญัติเพื่อยกฐานะวิทยาลัยพลศึกษาขึ้นเป็นสถาบันการศึกษา
ระดับปริญญา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ และใช้ชื่อ “ร่างพระราชบัญญัติสถาบันกาญจนมงคล พ.ศ. ....”กรมพลศึกษา
ได้เสนอ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันกาญจนมงคล พ.ศ. .... ตามลาดับ
การดาเนินการเพื่อยกฐานะดังกล่าว ได้ดาเนินเรื่อยมากระทั่งสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งร่างพระราชบัญญัติ
สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. .... ไปยังสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ
ลงพระปรมาภิไธยในร่างพระราชบั ญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. .... และออกประกาศในราชกิจจาบุเบกษา
เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป
ในปี พ.ศ. ๒๕49 สถาบันการพลศึกษา ได้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์
และคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อที่สามารถดาเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาได้
จากการใช้พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ มาระยะหนึ่งแล้วนั้น ทางสภาสถาบันการ
พลศึกษา ได้เล็งเห็นว่าในบางมาตรายังไม่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกีฬาของสถาบันการพลศึกษา
เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งในระดับนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา จึงได้ตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาดาเนินการแก้ไข
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๒๖

๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ลงพระปรมาภิ ไธยในร่ างพระราชบั ญ ญัติ ส ถาบั นการพลศึก ษา (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และออกประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เป็ น ต้ น ไป โดยมี ส าระส าคั ญ เช่ น ให้ ส ถาบั น การพลศึ ก ษาสามารถจั ด การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาโทและ
ปริญญาเอกได้
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสนองต่อยุทธศาสตร์ของสถาบัน การพลศึกษา
สนองต่อนโยบายและแนวทางการบริหารราชการสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ที่ได้กาหนดเป็น
นโยบายเร่งด่วนที่จะต้องดาเนินการในปีแรก คือการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้นสถาบันการพลศึกษา
จึงได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อจัดการศึกษาในระดับปริญญาโท ดังนี้
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ (ศศ.ม.การจัดการกีฬาและ
นันทนาการ) ซึ่งสภาสถาบันการพลศึกษา อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน
2557 และเริ่มจัดการเรียนการสอนในภาคต้น ปีการศึกษา 2557
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ศษ.ม. พลศึกษา) ซึ่งสภาสถาบันการพลศึกษาอนุมัติ
หลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 และเริ่มจัดการเรียนการสอนในภาคต้น
ปีการศึกษา 2557
ในปี พ.ศ. 2557 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) รัฐบาล คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา สภาปฏิรูปแห่งชาติ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ ให้ความสาคัญของการกีฬาที่มี
ต่อการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรบุคคลของประเทศทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเสริมสร้างสุขภาพ
ทางกายและจิตใจ การสร้างความภาคภูมิใจ การสร้างแรงบันดาลใจ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและความ
ต้องการที่จะผลักดันนโยบายตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้ขับเคลื่อนในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงมีนโยบาย
ให้ยกฐานะของสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ตามคาสั่ง ที่ 908/2557 ลงวัน ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ต่อมาสถาบันการพลศึกษาแต่งตั้ง
คณะทางานเตรียมเปลี่ยนสถานะสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติตามคาสั่งที่ 10/2558
ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าแห่ ง ชาติ ในการประชุ ม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
19 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทรมหาวชิ ร าลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๒ และออกประกาศในราชกิจ จานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ มีผ ลบัง คับใช้
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
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 ข้อมูลพืนฐานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
พระราชบั ญญั ติมหาวิท ยาลั ย การกีฬ าแห่ งชาติ พ.ศ. 2562 บัญ ญัติ ใ ห้ มหาวิท ยาลั ยเป็ นสถานศึ กษา
ทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬา มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ทาการสอน วิจัย
และพัฒนา บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้
ด้ า นการกี ฬ า การพลศึ ก ษา การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภ าพ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า การบริ ห ารจั ด การกี ฬ า
การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากร
ด้านการกีฬาของประเทศ
มหาวิทยาลั ย การกีฬาแห่ งชาติ เป็น สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางที่จัดการศึกษาทั้งในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา มีพันธกิจเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป คือ จัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และพันธกิจที่แตกต่างจาก
มหาวิ ท ยาลั ย อื่ น คื อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นานั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษาให้ มี ศั ก ยภาพด้ า นกี ฬ าสู ง สุ ด ของแต่ ล ะบุ ค คล
มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรระดับกรมในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีสานักงานอธิการบดีทาหน้าที่เป็น
หน่วยประสานส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของวิทยาเขต 17 แห่ง และโรงเรียนกีฬา 13 โรง สานักงาน
อธิการบดี ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตาบลหนองไม้แดง อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ มาตรา 12 มหาวิทยาลัย
แบ่งการบริหารราชการเป็นสี่ภาค ดังนี้
(1) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจาภาคเหนือ
(2) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(3) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจาภาคกลาง
(4) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจาภาคใต้
ตราประจามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ตรามหาวิทยาลัย เป็นรูปพระพลบดีทรงช้างเอราวัณสามเศียรยืนอยู่เหนือก้อนเมฆ พระหัตถ์ขวาถือวชิรวุธ
พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ มีรัศมีสีขาวโดยรอบพระเศียร ด้านหลังมีวงกลมสีเหลืองซึ่งทับบนแถบธงชาติไทยพลิ้ว
ด้านข้างมีเครื่องหมายสามห่วง (เขียว ขาว เหลือง) ประดับด้านขวาและด้านซ้าย ด้านล่างพระพลบดีทรงช้างเอราวัณ
สามเศียร มีตัวเลขสีขาว “2562” หรือตัวเลขอารบิก “2019” บนพื้นสีเขียว วางบนพื้นสีน้าเงินมีขอบนอกเป็น
สีน้าตาล ด้านล่างมีตัวอักษรไทยสีน้าเงิน “มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ” หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ “THAILAND
NATIONAL SPORTS UNIVERSITY” อยู่บนแถบโบว์โค้งสีเหลือง (สัดส่วนประมาณเท่ากันทั้งสูงและกว้าง)
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ความหมายของตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
(1) พระพลบดี (พระอินทร์) หมายถึง ผู้เ ป็นใหญ่แห่งกาลัง ทรงช้างเอราวัณสามเศียร พระหัตถ์ขวาถือ
วชิราวุธ พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์
(2) สีขาวรอบพระเศียร หมายถึง รัศมีแห่งพลังของพระอินทร์
(3) วงกลมสีเหลือง หมายถึง ความสว่างไสว และความเจริญรุ่งเรืองสืบไป
(4) พื้นสีน้าเงิน หมายถึง สีของแผ่นดิน เสมือนการเกิดขึ้นมาจากแผ่นดิน
(5) ธงชาติไทย มีลักษณะพลิ้วเสมือนลมพัด หมายถึง ความร่มเย็นเป็นสุข มี 2 ด้าน เหมือนปีกนกอินทรีย์
ที่กางออกแสดงถึงความยิ่งใหญ่ มีชีวิตชีวา ไม่หยุดนิ่ง
(6) เครื่องหมายสามห่ว ง (เขียว ขาว เหลือง) หมายถึง การให้การศึกษากับบุคคล ควรให้ทั้ง 3 อย่าง
พร้อมกัน
(ก) สีเขียว หมายถึง พลศึกษา
(ข) สีขาว หมายถึง จริยศึกษา
(ค) สีเหลือง หมายถึง พุทธิศึกษา
(7) ช้างเอราวัณสามเศียร เป็นพาหนะแห่งพระอินทร์ ยืนอยู่เหนือก้อนเมฆ
(8) 2562 หมายถึง ปีที่ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
สีประจามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
สีเขียว : พลศึกษา
สีขาว : จริยศึกษา
สีเหลือง : พุทธิศึกษา

ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ : ต้นราชพฤกษ์
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1. การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขันพืนฐานในโรงเรียนกีฬา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการเรียนการสอนสาหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาให้มี ความรู้
ทางวิชาการควบคู่ไปกับการพัฒนาให้มีศักยภาพด้านกีฬามุ่งสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งระดับประถมศึกษา (ป.4 - ป.6)
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี และระดับมัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) จัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนกีฬา จานวน 1๓ โรง โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุ ทธศักราช 2551 ประกอบด้วย
ข้อมูลพื้นฐาน ดังต่อไปนี้
1.1 ชนิดกีฬาที่เปิดสอน
ชื่อหน่วยงาน
1. โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

ชนิดกีฬาที่เปิดสอน
กรีฑา ฟุตบอล เซปักตะกร้อ เทนนิส แฮนด์บอล มวยไทยสมัครเล่น
มวยสากลสมัครเล่น
2. โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
กรีฑา ฟุตบอล เซปักตะกร้อ ยูโด ยกน้าหนัก บาสเกตบอล ฮอกกี้
3. โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กรีฑา ยิมนาสติกศิลป์ จักรยาน เทควันโด เรือพาย เบสบอล แฮนด์บอล
4. โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
กรีฑา ยิงธนู ยิงปืน ฟุตซอล ฟุตบอล มวยไทยสมัครเล่น มวยสากล
สมัครเล่น ยูโด ปีนหน้าผา
5. โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก กอล์ฟ จักรยาน ยิงธนู เทควันโด เรือพาย ฮอกกี้ บาสเกตบอล
6. โรงเรียนกีฬาจังหวัด
กรีฑา ฟุตบอล เซปักตะกร้อ มวยปล้า มวยสากลสมัครเล่น มวยไทย
นครศรีธรรมราช
สมัครเล่น ยกน้าหนัก คาราเต้โด
7. โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ กรีฑา ยกน้าหนัก ฟุตบอล ฟันดาบ เซปักตะกร้อ มวยสากลสมัครเล่น
8. โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา
กรีฑา ยิงธนู ฟุตบอล ฟุตซอล ยูโด ปันจักสีลัต เรือพาย มวยไทย
สมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น
9. โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
กรีฑา ฟุตบอล เซปักตะกร้อ จักรยาน มวยไทยสมัครเล่น ยิงธนู
10. โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ มวยปล้า มวยสากลสมัครเล่น ยูโด เซปักตะกร้อ ฟุตบอล แฮนด์บอล
11. โรงเรียนกีฬาจังหวัด
กรีฑา ว่ายน้า ฟุตบอล วอลเลย์บอล มวยสากลสมัครเล่น จักรยาน
สุพรรณบุรี
เซปักตะกร้อ เทนนิส ยิงปืน ยกน้าหนัก ยูโด มวยปล้า คาราเต้โด วูซู
เทควันโด ยิมนาสติกศิลป์ เบสบอล
12. โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง กรีฑา ยกน้าหนัก ฟุตซอล วอลเลย์บอล มวยสากลสมัครเล่น เรือพาย
เทควันโด
13. โรงเรียนกีฬาจังหวัด
กรีฑา จักรยาน คาราเต้โด เซปักตะกร้อ มวยสากลสมัครเล่น เรือพาย
อุบลราชธานี
มวยปล้า แฮนด์บอล
ที่มา : กองส่งเสริมวิชาการโรงเรียนกีฬา ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2564

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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1.2 ข้อมูลนักเรียน
ด้านการศึกษา

ปีการศึกษา 2563
จานวนนักเรียน (คน)
4,538
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (คน)
598
จานวนนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (คน)
557
ที่มา : กองส่งเสริมวิชาการโรงเรียนกีฬา ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2564
ด้านการกีฬา
ปีงบประมาณ 2564
จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ (คน)
1,016
จานวนนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ (คน)
499
จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (คน)
3
จานวนนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
1
ระดับนานาชาติ (คน)
ที่มา : สานักกีฬา ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2564
1.3 แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 – 2565
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อหน่วยงาน
จานวนนักเรียน (คน)
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
384
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
378
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
350
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
377
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก
282
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
378
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
384
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา
378
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
384
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
384
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
650
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
380
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
380
รวมทั้งสิ้น
5,210
ที่มา : กองส่งเสริมวิชาการโรงเรียนกีฬา ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2564

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๓๑

2. การจัดการศึกษาและหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในวิทยาเขต
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจัดการศึกษาในระดับปริญญา โดยหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด
17 วิทยาเขต ประกอบด้วย 3 คณะวิชา ดังนี้
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
1. สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกกาลังกาย (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563)
2. สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
3. สาขาวิทยาศาสตร์การฝึกสอนกีฬา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
คณะศิลปศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
1.1 สาขาการบริหารจัดการกีฬา
(บธ.ม.)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
- สาขาการบริหารจัดการกีฬา
1.2 สาขาการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ และนันทนาการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
2.1 สาขาสื่อสารการกีฬา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
2.1 สาขาสื่อสารการกีฬา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)
2.2 สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)

ปริญญาเอก
-

ระดับปริญญาเอก
-

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๓๒

ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
1. สาขาพลศึกษา (4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
2. สาขาสุขศึกษา (4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
3. สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
4. สาขาพลศึกษาสาหรับบุคคลพิเศษ
(4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)

คณะศึกษาศาสตร์
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(ศษ.ม.)
- สาขาพลศึกษาและกีฬา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)

ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.)
- สาขาพลศึกษา
และกีฬา
(หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2563)

ที่มา : กองส่งเสริมวิชาการ ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2564
2.1 ข้อมูลนักศึกษาด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
• คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
• คณะศิลปศาสตร์
• คณะศึกษาศาสตร์
รวม
ระดับปริญญาโท
• คณะศิลปศาสตร์
• คณะศึกษาศาสตร์
รวม
ระดับปริญญาเอก
• คณะศึกษาศาสตร์

จานวนนักศึกษา
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2563 (คน)
ปีการศึกษา 2563 (คน)
3,320
693
2,194
473
8,003
1,441
13,517
2,607
จานวนนักศึกษา
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2563 (คน)
ปีการศึกษา 2563 (คน)
23
3
164
38
197
41
จานวนนักศึกษา
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2563 (คน)
ปีการศึกษา 2563 (คน)
10
ที่มา : กองส่งเสริมวิชาการ ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2564

หมายเหตุ 1. จานวนนักศึกษา หมายถึง จานวนนักศึกษาทุกชั้นปีในปีการศึกษานั้น ๆ
2. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา หมายถึง จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตร

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๓๓

2.2 ข้อมูลนักศึกษาด้านการกีฬา
ด้านการกีฬา
ปีงบประมาณ 2564
จานวนนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ (คน)
262
จานวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ (คน)
174
จานวนนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (คน)
55
จานวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (คน)
39
ที่มา : สานักกีฬา ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2564
2.3 แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 – 2565
คณะวิชา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

คณะศิลปศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะวิชา
คณะศิลปศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

คณะวิชา
คณะศึกษาศาสตร์

ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
1. สาขาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย
2. สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ
3. สาขาวิทยาศาสตร์การฝึกสอนกีฬา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
1. สาขาการบริหารจัดการกีฬา
2. สาขาการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
1. สาขาสื่อสารการกีฬา
2. สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
1. สาขาพลศึกษา (4 ปี)
2. สาขาสุขศึกษา (4 ปี)
3. สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (4 ปี)
4. สาขาพลศึกษาสาหรับบุคคลพิเศษ (4 ปี)

จานวนนักศึกษา (คน)
1,260

990

1,980

ระดับปริญญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
• สาขาการบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
• สาขาวิชาพลศึกษา

10
60

ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
• สาขาพลศึกษาและการกีฬา

10

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

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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3. ข้อมูลบุคลากร
ประเภทบุคลากร

ปีงบประมาณ 2564 (คน)
129
747
79
62

บุคลากรสายสนับสนุน
บุคลากรสายผู้สอน (ครู และคณาจารย์)
ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2564
4. ข้อมูลคณาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการและที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

อาจารย์

ผศ.

รศ.

ศ.

คณาจารย์
ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก

163

106

55

2

-

49

คณะศิลปศาสตร์

191

118

73

-

-

37

คณะศึกษาศาสตร์

201

120

78

3

-

70

555

343

223

6

-

156

คณะ

คณาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ

และสุขภาพ

รวม

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาบุคลากร ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2564
5. ข้อมูลงบประมาณ
(หน่วยล้านบาท)
ปีงบประมาณ

งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงิน
อุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม

2561

503.7721 449.9913 1,268.2288 269.0791 103.7986 2,594.8699

2562

477.5844 452.2086 950.0421

299.6858 84.9763

2,264.4972

2563

470.6966 454.2141 792.0475

285.9273 88.5020

2,091.3875

2564

456.5509 447.7009 799.4311

281.2967 75.3083

2,0602879

2565

452.8902 404.5656 667.1173

259.4709 51.3621

1,835.4061

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

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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6. ข้อมูลด้านการบริการวิชาการ
การบริการวิชาการเป็น ภารกิจ หลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ
การให้บริการทางวิชาการ อาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจจะคิดค่าใช้จ่ ายตามความเหมาะสมโดยให้บริการ
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณสุข ชุมชนและสังคมโดยกว้าง รูปแบบการ
ให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเป็นแหล่ง
อ้างอิงทางวิชาการ การให้คาปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมสัมมนาหรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการวิชาการ
นอกจากเป็นการทาประโยชน์ให้สังคมแล้ว มหาวิทยาลัย ยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ของอาจารย์ อันจะนามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านจัดการเรียน
การสอน พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษา
และเป็นการสร้างรายได้ของมหาวิทยาลัย จากการให้บริการทางวิชาการ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้
(ร่ าง) ประกาศกาหนดเขตพื้น ที่รับ ผิ ดชอบในการให้ บริการของวิทยาเขต 17 แห่ ง ในการบริการด้านวิชาการ
วิ ช าชี พ การสอน การวิ จั ย และพั ฒ นา การบริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คม การ ทะนุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
การพลศึ ก ษา การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า การบริ ห ารจั ด การกี ฬ า การประกอบธุ ร กิ จ และ
อุตสาหกรรมการกีฬา และการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ ดังนี้
วิทยาเขต
เชียงใหม่
เพชรบูรณ์
ลาปาง
สุโขทัย
ชัยภูมิ
มหาสารคาม
ศรีสะเกษ
อุดรธานี
กรุงเทพ
ชลบุรี
สมุทรสาคร
สุพรรณบุรี
อ่างทอง
กระบี่
ชุมพร
ตรัง
ยะลา

เขตพืนที่บริการที่รับผิดชอบ
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และลาพูน
จังหวัดเพชรบูรณ์ พิจิตร และเลย
จังหวัดลาปาง น่าน พะเยา และแพร่
จังหวัดสุโขทัย กาแพงเพชร ตาก พิษณุโลก และอุตรดิตถ์
จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา และบุรีรัมย์
จังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร และร้อยเอ็ด
จังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร สุรินทร์ อุบลราชธานี และอานาจเจริญ
จังหวัดอุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลาภู และสกลนคร
จังหวัดปทุมธานี กรุงเทพมหานคร นครนายก นนทบุรี ปราจีนบุรี และสระแก้ว
จังหวัดชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด และระยอง
จังหวัดสมุทรสาคร นครปฐม เพชรบุรี สมุทรปราการ และสมุทรสงคราม
จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ชัยนาท ราชบุรี และอุทัยธานี
จังหวัดอ่างทอง นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี
จังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต
จังหวัดชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง และสุราษฎร์ธานี
จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง และสตูล
จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสงขลา
ทีม่ า : กองกิจการนักเรียน นักศึกษา และกิจการพิเศษข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2563
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 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕62 มาตรา 8 “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษา
ทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬา มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ทาการสอน
วิจัยและพัฒนา บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างองค์
ความรู้ด้านการกีฬา การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบ
ธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา
ของประเทศ” และดาเนินการโดยยึดหลักตามมาตรา 9
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 34 แห่ งพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕62
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬา สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 จึงกาหนดนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ดังนี้
1. ด้านการจัดการศึกษา
ให้มีระบบการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน นักศึกษา ที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา
ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพครอบคลุมทุกศาสตร์การกีฬา
โดยในระดับปริญญาตรีให้มุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้าน
วิชาชีพตามข้อกาหนดของมาตรฐานวิชาชีพ หรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิค ในศาสตร์สาขาวิชา
นั้นผ่านการเรียนรู้จริงในสถานประกอบการ รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา
ให้มีความต่อเนื่องในศาสตร์การกีฬา
๒. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ให้มีการดาเนินงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรด้านการวิจัย
และนวัตกรรมให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการกีฬา การพลศึกษา การสร้างเสริมสุข ภาพ
วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้มีการร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงาน
ภายนอก โดยสามารถน าผลงานวิจั ยและนวัตกรรมที่เกิด ขึ้นสู่ การนาไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนให้ มีการยกย่อง
เชิดชูเกียรติเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจกับบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่น
๓. ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ให้มีการดาเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั่วภูมิภาคของประเทศ
ส าหรั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา เด็ ก เยาวชน และประชาชน เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในการดู แ ลสุ ข ภาพ
การออกกาลังกาย การเล่นกีฬา นาไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี โดยมุ่งเน้นการให้บริการวิชาการ ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบ
ที่หนึ่ง การให้บริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของคณะ โดยมอบหมายให้ทุกคณะดาเนินงานภายใต้ศาสตร์การ
กีฬารวมทั้งด้านจิตอาสาและพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย คณะศึกษาศาสตร์ ให้บริการด้านการฝึกสอนทักษะกีฬา
การตัดสินกีฬา และการเป็นผู้นาการออกกาลังกาย คณะศิลปศาสตร์ ให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการ
แข่ ง ขัน กี ฬา การสื่ อ สารการกี ฬ า และการท่ อ งเที่ ยวและนั นทนาการ คณะวิ ท ยาศาสตร์ การกีฬ าและสุ ข ภาพ
ให้ บ ริ ก ารด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า การเสริ ม สร้ า งและทดสอบสมรรถภาพทางกาย การให้ ค าแนะน าการ
ออกก าลั ง กายและการดู แลสุ ข ภาพ รู ป แบบที่ ส อง การให้ บ ริการอาคารสถานที่และวัส ดุ อุปกรณ์ทางการกีฬ า
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โดยมุ่งเน้นสาหรับการออกกาลังกาย การเล่นกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬา และกิจกรรมทางการกีฬาต่าง ๆ รวมทั้ง
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ในการพัฒนาชุมชนเป้าหมายให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
๔. ด้านการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ให้ มีก ารด าเนิ น งานด้านการทะนุ บ ารุง ศิล ปวั ฒ นธรรม โดยมุ่งเน้นการละเล่ น พื้นบ้ านและกีฬ าไทย
ด้วยวิธีการการฟื้นฟู การอนุรักษ์ การวิจัย และนาไปสู่การเผยแพร่ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติ
โดยสร้ างจิ ตส านึ ก ให้ กับ นั กเรี ย น นั ก ศึกษา เยาวชน และประชาชน ตลอดจนส่ งเสริมการเรียนรู้ ความเข้าใจ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของแต่ล ะท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความรัก ความหวงแหนและความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย นาไปสู่การต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรมของการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยที่สามารถ
บูรณาการกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นาไปสู่การสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
๕. ด้านการกีฬา
ให้มีการผลิตนักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของ
แต่ละบุคคล มีการนาหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ให้สามารถสร้างผลงาน
ด้านการกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งเป็นแหล่ งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาในการเป็น
ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญสู่ระดับนานาชาติ มุ่งเน้นก าร
พัฒนากีฬามวยไทยซึ่งเป็นกีฬาประจาชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้ไปสู่สากล ตลอดจนการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางการกีฬากับองค์กรทางการกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาการกีฬา
ของประเทศ
6. ด้านการบริหารจัดการ
ให้มีการบริหารจัดการสู่ การเป็ น องค์กรแห่ งการเรียนรู้ด้านศาสตร์การกีฬาที่มีคุณภาพ โดยยึดหลั ก
ธรรมาภิบ าล น าระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้เพิ่มประสิ ทธิภ าพในการบริห ารจัดการให้ ครอบคลุ มทุกด้าน
และนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
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 ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์
จานวน 29 กลยุทธ์ จานวนตัวชี้วัดทั้งสิ้น 44 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด จานวน 27 ตัวชีว้ ัด
คิดเป็นร้อยละ 61.36 ไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดจานวน 17 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 38.63 ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้สาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพและลักษณะอันพึงประสงค์
จานวนตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจานวน 5 ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬามีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
จานวนตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจานวน 7 ตัวชี้วดั
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม
จานวนตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจานวน 1 ตัวชี้วดั
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม
จานวนตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจานวน 2 ตัวชี้วดั
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
จานวนตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจานวน 2 ตัวชี้วดั
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
จานวนตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจานวน 4 ตัวชี้วดั
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
จานวนตัวชี้วัด 9 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจานวน 6 ตัวชี้วดั
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติดาเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย จานวน 6 ประเด็น การ
พัฒนา จานวน 25 กลยุทธ์ จานวนตัวชี้วัดทั้งสิ้น 39 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด จานวน 18 ตัวชี้วัด
(คิดเป็นร้อยละ 46.15) ไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด จานวน 21 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 53.84) ดังนี้
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้สาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพและลักษณะอันพึงประสงค์
จานวน 3 กลยุทธ์ 5 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจานวน 2 ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬามีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
จานวน 5 กลยุทธ์ ตัวชีว้ ัด 8 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย จานวน 4 ตัวชี้วัด
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม
จานวน 3 กลยุทธ์ 4 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจานวน 1 ตัวชี้วัด
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม
จานวน 3 กลยุทธ์ 5 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจานวน 2 ตัวชี้วัด
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
จานวน 3 กลยุทธ์ 5 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย จานวน 3 ตัวชี้วัด
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
เป้าประสงค์ที่ 1 นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
จานวน 1 กลยุทธ์ 4 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจานวน 2 ตัวชี้วัด
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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เป้าประสงค์ที่ 2 บุคลากรด้านการกีฬามีความรู้ความเชี่ยวชาญสู่ระดับนานาชาติ
จานวน 2 กลยุทธ์ 1 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจานวน 1 ตัวชี้วัด
ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
จานวน 5 กลยุทธ์ 7 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจานวน 3 ตัวชี้วัด
ทั้งนี้ สาหรับตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุผลได้นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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ส่วนที่ ๒
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
(SWOT Analysis)

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ทาให้สามารถเข้าใจ
บริบทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยปั จ จั ย แวดล้ อ มภายในและภายนอก (internal and external factors) ถื อ เป็ น
องค์ประกอบสาคัญของความสาเร็จ ซึ่งผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
จะนาไปใช้เป็นข้อมูลสาหรับการวางแผนพัฒนาและแนวทางดาเนินการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
กรอบการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม บริ บ ท และศั ก ยภาพของมหาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าแห่ ง ชาติ เ ป็ น
การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมรอบด้านทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ซึ่ง ได้แก่
1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (สามารถกากับได้-ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม) ประกอบด้วย
1.1 ปัจจัยที่เป็นบวกซึ่งเป็นจุดเด่น จุดแข็ง (Strengths) หรือสิ่งที่ส่งเสริมความสาเร็จ
1.2 ปัจจัยที่เป็นลบซึ่งเป็นจุดด้อย ความไม่พร้อม หรือจุดอ่อน (Weakness)
โดยอาศัยเครื่องมือการประเมินของ McKinney เพื่อนาไปวิเคราะห์ SWOT ในแต่ละด้านของมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ในปัจจัยทั้ง 7 ประการ (McKinney 7-S Framework) ประกอบด้วย
1) โครงสร้าง (Structure)
2) กลยุทธ์ (Strategy)
3) ระบบ (System) (บริหารจัดการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ)
4) รูปแบบการทางาน (Style)
5) บุคลากร (Staff)
6) ทักษะในการทางาน (Skill)
7) ค่านิยมร่วม (Share values)
2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (ไม่สามารถกากับได้ - เตรียมตัวรับมือ) ประกอบด้วย
2.1 ปั จจั ยภายนอกที่เป็นบวก หรือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒ นา ก่อให้ เกิด
สถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities)
2.2 ปั จ จั ย ภายนอกที่ เ ป็ น ลบ ก่ อ ให้ เ กิ ด สถานการณ์ ที่ เ ป็ น อุ ป สรรค และภาวะคุ ก คามต่ อ
การพัฒนา (Threats)
โดยอาศัยกรอบแนวคิด PESTLE ซึ่งประกอบด้วย
1) การเมือง (Politics)
2) เศรษฐกิจ (Economic)
3) สังคม (Social)
4) เทคโนโลยี (Technology)
5) กฎหมาย (Legal)
6) สิ่งแวดล้อม (Environment)
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 สถานการณ์และแนวโน้มที่ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
การจั ดตั้งมหาวิทยาลั ย การกีฬาแห่ งชาติ เป็นการพัฒ นาปรับปรุงสถาบันการพลศึกษาเดิม ที่มีการจัด
การศึ กษาทั้งระดับ การศึกษาขั้น พื้น ฐานและอุดมศึกษาขึ้นเป็น สถาบันการศึกษาทางวิช าการและวิช าชีพชั้นสู ง
ด้านการกีฬา ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยมุ่งเน้นการกระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการ
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มุ่งจะให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาในการ
ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านพลศึกษา กีฬา และนักกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศให้ดีขึ้น
มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เน้นการพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบุคลากรในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
การกีฬาโดยเฉพาะ โดยมีเป้าหมายในการจัดการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนา
ประเทศสู่ความยั่งยืน กล่าวคือ มุ่งตอบสนองต่อ การพัฒนากีฬาในทุกมิติ เพื่อความเป็นเลิศและอาชีพ ซึ่งต้องการ
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬาอย่ างเข้มข้น กีฬาเพื่อสังคม ซึ่งต้องการองค์ความรู้เชิงสุ ขภาพและบริบท
ทางสั ง คมเป็ น พื้น ฐานในการสนั บ สนุ น การด าเนิ น งาน และอุต สาหกรรมกี ฬาที่ มี บ ทบาทต่ อการพั ฒ นาสั ง คม
และเศรษฐกิจของประเทศส่งผลให้ขีดความสามารถของประเทศในด้านต่าง ๆ โดยที่รัฐให้ความสาคัญกับการใช้กีฬา
เป็ น เครื่ องมือ พัฒ นาคุ ณภาพของพลเมือ ง และกาหนดให้ เป็ นประเด็น ปฏิรู ปประเทศด้า นการกี ฬา จึง มีค วาม
จ าเป็ น ต้ อ งยกฐานะสถาบั น การพลศึ ก ษาเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าแห่ ง ชาติ เพื่ อ จั ด การศึ ก ษาและการวิ จั ย
ด้านการกีฬา การพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรม
การกีฬา รวมทั้งส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น ให้ มีการพัฒ นากีฬาภูมิปัญญาไทยให้ เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภ าคและ
ระดับนานาชาติ เพื่อประโยชน์ในการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ
เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป สถาบันการพลศึกษา
จึ ง ยกฐานะเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าแห่ ง ชาติ ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ รั บ ผิ ด ชอบการศึ ก ษาด้ า นการกี ฬ า
เป็นภารกิจสาคัญ ดังนั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งและโดดเด่น และรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ที่จ ะเกิ ด ในอนาคต จึ ง มีค วามจ าเป็ น อย่ างยิ่ ง ที่จ ะต้อ งคานึ งถึ ง ปั จจั ย ภายในและภายนอกที่ ส่ งผลกระทบและ
เป็นตัวแปรสาคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
• ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
๑. ด้ า นโครงสร้ า ง (Structure) ปั จ จุ บั น มหาวิ ท ยาลั ย อยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า ง
ให้สอดคล้องกับ กฎหมายและเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน โดยจัดโครงสร้างองค์กรแบ่งการบริหาร
ราชการเป็นสี่ภาค ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจาภาคเหนือ 2) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจาภาคกลาง 4) มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติประจาภาคใต้ เพื่อจัดการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬาซึ่งต้องอาศัยโครงสร้างการบริหารงานในรูปแบบใหม่
ที่มีความคล่องตัวและเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การทางานอย่างสร้างสรรค์
2. ด้านกลยุทธ์ (Strategy) มหาวิทยาลัยต้องสร้างความร่วมมือทางการศึกษา วิจัยและนวัตกรรมด้าน
การกีฬากับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในการสร้างผลงานวิจัย
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาบุคลากรการกีฬาอันจะส่งผล
ต่อความสามารถของนักเรียนและนักศึกษา และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่ างเป็นรูปธรรม ตลอดจน
ส่ งเสริ ม การน าองค์ค วามรู้ ทางวิท ยาศาสตร์ การกีฬ าและเทคโนโลยีการกีฬ าไปใช้ใ นการพัฒ นาความสามารถ
ของนักกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ ปลายทางคือการตอบสนองตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ
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3. ด้านระบบ (System) มหาวิทยาลัยต้องร่วมมือปรับเปลี่ ยนระบบด้านการบริหารจัดการอย่างเข้มแข็ง
โดยปรับระบบกลไกการบริหารจัดการที่เน้นการปรับโครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหารจัดการ การพัฒนา
ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ และการเตรี ย มพั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารรุ่ น ใหม่ ทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะยาว การก าหนดนโยบาย
ระบบการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การน านโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ระบบการก ากั บ ติ ด ตามการท างานตามนโยบาย
ในทุกพันธกิจ รวมทั้งการสร้างความตระหนักและแนวคิดในการทางานเป็นทีมแบบมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อขับเคลื่อน
การดาเนินงานให้บรรลุสู่ความสาเร็จและเอื้อต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ด้านรูปแบบการทางาน (Style) มหาวิทยาลัยต้องเป็นที่พึ่งของสังคมด้านศาสตร์การกีฬา โดยบริการ
วิชาการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมเพื่อเพิ่มโอกาสและเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้ออกกาลังกายในรูปแบบ
ต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ต้องมีการวางแนวทางในการพัฒนาระบบและกลไกในการให้บริ การทางวิชาการ
อาคารสถานที่ และวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ทั้ ง ในและนอกสถานที่ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง นี้ ต้ อ งควบคุ ม ดู แ ลรั ก ษา
ให้มีความพร้อมต่อจัดการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสามารถรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับท้องถิ่น
ภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติ
5. ด้ า นบุค ลากร (Staff) บุ คลากรเป็นกลไกส าคัญต่อความส าเร็จของมหาวิทยาลั ย ซึ่งมหาวิทยาลั ย
มีจานวนบุคลากรไม่เพียงพอ เนื่องจากการอัตรากาลังส่วนใหญ่เป็นวัยเกษียณอายุ มหาวิทยาลัยต้องมีการวางระบบ
บริหารจัดการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดทากรอบอัตรากาลัง และแผนพัฒนาบุคลากรให้รองรับ
ภารกิจและบริบทใหม่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกาหนดแนวทางและมาตรการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรสร้ า งผลงานวิ จั ย ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าเพื่ อ
การพัฒนากีฬา การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กั บครู อาจารย์เพื่อเพิ่มคุณวุฒิในสาขาที่ขาดแคลน การส่งเสริมให้ครู
อาจารย์ได้รับการพัฒนามีวิทยฐานะและตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ
6. ด้ า นทั กษะในการทางาน (Skill) มหาวิทยาลั ยเป็น สถาบั นอุดมศึกษาเฉพาะทาง โดยงานวิช าการ
และการจั ด การศึ กษา มีค วามส าคัญ ต่อ การพั ฒ นามหาวิ ทยาลั ยให้ ส ามารถตอบสนองต่ อการพัฒ นาศัก ยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์และตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ การสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา และการ
สร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจนเป็นฐานสาคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาที่มีบทบาทต่อการพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ปัจจัยสาคัญที่จะทาให้มหาวิทยาลัยบรรลุ
เจตนารมณ์ได้นั้น จาเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องให้มีความโดดเด่น ครอบคลุมทุกศาสตร์
ด้านการกีฬา และสามารถรองรับอุตสาหกรรมการกีฬาด้วย
7. ด้านค่านิยมร่วม (Share values) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีค่านิยมร่วม คือ SPORTS-U
ที่มาจากความเชื่อบนพื้นฐานความคิดเห็นร่วมกันซึ่งได้รับการยอมรับและรวมความเป็นหนึ่งเดียวของบุคลากรใน
สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งย่อมาจาก
Spirit
หมายถึง
มีน้าใจนักกีฬา
Professional หมายถึง
มีความเป็นมืออาชีพ
Opportunity หมายถึง
มีการให้โอกาส
Responsibility หมายถึง
มีความรับผิดชอบ
Teamwork หมายถึง
มีการทางานเป็นทีม
Smart
หมายถึง
มีบุคลิกภาพดี
Universality หมายถึง
มีความเป็นสากล
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• ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
1. ด้านการเมือง (Politics) รัฐบาลให้ความสาคัญกับการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยกาหนด
กรอบและแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องดาเนินการเพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ในขณะเดี ย วกั นประชาชนมีค วามตื่น ตัว ทางการเมื องและให้ ค วามส าคัญ กั บ
ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งเกิดความขัดแย้งทางการเมือง ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงอยู่และ
ส่งผลต่อเศรษฐกิจ ของประเทศการดารงชีวิตของประชาชน และความเชื่อมั่นของนานาประเทศ รวมทั้ง ความ
ไม่สอดคล้องของเป้าหมายการจัดการศึกษากับเป้าหมายทางการเมือง
2. ด้ า นเศรษฐกิจ (Economic) แนวโน้มเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะหดตัว ลงอย่างรุนแรงที่สุ ด นับแต่ มี
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่าง
กว้างขวางและรุนแรง จนก่อให้เกิดความปกติรูปแบบใหม่ (New Normal) เช่น การดาเนินชีวิต ธุรกิจ สาธารณสุข
การศึกษา เป็นต้น โดยสานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจ
ไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 พบว่า มีการปรับตัวลดลงร้อยละ 12.2 อันส่งผลให้แนวโน้มเศรษฐกิจไทยตลอดทั้งปี
2563 ปรับตัวลดลงในช่วงร้อยละ (- 7.8) – (- 7.3) เนื่องจากการปรับตัวลดลงมากของรายได้จากนั กท่องเที่ยว
ต่า งชาติ ภาวะเศรษฐกิ จ และปริ ม าณการค้า โลก ผลกระทบจาการระบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19) ในประเทศ และปั ญหาภัย แล้ ง โดยคาดว่ามูล ค่าการส่ งออกสิ นค้า จะปรับตัว ลดลงร้อยละ 10.0
การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมปรับตัวลดลงร้อยละ 3.1 และร้อยละ 5.8 ตามลาดับ เมื่อวิเคราะห์
ผลกระทบในรายสาขา พบว่า ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการหลายสาขาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะภาคบริการสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
หดตัวถึงร้อยละ 50.2 ขณะที่ภาคการเกษตรปรับตัวลดลงร้อยละ 3.2 จากปัญหาภัยแล้ง
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจปัจจัยทางเศรษฐกิจมีผลต่อตลาดแรงงานและตลาดการศึกษา เนื่องจากการกาหนด
ลั ก ษณะของแรงงานที่ ต้อ งการ อาทิ เศรษฐกิ จ ใหม่จ ะแข่ งขั น กั น ด้ว ยนวั ตกรรมใหม่ ๆ ซึ่ ง ต้ อ งอาศั ย การวิ จั ย
และพัฒนา ดังนั้น การศึกษาต้องพัฒนาคนให้มีทักษะการทาวิจัย ให้สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีคุณค่าต่อระบบ
เศรษฐกิจ การเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนเกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าและเงินลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น
ประเทศต่าง ๆ ไม่เพียงแต่ต้องลดการกีดกันการแข่งขันเท่านั้น ยังต้องแข่งขันกันด้วยสินค้าที่มีคุ ณภาพซึ่งต้องอาศัย
แรงงานที่มีฝีมือมีทักษะความสามารถที่หลากหลาย เช่น ความรู้ด้านเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ การบริหาร
ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารการศึกษาที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
3. ด้านสังคม (Social) ผลกระทบจาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทั้ง
ประเทศและทั่วโลกประกอบกับการหดตัวลงของเศรษฐกิจ จะนาไปสู่ปัญหาสภาพคล่องทางธุรกิจและความเสี่ยงต่อ
การปิดกิจการในภาคบริการ การท่องเที่ยว และกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีความเปราะบาง
และมีขีด ความสามารถในการรองรั บ ความเสี่ ยงได้ น้อ ยกว่ าธุรกิจขนาดใหญ่ 2-3 เท่า ส่ งผลกระทบถึงปัญหา
การว่างงาน การสูญเสียรายได้ ความยากจนและความเหลื่อมล้าทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น รวมถึงความไม่เพียงพอ
ของหลักประกันทางสังคม ตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคจะเป็นประเด็นที่ส่งผลกดดันให้
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยู่ในภาวะตกต่าอย่างรุนแรง
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4. ด้านเทคโนโลยี (Technology) ปัจจัยด้านเทคโนโลยีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีผลต่อการกาหนด
คุณสมบั ติและคุณภาพของแรงงานในอนาคต เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการขนส่ ง เทคโนโลยีการผลิ ต
นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยี ชีว ภาพ ฯลฯ มีความก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเทคโนโลยีเหล่ านี้มีประโยชน์ใน
การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงต้องมีการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่
ๆ ในหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน และปรั บ ปรุ ง ให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี ต้ อ งอาศั ย เทคโนโลยี
และการสืบค้นด้วยตนเองมากกว่าใช้ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้มาเป็นผู้กากับดูแล
และให้คาปรึกษาการสืบค้น ข้อมูลการใช้ข้อมูลที่เหมาะสม การเรียนรู้จะอาศัยการศึกษาเรียนรู้จากสภาพจริงของ
สังคมและสิ่งแวดล้อม มากกว่าการเรียนรู้ในชั้นเรียน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีข่าวสารทาง
อิเล็กทรอนิคส์ นวัตกรรม สังคมจะปรับตัวตามเทคโนโลยีและนวัตกรรม การศึกษาในอนาคตจึงต้องปรับตัวตามเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง
5. ด้านกฎหมาย (Legal) การศึกษาไทยในปัจจุบันมีการจัดการศึกษาตามบริบทของการจัดการศึกษา
อันเป็นไปตามแผนการศึกษาของชาติ คือ พัฒนาคน พัฒนาครูอาจารย์ พัฒนาสังคม ในหลากหลายรูปแบบที่เน้น
การมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐและเอกชน เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นด้านอาชีวศึกษามากขึ้น มุ่งเน้นให้มีการจัด
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและระดั บ ปริ ญ ญาตรี เ พื่ อ เน้ นการมี ง านท า ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ จั ด ระบบบริ ห ารจั ด การ
กระทรวงศึกษาธิการรูปแบบใหม่ โดยบูรณาการองค์กรหลักของกระทรวง มีการกระจายอานาจไปสู่ส่วนภูมิภาค
คือ ศึกษาธิการภาค ซึ่งในแต่ละภาคจะประกอบไปด้วยกลุ่มจังหวัด ในแต่ละจังหวัดมีศึกษาธิการจังหวัดเป็นฝ่าย
กากับดูแลหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด เขตพื้นที่และสถานศึกษา ซึ่งเป็นการกระจายอานาจโดยให้มีการกากับ
ควบคุมดูแลกันอย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อแนวโน้มการศึกษาของประเทศแท้จริงแล้วไม่ได้
มีเพียงเรื่องของกระบวนการสอน ครูผู้สอน หรือนักเรียนเท่านั้น แต่รวมไปถึงปัจจั ยภายนอกที่สาคัญและมีผลต่อ
แนวโน้มของการศึกษาไทยในอนาคต
การปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาเคลื่อนไปอย่างยากลาบาก เนื่องด้วยระบบราชการเป็นอุปสรรคซึ่งเกิดจาก
ความล่าช้าในการประสานงาน เนื่องจากการทางานตามระบบราชการไทยมักทางานแบบต่างคนต่างทาไม่ไปใน
ทิศเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีลักษณะของการรวมศูนย์ที่ส่วนกลางมากเกินไป การทางานแบบราชการที่ยึดกฎระเบียบ
ตายตัว ขาดความยืดหยุ่น และเอื้อต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา และครูบางส่วนที่ไม่ยอมปรับตัว
6. สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม และ
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลายมากขึ้น กระแสนิยมวัฒนธรรมต่างชาติมากกว่าวิถีชีวิตความเป็นไทย
เป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผ่านกระแสโลกาภิวัตน์และโลกไซเบอร์ ทาให้การถ่ายทอดและ
ปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มที่ ดี ง ามและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ไปสู่ ค นรุ่ น ใหม่ ถู ก ละเลยไป ระบบคุ ณ ค่ า ของสั ง คมไทยในเรื่ อ ง
จิตสาธารณะ ความเอื้ออาทร และความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเริ่มเสื่อมถอยลง นาไปสู่ค่านิยมและพฤติกรรมที่เน้น
วัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความมีคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมลดลง
7. ด้ า นการพั ฒนากี ฬา (Sports Development) คื อ การมุ่ ง เน้ น การให้ ค วามรู้ แ ละการสร้ า งความ
ตระหนักให้ประชาชน เพื่อสร้างวิถีชีวิตใหม่ที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิต โดยมีอิสระในการประกอบกิจกรรมการ
ออกกาลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ ได้ตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล ซึ่งจะส่งผลต่อการดาเนิน
กิจ กรรมอย่ างต่อเนื่องและพัฒนาสุขภาวะให้ แก่ตนเองและครอบครัว ทั้งยังสามารถขยายผลไปสู่ ชุมชน สังคม
และระดับประเทศ โดยในการพัฒนาต้องให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการออกกาลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการ
จนสร้ างเป็ น วิถีชี วิตอย่ างยั่ งยื น รวมถึ งควรดาเนิน การปฏิ รูปการท างานของหน่ ว ยงานสร้างเสริ มสุ ข ภาพของ
ประชาชนให้สามารถจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน ซึ่งถือเป็น
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๔๖

ตัวแปรสาคัญที่สะท้อนสุขภาพของบุคคลนั้น ๆ นอกจากนี้ มิติการกีฬาที่สาคัญเกี่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนา
นักกีฬาเพื่อให้มีการใช้ศักยภาพ ได้อย่างสูงสุดตามความสามารถเฉพาะด้านที่มีในแต่ละบุคคล ซึ่งความสาเร็จของ
นักกีฬาไทยจะต้องเกิดจากกระบวนการค้นหา สร้าง เลือกสรร พัฒนา และเปิดโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันอย่าง
เป็น ระบบ มีมาตรฐาน และ มีความเที่ยงธรรม ซึ่งจะช่ว ยให้เกิดการคัดเลื อกนักกีฬาที่มีความบริสุ ทธิ์ ยุติธ รรม
และสามารถสร้างสรรค์ผลงาน ให้เป็นที่ประจักษ์ มีสถิติที่โดดเด่น ทั้งยังสร้างโอกาสให้นักกีฬาสามารถพัฒนาตนไปสู่
ความเป็นนักกีฬาอาชีพ มีความมั่นคงในชีวิต สร้างเกียรติภูมิให้แก่ประเทศต่อไป และเป็นตัวอย่างให้ประชาชาชน
ออกกาลังกายเพิ่มขึ้น
ด้านการพัฒนากีฬา นอกจากผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19) การดาเนินการทางการกีฬายังพบสภาพปัญหาในเรื่องของกีฬาแต่ละประเภท กล่าวคือ
๑) กีฬาขั้นพื้นฐาน ประสบปัญหาในเรื่อง (๑) การพัฒนาในเรื่องของแนวทางการวางพื้นฐานการเล่นกีฬา
ให้กับเด็กและเยาวชนทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน (๒) ปัญหาความไม่เพียงพอของบุคลากรทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารเคลื่ อ นไหวและกี ฬ าและครู พ ลศึ ก ษา (๓) ความไม่ เ พี ย งพอของปั จ จั ย พื้ น ฐานด้ า นการกี ฬ า
ในสถานศึกษาและชุมชน และ (๔) การบริหารจัดการพลศึกษาและกีฬาในโรงเรียน รวมทั้ง หลักสูตรการเรียนการ
สอนพลศึกษาและการกีฬา การสอนวิทยาศาสตร์การกีฬา ในสถานศึกษายังไม่มีความเหมาะสมและเพียงพอ
๒) กีฬาเพื่อมวลชน ประชาชนในประเทศหลายพื้นที่ขาดโอกาสการเข้าถึงกิจกรรมการออกกาลั งกาย
หรื อ การเล่ น กี ฬ า เนื่ อ งจากชุ ม ชนขาดสถานที่ อ อกก าลั ง กาย ขาดโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางการกี ฬ าเพื่ อ การ
ออกกาลังกาย กีฬา และนันทนาการ ขาดบุคลากรทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและกีฬา พลศึกษาและการกีฬา
ในการเป็ น ผู้ น าและแนะน าการออกก าลั ง กาย ความไม่ ต่ อ เนื่ อ งของการด าเนิ น กิ จ กรรมการออกก าลั ง กาย
การเล่นกีฬา นันทนาการ และการแข่งขันกีฬา ขาดโครงข่ายเชื่อมโยงการเล่นกีฬาและออกกาลังกายในท้องถิ่น
จึงไม่สามารถพัฒนาสุขภาวะของประชาชนให้บรรลุผล
๓) กีฬาเพื่อความเป็น เลิ ศต่อยอดสู่ กีฬาอาชีพ ปัจจุบันได้มุ่งเน้นและหวังผลเพียงการแข่งขัน มหกรรม
กีฬาใหญ่ คือ การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ และการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ เป็นหลักแต่ให้ความสาคัญต่อการ
แข่งขันระดับรองลงมาน้อย ทั้งยังขาดแนวทางการพัฒนากีฬาที่ชัดเจนและต่อเนื่องในการบริหารจัดการที่ทันสมัย
โดยเฉพาะในเรื่ องของการเฟ้น หา การสร้ าง การพัฒ นานักกีฬา และการส่ งร่วมการแข่งขัน ทั้งยังขาดการดูแล
สวัสดิการของนักกีฬาตั้งแต่ก่อนการแข่งขัน ระหว่างการแข่งขัน และภายหลังการแข่งขัน
การพัฒนาการกีฬาในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) การพัฒนาเพื่อการรวมตัวกันของกลุ่ม
ประเทศสมาชิก ประชาคมอาเซี ย น เกิ ด ขึ้น ภายใต้ ก ฎบัต รอาเซี ย น ที่ มี ค วามมุ่ ง หวัง ให้ เ กิ ด ความเป็ น เอกภาพ
“หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม” ดังนั้น จาเป็นต้องพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในทุกมิติ
ซึ่งการรวมตัวของประชาคมอาเซียนนับเป็นความท้าทายและโอกาสใหม่ของประเทศไทย เนื่องจาก จะส่งผลต่อการ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีภาคสินค้าและบริการ รวมทั้งภาคแรงงานภายในภูมิภาคจึงทาให้ประเทศไทยต้องเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และเร่งพัฒนาศักยภาพของประชาชนภายในประเทศเพื่อให้มีความ
เข้มแข็งและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากการรวมกลุ่ม ในขณะที่การพัฒนาการกีฬาเป็นการดาเนินการ
ภายใต้เสาหลักที่เรี ยกว่า “ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” ที่มีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง สังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนา
ในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้ง ส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียน การพัฒนาการกีฬามีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในด้าน
การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเข้าถึงการดูแลสุขภาพและส่งเสริมการดารงชีวิตที่มีสุขภาพ การส่งเสริม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๔๗

และคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการสาหรับสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุและคนพิการ และการมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนเพื่อ
สร้างอัตลักษณ์ในเชิงการกีฬา รวมถึง การใช้กีฬาเป็นกลไกในการลดช่องว่างทางการพัฒนา ด้วยการสร้างและพัฒนา
ความร่วมมือทางด้านกีฬาในทุกมิติ
ดังนั้น การกีฬาเป็นกลไกที่มีบทบาทสาคัญในการสร้างความมั่นคงให้ภูมิภาคอาเซียน ในฐานะเป็นตัวกลาง
ที่ดีในการลดความเหลื่อมล้า การสร้างสันติภาพและความสมานสามัคคี ควบคู่ไปกับการใช้การกีฬาและอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องกับการกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอาเซียนจากรายได้จากการกีฬาและ
อุตสาหกรรมที่เชื่อมโยง อาทิ รายได้จากการชมการแข่งขันกีฬา รายได้จากการประกอบธุรกิจทางการกีฬา รายได้
จากการให้ บ ริ การศูน ย์ กีฬา รายได้จ ากลิ ขสิ ทธิ์ก ารถ่า ยทอดการแข่ง ขันกีฬา รายได้จากธุรกิจสื่ อทางการกีฬ า
จึงนับว่าเป็นความท้าทายและโอกาสใหม่ของประเทศไทย ที่จะใช้ประโยชน์จากการกีฬาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศควบคู่ไปกับการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน
สถานการณ์ ก ารศึ ก ษาด้ า นการกี ฬ าในประชาคมอาเซี ย น ปั จ จุ บั น สถานศึ ก ษาทั้ ง ในระดั บ การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาต่างให้ความสาคัญกับการกีฬาโดยมีหน่วยงานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศที่เปิดการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาการกีฬา จะเห็นได้ว่ามีโรงเรียนกีฬาหลายแห่งที่จัดการ
เรียนการสอนควบคู่กับการผลิตนักกีฬาเพื่อต่อยอดในระดับอุดมศึกษาเป็นจานวนมาก อาทิ โรงเรียนกีฬาสังกัด
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนกีฬาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงเรียนกีฬาสังกัดเทศบาล เป็นต้น นอกจากนี้
ยังมีโรงเรียนกีฬาในต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ก็พบว่า มีหลายแห่งที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และผลิตนักกีฬาควบคู่กัน ยกตัวอย่างเช่น
ประเทศ
สิงคโปร์
บรูไน
อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนกีฬาสิงคโปร์
โรงเรียนกีฬาบรูไน
1) โรงเรียนกีฬาอิสกาลิมลั ตัน
2) โรงเรียนกีฬารากูนัน
1) โรงเรียนกีฬาบูกิตจาลิล
2) โรงเรียนกีฬาซึกลู ่า ซูกัน ปาฮัง
3) โรงเรียนกีฬาซาบา
4) โรงเรียนกีฬาซาราวัก
5) โรงเรียนกีฬาตังกูมาโกตาอิสเมล
6) โรงเรียนกีฬาเสรีธิติวังสา
7) โรงเรียนกีฬากัวลาลัมเปอร์
8) โรงเรียนกีฬาเปรัค
9) โรงเรียนกีฬาปาฮัง

อีกทั้ง ในส่วนของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปัจจุบันก็มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่จัดการศึกษา
หลากหลายสาขาวิ ช า ซึ่ ง มี ก ารเปิ ด การเรี ย นการสอนด้ า นการกี ฬ าด้ ว ยทั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศไทย เช่ น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และ
มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน ยกตัวอย่าง เช่น
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ประเทศ
สิงคโปร์
อินโดนีเซีย
ลาว
ฟิลิปปินส์
บรูไน
กัมพูชา
พม่า
มาเลเซีย
เวียดนาม

ชื่อสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore)
มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (Universitas Indonesia)
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos หรือ NUOL)
มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ (University of the Philippines)
มหาวิทยาลัยแห่งบรูไนดารุสซาลาม (University of Brunei Darussalam)
มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ (Royal University of Phnom Penh: RUPP)
มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง (University of Yangon)
มหาวิทยาลัยมาลายา (University of Malaya: UM)
มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย (University Kebangsaan Malaysia) The National University of
Malaysia
มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม, โฮจิมินซิตี้ (Viet Nam National University Ho Chi Minh City)
มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม, ฮานอย (Vietnam National University, Hanoi)

8. ด้า นการพัฒนาอุต สาหกรรมกีฬา อุตสาหกรรมกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของไทย ได้มีการพัฒนา
มากขึ้น เช่น การผลิต จาหน่ายอุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬา การจัดมหกรรม กิจกรรมการประชุมทาง ด้านการกีฬา
การประชาสั มพัน ธ์ การบริ ห ารจั ดการทางการกีฬา สถานที่ออกกาลั งกาย โภชนาการทางการกีฬา และอื่น ๆ
ซึ่ ง สอดคล้ อ งและเป็ น ไปในทิ ศ ทางการพั ฒ นาของประเทศ รวมทั้ ง มี แ นวโน้ ม ที่ ดี ใ นการเข้ า มาลงทุ น ในธุ ร กิ จ
ที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการกีฬาในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับเป็นโอกาสที่ดีในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของไทยให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศ
โดยภาครั ฐ จ าเป็ น ต้อ งส่ งเสริ มให้ เ กิดการมีส่ ว นร่ว มในการสร้ างความมั่นคงของประเทศเพื่ อน าไปสู่ การสร้า ง
นวั ต กรรมและผลิ ต ภาพ (Productivity) ที่ เ ป็ น แนวทางพื้ น ฐานในการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สร้างบรรยากาศในการลงทุน ส่งเสริมธุรกิจการกีฬาให้เอื้ออานวยต่อการ
ประกอบการของนักลงทุนและภาคเอกชน ทั้งนี้ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สอดรับกับวิสัยทัศน์
ของชาติ คือ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๔๙

 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
1. ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายใน (IFAS)
ปัจจัยภายใน (Internal factor)
จุดแข็ง (Strengths)
S1 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงด้านกีฬาและการบริการวิชาการแก่
สังคมและเป็นที่ยอมรับของสังคม
S2 เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่มีหลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการสาขา
สื่อสารการกีฬาและสาขาการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ
S3 นักเรียนและนักศึกษามีผลงานด้านกีฬาที่โดดเด่นทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
S4 เป็นสถาบันการศึกษาทางวิชาชีพชัน้ สูงที่มีความพร้อมในการพัฒนาบุคลากร
ทางการกีฬา
S5 มีการบริหารงานแบบมีสว่ นร่วมและมีการกระจายอานาจไปส่วนภูมิภาคที่
ส่งเสริมให้บุคลากรมีการทางานเป็นทีมและมีระบบ
S6 มีหลักสูตรที่ครอบคลุมด้านศาสตร์ทางการกีฬาและทุกระดับการศึกษา
S7 บัณฑิตมีงานทาด้านการกีฬา การออกกาลังกายและรองรับอุตสาหกรรมกีฬา
S8 มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ การพัฒนากีฬา รวมทั้ง
รองรับการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
S9 มีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
ศักยภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
S10 มีการจัดสรรเงินรายได้และเงินงบประมาณเพื่ออุดหนุนการทาวิจัยด้าน
ศาสตร์การกีฬาอย่างต่อเนื่อง
S11 มีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านกีฬา
S12 มีวิทยาเขตกระจายอยู่ตามภูมิภาค มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงเอื้อ
ต่อการดาเนินงานด้านการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทย
S13 เป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชัน้ สูงด้านการกีฬาแห่งเดียวใน
ประเทศ
S14 มีความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา กีฬา และการวิจัยกับหน่วยงานทั้งใน
และต่างประเทศ
S15 มีโครงสร้างการบริหารงาน ระเบียบ และข้อบังคับที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา
และการพัฒนากีฬา
S16 มีสิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการทาวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
ศาสตร์การกีฬา
รวม จุดแข็ง (Strengths)

นาหนัก
นาหนัก คะแนน
คะแนน
(weight) (Rating) (Weighted
score)
0.06

5

0.30

0.05

5

0.25

0.06

4

0.24

0.05

4

0.20

0.04

5

0.20

0.06
0.06

3
3

0.18
0.18

0.04

4

0.16

0.04

4

0.16

0.04

4

0.16

0.05

3

0.15

0.03

5

0.15

0.03

5

0.15

0.04

3

0.12

0.04

3

0.12

0.04

3

0.12

0.73
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ปัจจัยภายใน (Internal factor)

จุดอ่อน (Weakness)
W1 อาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่ากว่าเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
W2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน
เช่น ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการกีฬา ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านการบริการวิชาการ เป็นต้น
W3 นักศึกษาส่วนใหญ่มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยู่ในระดับที่
ต้องได้รับการพัฒนา
W4 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกของมหาวิทยาลัยต่ากว่าเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
W5 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์มีจานวนน้อย
W6 อาจารย์ที่ทาวิจัยหรือนวัตกรรมมีจานวนน้อย
W7 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการกีฬาด้านการพัฒนาขีดความสามารถของ
นักกีฬาและด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬามีจานวนน้อย
รวม จุดอ่อน (Weakness)
รวมปัจจัยภายใน

นาหนัก
(weight)

คะแนน
(Rating)

นาหนัก
คะแนน
(Weighted
score)

0.04

4

0.16

0.03

5

0.15

0.04

3

0.12

0.04

3

0.12

0.04
0.04

3
3

0.12
0.12

0.04

3

0.12

0.27
1.00
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2. ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ปจั จัยเชิงกลยุทธ์ภายนอก (EFAS)
นาหนัก
(weight)
ปัจจัยภายนอก (External factor)

คะแนน
(Rating)

นาหนัก
คะแนน
(Weighted
score)

0.07

4

0.28

0.07

4

0.28

0.07
0.06

4
4

0.28
0.24

0.06

4

0.24

0.06
0.06

4
4

0.24
0.24

0.05

4

0.20

0.06

3

0.18

โอกาส (Opportunities)

O1 รัฐบาลกาหนดให้ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
จึงส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาและการกีฬาอย่างเป็นรูปธรรม
O2 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษา กีฬา และการออก
กาลังกายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคม
และพัฒนาประเทศ
O3 มีพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ
O4 รัฐบาลส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
O5 มีแหล่งทุนสนับสนุนเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมจากหน่วยงานภายนอก
จานวนมาก
O6 มีช่องทางที่หลากหลายสาหรับการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
O7 กระแสสังคมให้ความสาคัญกับการดูแลสุขภาพ
O8 การพัฒนาอย่างรวดเร็วด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารส่งผลให้เกิดการเข้าถึง
องค์ความรู้และข้อมูลได้อย่างไร้ขีดจากัด
O9 มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและอุตสาหกรรมกีฬา
รวม โอกาส (Opportunities)

0.56

2.18

T1 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19)
T2 รัฐบาลไม่มนี โยบายในการเพิ่มอัตรากาลังข้าราชครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
T3 ตลาดแรงงานต้องการบุคลากรที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพในระดับทีส่ ูงขึ้น
T4 สถานประกอบการมีการจ้างงานลดลง
T5 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐในสัดส่วนที่ลดลงทั้งด้านการจัด
การศึกษาและพัฒนาการกีฬา
T6 การขอรับทุนสนับสนุนเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอกมีการ
แข่งขันสูง
T7 ค่านิยมของผูป้ กครองและผูเ้ รียนในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
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0.28
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0.07

4

0.28

0.06

3

0.18

0.05

3

0.15

รวม อุปสรรค (Threats)
รวมปัจจัยภายนอก

0.44
1.00

อุปสรรค (Threats)
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1.77
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3. ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์

จุดอ่อน (Weakness)

โอกาส (Opportunities)
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

SO
จุดแข็ง (Strengths)

อุปสรรค (Threats)

จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weakness)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

2.84
0.91
2.18
1.77

เมื่อนาผลการวิเคราะห์ SWOT มากาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่ งชาติ
พบว่ า มี ต าแหน่ ง ยุ ท ธศาสตร์ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ SO – Strategy เป็ น สถานการณ์ ที่ จั บ คู่ ร ะหว่ า งจุ ด แข็ ง กั บ โอกาส
ดังนั้น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจะต้องใช้จุดแข็งที่เป็นข้อได้เปรียบขององค์กรผสมกับโอกาสที่ดีเพื่อนามา
กาหนดเป็นกลยุทธ์เชิงรุก
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4. ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง SO ST WO WT เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทากลยุทธ์

SO
โอกาส Opportunity
O1 รัฐบาลกาหนดให้ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศจึงส่งผลต่อการพัฒนา
การศึกษาและการกีฬาอย่างเป็นรูปธรรม
O2 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการจัดการศึกษา กีฬา และการออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ทางการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ
O3 มีพระราชบัญญัตนิ โยบายการกีฬาแห่งชาติ
O4 รัฐบาลส่งเสริมการอนุรกั ษ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
O5 มีแหล่งทุนสนับสนุนเพือ่ การวิจัยและนวัตกรรมจากหน่วยงานภายนอกจานวนมาก
O6 มีชอ่ งทางที่หลากหลายสาหรับการตีพมิ พ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
O7 กระแสสังคมให้ความสาคัญกับการดูแลสุขภาพ
O8 การพัฒนาอย่างรวดเร็วด้านเทคโนโลยีและการสือ่ สารส่งผลให้เกิดการเข้าถึงองค์ความรูแ้ ละ
ข้อมูลได้อย่างไร้ขีดจากัด
O9 มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและอุตสาหกรรมกีฬา

จุดแข็ง Strength
S1 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและมีชอื่ เสียงด้านกีฬาและการบริการวิชาการแก่สังคมและเป็นที่ยอมรับของสังคม
S2 เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่มีหลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการสาขาสื่อสารการกีฬาและสาขาการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ
S3 นักเรียนและนักศึกษามีผลงานด้านกีฬาที่โดดเด่นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
S4 เป็นสถาบันการศึกษาทางวิชาชีพชัน้ สูงที่มีความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา
S5 มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและมีการกระจายอานาจไปส่วนภูมิภาคที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีการทางานเป็นทีมและมีระบบ
S6 มีหลักสูตรที่ครอบคลุมด้านศาสตร์ทางการกีฬาและทุกระดับการศึกษา
S7 บัณฑิตมีงานทาด้านการกีฬา การออกกาลังกายและรองรับอุตสาหกรรมกีฬา
S8 มีความพร้อมด้านอาคารสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ การพัฒนากีฬา รวมทั้ง
รองรับการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
S9 มีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาทีเ่ อือ้ ต่อการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการออกกาลังกาย เพื่อสุขภาพ
S10 มีการจัดสรรเงินรายได้และเงินงบประมาณเพือ่ อุดหนุนการทาวิจัยด้านศาสตร์การกีฬาอย่างต่อเนื่อง
S11 มีหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐานสาหรับนักเรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
S12 มีวิทยาเขตกระจายอยู่ตามภูมิภาค มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงเอื้อต่อการดาเนินงานด้านการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพืน้ บ้าน
และกีฬาไทย
S13 เป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬาแห่งเดียวในประเทศ
S14 มีความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา กีฬา และการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
S15 มีโครงสร้างการบริหารงาน ระเบียบ และข้อบังคับที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาและการพัฒนากีฬา
S16 มีสิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการทาวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศาสตร์การกีฬา

ประเด็นความสอดคล้องระหว่าง SO
1. ด้านบุคลากร S1+S4+O1
2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน S2+S6+S11+S13+O1+O9
3. ด้านการกีฬา S3+S7+O1+O2+O3
4. ด้านการบริหารจัดการ S5+S15+O1+O2+O3
5. ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ S8+S9+S16+O1+O2+O7+O9
6. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม S10+S16+O5+O6
7. ด้านความร่วมมือทางการศึกษา วิจัย และกีฬา S10+S14+O2+O5+O6
8. ด้านการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย S12+O4
9. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร S16+O8
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จุดแข็ง Strength

ST
อุปสรรค Threat
T1 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
T2 รัฐบาลไม่มนี โยบายในการเพิ่มอัตรากาลังข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา
T3 ตลาดแรงงานต้องการบุคลากรที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพในระดับที่สูงขึน้
T4 สถานประกอบการมีการจ้างงานลดลง
T5 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐในสัดส่วนที่ลดลงทั้งด้านการจัดการศึกษาและพัฒนาการกีฬา
T6 การขอรับทุนสนับสนุนเพือ่ การวิจัยและนวัตกรรมจากแหล่งทุนหน่วยงานภายนอกมีการแข่งขันสูง
T7 ค่านิยมของผู้ปกครองและผู้เรียนในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา

S1 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและมีชอื่ เสียงด้านกีฬาและการบริการวิชาการแก่สังคมและเป็นที่ยอมรับของสังคม
S2 เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่มีหลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการสาขาสื่อสารการกีฬาและสาขาการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ
S3 นักเรียนและนักศึกษามีผลงานด้านกีฬาที่โดดเด่นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
S4 เป็นสถาบันการศึกษาทางวิชาชีพชัน้ สูงที่มีความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา
S5 มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและมีการกระจายอานาจไปส่วนภูมิภาคที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีการทางานเป็นทีมและมีระบบ
S6 มีหลักสูตรที่ครอบคลุมด้านศาสตร์ทางการกีฬาและทุกระดับการศึกษา
S7 บัณฑิตมีงานทาด้านการกีฬา การออกกาลังกายและรองรับอุตสาหกรรมกีฬา
S8 มีความพร้อมด้านอาคารสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ การพัฒนากีฬา รวมทั้ง
รองรับการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
S9 มีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาทีเ่ อือ้ ต่อการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
S10 มีการจัดสรรเงินรายได้และเงินงบประมาณเพือ่ อุดหนุนการทาวิจัยด้านศาสตร์การกีฬาอย่างต่อเนื่อง
S11 มีหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐานสาหรับนักเรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
S12 มีวิทยาเขตกระจายอยู่ตามภูมิภาค มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงเอื้อต่อการดาเนินงานด้านการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพืน้ บ้าน
และกีฬาไทย
S13 เป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬาแห่งเดียวในประเทศ
S14 มีความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา กีฬา และการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
S15 มีโครงสร้างการบริหารงาน ระเบียบ และข้อบังคับที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาและการพัฒนากีฬา
S16 มีสิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการทาวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศาสตร์การกีฬา

ประเด็นความสอดคล้องระหว่าง ST
1. ด้านบุคลากร S1+S4+T1+T2
2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน S2+S6+S11+S13+ T2+T3+T4+T7
3. ด้านการกีฬา S3+S7+T5+T7
4. ด้านการบริหารจัดการ S5+S15+T5
5. ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ S8+S9+S16+T1
6. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม S10+S16+T1
7. ด้านความร่วมมือทางการศึกษา วิจัย และกีฬา S10+S14+T1+T6
8. ด้านการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย S12+T1
9. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร S16+T5

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๕๕

จุดอ่อน Weakness

WO
โอกาส Opportunity
O1 รัฐบาลกาหนดให้ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศจึงส่งผลต่อการพัฒนา
การศึกษาและการกีฬาอย่างเป็นรูปธรรม
O2 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการจัดการศึกษา กีฬา และการออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ทางการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ
O3 มีพระราชบัญญัตนิ โยบายการกีฬาแห่งชาติ
O4 รัฐบาลส่งเสริมการอนุรกั ษ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
O5 มีแหล่งทุนสนับสนุนเพือ่ การวิจัยและนวัตกรรมจากหน่วยงานภายนอกจานวนมาก
O6 มีชอ่ งทางที่หลากหลายสาหรับการตีพมิ พ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
O7 กระแสสังคมให้ความสาคัญกับการดูแลสุขภาพ
O8 การพัฒนาอย่างรวดเร็วด้านเทคโนโลยีและการสือ่ สารส่งผลให้เกิดการเข้าถึงองค์ความรูแ้ ละ
ข้อมูลได้อย่างไร้ขีดจากัด
O9 มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและอุตสาหกรรมกีฬา

W1 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่ากว่าเกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด
W2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการกีฬา ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านการบริการวิชาการ เป็นต้น
W3 นักศึกษาส่วนใหญ่มที ักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยู่ในระดับทีต่ ้องได้รบั การพัฒนา
W4 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยต่ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
W5 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีน่ าไปใช้ประโยชน์มจี านวนน้อย
W6 อาจารย์ที่ทาวิจัยหรือนวัตกรรมมีจานวนน้อย
W7 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการกีฬาด้านการพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬา และด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬามีจานวนน้อย

ประเด็นความสอดคล้องระหว่าง WO
1. ด้านบุคลากร W1+W4+O1+O2
2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร W2+O8
3. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน W3+O2+O4+O7+O9
4. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม W5+W6+W7 +O2+O5+O6
5. ด้านความร่วมมือทางการศึกษา วิจยั และกีฬา W5+W6+W7 +O2+O3+O5+O6

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๕๖

จุดอ่อน Weakness

WT
อุปสรรค Threat
T1 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
T2 รัฐบาลไม่มนี โยบายในการเพิ่มอัตรากาลังข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา
T3 ตลาดแรงงานต้องการบุคลากรที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพในระดับที่สูงขึน้
T4 สถานประกอบการมีการจ้างงานลดลง
T5 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐในสัดส่วนที่ลดลงทั้งด้านการจัดการศึกษาและพัฒนาการกีฬา
T6 การขอรับทุนสนับสนุนเพือ่ การวิจัยและนวัตกรรมจากแหล่งทุนหน่วยงานภายนอกมีการแข่งขันสูง
T7 ค่านิยมของผู้ปกครองและผู้เรียนในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา

W1 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่ากว่าเกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด
W2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการกีฬา ด้านการบริหารงานบุค คล
ด้านการบริการวิชาการ เป็นต้น
W3 นักศึกษาส่วนใหญ่มที ักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยู่ในระดับทีต่ ้องได้รบั การพัฒนา
W4 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยต่ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
W5 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีน่ าไปใช้ประโยชน์มจี านวนน้อย
W6 อาจารย์ที่ทาวิจัยหรือนวัตกรรมมีจานวนน้อย
W7 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการกีฬาด้านการพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬา และด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬามีจานวนน้อย

ประเด็นความสอดคล้องระหว่าง WT
1. ด้านบุคลากร W1+W4+T1+T2
2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร W2+T5
3. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน W3+ T2+T3+T4+T7
4. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม W5+W6+W7 +T1
5. ด้านความร่วมมือทางการศึกษา วิจัย และกีฬา W5+W6+W7 +T1+T6

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๕๗

 แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิสัยทัศน์: “เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬา
ในภูมิภาคอาเซียน”
ประเด็นการพัฒนาที่ 1
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้สาเร็จ
การศึกษาขันพืนฐานมี
คุณภาพและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ประเด็นการพัฒนาที่ 2
ประเด็นการพัฒนาที่ 3
การพัฒนาด้านการวิจัยและ
การบริการวิชาการแก่สังคม
นวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑิตด้าน เป้าประสงค์: ผลงานวิจัยและ เป้าประสงค์: เด็ก เยาวชน และ
ศาสตร์การกีฬามีคุณภาพตาม นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ออกกาลังกาย การเล่นกีฬา และ
นันทนาการ นาไปสู่การมี
สุขภาวะที่ดี

ประเด็นการพัฒนาที่ 4
การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์: เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้เรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรม การละเล่นพืนบ้านและ
กีฬาไทยบนพืนฐานความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม มีจิตสานึกที่ดีต่อ
สังคม เกิดความรักและความ
หวงแหน และมีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย

ประเด็นการพัฒนาที่ 5
การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศกั ยภาพ
ด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
เป้าประสงค์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 2
นักเรียนและ
บุคลากรด้านการ
นักศึกษาเข้าร่วมและ กีฬามีความรู้ความ
ได้รับรางวัลจากการ เชี่ยวชาญสู่ระดับ
แข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ
นานาชาติ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเด็นการพัฒนาที่ 6
การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ
เป้าประสงค์: ระบบการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล

๕๘

กลยุทธ์ (3 กลยุทธ์)
1. พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพและมี
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
2. ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการ ศึกษา

กลยุทธ์ (5 กลยุทธ์)
1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้
มีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา (TQF : Thai
Qualifications
Framework) มาตรฐาน
การอุดมศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ
2. ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและ
ห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพ
4. ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพคณาจารย์ให้มี
ความรู้ความ สามารถตาม
วิชาชีพ
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการศึกษา

กลยุทธ์ (3 กลยุทธ์)
1. ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรด้าน
การวิจยั และนวัตกรรม
2. สนับสนุนการสร้างผลงาน
วิจัยและนวัตกรรม
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม

กลยุทธ์ (3 กลยุทธ์)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ให้บริการอาคารสถานที่และวัสดุ
อุปกรณ์ทางการกีฬาในการออก
กาลังกาย การเล่นกีฬา และ
นันทนาการแก่สังคม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการ
วิชาการด้านศาสตร์การกีฬา
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
บูรณาการการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอน

กลยุทธ์ (3 กลยุทธ์)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
บูรณาการการเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอน

กลยุทธ์ (1 กลยุทธ์)
1. ส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียน
และนักศึกษาให้มี
ศักยภาพด้านกีฬา
สูงสุดของแต่ละ
บุคคล

กลยุทธ์ (2 กลยุทธ์)
1. ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการ
กีฬา
2. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน
การกีฬา

กลยุทธ์ (5 กลยุทธ์)
1. ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
3. เพิ่มประสิทธิภาพการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
4. เพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์
ประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
5. ส่งเสริมการดาเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

รวม จานวน 25 กลยุทธ์
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๕๙

ตัวชีวัด (5 ตัวชีวัด)
1. ผู้สาเร็จการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา
2. ผู้สาเร็จการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ
3. ผู้สาเร็จการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีผลการ
ประเมินคุณลักษณะอัน
ประสงค์ระดับดีเยี่ยม
4. ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียน
กีฬาระดับยอดเยีย่ ม
5. ความร่วมมือด้าน
การศึกษา

ตัวชีวัด (11 ตัวชีวัด)
1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพ
บัณฑิต
3. ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
4. หลักสูตรปริญญาตรีทาง
ปฏิบัติการที่ได้รับการ
พัฒนา
5. หลักสูตรระดับปริญญาโท /
ปริญญาเอกที่ได้รับการ
พัฒนา
6. หลักสูตรนานาชาติที่ได้รับ
การพัฒนา
7. คุณภาพการจัดการเรียน
การสอน
8. หลักสูตรที่มีห้องปฏิบัติการ
ทางวิชาชีพ
9. อาจารย์ประจา
มหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
10. อาจารย์ประจา
มหาวิทยาลัยที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
11. ความร่วมมือด้าน
การศึกษา

ตัวชีวัด (4 ตัวชีวัด)
1. อาจารย์ประจาที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านการ
วิจัยและนวัตกรรม
2. ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ด้านศาสตร์การกีฬา
3. ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่นาไปใช้ประโยชน์
4. ความร่วมมือด้านการวิจยั
และนวัตกรรม

ตัวชีวัด (6 ตัวชีวัด)
1. ผู้รับบริการด้านอาคารสถานที่
และวัสดุอุปกรณ์ทางการกีฬา
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์
ทางการกีฬา
3. ผู้รับบริการทางวิชาการ
4. ชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการ
5. เด็กและเยาวชนในชุมชนที่ได้รับ
การบริการวิชาการมีค่าดัชนี
มวลกาย (BMI) อยู่ในระดับ
มาตรฐาน
6. หลักสูตรที่มีการบูรณาการการ
บริการวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอน

ตัวชีวัด (5 ตัวชีวัด)
1. กิจกรรมทะนุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2. กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทย
3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทะนุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
4. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทย
5. หลักสูตรที่มีการบูรณาการการ
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอน

ตัวชีวัด (4 ตัวชีวัด) ตัวชีวัด (3 ตัวชีวัด)
1. นักเรียนที่เข้าร่วม 1. บุคลากรด้าน
การแข่งขันกีฬา
การกีฬาที่
ระดับนานาชาติ
เข้าอบรมตาม
2. นักเรียนที่ได้รับ
หลักสูตร
รางวัลจากการเข้า 2. บุคลากรด้าน
ร่วมการแข่งขันกีฬา
การกีฬาที่ผา่ น
ในระดับนานาชาติ
การอบรมตาม
3. นักศึกษาที่เข้าร่วม
มาตรฐาน
การแข่งขันกีฬา
หลักสูตร
ระดับนานาชาติ
3. ความร่วมมือด้าน
4. นักศึกษาที่ได้รับ
การกีฬา
รางวัลจากการเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
ในระดับนานาชาติ

ตัวชีวัด (9 ตัวชีวัด)
1. คณาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
2. ครูที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ
3. ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ
4. ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
5. ผลการประเมินระดับ
หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย
6. ผลการประเมินคณะของ
มหาวิทยาลัย
7. ผลการประเมินวิทยาเขต
ของมหาวิทยาลัย
8. ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย
9. ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ

รวมจานวน 46 ตัวชีวัด
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ส่วนที่ 3
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565)
ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าแห่ ง ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรั บ ปรุ ง ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 ได้จัดทาขึ้นเพื่อให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้อง
ตามนโยบายและแผนพัฒ นาประเทศระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลั ยจึงกาหนดวิสั ยทัศน์ พันธกิจ
ประเด็นการพัฒนา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการดาเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ปรัชญา
“พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ”
2. วิสัยทัศน์
“เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน”
3. พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา
3. บริการวิชาการแก่สังคม
4. ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
5. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
4. อัตลักษณ์
“ทักษะดี มีน้าใจนักกีฬา พัฒนาสังคม”
คาอธิบายอัตลักษณ์
ทักษะดี หมายถึง มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
มีนาใจนักกีฬา หมายถึง มีคุณธรรม จริยธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นที่ยอมรับของสังคม
พัฒนาสังคม หมายถึง มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5. เอกลักษณ์
“สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา”
คาอธิบายเอกลักษณ์
สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา หมายถึง เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางที่มีความ
โดดเด่นทางด้านศาสตร์การกีฬา เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาสู่การเป็นผู้นาด้านกีฬาในภูมิภาคอาเซียน
6. คติพจน์
“กยิราเจ กยิราเถนัง ทาอะไรทาจริง”

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

62

7. ค่านิยมองค์กร
SPORTS-U
Spirit
Professional
Opportunity
Responsibility
Teamwork
Smart
Universality

มีน้าใจนักกีฬา
มีความเป็นมืออาชีพ
มีการให้โอกาส
มีความรับผิดชอบ
มีการทางานเป็นทีม
มีบุคลิกภาพดี
มีความเป็นสากล

8. ประเด็นการพัฒนา
1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2. การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม
3. การบริการวิชาการแก่สังคม
4. การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
6. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
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ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้สาเร็จการศึกษาขันพืนฐานมีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา
ค่าเป้าหมาย
ตัวชีวัด
หน่วยนับ
2561 2562 2563 2564
1. ผู้สาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าศึกษา
ร้อยละ
95
95
ต่อในระดับอุดมศึกษา
2. ผู้สาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ร้อยละ

-

-

60

65

3. ผู้สาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันประสงค์
ระดับดีเยี่ยม
4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในโรงเรียนกีฬาระดับยอดเยี่ยม

ร้อยละ

-

-

-

75

โรง

-

-

-

7

หน่วยงาน

-

-

1

1

5. ความร่วมมือด้านการศึกษา

หน่วยงานรับผิดชอบ
2565
ระดับโรงเรียน
ระดับมหาวิทยาลัย
95
ฝ่ายวิชาการ
กองส่งเสริมวิชาการ
(แผนกแนะแนวและ
โรงเรียนกีฬา
บริการทางการศึกษา)
(กลุ่มมาตรฐานการศึกษา)
70
ฝ่ายวิชาการ
กองส่งเสริมวิชาการ
(แผนกแนะแนวและ
โรงเรียนกีฬา
บริการทางการศึกษา)
(กลุ่มมาตรฐานการศึกษา)
80
ฝ่ายกิจการนักเรียน
กองส่งเสริมวิชาการ
(แผนกส่งเสริมบุคลิกภาพ โรงเรียนกีฬา
และวินัย)
(กลุ่มมาตรฐานการศึกษา)
9
ฝ่ายวิชาการ
กองส่งเสริมวิชาการ
(แผนกประกันคุณภาพ โรงเรียนกีฬา (กลุ่มมาตรฐาน
การศึกษา)
การศึกษา)
1
ฝ่ายวิชาการ
กองส่งเสริมวิชาการ
(แผนกหลักสูตรและ
โรงเรียนกีฬา (กลุ่มมาตรฐาน
การสอน)
การศึกษา)
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เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬามีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
กลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF: Thai Qualifications Framework) มาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ
2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพ
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา
ค่าเป้าหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบ
ตัวชีวัด
หน่วยนับ
2561 2562 2563 2564 2565
ระดับวิทยาเขต
ระดับมหาวิทยาลัย
1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
ร้อยละ
90
90
90 ฝ่ายวิชาการ
- กองส่งเสริมวิชาการ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
(แผนกทะเบียนและ
(กลุ่มมาตรฐานการศึกษา
ประมวลผล)
ระดับปริญญาตรี)
- คณะ (กลุ่มมาตรฐาน
การศึกษา
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ระดับ
มาก มากที่สุด มากที่สุด ฝ่ายวิชาการ
- กองส่งเสริมวิชาการ
ต่อคุณภาพบัณฑิต
ความ
(แผนกทะเบียนและ
(กลุ่มมาตรฐานการศึกษา
พึงพอใจ
ประมวลผล)
ระดับปริญญาตรี)
- คณะ (กลุ่มมาตรฐาน
การศึกษา
3. ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จ
ร้อยละ
40
40
45 ฝ่ายจัดการศึกษา คณะ
กองส่งเสริมวิชาการ
การศึกษาในระดับปริญญาโท
(แผนกบัณฑิตศึกษา)
(กลุ่มมาตรฐานการศึกษาระดับ
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
บัณฑิตศึกษา)
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ตัวชีวัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
2562 2563 2564
3

4. หลักสูตรปริญญาตรีทาง
ปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา

หลักสูตร

2561
-

5. หลักสูตรระดับปริญญาโท /
ปริญญาเอกที่ได้รับการพัฒนา

หลักสูตร

-

-

-

-

6. หลักสูตรนานาชาติที่ได้รับ
การพัฒนา

หลักสูตร

-

-

-

-

7. คุณภาพการจัดการเรียนการสอน

ระดับ
คุณภาพ

-

-

ดี

ดี

หน่วยงานรับผิดชอบ
2565
ระดับวิทยาเขต
ระดับมหาวิทยาลัย
3
- กองส่งเสริมวิชาการ
(กลุ่มมาตรฐานการศึกษา
ระดับปริญญาตรี)
- คณะ (กลุ่มมาตรฐาน
การศึกษา
1
- กองส่งเสริมวิชาการ
(กลุ่มมาตรฐานการศึกษา
ระดับปริญญาตรี)
- คณะ (กลุ่มมาตรฐาน
การศึกษา
1
- กองส่งเสริมวิชาการ
(กลุ่มมาตรฐานการศึกษา
ระดับปริญญาตรี)
- คณะ (กลุ่มมาตรฐาน
การศึกษา
ดี
ฝ่ายจัดการศึกษา คณะ
- กองส่งเสริมวิชาการ
(แผนกวิจัยและประกัน
(กลุ่มมาตรฐานการศึกษา
คุณภาพการศึกษา)
ระดับปริญญาตรี)
- คณะ (กลุ่มมาตรฐาน
การศึกษา
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ตัวชีวัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
2562 2563 2564
-

8. หลักสูตรที่มีห้องปฏิบัติการ
ทางวิชาชีพ

ร้อยละ

2561
-

9. อาจารย์ประจามหาวิทยาลัย
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ร้อยละ

-

-

20

30

10. อาจารย์ประจามหาวิทยาลัย
ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ

-

-

53

55

11. ความร่วมมือด้านการศึกษา

หน่วยงาน

1

1

1

3

หน่วยงานรับผิดชอบ
2565
ระดับวิทยาเขต
ระดับมหาวิทยาลัย
80 ฝ่ายจัดการศึกษา คณะ
- กองส่งเสริมวิชาการ
(แผนกสาขา)
(กลุ่มมาตรฐานการศึกษา)
- คณะ (กลุ่มวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา)
40
- กองส่งเสริมวิชาการ
(กลุ่มมาตรฐานการศึกษา
ระดับปริญญาตรี)
- คณะ (กลุ่มมาตรฐาน
การศึกษา
60
- กองส่งเสริมวิชาการ
(กลุ่มมาตรฐานการศึกษา
ระดับปริญญาตรี)
- คณะ (กลุ่มมาตรฐาน
การศึกษา
3
กองส่งเสริมวิชาการ
(กลุ่มมาตรฐานการศึกษา)
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์: ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม
2. สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ค่าเป้าหมาย
2562
2563 2564
60
70
80

ตัวชีวัด

หน่วยนับ

1. อาจารย์ประจาที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม

ร้อยละ

2561
50

2. ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ด้านศาสตร์การกีฬา

ร้อยละ

-

-

-

80

3. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่
นาไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ

-

-

85

85

หน่วยงาน

1

1

1

1

4. ความร่วมมือด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
2565
ระดับวิทยาเขต
ระดับมหาวิทยาลัย
90 ฝ่ายวิจัยและประกัน
- กองวิจัยและประกันคุณภาพ
คุณภาพการศึกษา
การศึกษา (กลุ่มวิจัยและ
(แผนกวิจัยและนวัตกรรม) นวัตกรรม)
- คณะ (กลุ่มวิจัยฯ)
90 ฝ่ายวิจัยและประกัน
- กองวิจัยและประกันคุณภาพ
คุณภาพการศึกษา
การศึกษา (กลุ่มวิจัยและ
(แผนกวิจัยและนวัตกรรม) นวัตกรรม)
- คณะ (กลุ่มวิจัยฯ)
90 ฝ่ายวิจัยและประกัน
- กองวิจัยและประกันคุณภาพ
คุณภาพการศึกษา
การศึกษา (กลุ่มวิจัยและ
(แผนกวิจัยและนวัตกรรม) นวัตกรรม)
- คณะ (กลุ่มวิจัยฯ)
2
ฝ่ายวิจัยและประกัน
กองวิจัยและประกันคุณภาพ
คุณภาพการศึกษา
การศึกษา (กลุ่มวิจัยและ
(แผนกวิจัยและนวัตกรรม) นวัตกรรม)
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม
เป้าประสงค์: เด็ก เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการออกกาลังกาย การเล่นกีฬา และนันทนาการ นาไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี
กลยุทธ์
1 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ทางการกีฬาในการออกกาลังกาย การเล่นกีฬา และนันทนาการแก่สังคม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการด้านศาสตร์การกีฬา
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
ค่าเป้าหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
ตัวชีวัด
นับ
2561 2562 2563
2564
2565
ระดับโรงเรียน
ระดับวิทยาเขต
ระดับมหาวิทยาลัย
2,950,000 2,950,000 ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองกิจการนักเรียน
1. ผู้รับบริการด้านอาคาร
คน
สถานที่และวัสดุ
(งานนันทนาการ
และกิจการพิเศษ
นักศึกษาและกิจการ
อุปกรณ์ทางการกีฬา
และกิจการพิเศษ) (แผนกบริการ
พิเศษ (กลุ่มบริการ
วิชาการ)
วิชาการ)
2. ความพึงพอใจของ
คะแนน
3.80
4.00
ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองกิจการนักเรียน
ผู้รับบริการอาคาร
เฉลี่ย
(งานนันทนาการ
และกิจการพิเศษ
นักศึกษาและกิจการ
สถานที่และวัสดุ
และกิจการพิเศษ) (แผนกกิจการพิเศษ) พิเศษ (กลุ่มบริการ
อุปกรณ์ทางการกีฬา
วิชาการ)
3. ผู้รับบริการทางวิชาการ
คน
612, 000 612, 000
ฝ่ายกิจการนักศึกษา - กองกิจการนักเรียน
และกิจการพิเศษ
นักศึกษาและกิจการ
(แผนกบริการ
พิเศษ (กลุ่มบริการ
วิชาการ)
วิชาการ)
- คณะ
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ค่าเป้าหมาย
2562 2563 2564
102

หน่วย
นับ
ชุมชน

2561
-

ร้อยละ

-

-

-

6. หลักสูตรที่มีการบูรณาการ หลักสูตร
การบริการวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอน

-

-

71

ตัวชีวัด
4. ชุมชนที่ได้รับการบริการ
วิชาการ

5. เด็กและเยาวชนในชุมชน
ทีไ่ ด้รับการบริการวิชาการ
มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
อยู่ในระดับมาตรฐาน

2565
102

ระดับโรงเรียน
-

-

5

-

64

64

-

หน่วยงานรับผิดชอบ
ระดับวิทยาเขต
ระดับมหาวิทยาลัย
ฝ่ายกิจการนักศึกษา - กองกิจการนักเรียน
และกิจการพิเศษ
นักศึกษาและกิจการ
(แผนกบริการ
พิเศษ (กลุ่มบริการ
วิชาการ)
วิชาการ)
- คณะ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา - กองกิจการนักเรียน
และกิจการพิเศษ
นักศึกษาและกิจการ
(แผนกบริการ
พิเศษ (กลุ่มบริการ
วิชาการ)
วิชาการ)
- คณะ
ฝ่ายจัดการศึกษา
- กองกิจการนักเรียน
นักศึกษาและกิจการ
คณะ (แผนกสาขา)
พิเศษ (กลุ่มบริการ
วิชาการ)
- คณะ
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์: เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมการละเล่นพืนบ้านและกีฬาไทย บนพืนฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีจิตสานึกที่ดี ต่อสังคม
เกิดความรักและความหวงแหน และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
ค่าเป้าหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วย
ตัวชีวัด
นับ
2561 2562 2563 2564 2565
ระดับโรงเรียน
ระดับวิทยาเขต
ระดับมหาวิทยาลัย
1. กิจกรรมทะนุบารุง กิจกรรม 140
140
150
150
150 ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ กองกิจการนักเรียน
ศิลปวัฒนธรรม
(แผนกส่งเสริมศิลปะ กิจการพิเศษ
นักศึกษาและกิจการพิเศษ
และวัฒนธรรม)
(แผนกอนุรักษ์และ
(กลุ่มศิลปวัฒนธรรมและ
ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม กิจการพิเศษ)
การละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทย)
2. กิจกรรมการละเล่น กิจกรรม
85
85
85
102
102
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ กองกิจการนักเรียน
พื้นบ้านและกีฬาไทย
กิจการพิเศษ
นักศึกษาและกิจการพิเศษ
(แผนกอนุรักษ์และ
(กลุ่มศิลปวัฒนธรรมและ
ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม กิจการพิเศษ)
การละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทย)
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ตัวชีวัด
3. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทะนุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

หน่วย
นับ
คะแนน
เฉลี่ย

2561
-

ค่าเป้าหมาย
2562 2563 2564
3.51
3.80

2565
4.00

ระดับโรงเรียน
-

4. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การละเล่นพืน้ บ้าน
และกีฬาไทย

คะแนน
เฉลี่ย

-

-

3.51

3.80

4.00

-

5. หลักสูตรที่มีการ
บูรณาการ
การเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน

หลักสูตร

-

-

71

64

64

-

หน่วยงานรับผิดชอบ
ระดับวิทยาเขต
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
กิจการพิเศษ
(แผนกอนุรักษ์และทะนุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทย)
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
กิจการพิเศษ
(แผนกอนุรักษ์และทะนุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทย)
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
กิจการพิเศษ
(แผนกอนุรักษ์และทะนุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทย)

ระดับมหาวิทยาลัย

กองกิจการนักเรียน
นักศึกษาและกิจการพิเศษ
(กลุ่มศิลปวัฒนธรรมและ
กิจการพิเศษ)
กองกิจการนักเรียน
นักศึกษาและกิจการพิเศษ
(กลุ่มศิลปวัฒนธรรมและ
กิจการพิเศษ)

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

72

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
เป้าประสงค์ที่ 1 นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
ค่าเป้าหมาย
ตัวชีวัด
หน่วยนับ
2561
2562
2563
2564
2565
1. นักเรียนที่เข้าร่วมการ
ร้อยละ
23
26
10
15
20
แข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ
2. นักเรียนที่ได้รับรางวัลจาก ร้อยละ
20
30
40
การเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาในระดับนานาชาติ
3. นักศึกษาที่เข้าร่วมการ
ร้อยละ
8
11
10
15
20
แข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ
4. นักศึกษาที่ได้รับรางวัล
ร้อยละ
20
30
40
จากการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาในระดับ
นานาชาติ

ระดับโรงเรียน
ฝ่ายพัฒนากีฬา
(แผนกทะเบียน
และสถิตินกั กีฬา
ฝ่ายพัฒนากีฬา
(แผนกทะเบียน
และสถิตินักกีฬา
-

หน่วยงานรับผิดชอบ
ระดับวิทยาเขต ระดับมหาวิทยาลัย
สานักกีฬา
(กลุ่มบริหาร
จัดการกีฬา)
สานักกีฬา
(กลุ่มบริหาร
จัดการกีฬา)
ฝ่ายพัฒนากีฬา
สานักกีฬา
(แผนกฐานข้อมูล (กลุ่มบริหาร
และสารสนเทศ) จัดการกีฬา)
ฝ่ายพัฒนากีฬา
สานักกีฬา
(แผนกฐานข้อมูล (กลุ่มบริหาร
และสารสนเทศ) จัดการกีฬา)

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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เป้าประสงค์ที่ 2 บุคลากรด้านการกีฬามีความรู้ความเชี่ยวชาญสู่ระดับนานาชาติ
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการกีฬา
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการกีฬา
ค่าเป้าหมาย
ตัวชีวัด
หน่วยนับ
2561
2562
2563
2564
1. บุคลากรด้านการกีฬา
คน
ที่เข้าอบรมตามหลักสูตร
2. บุคลากรด้านการกีฬา
ทีผ่ ่านการอบรมตาม
มาตรฐานหลักสูตร
3. ความร่วมมือด้านการกีฬา

2565
510

ร้อยละ

-

-

-

-

90

หน่วยงาน

1

1

1

2

3

หน่วยงานรับผิดชอบ
ระดับโรงเรียน
ระดับวิทยาเขต ระดับมหาวิทยาลัย
ฝ่ายพัฒนาการ
ฝ่ายพัฒนากีฬา
สถาบันพัฒนา
กีฬา (แผนก
(แผนกบริหาร
บุคลากรทางการ
ส่งเสริมกีฬา
จัดการกีฬา)
กีฬา (กลุ่มฝึกอบรม
เพื่อความเป็นเลิศ)
และพัฒนาบุคลากร)
ฝ่ายพัฒนาการ
ฝ่ายพัฒนากีฬา
สถาบันพัฒนา
กีฬา (แผนก
(แผนกบริหาร
บุคลากรทางการ
ส่งเสริมกีฬา
จัดการกีฬา)
กีฬา (กลุ่มฝึกอบรม
เพื่อความเป็นเลิศ)
และพัฒนาบุคลากร)
ฝ่ายพัฒนาการ
ฝ่ายพัฒนากีฬา
สานักกีฬา
กีฬา (แผนก
(แผนกบริหาร
(กลุ่มบริหาร
ส่งเสริมกีฬา
จัดการกีฬา)
จัดการกีฬา)
เพื่อความเป็นเลิศ)
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ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์: ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. เพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ
4. เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานตามเกณฑ์ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
5. ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
ค่าเป้าหมาย
หน่วย
ตัวชีวัด
นับ
2561 2562 2563 2564 2565
1. คณาจารย์ที่ได้รับ
ร้อยละ
5
การพัฒนาศักยภาพ
2. ข้าราชการครูที่ได้รับ ร้อยละ
10
การพัฒนาศักยภาพ
3. ระบบเทคโนโลยี
ระบบ
1
3
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ
4. ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ
90
91
93
100
100
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี

ระดับโรงเรียน
-

หน่วยงานรับผิดชอบ
ระดับวิทยาเขต
ระดับมหาวิทยาลัย
กองการเจ้าหน้าที่
(กลุ่มพัฒนาบุคลากร)
กองการเจ้าหน้าที่
(กลุ่มพัฒนาบุคลากร)
กองส่งเสริมวิชาการ
สานักกีฬา
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
(กลุ่มติดตามและ
ประเมินผล)
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ค่าเป้าหมาย
2562 2563 2564
97
100

ตัวชีวัด

หน่วยนับ

5. ผลการประเมินระดับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

2561
-

6. ผลการประเมินคณะของ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ

-

-

80

85

95

7. ผลการประเมินวิทยาเขต
ของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

-

-

80

85

95

8. ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
มหาวิทยาลัย

คะแนน
ประเมิน

3.80

4.00

4.20

4.40

4.60

2565
100

หน่วยงานรับผิดชอบ
ระดับโรงเรียน
ระดับวิทยาเขต
ระดับมหาวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัยและประกัน
- กองส่งเสริมวิชาการ
คุณภาพการศึกษา
(กลุ่มมาตรฐาน
(แผนกประกันคุณภาพ
การศึกษา)
การศึกษา)
- คณะ 3 คณะ
(กลุ่มวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา)
ฝ่ายวิจัยและประกัน
- กองส่งเสริมวิชาการ
คุณภาพการศึกษา
(กลุ่มมาตรฐานการศึกษา)
(แผนกประกันคุณภาพ - คณะ 3 คณะ
การศึกษา)
(กลุ่มวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา)
ฝ่ายวิจัยและประกัน
- กองส่งเสริมวิชาการ
คุณภาพการศึกษา
(กลุ่มมาตรฐานการศึกษา)
(แผนกประกันคุณภาพ - คณะ 3 คณะ
การศึกษา)
(กลุ่มวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา)
กองวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา
(กลุ่มประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา)

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ตัวชีวัด

หน่วยนับ

9. ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ

คะแนน
ประเมิน

2561
-

ค่าเป้าหมาย
2562 2563 2564
90

2565
95

ระดับโรงเรียน
-

หน่วยงานรับผิดชอบ
ระดับวิทยาเขต
ระดับมหาวิทยาลัย
กองตรวจสอบภายใน
(กลุ่มควบคุม ติดตาม
และประเมินผล)

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ส่วนที่ 4
แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
(พ.ศ. 2561 – 2565)
ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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 ระบบและกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565)
ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ.2561 – 2565)
ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย สร้างความเข้าใจหลักการสาระสาคัญของแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ.2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยจัดทาแผนพัฒนาและแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีของหน่วยงาน
ไม่เห็นชอบ
4. นาเสนอแผนพัฒนาหน่วยงานและแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีต่อสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการ
วิทยาเขต / คณะกรรมการประจาคณะ /
คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณา
และเสนอแนะ

เห็นชอบ

5. ดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
6. ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
7. นาเสนอรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีต่อสภามหาวิทยาลัย /
คณะกรรมการวิทยาเขต / คณะกรรมการประจาคณะ / คณะกรรมการสถานศึกษา
8. นาข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย / คณะกรรมการวิทยาเขต / คณะกรรมการประจาคณะ /
คณะกรรมการสถานศึกษา ไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุงแผนพัฒนาในปีงบประมาณถัดไป
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 การแปลงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 สู่การปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยต้องสร้างความเข้าใจและเผยแพร่แผนพัฒนาให้หน่วยงานในสังกัดทราบ เพื่อผนึกกาลัง
ในการร่ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าแห่ ง ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรั บ ปรุ ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สู่ การปฏิบัติ ซึ่งการแปลงแผนพัฒนาสู่การปฏิบัตินั้น หมายถึง การที่บุคลากร
หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย นาแนวทางของแผนพัฒนาไปจัดทาเป็นแผนพัฒนาของหน่วยงานและแปลง
เป็นแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยผู้บริหารจะถ่ายทอดนโยบาย ประเด็นพัฒนา เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต
ผลลัพธ์ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงและเชื่อมโยงไปสู่บุคลากรทุกภาคส่วน เพื่อให้การดาเนินงานของทุกหน่วยงาน
ในสังกัดมหาวิทยาลั ยการกีฬาแห่งชาติ มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยประกอบด้ว ย
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติด ตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ผู้ บ ริ ห ารถ่ า ยทอดตั ว ชี้ วั ด และค่ า เป้ า หมายไปสู่ ร ะดั บ หน่ ว ยงานปฏิ บั ติ ต่ า ง ๆ ทั้ ง ในระดั บ
มหาวิทยาลัย วิทยาเขต และโรงเรียนกีฬา ไปจนถึงระดับบุคคลที่สามารถปฏิ บัติได้จริงและมีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงระหว่างกัน โดยการเผยแพร่ แผนพัฒ นาหรือประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจสาระส าคัญของ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อย่างชัดเจน
3. หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจัดทาแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของหน่วยงานโดยพิจารณาบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบและเชื่อมโยงแนวทางการดาเนินงานจากแผนพัฒนา
ทั้งนี้ บุ คลากรทุกภาคส่ ว นจ าเป็ น ต้องเข้าใจในสาระสาคัญและส่ ว นที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนโดยยึดถือเป็น
แนวปฏิบัติร่วมกัน
4. นาเสนอแผนพัฒนาหน่วยงานและแผนปฏิบัติราชการประจาปีต่อสภามหาวิทยาลัย /
คณะกรรมการวิทยาเขต / คณะกรรมการประจาคณะ / คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณา
5. ทุกหน่วยงานดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน
6. ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
7. นาเสนอรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน (รอบ 6 เดือน
และรอบ 12 เดื อ น) ต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย /คณะกรรมการวิ ท ยาเขต / คณะกรรมการประจ าคณะ /
คณะกรรมการสถานศึกษา
8. นาข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย /คณะกรรมการวิ ทยาเขต / คณะกรรมการประจาคณะ /
คณะกรรมการสถานศึกษา ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงแผนพัฒนาในปีงบประมาณถัดไป
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 ปัจจัยสาคัญที่สง่ ผลต่อความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ความสาเร็จของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สู่การปฏิบัตินั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้วย
1) สาระสาคัญของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่ งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีความชัดเจน ครบถ้วน ครอบคลุมทุกพันธกิจทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
อุดมศึกษา
2) การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางของแผนพัฒนาเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และเข้าใจ
ตรงกัน โดยผู้บริหารจะต้องทาให้บุคลากรทุกหน่วยงาน ตระหนักถึงความสาคัญของบทบาทหน้าที่ซึ่งมีความ
เชื่อมโยง สอดคล้องและบูรณาการการดาเนินงานตามแนวทางของแผนพัฒนาที่ได้กาหนดไว้ร่วมกัน
3) การบริ ห ารงานแบบมี ส่ ว นร่ ว ม การพั ฒ นาบุ ค ลากร การมี ส่ ว นร่ ว ม ในการท างานเป็ น ที ม
จะทาให้การดาเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สู่การปฏิบัติประสบผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
4) การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นในการที่จะผลักดัน
ให้มีการดาเนิ นงานตามแผนพัฒนาทั้งในส่ว นของการพัฒนาระบบงาน การปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ ค่านิยม
องค์กรที่ดีอันเป็นพันธกิจที่ล้วนมุ่งเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของบุคคล ซึ่งจาเป็นต้องใช้
ระยะเวลาและความต่อเนื่องในการดาเนิ น งานเพื่อผลั กดันให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของระบบและ
ตัวบุคคล
5) การติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าแห่ ง ชาติ
(พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่ ง ชาติ จ ะเป็ น ส่ ว นส าคั ญ ที่ จ ะวางนโยบายก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ซึ่งมหาวิ ทยาลั ย มีก ารรายงานผลการดาเนิน งานตามแผนปฏิ บัติ การ รอบ 6 เดือ น และรอบ 12 เดือ น
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้ทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะต้องนาข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุง แก้ไข เพื่อวางแผนพัฒนาต่อไป
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 ภาคผนวก ก โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
การแบ่งส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ในบทเฉพาะกาล มาตรา 78 บัญญัติวา่ ให้ส่วนราชการของสถาบันการพลศึกษาที่จัดตัง้ ขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ต่อไป จนกว่าจะมีการแบ่งส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัตินี้

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
สภามหาวิทยาลัย

สภาวิชาการ
สานักงานอธิการบดี
กองกลาง

คณะ
คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ

กองการเจ้าหน้าที่
กองบริหารงานกลาง

คณะศิลปศาสตร์

กองส่งเสริมวิชาการ

คณะศึกษาศาสตร์

กองนโยบายและแผน

สานักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย

กองกิจการนักเรียน
นักศึกษา และกิจการพิเศษ
กองส่งเสริมวิชาการ
โรงเรียนกีฬา
กองวิจยั และประกัน
คุณภาพการศึกษา
กองตรวจสอบภายใน

วิทยาเขต
1. วิทยาเขตกระบี่
2. วิทยาเขตกรุงเทพ
3. วิทยาเขตชัยภูมิ
4. วิทยาเขตชุมพร
5. วิทยาเขตเชียงใหม่
6. วิทยาเขตชลบุรี
7. วิทยาเขตตรัง
8. วิทยาเขตเพชรบูรณ์
9. วิทยาเขตมหาสารคาม
10. วิทยาเขตยะลา
11. วิทยาเขตลาปาง
12. วิทยาเขตศรีสะเกษ
13. วิทยาเขตสมุทรสาคร
14. วิทยาเขตสุโขทัย
15. วิทยาเขตสุพรรณบุรี
16. วิทยาเขตอ่างทอง
17. วิทยาเขตอุดรธานี

โรงเรียน
1. ร.ร.กีฬาจังหวัดขอนแก่น
2. ร.ร.กีฬาจังหวัดชลบุรี
3. ร.ร.กีฬาจังหวัดตรัง
4. ร.ร.กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
5. ร.ร.กีฬาจังหวัดนครสวรรค์
6. ร.ร.กีฬาจังหวัดยะลา
7. ร.ร.กีฬาจังหวัดลาปาง
8. ร.ร.กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
9. ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
10. ร.ร.กีฬาจังหวัดอ่างทอง
11. ร.ร.กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

สานัก / ศูนย์
สานักกีฬา
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรทางการกีฬา
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 ภาคผนวก ข ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565)
ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561 2580
แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมาย
แผนแม่บท

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร ความสามารถในการแข่งขัน
มนุษย์
ประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา ประเด็นที่ 23 การวิจยั และ
พัฒนานวัตกรรม
1. คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้าใจ
นักกีฬา และมีวินยั เคารพกฎ
กติกามากขึ้น ด้วยกีฬา

ตัวชีวัด
แผนแม่บท

1.1 อายุคาดเฉลี่ยของการมี
สุขภาพดีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (อายุ
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 68 ปี ภายในปี
2565)

แผนแม่บทย่อย

แผนแม่บทย่อยที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรด้านการกีฬาและ
นันทนาการ
3.1 บุคลากรด้านการกีฬาและ
นันทนาการมีคุณภาพและ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

เป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย

ตัวชีวัดแผน
แม่บทย่อย

2. มูลค่าการลงทุนวิจยั และ
พัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในของประเทศ
เพิ่มขึ้น
2.1 สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจยั
พัฒนา และนวัตกรรมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ ร้อยละ 1.5 ภายในปี
2565)
แผนแม่บทย่อยที่ 2 การวิจยั และ
พัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม

2.1 คุณภาพชีวิต ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอ
ภาคทางสังคมได้รับการยกระดับ
เพิ่มขึ้นจากผลการวิจยั และพัฒนา
นวัตกรรมเชิงสังคม
3.1.1 มีบุคลากรด้านการกีฬา
2.1.1 ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม*
นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การ (ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการ
กีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการรับรอง ยกระดับคุณภาพทางสังคมจาก
มาตรฐานเพิ่มขึ้น (เฉลี่ยร้อยละ 5 ผลการวิจยั ฯ)
ภายในปี 2565)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา
1. คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้าใจนักกีฬา และมีวินยั เคารพกฎกติกามากขึ้น ด้วยกีฬา

1.1 อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (อายุเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 68 ปี ภายในปี 2565)

แผนแม่บทย่อยที่ 1 การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐาน
ให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ออกกาลังกาย กีฬา และนันทนาการ
1.1 คนไทยออกกาลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่าเสมอ
เพิ่มขึ้น

แผนแม่บทย่อยที่ 2 การส่งเสริม
การกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ

1.1.1 ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากรทั้งหมด ออกกาลังกายอย่าง
สม่าเสมอ ร้อยละ 40 ภายในปี 2565

2.1.1 อันดับการแข่งขันกีฬาใน
มหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของ
นักกีฬาไทย อันดับ ๗ ในระดับ
เอเชีย ภายในปี 2565

2.1 นักกีฬาไทยประสบ
ความสาเร็จ ในการแข่งขันระดับ
นานาชาติ

แผนแม่บทย่อยที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรด้านการกีฬาและ
นันทนาการ
3.1 บุคลากรด้านการกีฬาและ
นันทนาการมีคุณภาพและ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
3.1.1 มีบุคลากรด้านการกีฬา
นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การ
กีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานเพิ่มขึ้น (เฉลี่ยร้อยละ
5 ภายในปี 2565)
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แผนการปฏิรูป (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านวัฒนธรรมกีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประเทศ
เป้าหมาย
ประชาชนออกกาลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่าเสมอ บนฐานการมีความรอบรูด้ ้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพของตนให้แข็งแรงและเป็นฐานในการพัฒนานักกีฬาของชาติ
ตัวชีวัด
- อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (อายุเฉลี่ย) ปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ปี 2565 ไม่น้อยกว่า 68 ปี
กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชวี ิตทางการกีฬาและการออกกาลังกายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกี ฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ
เป้าหมาย
ประชาชนออกกาลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่าเสมอเพื่อพัฒนาสุขภาพ และเป็นฐานในการพัฒนากีฬาชาติ
ตัวชีวัด
1. อัตราประชากรที่มีการออกกาลังกายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (อายุเฉลี่ย) เพิ่มขึ้น
(ร่าง)
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกาลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13
เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิก
โฉมฉับพลันของโลก สามารถดารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข
ตัวชีวัด
1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะไม่ถึงระดับพื้นฐานของทั้ง 3 วิชาในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ 8 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ
1.4 จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตสมรรถนะเพิ่มเป็นร้อยละ 30
นโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
ที่แถลงต่อ
8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และ
8.5 วิจยั และพัฒนานวัตกรรมที่ 8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย
รัฐสภา
พัฒนาทักษะทุกช่วงวัย
ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
วันที่ 25
8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุก
8.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและ
8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย
กรกฎาคม
ช่วงวัย
พัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความ
2562
เหลื่อมล้าและยากจน
(ร่าง)
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑
ประเด็นการพัฒนาที่ 4
ประเด็นการพัฒนาที่ 2
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓
ประเด็นการพัฒนาที่ 4
แผนพัฒนาการ การส่งเสริมและพัฒนาการออก
การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
การส่งเสริมและพัฒนาการออกกาลังกายและกีฬาเพือ่ มวลชนให้เป็น
การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา
การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
กีฬาแห่งชาติ กาลังกายและกีฬาพื้นฐาน
ด้านการกีฬา
วิถีชีวิต
เพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพือ่
ด้านการกีฬา
ฉบับที่ 7
การอาชีพ
(พ.ศ. 2566 –
ประเด็นการพัฒนาที่ 4
2570)
การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ด้านการกีฬา

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๘๕

ยุทธศาสตร์
กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬา ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2560 –
2564)
แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย
การกีฬา
แห่งชาติ
(พ.ศ. 2561 –
2565)
ปรับปรุง
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการออกกาลังกายกีฬา
พื้นฐานและกีฬามวลชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
อุตสาหกรรมกีฬาและการเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยองค์
ความรู้และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกาลังกายกีฬาพื้นฐาน
และกีฬามวลชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและ
สนับสนุนกีฬาเป็นเลิศและอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการออกกาลังกายกีฬา
พื้นฐานและกีฬามวลชน

ประเด็นการพัฒนาที่ 1
การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา

ประเด็นการพัฒนาที่ 2
การพัฒนาด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม

ประเด็นการพัฒนาที่ 3
การบริการวิชาการแก่สังคม

ประเด็นการพัฒนาที่ 5
การพัฒนานักเรียนและนักศึกษา
ให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของ
แต่ละบุคคล

ประเด็นการพัฒนาที่ 6
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการ

ประเด็นการพัฒนาที่ 4
การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๘๖

 ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับทบทวน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565)
ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. ปรัชญา

1. ปรัชญา
“พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ”

“พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ”

2. วิสัยทัศน์

2. วิสัยทัศน์
“เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมภิ าคอาเซียน”

“เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมภิ าคอาเซียน”

3. พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา
3. บริการวิชาการแก่สังคม
4. ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
5. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
4. อัตลักษณ์
“ทักษะดี มีน้าใจนักกีฬา พัฒนาสังคม”
5. เอกลักษณ์
“สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา”
6. ค่านิยมองค์กร
SPORTS-U
S = Spirit
มีน้าใจนักกีฬา
P = Professional มีความเป็นมืออาชีพ
O = Opportunity มีการให้โอกาส
R = Responsibility มีความรับผิดชอบ
T = Teamwork มีการทางานเป็นทีม
S = Smart
มีบุคลิกภาพดี
U = Universality มีความเป็นสากล

3. พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา
3. บริการวิชาการแก่สังคม
4. ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
5. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
4. อัตลักษณ์
“ทักษะดี มีน้าใจนักกีฬา พัฒนาสังคม”
5. เอกลักษณ์
“สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา”
6. ค่านิยมองค์กร
SPORTS-U
S = Spirit
มีน้าใจนักกีฬา
P = Professional มีความเป็นมืออาชีพ
O = Opportunity มีการให้โอกาส
R = Responsibility มีความรับผิดชอบ
T = Teamwork มีการทางานเป็นทีม
S = Smart
มีบุคลิกภาพดี
U = Universality มีความเป็นสากล

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๘๗

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับทบทวน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
7. ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2. การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม
3. การบริการวิชาการแก่สังคม
4. การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
5. การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
6. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565)
ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7. ประเด็นการพัฒนา
1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2. การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม
3. การบริการวิชาการแก่สังคม
4. การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
6. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๘๘

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับทบทวน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 1 ผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ (จานวน 5 กลยุทธ์)
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคณ
ุ ภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. พัฒนาหลักสูตรให้มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา
ตัวชีวัด (จานวน 6 ตัวชี้วัด)
1. ผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ผู้สาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
3. ผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
4. ผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. ผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
6. ความร่วมมือด้านการศึกษา

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565)
ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้สาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ (จานวน 3 กลยุทธ์)
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคณ
ุ ภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา
ตัวชีวัด (จานวน 5 ตัวชี้วัด)
1. ผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
2. ผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
3. ผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการประเมินคุณลักษณะอันประสงค์ระดับดีเยี่ยม
4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนกีฬาระดับยอดเยี่ยม
5. ความร่วมมือด้านการศึกษา

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๘๙

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับทบทวน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬามีคณ
ุ ภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
กลยุทธ์ (จานวน 5 กลยุทธ์)
1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
(TQF: Thai Qualifications Framework) มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ
2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา
ตัวชีวัด (จานวน 10 ตัวชี้วัด)
1. ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. บัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทีม่ ีต่อคุณภาพบัณฑิต
4. ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
5. คุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
6. คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
7. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
8. อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก
9. อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
10. ความร่วมมือด้านการศึกษา

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565)
ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬามีคณ
ุ ภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
กลยุทธ์ (จานวน 5 กลยุทธ์)
1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF : Thai Qualifications Framework) มาตรฐานการอุดมศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ
2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพ
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา
ตัวชีวัด (จานวน 11 ตัวชี้วัด)
1. บัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพบัณฑิต
3. ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
4. หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัตกิ ารที่ได้รับการพัฒนา
5. หลักสูตรระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก ที่ได้รับการพัฒนา
6. หลักสูตรนานาชาติที่ได้รับการพัฒนา
7. คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
8. หลักสูตรที่มีห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพ
9. อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก
10. อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
11. ความร่วมมือด้านการศึกษา

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๙๐

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับทบทวน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์: ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ
กลยุทธ์ (จานวน 5 กลยุทธ์)
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม
3. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา
4. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ตัวชีวัด (จานวน 6 ตัวชี้วัด)
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม
2. อาจารย์ประจาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม
3. อาจารย์ประจาที่มีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ
4. งานวิจัยและนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ
5. การประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
6. ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565)
ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์: ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ์ (จานวน 3 กลยุทธ์)
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม
2. สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ตัวชีวัด (จานวน 4 ตัวชี้วัด)
1. อาจารย์ประจาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม
2. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา
3. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์
4. ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๙๑

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับทบทวน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม
เป้าประสงค์: บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ (จานวน 2 กลยุทธ์)
1. พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
ตัวชีวัด (จานวน 4 ตัวชี้วัด)
1. ผู้รับบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่
3. คุณภาพของการบริการวิชาการแก่สังคม
4. การบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565)
ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม
เป้าประสงค์: เด็ก เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการออกกาลังกาย การเล่นกีฬา และ
นันทนาการ นาไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี
กลยุทธ์ (จานวน 3 กลยุทธ์)
1 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ทางการกีฬาในการออกกาลังกาย
การเล่นกีฬา และนันทนาการแก่สงั คม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการด้านศาสตร์การกีฬา
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
ตัวชีวัด (จานวน 6 ตัวชี้วัด)
1. ผู้รับบริการด้านอาคารสถานทีแ่ ละวัสดุอุปกรณ์ทางการกีฬา
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ทางการกีฬา
3. ผู้รับบริการทางวิชาการ
4. ชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการ
5. เด็กและเยาวชนในชุมชนทีไ่ ด้รบั การบริการวิชาการมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในระดับมาตรฐาน
6. หลักสูตรที่มีการบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๙๒

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับทบทวน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพืนบ้านและกีฬาไทย
เป้าประสงค์: นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ร่วมกิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์
เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ
และนานาชาติได้เรียนรู้และเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมมีจติ สานึกที่ดตี ่อสังคม และ
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
กลยุทธ์ (จานวน 3 กลยุทธ์)
1. พัฒนาระบบและกลไกการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทยในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตัง้ แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทย
ตัวชีวัด (จานวน 4 ตัวชี้วัด)
1. กิจกรรมทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์และเผยแพร่การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565)
ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์: เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
บนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีจติ สานึกทีด่ ีต่อสังคม เกิดความรักและความหวงแหน และ
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
กลยุทธ์ (จานวน 3 กลยุทธ์)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
ตัวชีวัด (จานวน 5 ตัวชี้วัด)
1. กิจกรรมทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
5. หลักสูตรที่มีการบูรณาการการเรียนรูศ้ ิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๙๓

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับทบทวน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
เป้าประสงค์: นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ (จานวน 5 กลยุทธ์)
1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬา
3. ส่งเสริมการนาองค์ความรู้ด้านศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการพัฒนากีฬา
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬา
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการกีฬา
ตัวชีวัด (จานวน 7 ตัวชี้วัด)
1. นักเรียนทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
2. นักเรียนทีไ่ ด้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ
3. นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
4. นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ
5. บุคลากรทางการกีฬาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
6. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการกีฬา
7. ความร่วมมือด้านการกีฬา

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565)
ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของ
แต่ละบุคคล
เป้าประสงค์ที่ 1 นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ (จานวน 1 กลยุทธ์)
1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
ตัวชีวัด (จานวน 4 ตัวชี้วัด)
1. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
2. นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ
3. นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
4. นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์ที่ 2 บุคลากรด้านการกีฬามีความรู้ความเชี่ยวชาญสูร่ ะดับนานาชาติ
กลยุทธ์ (จานวน 2 กลยุทธ์)
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการกีฬา
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการกีฬา
ตัวชีวัด (จานวน 3 ตัวชี้วัด)
1. บุคลากรด้านการกีฬาที่เข้าอบรมตามหลักสูตร
2. บุคลากรด้านการกีฬาที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐานหลักสูตร
3. ความร่วมมือด้านการกีฬา

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๙๔

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับทบทวน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์: ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ (จานวน 4 กลยุทธ์)
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวชีวัด (จานวน 10 ตัวชี้วัด)
1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
3. การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดาเนินงาน
อย่างชัดเจน
4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. ผลการประเมินโรงเรียนกีฬาทุกโรงของมหาวิทยาลัย
7. ผลการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
8. ผลการประเมินคณะทุกคณะของมหาวิทยาลัย
9. ผลการประเมินวิทยาเขตทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย
10. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565)
ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์: ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ (จานวน 5 กลยุทธ์)
1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. เพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ
4. เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานตามเกณฑ์ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
5. ส่งเสริมการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชีวัด (จานวน 9 ตัวชี้วัด)
1. คณาจารย์ทไี่ ด้รับการพัฒนาศักยภาพ
2. ข้าราชการครูที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ
4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
5. ผลการประเมินระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
6. ผลการประเมินคณะของมหาวิทยาลัย
7. ผลการประเมินวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย
8. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
9. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๙๕

 ภาคผนวก ง คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
(พ.ศ. 2561 - 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คาสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ที่ 424 / 2563
เรื่อง แต่งตังคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 –
2565 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
------------------------------------------พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 8 กาหนดให้มหาวิทยาลัยเป็น
สถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬา มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ทาการสอน วิจัยและพัฒนา บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นการสร้าง
องค์ความรู้ด้านการกีฬา การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา
การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมกีฬา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นแหล่ งสร้างและพัฒนาบุคลากร
ด้านการกีฬาของประเทศ
มหาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าแห่ ง ชาติ ด าเนิ น งานภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
มาจนกระทั่งใกล้เข้าสู่ระยะสิ้นสุดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติให้มีเป้าหมายและแนวทางการดาเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย แผนพัฒนาประเทศและ
นโยบายที่เกี่ยวข้อง และจัดทายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 2565
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการอานวยการ
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
2. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายบริหาร
3. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ
4. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ
5. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๙๖

มีหน้าที่
1. กาหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติให้สอดคล้องกับกฎหมาย
แผนพัฒนาประเทศและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนดกรอบแนวทางการดาเนินงาน ให้คาปรึกษาแก่คณะกรรมการดาเนินงานทบทวนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. กากับ ติดตามการจัดทายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 2565 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
คณะกรรมการดาเนินงาน
1. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายบริหาร
2. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ
3. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ
4. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา
5. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจาวิทยาเขตกระบี่
6. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจาวิทยาเขตกรุงเทพ
7. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจาวิทยาเขตชัยภูมิ
8. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจาวิทยาเขตชุมพร
9. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจาวิทยาเขตเชียงใหม่
10. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจาวิทยาเขตชลบุรี
11. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจาวิทยาเขตตรัง
12. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจาวิทยาเขตเพชรบูรณ์
13. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจาวิทยาเขตมหาสารคาม
14. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจาวิทยาเขตลาปาง
15. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจาวิทยาเขตยะลา
16. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจาวิทยาเขตศรีสะเกษ
17. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจาวิทยาเขตสมุทรสาคร
18. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจาวิทยาเขตสุโขทัย
19. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
20. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจาวิทยาเขตอ่างทอง
21. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจาวิทยาเขตอุดรธานี
22. ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายแผนและพัฒนา
23. ผู้ชว่ ยอธิการบดี ฝ่ายงบประมาณ
24. ผู้ชว่ ยอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
25. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
26. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
27. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
28. รองคณบดี 3 คณะ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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29. ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
30. ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
31. ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
32. ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
33. ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
34. ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา
35. ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
36. ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
37. ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
38. ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
39. ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
40. ผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
41. ผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก
42. ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
43. ผู้อานวยการกองกลาง
44. ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
45. ผู้อานวยการกองบริหารงานกลาง
46. ผู้อานวยการกองส่งเสริมวิชาการ
47. ผู้อานวยการกองกิจการนักเรียน นักศึกษาและกิจการพิเศษ
48. ผู้อานวยการกองส่งเสริมวิชาการโรงเรียนกีฬา
49. ผู้อานวยการกองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
50. ผู้อานวยการกองตรวจสอบภายใน
51. หัวหน้าสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
52. ผู้อานวยการสานักกีฬา
53. ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
54. นางสาวฐิติมาภรณ์ ปัญญา
55. นางสาวสุกาญจนา ศรีเขียวพงษ์
56. นางสาวขวัญชนก รอดภัย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ

คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้สาเร็จการศึกษาขันพืนฐานมีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ
ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรี ผศ.วิสุทธิ์ ปานะกุล
กรรมการ
3. นางอรวรรณ อรุณวิภาส
กรรมการ
4. นางสาวรัตติยากร ประอาง
กรรมการ
5. ผู้อานวยการกองส่งเสริมวิชาการโรงเรียนกีฬา
6. นางสาวพัชรศิฐี บุทธนา

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ

เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬามีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ
ประธานกรรมการ
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
กรรมการ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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3. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
4. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
5. หัวหน้าสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
6. รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
7. รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์
8. รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
9. ผู้อานวยการกองส่งเสริมวิชาการ
10. ผศ.นิกร ยาพรม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ

คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม
1. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
ประธานกรรมการ
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
กรรมการ
3. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
กรรมการ
4. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
กรรมการ
5. ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการ
6. หัวหน้าสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
7. ผู้อานวยการกองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาววรรณพัชร โคสันเทียะ
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม
1. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ
2. นางสาวฐิติยาพร สุระพล
3. นางสาวรุ่งนภา ภาสาราญ
4. ผู้อานวยการกองกิจการนักเรียน นักศึกษา และกิจการพิเศษ
5. นางสาววิภาวรรณ นาคพงษ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ

คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ที่ 4 การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพืนบ้านและกีฬาไทย
1. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาวรรณ นาคพงษ์
กรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา ภาสาราญ
กรรมการ
4. ผู้อานวยการกองกิจการนักเรียน นักศึกษา และกิจการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวฐิติยาพร สุระพล
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุด
ของแต่ละบุคคล
1. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวเมธ์วดี ชอบทากิจ
กรรมการ
3. นายวันฉัตร ยืนยง
กรรมการ
4. นายเอ๋ ภูสมปอง
กรรมการ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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5. ผู้อานวยการสานักกีฬา
6. นางสาวณัฐธิกา แพงทุย

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ

คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
1. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายบริหาร
ประธานกรรมการ
2. ผู้อานวยการกองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
3. ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการ
4. ผู้อานวยการกองกลาง
กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรี ผศ.วิสุทธิ์ ปานะกุล
กรรมการ
6. นางปัทมาวดี ทองทาบ
กรรมการ
7. นายรพีพัฒน์ หงส์ไทย
กรรมการ
8. ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
9. นางสุขเสนอ รัตนรังสิกุล
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
มีหน้าที่
1. ดาเนินการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 ประจา
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
2. จัดทายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ให้มีเป้าหมายและแนวทางการดาเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย แผนพัฒนาประเทศและ
นโยบายที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 2565 ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5. แต่งตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินงานสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
7. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(นายปริวัฒน์ วรรณกลาง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
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 ภาคผนวก จ นิยามศัพท์
การกีฬา หมายถึง การกระทาหรือการดาเนินการใดที่เกี่ยวกับกีฬา
กีฬาขันพืนฐาน หมายถึง การออกกาลังกายหรือการเล่นกีฬาที่ใช้ทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้ เจตคติ และทักษะกีฬา ทาให้สามารถเล่นกีฬาได้ และดูกีฬาเป็น โดยมุ่งพัฒนาด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ก่อให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และน้าใจนักกีฬา
กีฬาเพื่อมวลชน หมายถึง การออกกาลังกายหรือการเล่นกีฬา รวมทั้งการออกกาลังกายในการประกอบ
อาชีพหรือการออกกาลังกายในชีวิตประจาวันที่ประชาชนทุกกลุ่มรวมทั้งบุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้
ออกกาลังกายและเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของตน เพื่อให้มีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิต
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ หมายถึง กีฬาที่มุ่งทาการแข่งขันตั้งแต่ระดับนักเรียน ระดับเยาวชน ระดับนิสิต
นักศึกษา ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ทั้งที่มุ่งประสงค์ต่อชัยชนะหรือผลตอบแทน
กีฬาอาชีพ หมายถึง กีฬาที่นักกีฬาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สามารถใช้ประกอบกิจกรรมเพื่อหา
รายได้ในการดารงชีวิตหรือเป็นอาชีพหลัก
การออกกาลังกาย หมายถึง การรกระทาใดๆ ที่มีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อสุขภาพเพื่อ
ความสนุกสนาน และเพื่อสังคม โดยใช้กิจกรรมง่าย ๆ หรือมีกฎกติกาการแข่งขันง่ายๆ เช่น วิ่ง กระโดดเชือก
การบริหารร่างกาย การยกน้าหนัก แอโรบิคด๊านซ์ ว่ายน้า ขี่จักรยาน เกมส์ และการละเล่นพื้นฐานเมือง เป็นต้น
รวมทั้งการออกกาลังกายในการประกอบอาชีพ และการออกกาลังกายในชีวิตประจาวัน
กิจกรรมทางกาย หมายถึง กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายทุกชนิดที่เกิดจากการหดตัวของกล้ามเนื้อ
ใหญ่ๆ ทาให้เกิดการใช้พลังงานของร่างกาย ซึ่งตรงกันข้ามกับการนั่งหรือนอน เช่น การเดินไปทางาน การเดิน
ขึ้น-ลงบันได การทาสวน การทางานบ้าน เป็นต้น
นัน ทนาการ หมายถึง กิจกรรมที่บุ คคลกระทาตามสมัครใจในยามว่าง เพื่ อให้เกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินและผ่อนคลายความตึงเครียดทางร่างกายและจิตใจ
วิทยาศาสตร์ การกีฬา หมายถึง ระบบวิชาความรู้ที่ใช้ในกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
มาตรฐาน และความสามารถนั ก กี ฬ า และหมายรวมถึ ง สรี ร วิ ท ยาการกี ฬ า ชี ว กลศาสตร์ ท างการกี ฬ า
จิตวิทยาการกีฬา โภชนาการการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา และเทคโนโลยีการกีฬา
อุต สาหกรรมการกีฬา หมายถึง กลุ่ มของตลาดที่ประกอบด้วยผลิ ตภัณฑ์ และบริการด้านการกีฬา
การออกกาลั งกาย และนันทนาการ ซึ่งสามารถจะจัดให้อยู่ในรูปแบบของกิจกรรม สินค้า บริการ บุคลากร
สถานที่ ตลอดทั้งแนวคิดที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจอุปกรณ์กีฬา ธุรกิจเพื่อการบริการ ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร
อาหารเสริมและเครื่องดื่ม ธุรกิจกิจกรรมการแข่งขันต่าง ๆ รวมถึงสถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ
ศาสตร์การกีฬา หมายถึง องค์ความรู้ด้านการกีฬา การพลศึกษา การเสริมสร้างสุขภาพ วิ ทยาศาสตร์
การกีฬา การบริหารจัดการกีฬาและที่เกี่ยวข้องทางการกีฬา
ความร่วมมือด้านการศึกษา หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทากิจกรรมร่วมกันโดยมีการลงนาม
บั น ทึก ความร่ ว มมือ ด้ านการศึ กษาระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ยการกี ฬ าแห่ งชาติ วิท ยาเขตหรื อโรงเรี ยนกี ฬากั บ
หน่วยงานอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ
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อาจารย์ ป ระจ า หมายถึ ง บุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ห น้ า ที่ ห ลั ก ทางด้ า นการสอนและการวิ จั ย
และปฏิบัติหน้ าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รั บผิ ดชอบในหลั กสู ตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาทาการ)
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548)
ส าหรั บ อาจารย์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จ้ า งเข้ า มาเป็ น อาจารย์ ป ระจ าด้ ว ยเงิ น รายได้ ห รื อ เงิ น งบประมาณ
หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้าง ที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้าง
จะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจนไม่น้ อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจาตามที่กาหนดตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
ตาแหน่งทางวิชาการ หมายถึง ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม หมายถึง ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทากิจกรรมร่วมกันโดย
มีการลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติหรือวิทยาเขต
กับหน่วยงานอื่น
ชุ ม ชน หมายถึ ง กลุ่ ม คน องค์ ก ร หน่ ว ยงาน โรงเรี ย น หมู่ บ้ า น ต าบลฯลฯ ที่ มี ส มาชิ ก ทางสั ง คม
อยู่รวมกันจานวนหนึ่ง ในพื้นที่แห่งหนึ่ง
ชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการ หมายถึง ชุมชนเป้าหมายของวิทยาเขต ในการดาเนินกิจกรรมด้าน
การบริการวิชาการแก่สังคม โดยจัดทาขึ้นในเขตพื้นที่รับผิดชอบของวิ ทยาเขต ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย
เรื่อง เขตพื้นที่บริการของวิทยาเขต
การบูรณาการ หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร
การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สาคัญของสถาบัน (Organization-wide
goal) การบู ร ณาการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลเป็ น มากกว่ า ความสอดคล้ อ งไปในแนวทางเดี ย วกั น (Alignment)
ซึ่งมีการดาเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการ ผลการดาเนินการ มีความเชื่อมโยงกันเป็น
หนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2557 : 32)
ทะนุบารุง หมายถึง ดูแล รักษา
ฟื้นฟู หมายถึง ทาให้กลับเจริญงอกงามขึ้นมาใหม่
อนุรักษ์ หมายถึง การดูแล รักษา เพื่อให้คงคุณค่า
เผยแพร่ หมายถึง ทาให้รู้จักกันแพร่หลาย
ศิลปวั ฒนธรรม หมายถึง สิ่ งที่มนุ ษย์ส ร้างสรรค์ขึ้นตามวิถีชีวิต เป็นแบบแผนการประพฤติปฏิบัติ
และการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สามารถเข้าใจ ซาบซึ้ง ยอมรับ และใช้ปฏิบัติร่วมกัน
ในสังคม
การละเล่ น พืนบ้ า นและกีฬ าไทย หมายถึ ง การละเล่ นที่เ ป็น ของชาวบ้ าน เกิ ดจากความต้ องการ
ความบันเทิง ความสนุกสนานร่วมกันของท้องถิ่น การละเล่นพื้นบ้านของไทยเป็นสิ่งที่ช่วยผ่อนคลายอารมณ์
ทั้งยังช่วยสร้างความสามัคคีให้แก่คนในแต่ละภาค เช่น ราวง กลองยาว วิ่งควาย ว่าวไทย เป็นต้น
กิจกรรมทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง กิจกรรมที่วิทยาเขตและโรงเรียนกีฬาดาเนินการภายใต้
ขอบเขตของศิลปวัฒนธรรม โดยแบ่งเป็น 2 ระดับคือ
1) ศิลปวัฒนธรรมระดับประเทศ คือ ประเพณีปฏิบัติที่กระทาร่วมกันทุกภาค เช่น ประเพณี
ลอยกระทงประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นต้น
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2) ศิลปวัฒนธรรมระดับจังหวัด คือ ประเพณีปฏิบัติที่กระทาเฉพาะภายในภูมิภาคหรือบาง
จังหวัดบางอาเภอ เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณียี่เป็ง เป็นต้น
กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์และเผยแพร่การละเล่นพืนบ้านและกีฬาไทย หมายถึง กิจกรรมที่วิทยาเขต
ดาเนินการฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่กาลังศึกษาในระดับชั้น ม.3 - ม.6 ของโรงเรียนกีฬา 13 โรง ที่ได้รับ
การคัดเลือกจากองค์กรหรือหน่วยงานเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาในศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศของวิทยาเขต 17 แห่ง ที่ได้รับการคัดเลือก
จากองค์กรหรือหน่วยงานเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ หมายถึง รายการแข่งขันกีฬาที่มีการจัดการแข่งขันระหว่างประเทศ
ประกอบด้วย
1) มหกรรมกีฬาระดับโลก เช่น กีฬาโอลิมปิกเกมส์ กีฬาโอลิมปิกเยาวชน กีฬาพาราลิมปิก
เกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยโลก และการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งโลก ที่จัดการแข่งขันโดยสหพันธ์/สมาพันธ์ของ
แต่ละชนิดกีฬา
2) มหกรรมกีฬาระดับเอเชีย เช่น กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ กีฬาเอเชี่ยนพาราเกมส์ กีฬาเอเชี่ยนบีช
เกมส์ กีฬาเอเชี่ยนอินดอร์ -มาเชียลอาร์ตเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยเอเชีย และการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่ง
เอเชีย ที่จัดการแข่งขันโดยสหพันธ์/สมาพันธ์ของแต่ละชนิดกีฬา
3) มหกรรมกีฬาระดับอาเซียน เช่น กีฬาซีเ กมส์ กีฬ าอาเซียนพาราเกมส์ กีฬามหาวิท ยาลัย
อาเซียน และการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งอาเซียน ที่จัดการแข่งขันโดยสหพันธ์/สมาพันธ์ของแต่ละชนิดกีฬา
4) การจัดการแข่งขันกีฬาที่มีต่างประเทศเข้าร่วมตั้งแต่ 3 ประเทศ ขึ้นไปโดยเป็นรายการ
แข่งขันที่จัดเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง
บุคลากรด้านการกีฬา หมายถึง ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา และนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติร่วมกับสมาคมกีฬา องค์กรทางการกีฬา หรือองค์กรวิชาชีพ
พัฒนาขึ้น
ความร่วมมือด้านการกีฬา หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทากิจกรรมร่วมกันโดยมีการลงนาม
บันทึกความร่วมมือด้านการกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตหรือโรงเรียนกีฬากับหน่วยงาน
อื่นในประเทศหรือต่างประเทศ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการ หมายถึง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการบริหาร
จัดการในด้านต่าง ๆ ที่ทันสมัย
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริห าร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่าง ๆ
ให้ เ ป็ น ไปในครรลองธรรม และการบริ ห ารจั ด การที่ดี ประกอบด้ว ย 10 ประการ ดั ง นี้ หลั ก ประสิ ท ธิ ผ ล
หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลั กความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการ
กระจายอานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ
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๑๐๓

 ภาคผนวก ฉ ขันตอนการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565)
ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. จัดทาคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาฯ
2. ประชุมคณะกรรมการฯ ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาฯ
ไม่เห็นชอบ
3. นาเสนอแผนพัฒนาฯ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
เห็นชอบ
4. เผยแพร่แผนพัฒนาฯ
5. ประชุมผูบ้ ริหารเพี่อถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการดาเนินงานไปสู่การปฏิบัติ
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
6. จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ไม่เห็นชอบ
7. นาเสนอแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
เห็นชอบ
8. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจาปี
9. ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
10. ติดตามผลการดาเนินงานรายงานต่ออธิการบดีและเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
11. นาข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุง แก้ไข เพื่อวางแผนพัฒนาต่อไป
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๑๐๔

