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มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 



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

 

ค าน า 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย  ทั้งด้านการจัดการศึกษาและ

การพัฒนาด้านการกีฬาของประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากลมาอย่างต่อเนื่อง          
โดยในระยะที่ผ่ านมา มหาวิทยาลัยได้ด า เนินงานภายใต้ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ                    
พ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่งใช้เป็นกรอบแนวทางด าเนินงานในระยะ 5 ปี โดยเกิดขึ้นบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม      
ของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย อันสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ      
ระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ        
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว เป็นต้น  

เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.  2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา         
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับภารกิจตามกฎหมาย ยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาประเทศระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวัตถุประสงค์ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ที่บัญญัติให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬา               
โดยได้ทบทวนผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาของ      
ทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติให้มีเอกภาพ ประสิทธิภาพ และคุณภาพ ตามกลยุทธ์      
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนด อีกทั้งมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันของตัวชี้วัดแผนพัฒนา ตัวชี้วัดงบประมาณ 
และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะผู้บริหารและบุคลากร        
จะได้ศึกษาและร่วมกันขับเคลื่อนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบัน การศึกษา   
อันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน ดังที่มุ่งหวังไว้  
 
 

 
   
                                                           (นายปริวัฒน์  วรรณกลาง) 
                                                                  อธกิารบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

1. บทน า 
การจัดท าแผนพัฒนาถือเป็นหัวใจส าคัญในการด าเนินงานเพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ เป็นการวางทิศทาง 

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย แล้วถ่ายทอดสู่บุคลากรในหน่วยงานเพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนา 
การด าเนินงานสู่การปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องตามความในมาตรา 16 แห่ง       
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562      
ที่ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพ่ือแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  กอปรกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ              
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติให้ความส าคัญต่อการจัดท าแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาและการพัฒนาด้านการกีฬา โดยด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา             
ของมหาวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องกับภารกิจตามกฎหมาย ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศระดับต่าง ๆ      
ที่เกี่ยวข้อง และได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่การปฏิบัติมาโดยล าดับ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยได้ทบทวนผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดท า
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากการ    
มีส่วนร่วมของคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้มีเอกภาพ 
ประสิทธิภาพ คุณภาพ รวมทั้งก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตลอดจนแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
และวิสัยทัศน์ที่มุ่งหวังไว้                   

2. สาระส าคัญของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (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. ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
5. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 
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เอกลักษณ์  
“สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา” 
ค าอธิบายเอกลักษณ์ 
สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา หมายถึง เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางที่มีความ      

โดดเด่นทางด้านศาสตร์การกีฬา เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาสู่การเป็นผู้น าด้านกีฬาในภูมิภาคอาเซียน 

อัตลักษณ์ 
 “ทักษะดี มีน้ าใจนักกีฬา พัฒนาสังคม” 

ค าอธิบายอัตลักษณ์  
ทักษะด ีหมายถึง มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

มีน  าใจนักกีฬา หมายถึง  มีคุณธรรม จริยธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นที่ยอมรับของสังคม 

พัฒนาสังคม หมายถึง มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ยึดมั่น   
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

 คติพจน์ 
  “กยิราเจ กยิราเถนัง ท าอะไรท าจริง” 

ค่านิยมองค์กร  
SPORTS-U 

  Spirit    มีน้ าใจนักกีฬา 
 Professional    มีความเป็นมืออาชีพ 
 Opportunity  มีการให้โอกาส 
 Responsibility   มีความรับผิดชอบ 
 Teamwork   มีการท างานเป็นทีม 
 Smart   มีบุคลิกภาพดี 
 Universality   มีความเป็นสากล 

 ประเด็นการพัฒนา 
  1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  2. การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม   
  3. การบริการวิชาการแก่สังคม 
  4. การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  5. การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 

6. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
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ประเด็นการพัฒนา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี วัด  
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาขั นพื นฐานมีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัด 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา             
    ขั้นพ้ืนฐาน    
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา 
 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีผลการประเมินคุณลักษณะอันประสงค์ระดับดีเยี่ยม      
4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนกีฬาระดับยอดเยี่ยม 
5. ความร่วมมือด้านการศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬามีคุณภาพตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ ตัวชี วัด 

1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ     
    ระดับอุดมศึกษา (TQF : Thai Qualifications Framework) มาตรฐานการ   
    อุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ   
2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
    ระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ  
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพ 
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ  
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา 

1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อคุณภาพบัณฑิต 
3. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์      
    หรือเผยแพร่ 
4. หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา 
5. หลักสูตรระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก ที่ได้รับการพัฒนา 
6. หลักสูตรนานาชาติที่ได้รับการพัฒนา 
7. คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
8. หลักสูตรที่มีห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพ 
9. อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
10. อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
11. ความร่วมมือด้านการศึกษา  
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์: ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัด 
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
2. สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 

1. อาจารย์ประจ าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
2. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา 
3. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 
4. ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม 
เป้าประสงค์: เด็ก เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา และนันทนาการ น าไปสู่การมีสุขภาวะท่ีดี  

กลยุทธ์ ตัวชี วัด 
1 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ทางการ

กีฬาในการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา และนันทนาการแก่สังคม 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการด้านศาสตร์การกีฬา 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
     

1. ผู้รับบริการด้านอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ทางการกีฬา   
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ทางการกีฬา 
3. ผู้รับบริการทางวิชาการ 
4. ชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการ 
5. เด็กและเยาวชนในชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI)    
    อยู่ในระดับมาตรฐาน  
6. หลักสูตรที่มีการบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
เป้าประสงค์: เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมการละเล่นพื นบ้านและกีฬาไทย บนพื นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีจิตส านึกที่ดี         
                 ต่อสังคม เกิดความรักและความหวงแหน และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

กลยุทธ์ ตัวชี วัด 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน    
    การสอน 

1. กิจกรรมทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
5. หลักสูตรที่มีการบูรณาการการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน   

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 
เป้าประสงค์ที่ 1 นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 

กลยุทธ์ ตัวชี วัด 
1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุด          
    ของแต่ละบุคคล 
 

1. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 
2. นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ 
3. นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 
4. นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ 

เป้าประสงค์ที่ 2 บุคลากรด้านการกีฬามีความรู้ความเชี่ยวชาญสู่ระดับนานาชาติ 
กลยุทธ์ ตัวชี วัด 

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการกีฬา 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการกีฬา 

1. บุคลากรด้านการกีฬาที่เข้าอบรมตามหลักสูตร 
2. บุคลากรด้านการกีฬาที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐานหลักสูตร  
3. ความร่วมมือด้านการกีฬา 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์: ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ ตัวชี วัด 
1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3. เพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ 
4. เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานตามเกณฑ์ประเมินการประกันคุณภาพ   
    การศึกษาภายใน 
5. ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 

1. คณาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
2. ครูที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
5. ผลการประเมินระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
6. ผลการประเมินคณะของมหาวิทยาลัย  
7. ผลการประเมินวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย   
8. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย   
9. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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สารบัญ 

           หน้า 
ค าน า           ก 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร         ข 

สารบัญ           ซ 

ส่วนที่ ๑ บทน า           
 หลักการและเหตุผล         2 
 กฎหมาย แผนพัฒนาประเทศ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 4  
 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ      23  
 ข้อมูลพ้ืนฐานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ       28   
 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ      37 
 ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564     39  

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)   
 สถานการณแ์ละแนวโน้มที่ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  43  
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)   50  
 แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
     (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     58  

ส่วนที ่3 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565)                                       
           ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ คติพจน์ ค่านิยมองค์กร    62 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    64  
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม    68  
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม     69  
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม      71  
 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุด         
                                  ของแต่ละบุคคล      73  
 ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ    75  

ส่วนที่ 4 แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
           (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ระบบและกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
     (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    79 
 การแปลงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565)  
     ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สู่การปฏิบัต ิ     80  
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สารบัญ 

           หน้า 

 ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 
     มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุง    
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564        81 

ภาคผนวก  

ภาคผนวก ก โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   83 

ภาคผนวก ข ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศที่เกี่ยวข้อง  
                กับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565)  
                ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      84 
ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
                พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
                กับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565)  
                ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      87  
ภาคผนวก ง คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
                พ.ศ. 2561 – 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา 
                   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ 
                พ.ศ. 2564         96 
ภาคผนวก จ นิยามศัพท์                  101 
ภาคผนวก ฉ ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
                (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   104 
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 หลักการและเหตุผล 

การจัดท าแผนพัฒนาถือเป็นหัวใจส าคัญในการด าเนินงานเพ่ือมุ่งสู่ วิสัยทัศน์ ถือเป็นการวางทิศทาง         
การด าเนินงานแล้วถ่ายทอดสู่บุคลากรให้ร่วมกันขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 16 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี เพ่ือแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและก าหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณสนองต่อ
นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้
รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบใน
การจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
ทั้งนี้พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 – 2580) เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ
แล้ว ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดท าแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งสิ้น 23 แผนแม่บท ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ก าหนด โดยที่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้อง
สอดคล้องกับแผนแม่บทซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง      
มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในห้วงเวลา
ดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

ระยะที่ผ่านมามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่งเกิดขึ้นบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ       
ผ่านกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
จัดท ายุทธศาสตร์ฯ การประชุมประชาพิจารณ์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
และเสนอแนะต่อร่างยุทธศาสตร์ฯ และน าร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวเสนอต่อสภาสถาบันการพลศึกษาเพ่ือพิจารณา 
จนกระทั่งได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันการพลศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 
2561 และมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ติดตาม และประเมินผลมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ต่อมารัฐบาลได้เล็งเห็นว่าประเทศไทยยังไม่มีมหาวิทยาลัยการกีฬาโดยเฉพาะ จึงมีนโยบายในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางการกีฬา พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬาเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม
การกีฬาในการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดตั้ งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ตามค าสั่ ง ที่  908/2557                    
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และสถาบันการพลศึกษาได้แต่งตั้งคณะท างานเตรียมเปลี่ยนสถานะ        
สถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตามค าสั่งที่ 10/2558 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558  

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ     
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       ๓ 

 

การกีฬาแห่งชาติ เพ่ือจัดการศึกษาและการวิจัยด้านการกีฬา การพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการ
กีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนากีฬาภูมิปัญญาไทยให้
เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ เพ่ือประโยชน์ในการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของ
ประเทศ  

ดังนั้น เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการทบทวนยุทธศาสตร์ ฯ                 
โดยจัดท าเป็นแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2562 และสถานการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต รวมทั้งสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย 
และแผนพัฒนาประเทศระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาฉบับนี้ จะใช้เป็นแนวทางด าเนินงานส าหรับบุคลากร
สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและเป็นเครื่องมือในการแปลงแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม          
อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยพัฒนาสู่การเป็นสถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ     
และก้าวไปเป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียนตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งหวังร่วมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       ๔ 

 

 กฎหมาย แผนพัฒนาประเทศ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  

การจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ.2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ        
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       ๕ 

 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
จากการปฏิรูปการกีฬาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ท าให้มีการบรรจุถ้อยค าว่า “กีฬา” ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์การกีฬาของไทย
และเป็นหลักการส าคัญในการด าเนินการด้านกีฬาของประเทศต่อไปในอนาคต ส าหรับบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตามมาตรา 71 วรรคแรก กล่าวคือ “รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 
อันเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญของสังคม จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการ
สร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดทั งส่งเสริมและพัฒนาการ
กีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน” 

2. พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑  
พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการนโยบายการกีฬา

แห่งชาติ มีหน้าที่และอ านาจ ในการจัดท านโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการด าเนินการด้านการกีฬาของประเทศ รวมทั้ง เสนอมาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตาม
นโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา รวมทั้ง
ให้มีการจัดท ามาตรฐานโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬา กอปรกับในมาตรา ๑๘ ได้ก าหนดให้ มีการจัดท าแผนพัฒนา
การกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หรือภายในวันที่            
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒  

ส าหรับบทบัญญัติที่เก่ียวข้องมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้แก่ 
มาตรา 14 แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามมาตรา 13 ต้องก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารและ

พัฒนาการกีฬา วิธีปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระยะเวลาในการด าเนินการให้ชัดเจน และอย่างน้อยต้องมี
แนวทางการด าเนินการในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

(1) การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬาขั้นพ้ืนฐาน กีฬาเพ่ือมวลชน กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ กีฬาเพ่ือการ
อาชีพ กฬีาเพ่ือคนพิการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา 

(2) การส่งเสริมและพัฒนากีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

(3) การจัดโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการด้านการกีฬา ให้ครอบคลุมทั่วถึงและมีความพร้อมให้บริการแก่
ประชาชนอย่างเป็นธรรม ทันสมัย และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตลอดจนพิจารณาสรรหาและคัดเลือกพ้ืนที่
สาธารณะในชุมชนหรือท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันในการกีฬา รวมทั้งจัดให้มีการเข้าถึงบริการ    
ด้านการกีฬาอย่างทั่วถึง      

(4) การส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา รวมทั้งก าหนดให้มีสิ ทธิ
ประโยชน์ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการและผู้สนับสนุนทางด้านการกีฬา 

(5) การพัฒนาการจัดการศึกษาด้านการกีฬาและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาให้มีความสามารถ ศักยภาพ 
และคุณธรรม 

(6) การจัดสรรและแสวงหาทรัพยากรเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬาในทุกภาคส่วนให้ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(7) การใช้จ่ายงบประมาณด้านการกีฬาอย่างเป็นระบบและมีการบูรณาการในทุกระดับ 

(8) การด าเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการด าเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ 

(9) การประสานงานเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
(10) การประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
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มาตรา 15 เมื่อได้มีการประกาศแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ด าเนินการ
ตามภารกิจที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาการกีฬาและปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 

3. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
 รัฐบาลได้ก าหนด วิสัยทัศน์ (Vision) คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ       
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน มีรายได้สูง อยู่ในกลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 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 การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 เป้าหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
 ตัวชี้วัด 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนส าคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีจ านวน 23 ฉบับ           
โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ดังนี้ 

ประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา  
ยุทธศาสตร์ชาติให้ความส าคัญกับการให้กีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬา   

เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างการพัฒนาทั้งในการเสริมสร้างสุขภาวะ การพัฒนาจิตใจ การสร้างความสามัคคี
ของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติ    
ดังจะเห็นได้ว่าการกีฬาและนันทนาการเป็นกลไกส าคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากลในการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่ประเทศ 

เป้าหมายแผนแม่บท : คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ าใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้น
ด้วยกีฬา 
  ตัวชี วัดและค่าเป้าหมายแผนแม่บท : อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง            
ไม่น้อยกว่า 68 ปี ภายในปี 2565 
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ประเด็นที ่14 ศักยภาพการกีฬา ประกอบด้วย 3 แผนแม่บทย่อย ได้แก่   
แผนแม่บทย่อยที่ 1 การส่งเสริมการออกก าลังกายและกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็น     

วิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ 
เป้าหมาย : คนไทยออกก าลังกายเล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ าเสมอเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย : ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากรทั้งหมดออกก าลังกาย

อย่างสม่ าเสมอ ร้อยละ 40 ภายในปี 2565 
   แผนแม่บทย่อยที่ 2 การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
   เป้าหมาย : นักกีฬาไทยประสบความส าเร็จ ในการแข่งขันระดับนานาชาติ 

ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย : อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของ
นักกีฬาไทย อันดับ ๗ ในระดับเอเชีย ภายในปี 2565 
   แผนแม่ย่อยที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 
   เป้าหมาย : บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 
   ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย : มีบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์       
การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพ่ิมข้ึน เฉลี่ยร้อยละ 5 ภายในปี 2565 

 นอกจากนี้ยังมีแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม คือ  

  แผนแม่บท ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
เป้าหมาย : มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในของประเทศ

เพ่ิมข้ึน 
ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย : ร้อยละของมูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์    

มวลรวมในประเทศ ร้อยละ 1.5 ภายในปี 2565 
แผนแม่บท ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ประกอบด้วย 5 แผนแม่บทย่อย คือ 

1. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 
2. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม  
3. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม  
4. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 
5. ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติด้านการวิจัย ได้แก่ 
แผนแม่บทย่อยท่ี 2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม 

   เป้าหมาย : คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับ
การยกระดับเพ่ิมข้ึนจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 

ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย : ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม* (ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการ
ยกระดับคุณภาพทางสังคมจากผลการวิจัยฯ) หมายเหตุ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ / จัดท าค่าเป้าหมาย 
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5. แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ฉบับปรับปรุง) 
 แผนการปฏิรูปประเทศถือเป็นแผนระดับ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ต่อมา    
เมื่อวันที่ 6 เม.ย.2561 มีการประกาศแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน โดยหลังจากการด าเนินงาน พบว่า แผนปฏิรูป
ประเทศฉบับเดิมมีความซ้ าซ้อนกับงานประจ าไม่มีความชัดเจนและโครงการมากเกินไป คณะกรรมการจึงมีการ
ทบทวนแผนปฏิรูป โดยจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งมีระยะเวลาครอบคลุมปี 2564 – 2565 
ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน มติคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่  8 ธันวาคม 2563 
และเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศดังกล่าว โดยให้หน่วยงานจัดท าแผนการขับเคลื่อน
ด าเนินงานของหน่วยงาน รวมถึงการด าเนินงาน / โครงการที่ด าเนินการภายใต้กิจกรรม Big Rock และให้ส านัก
งบประมาณให้ความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ด าเนินโครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock   

ส าหรับแผนการปฏิรูปประเทศในส่วนที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเกี่ยวข้อง มีดังนี้  

กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและการ     
ออกก าลังกายอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ 

          เป้าหมาย : ประชาชนออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอรวมถึงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ           
เพ่ือพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง และเป็นฐานในการพัฒนากีฬาชาติ 

          ตัวชี วัด ประกอบด้วย 
(1) อัตราประชากรที่มีการออกก าลังกายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
(2) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (อายุเฉลี่ย) เพ่ิมขึ้น 

(3) นักกีฬาหน้าใหม่ที่มีความสามารถมีอัตราการได้รับคัดเลือกเข้าสู่การเป็นนักกีฬาระดับชาติเพ่ิมข้ึน 
(ตัวแทนทีมชาติไทย) (โดยในปี 2564 มีเป้าหมายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 จากปีฐาน และในปี 2565 เพิ่มข้ึนร้อยละ    
10 จากปีฐาน)  

6. (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570) เป็นแผนพัฒนาฯ ฉบับแรก      
ที่เริ่มต้นกระบวนการยกร่างกรอบแผนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และจะมีผลในการใช้เป็นกรอบเพ่ือก าหนดแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิบัติการในช่วง 5 ปี ที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ได้น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักน าทางในการ
ขับเคลื่อนและวางแผนการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาฯ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือพลิกโฉมประเทศไทยสู่สังคมก้าวหน้า
เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน  

เป้าหมายหลัก จ านวน 5 ประการ ประกอบด้วย       
1. การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
2. การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ 
3. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 
4. การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน 
5. การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบท

โลกใหม ่
 หมุดหมายการพัฒนา จ านวน 13 ประการ ประกอบด้วย 
 หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
 หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
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 หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก 
 หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าทางลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
 หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของอาเซียน 
 หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ 
 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
 หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ 
เหมาะสม 
 หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
 หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
 หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้แก่ 

หมุดหมายที ่12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง
อนาคต 
  เป้าหมายการพัฒนา  
  เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
โลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
  ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะไม่ถึงระดับพ้ืนฐานของทั้ง 3 วิชาในแต่กลุ่ม
โรงเรียนลดลงร้อยละ 8 เมื่อสิ้นสุดแผน 
  ตัวชี้วัดที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบัณฑิตฐานสมรรถนะเพ่ิมเป็น
ร้อยละ 30 
  กลยุทธ์การพัฒนา 
  กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนาผู้เรียนระดับพื้นฐานให้มีความตระหนักรู้ในตนเองมีสมรรถนะที่จ าเป็น
ต่อการเรียนรู้ การด ารงชีวิตและการท างาน 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 พัฒนาผู้เรียนระดับอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นและเชื่อมโยงกับโลกของ
การท างานในอนาคตและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

7. นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา)  
ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา 

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ดังนี้ 
นโยบายที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่  

  8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
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จริงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครู ที่น าไปสู่
การมีครูสมรรถนะสูงเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ สร้างวินัย กระตุ้น และสร้างแรง
บันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากข้ึนควบคู่กับหลักการทาง
วิชาการ  
 ๘.๕ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

๘.๕.๑ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ าและความยากจน  ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่ที่สามารถช่วย
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนา
ทุนมนุษย์ให้พร้อมส าหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยระยะแรก
จะให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรทั้งระบบยา  วัคซีน 
เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 ๘.๖ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
๘.๖.๑ มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัด

การศึกษาในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่ค านึงถึงความจ าเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง  
พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จ าเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูล
เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง  ๆ 
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๘.๖.๔ พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย  โดยก าหนดระบบที่ เ อ้ือต่อการพัฒนาทักษะและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมี
กลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน  ส่งเสริมเยาวชนที่มี
ศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่สามารถ
รองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต 

  ๘.๖.๕ ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่ถูกต้องของคนใน
ชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคมเข้าไปใน
ทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม
จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 

8. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
 วิสัยทัศน์ (Vision) “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิตอย่าง
เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 

การจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีแนวคิดในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือ
ปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education)หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for 
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Education) และยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) 
ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของ
ประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้และวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ (National 
Strategy) มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ  

วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Objectives) 4 ประการ 
1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี  มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและ

ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4) เ พ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า

ภายในประเทศลดลง 

 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ   
แนวทางการพัฒนา 

  1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตาม
แนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ
และแรงงานต่างด้าว 

4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือจัดการระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ   
แนวทางการพัฒนา 

1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม

ทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 

2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ ต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน
และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
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3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่            
พึงประสงค์ 

4. พัฒนาระบบและกลไก การตดิตาม การวัด และการประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา   
แนวทางการพัฒนา      

1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 

 3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา      

1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   
แนวทางการพัฒนา      

1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการ

จัดการศึกษา 
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

9. (ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2566 - 2570)  
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) ได้มีการก าหนดกรอบแนวคิดให้ตอบสนอง

กับเจตนารมณ์ตามหลักการและวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ ๒๐ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยมี
สาระส าคัญ ดังนี้  

วิสัยทัศน์ (Vision) “การกีฬาเป็นกลไกส าคัญในการเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคมและความม่ังคั่ง
ทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างย่ังยืน”  

พันธกิจ 
พันธกิจที่ 1 การกีฬาเป็นกลไกส าคัญในการเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยของ

การมีสุขภาพดีเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง มีการออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอจนเป็นวิถีชีวิตมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ าใจ
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นักกีฬาและมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้นด้วยกีฬา น าไปสู่การพัฒนาจิตใจ สร้างความสัมพันธ์อันดีในสังคม       
ความสามัคคีของคนในชาติ และมีความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ 

พันธกิจที่ 2 การกีฬาเป็นกลไกส าคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยอุตสาหกรรมการกีฬา   
มีการเจริญเติบโต มีการพัฒนาสินค้า บริการ นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการกีฬา กิจกรรมกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยว และ
รายการแข่งขันกีฬาที่เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง 

 นโยบายพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
นโยบายเร่งด่วน 
นโยบายที่ ๑ :  ส่งเสริมการพัฒนาการกีฬาที่มีการบริหารจัดการโดยค านึงถึงความส าคัญของ

สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Economy 
Model)  

นโยบายที่ ๒ :  สนับสนุนการสร้างการรับรู้และความตระหนักแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป      
ผู้พิการ บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส ให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ 
ของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา มีน้ าใจนักกีฬาและมีวินัย เคารพกฎกติกามาก
ขึ้นด้วยกีฬา น าไปสู่การพัฒนาจิตใจ มีการบริหารจัดการกีฬาที่โปร่งใส  
มีมาตรฐานสากล และมีประสิทธิภาพ    

นโยบายที่ ๓ :  ส่งเสริมการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมกีฬา และการแข่งขันกีฬา 
ภายใต้ความปกติใหม่ (New Normal) อย่างทั่วถึงตามความถนัดหรือความสนใจ    
อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มจนเป็นวิถีชีวิต เพื่อความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ า และเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในการออกก าลังกายและเล่นกีฬา  

นโยบายที่ ๔ :  ก าหนดให้ประเด็นการส่งเสริมการออกก าลังกายและการพัฒนาการกีฬา 
เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักในระดับจังหวัดและท้องถิ่น โดยก าหนดให้เป็นหนึ่ง 
ในวาระส าคัญของการบริหารส่วนท้องถิ่น และเป็นดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ 
การด าเนินงานของแผนพัฒนาจังหวัด ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 

นโยบายที่ ๕ :  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากีฬาอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการร่วมกับระบบ
การศึกษาของประเทศ ตั้งแต่กีฬาขั้นพ้ืนฐาน กีฬาเพ่ือมวลชน กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
และกีฬาเพ่ือการอาชีพ อย่างต่อเนื่อง 

นโยบายในการขับเคลื่อนแผนระยะยาว 

นโยบายที่ ๑ : ส่งเสริมการเล่นกีฬาและการแข่งขันกีฬาตามความถนัดหรือความสนใจของเด็ก 
เยาวชน และประชาชน ในชนิดกีฬาที่มีความหลากหลาย เพ่ือเพ่ิมทางเลือก 
ในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาได้ตามความต้องการ 

นโยบายที่ ๒ : ส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา นวัตกรรม และเทคโนโลยีการกีฬา 
ในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา รวมทั้งนักกีฬาคนพิการ เพื่อพัฒนาการกีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ  

นโยบายที่ ๓ : พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน สามารถถ่ายทอดความรู้
ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ผู้พิการ บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้



 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       ๑๔ 

 

อย่างถูกต้อง รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตบุคลากรและการพัฒนานวัตกรรม
ที่สนับสนุนการพัฒนากีฬา 

นโยบายที่ ๔ : ผลักดันและสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมกีฬาเชิงท่องเที่ยว   
(Sport Tourism) และมหกรรมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ (Sports 
Mega-Events) ในประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของ    
ประเทศไทย เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา  
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  

นโยบายที่ ๕ : พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมการกีฬา โดยสร้างความ
ร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ
การกีฬา รวมถึงสร้างบรรยากาศการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ 
ที่เก่ียวข้องกับการกีฬาในประเทศ มีมาตรการด้านการเงิน และมาตรการทางภาษี 
เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการกีฬา  

นโยบายที่ ๖ : พัฒนาแพลตฟอร์มและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านกีฬา เพ่ือให้บริการข้อมูล 
สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นการออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา และเป็น
ข้อมูลในการก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา และการบริหารจัดการการกีฬา      
ในประเทศ 

นโยบายที่ ๗ : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์ สถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือรองรับความ
ต้องการในการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
ผู้พิการ บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสให้มีความเพียงพอ ปลอดภัย ทั่วถึง และ
เหมาะสม  

นโยบายที่ ๘ : สร้างและพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬา สนามกีฬา ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา อุปกรณ์ 
การกีฬา ให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและ
กีฬาเพ่ือการอาชีพ  

นโยบายที่ ๙ : ยกระดับการบริหารจัดการกีฬาในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของ     
ธรรมาภิบาล โดยก าหนดให้การบริหารจัดการกีฬาตามหลักธรรมาภิบาลเป็น
เป้าหมายหลักและตัวชี้วัดในแผนพัฒนาขององค์กรทุกองค์กร และสนับสนุนการ
จัดตั้งองค์กร  ที่มีความเป็นอิสระและมีระบบในการพิจารณาข้อพิพาทที่เก่ียวข้องกับ
การกีฬาอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม  

 เป้าประสงค์  
1) ประชาชนทุกกลุ่ม (เด็ก เยาวชน และประชาชน) มีการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 

อย่างสม่ าเสมอ   
2) นักกีฬาผู้แทนของประเทศไทยประสบความส าเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ  
3) บุคลากรด้านการกีฬาทั่วประเทศได้รับการรับรองมาตรฐานเพ่ิมข้ึน   
4) อุตสาหกรรมการกีฬามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ 

ตัวชี วัดหลัก 
1) ประชากรทุกภาคส่วนออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

ภายในปี ๒๕๗๐ 
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2) อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬาไทย อยู่ในอับดับ ๖  
ในระดับเอเชีย ในรายการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ กีฬาพาราลิมปิกเกมส์ กีฬาเอเชียนเกมส์ 
และกีฬาเอเซียนพาราเกมส์ ภายในปี ๒๕๗๐ 

3) บุคลากรด้านการกีฬาได้รับการรับรองมาตรฐาน เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ ต่อปี 
4) มูลค่าอุตสาหกรรมการกีฬามีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี 
5) มีฐานข้อมูล องค์ความรู้ และแพลตฟอร์มการประมวลผลด้านการส่งเสริมและพัฒนา 

การกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ 

6) มีแผนการขับเคลื่อนติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามประเด็นการพัฒนา  
และมีการรายงานตามแผนรายไตรมาสและรายปี 

7) มีการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามประเด็นการ
พัฒนา ในระยะครึ่งแผนฯ และสิ้นแผนฯ 

8) มีแผนการจัดการความเสี่ยงเพ่ือเตรียมความพร้อมและป้องกันผลกระทบที่เกิดจาก 
ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เช่น โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่ส่งผลต่อการส่งเสริมและพัฒนา 
การกีฬาในแต่ละประเด็นพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนา 
  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ก าหนดไว้ว่า “การกีฬาเป็นกลไกส าคัญในการเสริมสร้างความมั่นคง
ทางสังคม และความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน” จึงได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาระยะเวลา ๕ ปี
ข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพ่ือการขับเคลื่อนและพัฒนาการกีฬาไทยไปในทิศทางที่เหมาะสมบรรลุตาม
เป้าหมาย ดังนี้  

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการออกก าลังกายและกีฬาขั้นพ้ืนฐาน  
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการออกก าลังกายและกีฬาเพ่ือมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต  
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพ  
ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา  
ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา  

 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการออกก าลังกายและกีฬาขั นพื นฐาน  
เพ่ือให้เด็กและเยาวชนทุกคนเกิดการรับรู้และความตระหนักในการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา

อย่างถูกต้อง รู้กฎ และกติกา มีทัศนคติที่ดี มีระเบียบวินัยและน้ าใจนักกีฬา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมกีฬาและการแข่งขันกีฬาตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคลเพ่ือให้เด็กและเยาวชนเกิดความ
ต้องการในการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อการมีสุขภาวะที่ดี รวมถึงสามารถพัฒนาการ
เล่นกีฬาเพ่ือการต่อยอดสู่ความเป็นเลิศได้ 

  ตัวชี วัด 
1.1 เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย  

  แนวทางการพัฒนา 
  2.1 การสร้างการรับรู้  ความตระหนัก และความต้องการ เ พ่ือการส่งเสริมและพัฒนา 
การออกก าลังกายและกีฬาขั้นพ้ืนฐาน 
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  ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการออกก าลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้         
เป็นวิถีชีวิต 

เพ่ือสร้างการรับรู้ ความตระหนัก ความต้องการ และส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่ม (ประชาชนทั่วไป 

ผู้พิการ บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส) มีการออกก าลังกายและเล่นกีฬาให้เป็นวิถีชีวิต เพ่ือการมีสุขภาวะที่ดี     
มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ลดอัตราการป่วยของประชาชนทุกกลุ่มในกลุ่มโรคไม่ติดต่อลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล โดยมีการปลูกฝังค่านิยมกีฬาในประชาชนทุกกลุ่ม ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการออก
ก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสถานที่ออกก าลังกาย และสิ่งอ านวย
ความสะดวก เพ่ือการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนทุกกลุ่ม 

  ตัวชี วัด 
1.1 สัดส่วนของประชาชนทุกกลุ่มท่ีมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในระดับมาตรฐานดีขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี             

แนวทางการพัฒนา 
  2.1 การสร้างการรับรู้ ความตระหนัก และความต้องการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการออกก าลัง
กายและกีฬาเพ่ือมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต 

  ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา  
  พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการกีฬาเพ่ือรองรับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มในห่วงโซ่อุปทานของการ
กีฬา ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยพัฒนาหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานส าหรับการยกระดับสมรรถนะ 
ของบุคลากรด้านการกีฬาทุกกลุ่ม  ครอบคลุม ครูผู้สอนพลศึกษา อาสาสมัครทางการกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา  
ผู้ตัดสินกีฬา ผู้บริหารการกีฬา และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมทั้งบุคลากรการกีฬาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการกีฬา เช่น นักกฎหมายการกีฬา, สถาปนิกการกีฬา, สื่อมวลชนการกีฬา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
บุคลากรการกีฬาทุกกลุ่ ม  ได้ รั บการรับรองมาตรฐานในระดับสากล หรือ เทียบเท่ า ใน ระดับสากล  
เ พ่ือให้สามารถเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาการกีฬาทุกระดับตั้ งแต่กีฬาขั้นพ้ืนฐาน กีฬาเพ่ือมวลชน  
กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพ และอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี วัด 
๑.๕ จ านวนหลักสูตรการอบรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากรการกีฬาที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล 

ไม่น้อยกว่า ๑๐ หลักสูตรต่อปี 
๑.๖ จ านวนบุคลากรด้านการกีฬา (ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา ผู้บริหารการกีฬา) ได้รับการรับรอง

มาตรฐาน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี 
๑.๘ มีความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรการกีฬา อย่างน้อย ๔ องค์กรต่อปี 

แนวทางการพัฒนา 
  2.1 การพัฒนาหลักสูตรส าหรับพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาที่เป็นมาตรฐาน 

2.2 การพัฒนาเพื่อยกระดับสมรรถนะของบุคลากรทางการกีฬา 

10. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)  
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จัดท ากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่  2              
(พ.ศ. ๒๕๕๑ - 2565) เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการอุดมศึกษาระดับประเทศ เป้าหมายของกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิต
และพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดงานและพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม    
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เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย 
โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน  การก ากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื นฐาน 
ของเสรีภาพทางวิชาการความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ”           

ทิศทางนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษา ฉบับที ่2 ประกอบด้วย 

 • รอยต่อกับการศึกษาระดับอ่ืน 
  ปรับปรุงและทบทวนกระบวนการผลิตครู สถาบันอุดมศึกษาพึงสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
เต็มความสามารถ รัฐบาลส่งเสริมการสร้างโรงเรียนเฉพาะหรือห้องเรียนเฉพาะในโรงเรียนทั่วไป ส่งเสริมการศึกษา
ของผู้มีความสามารถพิเศษ ระบบการเรียนล่วงหน้า การเป็นพี่เลี้ยงในการท าโครงการ ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน
อาชีวะเข้าศึกษาต่อด้วยความยืดหยุ่น  เช่น ระบบ Credit Bank และ LLL (Life-Long-Learning Education)        
การเป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกให้ผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้เข้าเรียนเพ่ือเก็บหน่วยกิตให้ครบตาม             
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 • การแก้ไขปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน 
ปัญหาหลักของสถาบันอุดมศึกษา คือ การไร้ทิศทางในการบริหาร การปฏิบัติงานมีความซ้ าซ้อน 

การขาดคุณธรรมและขาดประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องสร้างกลไกการก ากับ เพ่ือลดเลิกหลักสูตรที่ไม่เป็นที่ต้องการ
ลดเลิกคณะและสถาบันที่มีปัญหาคุณภาพอย่างรุนแรง จัดกลไกการตรวจสอบโดยศูนย์ข้อมูลสถิติมีการปรับปรุง
กลไกการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยน าผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ 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 จะบริหารสถาบันแตกต่างกันตามพ้ืนที่บริการ จุดเน้นของพันธกิจ
เพ่ือสามารถเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตน ตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศทุกระดับ ส่งผลทางบวกต่อนักศึกษา
และอาจารย์ สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม จึงต้องมีกลไกการประกันคุณภาพ/นโยบายและแผนที่แตกต่างกัน การ
จัดกลุ่มสถาบันต้องอาศัยกลไก ดังนี้ 
  1) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
  2) การจัดสรรงบประมาณ 
  3) เงินกู ้กยศ. 
  4) คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ก ากับนโยบาย Pre – Post Audit 
  5) ทุนพัฒนาอาจารย์ 
  6) ทุนวิจัย และอ่ืนๆ 
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 • ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา 
  การให้ความส าคัญกับ “สภามหาวิทยาลัย”การจัดตั้งองค์กรหรือกลไกการพัฒนาผู้ก ากับนโยบาย
และผู้บริหารในลักษณะ Institute of Director - IOD โดยองค์กรดังกล่าวให้ความรู้เยี่ยมชมเปิดเวทีแลกเปลี่ยน
ความรู้ และประสบการณ์ มีการปรับโครงสร้างการบริหารธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยการได้มาซึ่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย/อธิการบดี การจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัยรวมทั้งการปรับโครงสร้าง กกอ. ให้เป็นกรรมาธิการ 

 • บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  มหาวิทยาลัยต้องเชื่อมต่อกับภาคการผลิต สร้างความรู้และนวัตกรรม พัฒนาระบบการประเมิน 
“การวิจัย” เพ่ือการจัดสรรทรัพยากรและวางต าแหน่งของมหาวิทยาลัย เสริมศูนย์แห่งความเป็นเลิศให้มีการท างาน
ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย กลุ่มมหาวิทยาลัย ภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคม และชุมชน ตลอดจนผลักดันให้เกิด 
“ระบบวิจัยแห่งชาติ” 

 • การเงินอุดมศึกษา 
  ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ โดยยังคง Supply-Side Financing ตาม Performance 
Based และสอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาประเทศ โดยยังคงกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ตามความจ าเป็น
เพ่ิมกองทุนประเภท Contribution Scheme การจัดตั้งกองทุนพัฒนาอุดมศึกษาในด้านการพัฒนาอาจารย์การวิจัย 
และสร้างร่วมมือภาคการผลิต การจัดตั้งองค์กรกันชน (Buffer Organization) โดยให้อิสระในการบริหารการเงินแก่
มหาวิทยาลัย 

 • การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา 
  ปรับระบบการพัฒนาอาจารย์ให้มีความหลากหลายทั้งเชิงวิชาการ ความเป็นครูตามช่วงวัยจัดให้มี
กระบวนการ Mentoring เน้นการพัฒนาจากการท างานจริง พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยในประเทศ มหาวิทยาลัย
ต่างประเทศหรือท้ัง 2 ระบบ ตามความจ าเป็น และให้ความส าคัญกับมหาวิทยาลัยใหม่      

 • การพัฒนาอุดมศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ส่งเสริมการท างานในลักษณะเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาตามพ้ืนที่น าไปสู่การควบรวมในมิติ
ต่าง ๆ ช่วยยกระดับคุณภาพ สร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาชุมชนและเครือข่ายวิชาการ 

 • เครือข่ายอุดมศึกษา 
  ต้องมองหลายมิติและมุ่งแก้ปัญหาหลายระดับหลายระยะ มีการพัฒนาเด็ก เยาวชนและพัฒนาครู 
สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ และพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN) 

 • โครงสร้างพื นฐานการเรียนรู้ 
  การให้ความส าคัญกับการศึกษาในหลักสูตร “ศิลปศาสตร์” (Liberal Arts Education) เน้นการ
เรียนแบบกว้างเพ่ือแก้ปัญหาได้ต้นแบบในการจัดการศึกษาจากภูมิภาคตะวันตก  ใช้ศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการเรียนรู้ สร้างฐานข้อมูลอุดมศึกษาที่ทันสมัย สร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
สถาบันอุดมศึกษา Open Courseware ที่เหมาะสมส าหรับคนวัยท างาน อาจเป็นการจัดอบรมระยะสั้นหรือระยะ
ยาวเพ่ือสามารถปรับใช้และเพ่ิมความสามารถในการปฏิบัติงาน 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 เพ่ือให้เกิดเป็น
พลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ วิสัยทัศน์ คือ “เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจาย
โอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่ม่ันคง และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข็มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล 
น าพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว” โดยนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563 – 2570 ประกอบด้วย  
แพลตฟอร์มการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ 4 แพลตฟอร์ม ดังนี้ 
 แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ ประกอบด้วย 6 โปรแกรม คือ 
  โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ 
  โปรแกรมที่ 2 การพัฒนาก าลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 
  โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต 
  โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต 
  โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพ้ืนฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ 
  โปรแกรมที่ 6 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการวิจัยที่ส าคัญ 
 แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ประกอบด้วย 3 โปรแกรม คือ 
  โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร 
  โปรแกรมที่ 8 สังคมสูงวัย 
  โปรแกรมที่ 9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง 
 แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน ประกอบด้วย 3 โปรแกรม คือ 
  โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ 
  โปรแกรมที่ 11 สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมและ
พ้ืนที่เศรษฐกิจนวัตกรรม 
  โปรแกรมที่ 12 โครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพและบริการ 
 
 แพลตฟอร์มที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า ประกอบด้วย             
3 โปรแกรม คือ 
  โปรแกรมที่ 13 นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม 
  โปรแกรมที่ 14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า 
  โปรแกรมที่ 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ 

12. ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 วิสั ยทัศน์  (Vision) “ มุ่งพัฒนาและบู รณาการด้ านการท่อง เที่ ยวและการกีฬา  สร้ าง เสริ ม 
ความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่ง สินค้า บริการ การอ านวยความสะดวกและการสร้างความสมดุลให้กับ
การท่องเที่ยวไทยผ่านการตลาด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลังกายกีฬาพ้ืนฐานและกีฬามวลชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 



 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       ๒๐ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบูรณาการการบริหาร การจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ 
 โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้แก่ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลังกายกีฬาพื นฐานและกีฬามวลชน 
 ตัวชี วัด 
  

ตัวชี วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
ร้อยละของจ านวนประชาชนท่ีมีการออกก าลังกายหรือ   
เล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ 

ร้อยละ 
31 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 
31 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 
31 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 
31 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 
31 

ขึ้นไป 

 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
1. สนับสนุน ส่งเสริมการออกก าลังกาย การเล่นกีฬาพื นฐานและกีฬามวลชน  โดยการส่งเสริม 

การพัฒนาการออกก าลังกาย กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือให้ประชาชนโดยทั่วไปตระหนักถึงการ
เล่นกีฬาและการประกอบกิจกรรมกีฬา การส่งเสริมการพัฒนาอาสาสมัครกีฬาและผู้น าการออกก าลังกาย  
และการเผยแพร่ความรู้เพ่ือส่งเสริมการตระหนักด้านการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา และการดูแลสุขภาพให้ 
กับประชาชนอันจะเป็นการกระตุ้นการเล่นกีฬาพ้ืนฐานและกีฬามวลชน ตลอดจนการจัดท าแนวทางเพ่ือสร้าง
กิจกรรมและสิ่งอ านวยความสะดวกในการออกก าลังกายและเล่นกีฬาส าหรับประชาชน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส  
และผู้สูงอายุซึ่งจะเป็นการส่งเสริมกีฬามวลชนที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง   

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ 
  

ตัวชี วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. อันดับการแข่งขัน

กีฬาระดับนานาชาติ 
และอันดับการ
แข่งขันกีฬา   คน
พิการนานาชาต ิ

 

อันดับที่ 1 จาก
การแข่งขันกีฬา
ซีเกมสค์รั้งท่ี 29 
(ในกีฬาสากล) 
และจากการ
แข่งขันกีฬา
อาเซียนพารา
เกมส์ ครั้งท่ี 9 

อันดับที่ 6 จาก
การแข่งขันกีฬา
เอเชียนเกมส์
ครั้งท่ี 18 และ
จากการแข่งขัน
กีฬาเอเชียน
พาราเกมส์  
ครั้งท่ี  3 

อันดับที่ 1 จาก
การแข่งขันกีฬา
ซีเกมสค์รั้งท่ี 30 
(ในกีฬาสากล) 
และจากการ
แข่งขันกีฬา
อาเซียนพารา
เกมส ์ครั้งท่ี 10 

อันดับที่ 7 ของ
เอเชียการแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิกเกมส์
ครั้งท่ี 32 และ
อันดับที ่5 จาก
การแข่งขันกีฬา
พาราลิมปิกส์เกมส ์
ครั้งท่ี 16 

อันดับที่ 1 จาก
การแข่งขันกีฬา
ซีเกมสค์รั้งท่ี 31 
(ในกีฬาสากล) 
และจากการ
แข่งขันกีฬา
อาเซียนพารา
เกมส์ ครั้งท่ี 11 

3. ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผนงานการจัด
การศึกษา 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

 
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
1. พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทุกมิติอย่างเป็นระบบ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากีฬา

จังหวัด (Sport Hero) การส่งเสริมและอุดหนุนการพัฒนา การเตรียมความพร้อม การส่งและจัดการแข่งขันกีฬา
ส าหรับคนพิการ และการปรับปรุงระบบพัฒนานักกีฬาตั้งแต่เยาว์วัย เริ่มตั้งแต่ระบบการเสาะหานักกีฬาการพัฒนา
ศักยภาพนักกีฬา การจัดท าเส้นทางการพัฒนานักกีฬา การส่งเสริมโอกาสการแข่งขันกีฬาทุกระดับและ  



 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       ๒๑ 

 

การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนากีฬาในระดับต่าง ๆ และการสร้างความภาคภูมิใจของ
บุคลากรการกีฬาระดับต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาองค์กรกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศในทุกมิติ 

2. พัฒนากีฬาเพื่อสู่ความส าเร็จในระดับอาชีพอย่างเป็นระบบครบวงจร  โดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนา
หลักสูตรและบุคลากรการกีฬาภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากีฬา
อาชีพให้เป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับเพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงอาชีพนักกีฬา และการส่งเสริมความส าเร็จและ
เชิ ดชู เ กี ย รติ บุ คล ากรการกีฬา ในทุ ก ระดั บ ให้ ทุ กภ าคส่ วน เล็ ง เห็ นถึ ง ผลตอบ แทนและ เกี ย รติ ยศ 
ในฐานะนักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่ส าคัญ นอกจากนี้การพัฒนากีฬาสู่ความส าเร็จในระดับอาชีพนั้นยังรวมถึง  
การยกระดับมาตรฐานการแข่งขันและการบริหารจัดการกีฬาอาชีพสู่มาตรฐานสากลอันจะเป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความส าเร็จอย่างครบวงจรของวงการกีฬาไทยในภาพรวมด้วย 

3. พัฒนาการศึกษาให้มีมาตรฐาน โดยเริ่มจากการจัดการศึกษาและส่งเสริมการวิจัยด้านการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษาไปสู่การปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ นอกจากนี้ยังจะหมายความรวมถึงการให้บริการด้านวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
ประเทศและการส่งเสริมและพัฒนากีฬาในภาพรวมสู่ความเป็นเลิศด้วย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้และ
นวัตกรรม 
  

ตัวชี วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. ร้อยละการด าเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
2. จ านวนงานวิจัยและองค์ความรูท้าง  
    วิทยาศาสตร์การกีฬาที่จัดท าแล้วเสร็จ 

อย่างน้อย 
6 เรื่อง 

อย่างน้อย 
6 เรื่อง 

อย่างน้อย   
6 เรื่อง 

อย่างน้อย    
6 เรื่อง 

อย่างน้อย   
6 เรื่อง 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
1. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาและการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 

และนันทนาการ โดยการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬาซึ่ง
ถือเป็นแนวทางการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งของประเทศไทยที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับแนวโน้มระดับสากล 
ตลอดจนการจัดท าฐานข้อมูลส าหรับอุตสาหกรรมกีฬา อาทิ การพัฒนาระบบ Sport Intelligence Center (SIC) 
และการท าการศึกษาและพัฒนาเมืองกีฬาต้นแบบเพ่ือให้เมืองอ่ืน ๆ น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรม
กีฬาและการกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวและนันทนาการในพ้ืนที่ของตนด้วย 

2. รวบรวม จัดการ พัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมทางการกีฬาอย่างเป็นระบบ โดยการสร้างเครือข่ายและ
จัดท าฐานข้อมูลกลางส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาและพัฒนาศูนย์   วิทยาศาสตร์การกีฬา 
อย่างครบวงจรเพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการกีฬา และการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ 
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพ่ือให้  
ทุกฝ่ายสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อันจะน าไปสู่ประโยชน์ของวงการกีฬาของประเทศทั้งระบบ 

 
 
 
 



 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       ๒๒ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบูรณาการการบริหาร การจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี วัด 
 

ตัวชี วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการตาม
แผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดและ
จังหวัดด้านการกีฬาและนันทนาการ  

ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 

 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 

2. ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการกีฬาทั งระบบ โดย
การก าหนดมาตรการและแผนงานที่มีส่วนผลักดันและขับเคลื่อนการด าเนินงานและประเมินผลการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติภายใต้คณะกรรมการกีฬาชาติ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการออกก าลังกาย
และการกีฬา อาทิ แผนงานพัฒนาฐานข้อมูลด้านการออกก าลังกาย กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์  
การกีฬา การพัฒนาการจดแจ้งและระบบทะเบียนนักกีฬา บุคลากรทางกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ตลอดจนการจัดท า
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติทุกระยะ 5 ปี และการส่งเสริมและพัฒนาการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาในระดับ
ท้องถิ่นให้แพร่หลายและท่ัวถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       ๒๓ 

 

 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

ในปี พ.ศ. ๒๔๓๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด าริให้จัดตั้ งโรงเรียนฝึกหัดครู
ขึ้นเป็นแห่งแรก เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓5 ที่โรงเรียนเลี้ยงเด็กและตึกปั้นหยา ถนนบ ารุงเมือง เรียกว่า 
“โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์” เป็นโรงเรียนหลวงสังกัดกรมศึกษาธิการ ประเภทโรงเรียนสอนวิชาพิเศษ ด ารงอยู่ได้      
ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน นักเรียนทุกคนได้รับทุนเล่าเรียนจากรัฐบาล และท าสัญญากับกรมศึกษาธิการเพ่ือเป็น       
ข้อผูกมัดไว้ว่า เมื่อเรียนส าเร็จแล้วจะต้องเข้ารับราชการครู และนอกจากจะต้องเซ็นสัญญากับกรมศึกษาธิการแล้ว 
ยังจ าเป็นต้องมีผู้รับรองความประพฤติไว้เป็นหลักฐานด้วย โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์เป็นสิ่งส าคัญในช่วงระยะเวลา     
ที่ประเทศมีความต้องการพัฒนาการศึกษาในเวลานั้น 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๑ ได้มีประกาศใช้หลักสูตรตามโครงการการศึกษาของไทยฉบับแรกในรัชสมัยของ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลักสูตรก าหนดให้ผู้เรียนต้องเรียนวิชาพลศึกษา (ในสมัยนั้นเรียกว่า 
“วิชากายกรรม” หรือ “วิชาคัดตน” หรือ “วิชาการฝึกหัดร่างกาย” หรือ “วิชากายบริหาร”) ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มี
ผู้ใดมีความรู้ที่จะสามารถสอนวิชาพลศึกษาในหลักสูตรนี้ได้ ดังนั้นเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ซึ่งขณะนั้น                
มีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงไพศาลศิลปศาสตร์ จึงได้แต่งต ารากายกรรมขึ้นมา ซึ่งนับว่าเป็นต าราพลศึกษาเล่มแรก      
ของไทย เพื่อช่วยให้ครูสามารถน าไปเรียนด้วยตนเองแล้วน ามาสอนนักเรียน นอกจากนี้เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีได้
ทุ่มเท ในการบรรยายในที่ประชุมครู และเขียนบทความเกี่ยวกับความรู้ แนวคิดต่าง ๆ เช่น วิธีสอนพลศึกษา คุณค่า
ของพลศึกษาและกีฬา ลักษณะของน้ าใจนักกีฬา ประโยชน์ของน้ าใจนักกีฬาและอ่ืน ๆ อีกเป็นจ านวนมากตีพิมพ์ใน
วารสารสามัคยาจารย์สมาคม ชื่อ “วิทยาจารย์” เพ่ือให้ครูได้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมพอที่จะสามารถสอนพลศึกษา 
ในโรงเรียนได้ต่อไป 

ปี พ.ศ. 2442 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี จึงได้ผลักดันให้มีการจัดตั้งสถานศึกษาวิชาพลศึกษาส าหรับครู
ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ในสามัคยาจารย์สโมสรสถาน เรียกว่า “สโมสรกายบริหาร” เพ่ือฝึกหัดครูให้มีความรู้
พิเศษในวิชาการจัดระเบียบแถว การดัดตน การฝึกยิมนาสติก และกีฬาต่าง ๆ ในตอนเย็นและตอนค่ าเพ่ือจะได้น า
ความรู้ไปสอนนักเรียนตามหลักสูตรต่อไป ซึ่งผู้มาเรียนได้แก่ครูที่สอนในโรงเรียนต่าง ๆ ในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 

วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๗ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเป็นผู้มีส่วนส าคัญในการก่อตั้งองค์กรที่มีบทบาท
ส าคัญต่อการฝึกหัดครูพลศึกษาของไทยที่มีซื่อเรียกว่า “สามัคยาจารย์สมาคม” จึงได้จัดตั้ง “สามัคยาจารย์สโมสร
สถาน” ขึ้นบริเวณสวนกุหลาบวิทยาลัย เพ่ือฝึกซ้อมการเล่นกีฬาและการออกก าลังกายชนิดต่าง ๆ  ทั้งในร่มและ
กลางแจ้ง ทั้งกีฬาไทยและสากล จึงท าให้มีผู้สมัครเข้าเรียนและอบรมเป็นจ านวนมาก สามารถน าความรู้ไปสอนวิชา
พลศึกษาในโรงเรียนได้ 

ในปี พ.ศ. ๒๔๔๘ โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ซึ่งมีหลักสูตรการเรียนการสอน ๒ ปี ก็มีการบรรจุวิชากายบริหาร
อยู่ในหลักสูตร เพ่ือให้ครูที่ส าเร็จจากโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์สามารถสอนวิชาพลศึกษาได้ด้วยแต่จ านวนครูพลศึกษา
ยังไม่เพียงพอ 

ปี พ.ศ. ๒๔๕๖ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ได้มีความเห็นว่าเพ่ือให้การฝึกหัดครูทางพลศึกษา มีความ
คล่องตัวยิ่งขึ้น จึงได้ปรับปรุงสโมสรกายบริหารขึ้นมาเป็น “ห้องพลศึกษากลาง” เพ่ือท าหน้าที่ผลิตครูไปจัดการเรียน
การสอนวิชาพลศึกษา โดยได้ใช้สถานที่อาคารของโรงเรียนมัธยมวัดราชบูรณะ (โรงเรียนสวนกุหลาบในปัจจุบัน)    
โดยจัดการเรียนการสอนในตอนเย็นและตอนค่ าเช่นเดิม 
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 วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๙ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ         
ให้ด ารงต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงธรรมการ ท่านได้ให้ความเห็นว่าพลศึกษามีบทบาทส าคัญวิชาหนึ่งที่จะช่วยพัฒนา
เยาวชนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพ่ือสนองเจตนารมณ์จึงได้มีประกาศยกระดับห้อง
พลศึกษากลางที่มีอยู่เดิม เป็น “โรงเรียนพลศึกษากลาง” เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๒ ผู้ที่สอบไล่ได้ตามหลักสูตรครูมัธยม    
พลศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตรครูมัธยมพลศึกษา (ป.ม.พ.) ผู้ส าเร็จหลักสูตรครูประถมพลศึกษาจะได้รับ
ประกาศนียบัตรครูประถมพลศึกษา (ป.ป.พ.) และผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรครูมูลพลศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร
ครูมูลพลศึกษา (ป.พ.) 

ปี พ.ศ. ๒๔๖๖ กระทรวงศึกษาธิการ (เดิมกระทรวงธรรมการ) ได้แก้ไขระเบียบการฝึกหัดครู โดยก าหนด 
ว่าชั้นครูมูลพลศึกษา ให้เรียกว่า “ผู้สอนพลศึกษาชั้นตรี” (พ.ต.) ครูประถมพลศึกษา ให้เรียกว่า “ผู้สอนพลศึกษา  
ชั้นโท” (พ.ท.) และครูมัธยมพลศึกษา ให้เรียกว่า “ผู้สอนพลศึกษาชั้นเอก” (พ.อ.) 

ปี พ.ศ. ๒๔๗4 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตย และมีการประกาศใช้แผนการ
ศึกษาชาติ ซึ่งได้ก าหนดความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาไว้ ๓ ส่วน คือ ๑) จริยศึกษา – อบรมให้มีศีลธรรม      
อันดีงาม ๒) พุทธิศึกษา-ปัญญาให้มีความรู้ ๓) พลศึกษา-ฝึกหัดให้เป็นผู้มีร่างกายบริบูรณ์ เพ่ือสนองเจตนารมณ์ของ
แผนการศึกษาชาติดังกล่าว จึงจัดตั้งกรมพลศึกษาขึ้นเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ โดยมีอ ามาตย์เอก พระยา
ประมวญวิชาพลู (วงษ์ บุญ-หลง) รักษาการในต าแหน่งอธิบดีในระยะเริ่มแรก และในวันที่  ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๗ 
จึงได้แต่งตั้งนาวาโทหลวงศุภชลาศัย ร.น. (บุง ศุภชลาศัย) มาด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นคนแรก และ    
ได้ย้ายโรงเรียนพลศึกษากลางมาลังกัดกรมพลศึกษา 

นาวาโทหลวงศุภชลาศัย ร.น. ได้ด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษา ตั้งแต่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๗ จนถึง 
๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๔ และได้ริเริ่มกิจการทางพลศึกษาของชาติไว้หลายประการทั้งที่เป็นเรื่องของการพลศึกษา 
การกีฬา และสุขาภิบาลโรงเรียน(ภายหลังสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) กิจการลูกเสือและยุวกาชาด เป็นต้น           
อันเป็นพ้ืนฐานของการจัดการศึกษาของชาติ อันเป็นที่มาของ “ห่วงไขว้สามห่วง” ประดิษฐานอยู่ใต้รูปพระพลบดี
ทรงช้างไอยราพรต (ช้างเอราวัณ เป็นช้าง เผือกมีสามเศียร) ซึ่งพระพลบดี เป็นค ามาจากภาษามคธ ค าว่า           
“พล” แปลว่า “ก าลัง” และค าว่า “บด”ี มาจากค าว่า “ปิต”ิ แปลว่า “ผู้ยิ่งใหญ่” ดังนั้น ค าว่า “พลบดี” แปลว่า “ผู้
เป็นใหญ่แห่งก าลัง” และองค์พระพลบดี หมายถึง เทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ แสดงถึงปัญญาอันแหลมคมในการเอาชนะ
อุปสรรค ขจัดปัญหา และความไม่ดี ประทับบนช้างเอราวัณ ซึ่งเป็นพาหนะประจ าของพระอินทร์ยืนอยู่เหนือ       
ก้อนเมฆ พระหัตถ์ขวาถือวชิราวุธ อาวุธประจ าองค์พระอินทร์แสดงถึงความเหนือสิ่งบกพร่องทั้งปวง ความรู้ในสัจ
ธรรม ความเป็นมงคลและศักดิ์สิทธิ์ พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ อาวุธของเทพผู้ทรงบุญญาธิการ “พระพลบดี”       
จึงเป็นตัวแทนของเจ้าแห่งพละก าลัง มีความสง่างามแสดงถึงความเข้มแข็ง ทรงพลังอ านาจ และความมีชัยชนะสืบไป 

วงกลมสามห่วงคล้องไขว้กันอยู่ อันเป็นความหมายขององค์ ๓ ของการศึกษา ซึ่งได้แก่ ห่วงสีขาวแทน     
จริยศึกษา ห่วงสีเหลืองแทนพุทธิศึกษา และห่วงสีเขียวแทนพลศึกษา และได้เลือกตราพระพลบดีเป็นตราประจ าของ
กรมพลศึกษาและโรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษา และใช้ตรานี้ติดต่อกันมาเป็นตราของวิทยาลัยพลศึกษา โรงเรียนฝึกหัด
ครูพลานามัย และเป็นตราของสถาบันการพลศึกษาจนถึงปัจจุบัน 

ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ นาวาโทหลวงศุภชลาศัย ได้ท าสัญญาเช่าที่ดินต าบลวังใหม่ อ าเภอ     
ปทุมวัน ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างสนามกีฬาแห่งชาติและอาคารพลศึกษากลาง เพ่ือใช้เป็นที่ท าการ
ของกรมพลศึกษาและโรงเรียนพลศึกษากลาง เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๐ ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างกรีฑา
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สถานแห่งชาติ การก่อสร้างได้เสร็จสิ้นในปี พ.ศ.๒๔๘๑ กรมพลศึกษาจึงได้ย้ายที่ท าการกรมจากกระทรวงธรรมการ 
มาท่ีท าการใหม่บริเวณกรีฑาสถานแห่งชาติ (สนามศุภชลาศัย) 

พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นปีที่การฝึกหัดครูพลศึกษาของไทยเริ่มเข้าสู่ยุคของการพัฒนาเพ่ือเข้าสู่ระบบใหม่เป็นครั้ง
แรก โดยโรงเรียนพลศึกษากลาง ที่มีแต่เดิมนั้นได้เปลี่ยนเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษา” จัดการเรียนการสอน 
แบบเต็มเวลา โดยรับนักเรียนชายที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (หลักสูตรที่ใช้สมัยนั้น) เป็นผู้รับทุนจากจังหวัดต่าง ๆ 
จังหวัดละ ๒ คน จาก ๗๐ จังหวัดทั่วประเทศ นักเรียนรุ่นแรกมีเพียง ๙๘ คน เป็นนักเรียนประจ าตลอดระยะเวลา 
เรียนตามหลักสูตร 5 ปี เมื่อเรียนจบหลักสูตรออกไปรับราชการตามจังหวัดต่าง ๆ ที่ตนเองรับทุนมา ได้มีการ
ปรับปรุง หลักสูตรและเพ่ิมวิชาเรียนใหม่ตามหลักสากล โดยมีข้อก าหนดและระเบียบตามหลักสูตรใหม่นี้ว่า 

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
ขึ้นมาเพ่ือรวบรวมการฝึกหัดครูในสังกัดต่าง ๆ มาไว้ด้วยกัน โรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษาจึงโอนไปสังกัดแผนกฝึกหัด
ครูพลานามยั กองโรงเรียนฝึกหัดครูส าหรับกรมพลศึกษานั้น เมื่อโรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษาได้ย้ายไปอยู่ภายใต้สังกัด
การดูแลของกรมฝึกหัดครูแล้ว ก็ได้ ,พิจารณาเห็นว่า กรมพลศึกษายังมีศักยภาพในแง่ของบุคลากร สถานที่ และ
อุปกรณ์เพียงพอที่จะด าเนินการผลิตครูพลศึกษาให้มีคุณภาพสนองต่อความต้องการของประเทศชาติ จึงได้พัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน โดยอาศัยหลักการอันเดียวกันกับหลักสูตรของโรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษาที่เคยมีอยู่เดิม 
แต่ได้ย่นระยะเวลาจัดการศึกษาจาก 5 ปี เหลือ ๔ ปี และรับนักเรียนที่ส าเร็จมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (หลักสูตรเดิมที่ใช้
ขณะนั้น) มาเรียนต่อเมื่อเรียนจบหลักสูตร ๔ ปี จะได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (พลศึกษา) หรือ ป.กศ.
สูง (พลศึกษา) ส าหรับผู้ที่ส าเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๘ สามารถเข้ามาเรียนต่อหลักสูตร ๒ ปี เมื่อส าเร็จจะได้รับวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (พลศึกษา) หรือ ป.กศ.สูง (พลศึกษา) เช่นเดียวกัน จากการพัฒนาหลักสูตรตาม
แนวที่กล่าวนี้ เมื่อได้น าเสนอกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งสถานศึกษาชื่อว่า “วิทยาลัยพลศึกษา” 
ตามหลักสูตรนี้ได้ และให้อยู่ภายใต้การดูแลและด าเนินการของกรมพลศึกษา เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๘   
โดยมีนายแพทย์บุญสม มาร์ติน ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการคนแรก 

ปี พ.ศ. ๒5๐๑ กรมการฝึกหัดครูได้พิจารณาเห็นว่าความต้องการของครูพลศึกษาเพ่ือไปจัดการเรียนการ
สอนในโรงเรียนได้มีมากขึ้น โดยเฉพาะโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและประกอบกับผู้ที่เรียนส าเร็จจากวิทยาลัย
พลศึกษาที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่นั้น ส่วนใหญ่แล้วมักสมัครใจสอนในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามากกว่า ดังนั้น        
เพ่ือเป็นการสนองความต้องการดังกล่าวนี้ให้เพียงพอ กรมการฝึกหัดครูจึงได้พัฒนาหลักสูตรฝึกหัดครูพลานามัย 
ขึ้นมาอีกหลักสูตรหนึ่ง โดยอาศัยแนวเดียวกันกับหลักสูตรของวิทยาลัยพลศึกษาที่มีอยู่แล้วนั้น เพ่ือรับนักเรียนที่
เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ตามหลักสูตรขณะนั้น) และใช้เวลาเรียนอีก ๒ ปี เมื่อเรียนส าเร็จตามหลักสูตรนี้จะ
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (พลานามัย) เมื่อหลักสูตรที่ร่างขึ้นมาใหม่นี้ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ
แล้ว กรมการฝึกหัดครูจึงได้ตั้งสถานศึกษาใหม่นี้ขึ้นมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ เรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัย” 
ขึ้นมา อีกแห่งหนึ่ง แม้ว่าโรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัยที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่นี้เป็นการจัดตั้งโดยกรมฝึกหัดครูก็ตาม        
แต่เนื่องจากกรมฝึกหัดครูยังไม่มีความพร้อมที่จะด าเนินการด้วยตนเองได้จึงได้ฝากให้อยู่ภายใต้การจัดและ         
การด าเนินการของกรมพลศึกษา 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัย และได้ขยายหลักสูตรของวิทยาลัยพลศึกษา
เป็นระดับปริญญาตรี โดยเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาลัยวิชาการศึกษากรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ แต่ยังคง



 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       ๒๖ 

 

ด าเนินการโดยกรมพลศึกษา และใช้ซื่อว่า “วิทยาลัยวิชาการศึกษาพลศึกษา” (วศ.พลศึกษา) ผลิตครูระดับ    
ปริญญาตรี วุฒิการศึกษาบัณฑิตศึกษา (กศ.บ. พลศึกษา) และในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้ยุติการด าเนินการวิทยาลัย       
พลศึกษาในส่วนกลาง และได้โอนวิทยาลัยวิชาการศึกษาพลศึกษาไปให้วิทยาลัยวิชาการศึกษาด าเนินการต่อไป 

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายขยายการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชา
การศึกษาชั้นสูง (พลศึกษา) ไปยังส่วนภูมิภาค กรมพลศึกษาจึงได้เปิดด าเนินการผลิตครูพลศึกษาในส่วนภูมิภาค   
โดยเริ่มเปิด“วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่” ขึ้นเป็นแห่งแรกตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปี 
พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้เปิด “วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดมหาสารคาม” เป็นแห่งที่สองและมีการเปิดเพ่ิมขึ้นในจังหวัดต่าง 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 “ส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ” ท าให้วิทยาลัยพลศึกษา ๑๗ แห่ง และโรงเรียนกีฬา    
๑๑ โรง ก็ย้ายมาสังกัดส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วย 

เมื่อกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายบรรจุข้าราชการครูจากผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี                
กรมพลศึกษาจึงหาแนวทางยกฐานะวิทยาลัยพลศึกษาให้สามารถเปิดท าการสอนในระดับปริญญาตรี โดยใน
ระยะแรกได้จัดท าโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกรมการฝึกหัดครู เป็นสถาบันสมทบของวิทยาลัยครู เพ่ือเปิด
สอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ในขณะเดียวกันก็มีแนวทางที่จะเปิดด าเนินการสอน
ระดับปริญญาตรีด้วยตนเอง จนได้มีการร่างพระราชบัญญัติเพ่ือยกฐานะวิทยาลัยพลศึกษาขึ้นเป็นสถาบันการศึกษา 
ระดับปริญญา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ และใช้ชื่อ “ร่างพระราชบัญญัติสถาบันกาญจนมงคล พ.ศ. ....”กรมพลศึกษา        
ได้เสนอ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันกาญจนมงคล พ.ศ. .... ตามล าดับ  

การด าเนินการเพ่ือยกฐานะดังกล่าว ได้ด าเนินเรื่อยมากระทั่งสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งร่างพระราชบัญญัติ
สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. .... ไปยังส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย 

๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ    
ลงพระปรมาภิไธยในร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. .... และออกประกาศในราชกิจจาบุเบกษา         
เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป 

ในปี พ.ศ. ๒๕49 สถาบันการพลศึกษา ได้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ 
และคณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือที่สามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาได้ 

จากการใช้พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ มาระยะหนึ่งแล้วนั้น ทางสภาสถาบันการ     
พลศึกษา ได้เล็งเห็นว่าในบางมาตรายังไม่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกีฬาของสถาบันการพลศึกษา    
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งในระดับนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา จึงได้ตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาด าเนินการแก้ไข 
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๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ลงพระปรมาภิไธยในร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และออกประกาศใน          
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เป็นต้นไป โดยมีสาระส าคัญ เช่น ให้สถาบันการพลศึกษาสามารถจัดการศึกษาในระดับปริญญาโทและ            
ปริญญาเอกได ้

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือให้การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสนองต่อยุทธศาสตร์ของสถาบันการพลศึกษา 
สนองต่อนโยบายและแนวทางการบริหารราชการสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ที่ได้ก าหนดเป็น
นโยบายเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการในปีแรก คือการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้นสถาบันการพลศึกษา 
จึงได้พัฒนาหลักสูตรเพ่ือจัดการศึกษาในระดับปริญญาโท 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 และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้ความส าคัญของการกีฬาที่มี     
ต่อการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรบุคคลของประเทศทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเสริมสร้างสุขภาพ     
ทางกายและจิตใจ การสร้างความภาคภูมิใจ การสร้างแรงบันดาลใจ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและความ
ต้องการที่จะผลักดันนโยบายตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้ขับเคลื่อนในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงมีนโยบาย
ให้ยกฐานะของสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ตามค าสั่ง ที่ 908/2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ต่อมาสถาบันการพลศึกษาแต่งตั้ง
คณะท างานเตรียมเปลี่ยนสถานะสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติตามค าสั่งที่ 10/2558    
ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558  

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่ งชาติ ในการประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559  

19 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้มีผลบังคับใช้               
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  

 

 
 



 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       ๒๘ 

 

 ข้อมูลพื นฐานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 บัญญัติให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษา 
ทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬา มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ท าการสอน วิจัย
และพัฒนา บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้
ด้ านการกีฬา  การพลศึกษา การสร้ า ง เสริมสุขภ าพ วิทยาศาสตร์การกีฬา  การบริหารจัดการกีฬา  
การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากร
ด้านการกีฬาของประเทศ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางที่จัดการศึกษาทั้งในระดับการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา มีพันธกิจเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป คือ จัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และพันธกิจที่แตกต่างจาก
มหาวิทยาลัยอ่ืน คือ ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 
มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรระดับกรมในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีส านักงานอธิการบดีท าหน้าที่เป็น
หน่วยประสานส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของวิทยาเขต 17 แห่ง และโรงเรียนกีฬา 13 โรง ส านักงาน
อธิการบดี ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ มาตรา 12 มหาวิทยาลัย
แบ่งการบริหารราชการเป็นสี่ภาค ดังนี้ 

(1) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคเหนือ 
(2) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(3) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคกลาง 
(4) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคใต้ 

ตราประจ ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

ตรามหาวิทยาลัย เป็นรูปพระพลบดีทรงช้างเอราวัณสามเศียรยืนอยู่เหนือก้อนเมฆ พระหัตถ์ขวาถือวชิรวุธ 
พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ มีรัศมีสีขาวโดยรอบพระเศียร ด้านหลังมีวงกลมสีเหลืองซึ่งทับบนแถบธงชาติไทยพลิ้ว 
ด้านข้างมีเครื่องหมายสามห่วง (เขียว ขาว เหลือง) ประดับด้านขวาและด้านซ้าย ด้านล่างพระพลบดีทรงช้างเอราวัณ
สามเศียร มีตัวเลขสีขาว “2562” หรือตัวเลขอารบิก “2019” บนพ้ืนสีเขียว วางบนพ้ืนสีน้ าเงินมีขอบนอกเป็น      
สีน้ าตาล ด้านล่างมีตัวอักษรไทยสีน้ าเงิน “มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ” หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ “THAILAND 
NATIONAL SPORTS UNIVERSITY” อยู่บนแถบโบว์โค้งสีเหลือง (สัดส่วนประมาณเท่ากันทั้งสูงและกว้าง)  

 

 



 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       ๒๙ 

 

ความหมายของตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
(1) พระพลบดี (พระอินทร์) หมายถึง ผู้เป็นใหญ่แห่งก าลัง ทรงช้างเอราวัณสามเศียร พระหัตถ์ขวาถือ

วชิราวุธ พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ 
(2) สีขาวรอบพระเศียร หมายถึง รัศมีแห่งพลังของพระอินทร์ 
(3) วงกลมสีเหลือง หมายถึง ความสว่างไสว และความเจริญรุ่งเรืองสืบไป 
(4) พ้ืนสีน้ าเงิน หมายถึง สีของแผ่นดิน เสมือนการเกิดข้ึนมาจากแผ่นดิน 
(5) ธงชาติไทย มีลักษณะพลิ้วเสมือนลมพัด หมายถึง ความร่มเย็นเป็นสุข มี 2 ด้าน เหมือนปีกนกอินทรีย์    

ที่กางออกแสดงถึงความยิ่งใหญ่ มีชีวิตชีวา ไม่หยุดนิ่ง 
(6) เครื่องหมายสามห่วง (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 

สีประจ ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

  

 

 

 

 

 

 

 

ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ : ต้นราชพฤกษ์ 

 

 

  

 

 

 

 

สีเขียว : พลศึกษา 

สีขาว : จริยศึกษา 

สีเหลือง : พุทธิศึกษา 



 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       ๓๐ 

 

1. การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั นพื นฐานในโรงเรียนกีฬา  
     ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาให้มีความรู้
ทางวิชาการควบคู่ไปกับการพัฒนาให้มีศักยภาพด้านกีฬามุ่งสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งระดับประถมศึกษา (ป.4 - ป.6) 
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี และระดับมัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) จัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนกีฬา จ านวน 1๓ โรง โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย
ข้อมูลพื้นฐาน ดังต่อไปนี้  

1.1 ชนิดกีฬาที่เปิดสอน  
 

ชื่อหน่วยงาน ชนิดกีฬาที่เปิดสอน 
1. โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น กรีฑา ฟุตบอล เซปักตะกร้อ เทนนิส แฮนด์บอล มวยไทยสมัครเล่น    

มวยสากลสมัครเล่น  
2. โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี กรีฑา ฟุตบอล เซปักตะกร้อ ยูโด ยกน้ าหนัก 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  
    นครศรีธรรมราช 

กรีฑา ฟุตบอล เซปักตะกร้อ มวยปล้ า มวยสากลสมัครเล่น มวยไทย
สมัครเล่น ยกน้ าหนัก คาราเต้โด 

7. โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ กรีฑา ยกน้ าหนัก ฟุตบอล ฟันดาบ เซปักตะกร้อ มวยสากลสมัครเล่น  
8. โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา กรีฑา ยิงธนู ฟุตบอล ฟุตซอล ยูโด ปันจักสีลัต เรือพาย มวยไทย

สมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น  
9. โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง กรีฑา ฟุตบอล เซปักตะกร้อ จักรยาน มวยไทยสมัครเล่น ยิงธนู 
10. โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ มวยปล้ า มวยสากลสมัครเล่น ยูโด เซปักตะกร้อ ฟุตบอล แฮนด์บอล  
11. โรงเรียนกีฬาจังหวัด  
      สุพรรณบุร ี

กรีฑา ว่ายน้ า ฟุตบอล วอลเลย์บอล มวยสากลสมัครเล่น จักรยาน      
เซปักตะกร้อ เทนนิส ยิงปืน ยกน้ าหนัก ยูโด มวยปล้ า คาราเต้โด วูซู     
เทควันโด ยิมนาสติกศิลป์ เบสบอล 

12. โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง กรีฑา ยกน้ าหนัก ฟุตซอล วอลเลย์บอล มวยสากลสมัครเล่น เรือพาย    
เทควันโด  

13. โรงเรียนกีฬาจังหวัด  
      อุบลราชธาน ี

กรีฑา จักรยาน คาราเต้โด เซปักตะกร้อ มวยสากลสมัครเล่น เรือพาย 
มวยปล้ า แฮนด์บอล  

                                                  ที่มา : กองส่งเสริมวิชาการโรงเรียนกีฬา ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2564 
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1.2 ข้อมูลนักเรียน 

 

ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
จ านวนนักเรียน (คน) 4,538 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) 598 
จ านวนนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (คน) 557 

           ที่มา : กองส่งเสริมวิชาการโรงเรียนกีฬา ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2564 
ด้านการกีฬา ปีงบประมาณ 2564 

จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ (คน) 1,016 
จ านวนนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ (คน) 499 
จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (คน) 3 
จ านวนนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ระดับนานาชาติ (คน) 

1 

                                                                               ที่มา : ส านักกีฬา ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2564 

1.3 แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 – 2565 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน จ านวนนักเรียน (คน) 
1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 384 
2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 378 
3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 350 
4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 377 
5 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 282 
6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 378 
7 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 384 
8 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 378 
9 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 384 

10 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 384 
11 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 650 
12 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 380 
13 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 380 

รวมทั้งสิ้น 5,210 
                                                   ที่มา : กองส่งเสริมวิชาการโรงเรียนกีฬา ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2564 
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2. การจัดการศึกษาและหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในวิทยาเขต 
     มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจัดการศึกษาในระดับปริญญา โดยหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 
17 วิทยาเขต ประกอบด้วย 3 คณะวิชา ดังนี้  
 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
1. สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ            
    การออกก าลังกาย (หลักสูตรปรับปรุง  
    พ.ศ. 2563) 
2. สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ    
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
3. สาขาวิทยาศาสตร์การฝึกสอนกีฬา   
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

- - 

คณะศิลปศาสตร์ 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
1.1 สาขาการบริหารจัดการกีฬา 
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
1.2 สาขาการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ      
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 

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) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(บธ.ม.) 
- สาขาการบริหารจัดการกีฬา   
  และนันทนาการ  
  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

- 
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คณะศึกษาศาสตร์ 

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 
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. สาขาพลศึกษาส าหรับบุคคลพิเศษ       
    (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

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

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

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

2.1 ข้อมูลนักศึกษาด้านการศึกษา  
 

ระดับปริญญาตรี 
จ านวนนักศึกษา 

ปีการศึกษา 2563 (คน) 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 (คน) 

 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 3,320 693 
 • คณะศิลปศาสตร์ 2,194 473 
 • คณะศึกษาศาสตร์ 8,003 1,441 
รวม 13,517 2,607 

ระดับปริญญาโท 
จ านวนนักศึกษา 

ปีการศึกษา 2563 (คน) 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 (คน) 

 • คณะศิลปศาสตร์ 23 3 
 • คณะศึกษาศาสตร์ 164 38 
รวม 197 41 

ระดับปริญญาเอก 
จ านวนนักศึกษา 

ปีการศึกษา 2563 (คน) 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 (คน) 

• คณะศึกษาศาสตร์ 10 - 
                                                          ที่มา : กองส่งเสริมวิชาการ ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2564 

 หมายเหตุ  1. จ านวนนักศึกษา หมายถึง จ านวนนักศึกษาทุกชั้นปีในปีการศึกษานั้น ๆ  
      2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา หมายถึง จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตร 
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2.2 ข้อมูลนักศึกษาด้านการกีฬา  
 

ด้านการกีฬา ปีงบประมาณ 2564 
จ านวนนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ (คน) 262 
จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ (คน) 174 
จ านวนนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (คน) 55 
จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (คน) 39 

                                                                               ที่มา : ส านักกีฬา ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2564 

2.3 แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 – 2565  

คณะวิชา ระดับปริญญาตรี จ านวนนักศึกษา (คน) 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
1. สาขาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 
2. สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ 
3. สาขาวิทยาศาสตร์การฝึกสอนกีฬา 

1,260 

คณะศิลปศาสตร ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
1. สาขาการบริหารจัดการกีฬา  
2. สาขาการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ           
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
1. สาขาสื่อสารการกีฬา  
2. สาขาการท่องเที่ยวและนนัทนาการ 

990 

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต (ศษ.บ.) 
1. สาขาพลศึกษา (4 ปี) 
2. สาขาสุขศึกษา (4 ป)ี 
3. สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (4 ป)ี 
4. สาขาพลศึกษาส าหรับบุคคลพิเศษ (4 ปี) 

1,980 

 คณะวิชา ระดับปริญญาโท  
คณะศิลปศาสตร ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ (บธ.ม.) 

  • สาขาการบริหารจัดการกีฬาและนนัทนาการ 
10 

คณะศึกษาศาสตร ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
  • สาขาวชิาพลศึกษา  

60 

คณะวิชา ระดับปริญญาเอก  
คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 

  • สาขาพลศึกษาและการกีฬา 
10 

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

ประเภทบุคลากร ปีงบประมาณ 2564 (คน) 
บุคลากรสายสนับสนุน 129 
บุคลากรสายผู้สอน (ครู และคณาจารย์) 747 
ลูกจ้างประจ า 79 
พนักงานราชการ 62 

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

4. ข้อมูลคณาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการและที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

คณะ คณาจารย์ 
คณาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ คณาจารย์       

ท่ีมีคุณวุฒิ 
ปริญญาเอก อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

และสุขภาพ 

163 106 55 2 - 49 

คณะศิลปศาสตร์ 191 118 73 - - 37 

คณะศึกษาศาสตร ์ 201 120 78 3 - 70 

รวม 555 343 223 6 - 156 

                                            ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาบุคลากร ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2564 
 

5. ข้อมูลงบประมาณ 
                             (หน่วยล้านบาท) 

ปีงบประมาณ งบบุคลากร งบด าเนนิงาน งบลงทุน งบเงิน
อุดหนุน 

งบรายจา่ยอื่น 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 
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6. ข้อมูลด้านการบริการวิชาการ  
 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ     
การให้บริการทางวิชาการ อาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจจะคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมโดยให้บริการ
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณสุข ชุมชนและสังคมโดยกว้าง รูปแบบการ
ให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเป็นแหล่ง
อ้างอิงทางวิชาการ การให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมสัมมนาหรือเพ่ือชี้แนะสังคม การให้บริการวิชาการ 
นอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ของอาจารย์ อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านจัดการเรียน
การสอน พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษา
และเป็นการสร้างรายได้ของมหาวิทยาลัยจากการให้บริการทางวิชาการ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้   
(ร่าง) ประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในการให้บริการของวิทยาเขต 17 แห่ง ในการบริการด้านวิชาการ    
วิชาชีพการสอน การวิจัยและพัฒนา การบริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม           
การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา  การประกอบธุรกิจและ
อุตสาหกรรมการกีฬา และการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ ดังนี้  
 

วิทยาเขต เขตพื นที่บริการที่รับผิดชอบ 
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และล าพูน 
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พิจิตร และเลย 
ล าปาง จังหวัดล าปาง น่าน พะเยา และแพร่ 
สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ก าแพงเพชร ตาก พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ 
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา และบุรีรัมย์  
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร และร้อยเอ็ด  
ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร สุรินทร์ อุบลราชธานี และอ านาจเจริญ 
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวล าภู และสกลนคร 
กรุงเทพ จังหวัดปทุมธานี กรุงเทพมหานคร นครนายก นนทบุรี ปราจีนบุรี และสระแก้ว 
ชลบุร ี จังหวัดชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด และระยอง  
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นครปฐม เพชรบุรี สมุทรปราการ และสมุทรสงคราม 
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ชัยนาท ราชบุรี และอุทัยธานี  
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี 
กระบี่ จังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต 
ชุมพร จังหวัดชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง และสุราษฎร์ธานี 
ตรัง จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง และสตูล  
ยะลา จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสงขลา 

                                ทีม่า : กองกิจการนักเรียน นักศึกษา และกิจการพิเศษข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2563 

 



 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       ๓๗ 

 

 นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕62 มาตรา 8 “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษา
ทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬา มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ     ท าการสอน 
วิจัยและพัฒนา บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างองค์
ความรู้ด้านการกีฬา การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบ
ธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา
ของประเทศ” และด าเนินการโดยยึดหลักตามมาตรา 9  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕62 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬา สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 จึงก าหนดนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ดังนี้  

1. ด้านการจัดการศึกษา 
    ให้มีระบบการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน นักศึกษา ที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา

ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา เพ่ือมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพครอบคลุมทุกศาสตร์การกีฬา 
โดยในระดับปริญญาตรีให้มุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้าน
วิชาชีพตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ หรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชา
นั้นผ่านการเรียนรู้จริงในสถานประกอบการ รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา   
ให้มีความต่อเนื่องในศาสตร์การกีฬา 

 ๒. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม   
        ให้มีการด าเนินงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรด้านการวิจัย
และนวัตกรรมให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการกีฬา การพลศึกษา การสร้างเสริมสุข ภาพ 
วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงาน
ภายนอก โดยสามารถน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นสู่การน าไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนให้มีการยกย่อง        
เชิดชูเกียรติเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจกับบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่น 

๓. ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม  
    ให้มีการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั่วภูมิภาคของประเทศ 

ส าหรับนักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน และประชาชน เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ                
การออกก าลังกาย การเล่นกีฬา น าไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี โดยมุ่งเน้นการให้บริการวิชาการ ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบ    
ที่หนึ่ง การให้บริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของคณะ โดยมอบหมายให้ทุกคณะด าเนินงานภายใต้ศาสตร์การ
กีฬารวมทั้งด้านจิตอาสาและพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย คณะศึกษาศาสตร์ ให้บริการด้านการฝึกสอนทักษะกีฬา      
การตัดสินกีฬา และการเป็นผู้น าการออกก าลังกาย คณะศิลปศาสตร์ ให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการ
แข่งขันกีฬา การสื่อสารการกีฬา และการท่องเที่ยวและนันทนาการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางกาย การให้ค าแนะน าการ            
ออกก าลังกายและการดูแลสุขภาพ รูปแบบที่สอง การให้บริการอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ทางการกีฬา         



 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       ๓๘ 

 

โดยมุ่งเน้นส าหรับการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬา และกิจกรรมทางการกีฬาต่าง ๆ รวมทั้ง
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ในการพัฒนาชุมชนเป้าหมายให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 

๔. ด้านการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
              ให้มีการด าเนินงานด้านการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย       
ด้วยวิธีการการฟ้ืนฟู การอนุรักษ์ การวิจัย และน าไปสู่การเผยแพร่ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติ                   
โดยสร้างจิตส านึกให้กับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้  ความเข้าใจ       
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความรัก ความหวงแหนและความภาคภูมิใจในความ     
เป็นไทย น าไปสู่การต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางวัฒนธรรมของการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทยที่สามารถ   
บูรณาการกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม น าไปสู่การสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ   

๕. ด้านการกีฬา   
    ให้มีการผลิตนักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของ

แต่ละบุคคล มีการน าหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ให้สามารถสร้างผลงาน
ด้านการกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา ในการเป็น       
ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญสู่ระดับนานาชาติ มุ่งเน้นก าร
พัฒนากีฬามวยไทยซึ่งเป็นกีฬาประจ าชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้ไปสู่สากล ตลอดจนการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางการกีฬากับองค์กรทางการกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาการกีฬา     
ของประเทศ 

6. ด้านการบริหารจัดการ 
    ให้มีการบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านศาสตร์การกีฬาที่มีคุณภาพ โดยยึดหลัก    

ธรรมาภิบาล น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้ครอบคลุมทุกด้าน     
และน าระบบประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
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 ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ 
จ านวน 29 กลยุทธ์ จ านวนตวัชี้วัดทั้งสิ้น 44 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด จ านวน 27 ตัวชีว้ัด               
คิดเป็นร้อยละ 61.36 ไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดจ านวน 17 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 38.63 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพและลักษณะอันพึงประสงค์  

จ านวนตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจ านวน 5 ตัวชี้วดั   
เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬามีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

จ านวนตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจ านวน 7 ตัวชี้วดั   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม  

จ านวนตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจ านวน 1 ตัวชี้วดั  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม  

จ านวนตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจ านวน 2 ตัวชี้วดั  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย  

จ านวนตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจ านวน 2 ตัวชี้วดั  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล  

จ านวนตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจ านวน 4 ตัวชี้วดั  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ  

จ านวนตัวชี้วัด 9 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจ านวน 6 ตัวชี้วดั   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ (พ.ศ.    2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย จ านวน 6 ประเด็นการ
พัฒนา จ านวน 25 กลยุทธ์ จ านวนตัวชี้วัดทั้งสิ้น 39 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด จ านวน 18 ตัวชี้วัด      
(คิดเป็นร้อยละ 46.15) ไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด จ านวน 21 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 53.84) ดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพและลักษณะอันพึงประสงค์  

จ านวน 3 กลยุทธ์ 5 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจ านวน 2 ตัวชี้วัด   
เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬามีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

จ านวน 5 กลยุทธ์ ตัวชีว้ัด 8 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย จ านวน 4 ตัวชี้วัด   
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม  

จ านวน 3 กลยุทธ์ 4 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจ านวน 1 ตัวชี้วัด 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม  

จ านวน 3 กลยุทธ์ 5 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจ านวน 2 ตัวชี้วัด  
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

จ านวน 3 กลยุทธ์ 5 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย จ านวน 3 ตัวชี้วัด 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล  
เป้าประสงค์ที่ 1 นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ  
จ านวน 1 กลยุทธ์ 4 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจ านวน 2 ตัวชี้วัด 
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เป้าประสงค์ที่ 2 บุคลากรด้านการกีฬามีความรู้ความเชี่ยวชาญสู่ระดับนานาชาติ  

จ านวน 2 กลยุทธ์ 1 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจ านวน 1 ตัวชี้วัด 
ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ  

จ านวน 5 กลยุทธ์ 7 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจ านวน 3 ตัวชี้วัด 

 ทั้งนี้ ส าหรับตัวชี้วัดที่ไม่สามารถบรรลุผลได้นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ      
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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ส่วนที่ ๒ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  

(SWOT Analysis) 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ท าให้สามารถเข้าใจ
บริบทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก ( internal and external factors) ถือเป็น
องค์ประกอบส าคัญของความส าเร็จ ซึ่งผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
จะน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนพัฒนาและแนวทางด าเนินการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ     
 กรอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม บริบท และศักยภาพของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็น  
การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมรอบด้านทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ซึ่ง ได้แก่ 
 1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (สามารถก ากับได้-ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม) ประกอบด้วย 
  1.1 ปัจจัยที่เป็นบวกซ่ึงเป็นจุดเด่น จุดแข็ง (Strengths) หรือสิ่งที่ส่งเสริมความส าเร็จ 
  1.2 ปัจจัยที่เป็นลบซึ่งเป็นจุดด้อย ความไม่พร้อม หรือจุดอ่อน (Weakness) 
 โดยอาศัยเครื่องมือการประเมินของ McKinney เพ่ือน าไปวิเคราะห์ SWOT ในแต่ละด้านของมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ในปัจจัยทั้ง 7 ประการ (McKinney 7-S Framework) ประกอบด้วย  
   1) โครงสร้าง (Structure) 
   2) กลยุทธ์ (Strategy)  
   3) ระบบ (System) (บริหารจัดการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
   4) รูปแบบการท างาน (Style)  
   5) บุคลากร (Staff)  
   6) ทักษะในการท างาน (Skill)  
   7) ค่านิยมร่วม (Share values) 

 2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (ไม่สามารถก ากับได้ - เตรียมตัวรับมือ) ประกอบด้วย 
  2.1 ปัจจัยภายนอกที่เป็นบวก หรือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ก่อให้ เกิด
สถานการณ์ท่ีเป็นโอกาส (Opportunities)  
   2.2 ปัจจัยภายนอกที่ เป็นลบ ก่อให้เกิดสถานการณ์ที่ เป็น อุปสรรค และภาวะคุกคามต่อ 
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  

 การจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นการพัฒนาปรับปรุงสถาบันการพลศึกษาเดิม ที่มีการจัด
การศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษาขึ้นเป็นสถาบันการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง     
ด้านการกีฬา ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยมุ่งเน้นการกระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาค       
ทางการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการ
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มุ่งจะให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเพ่ือเป็นสถาบันอุดมศึกษาในการ     
ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านพลศึกษา กีฬา และนักกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศให้ดีขึ้น      
มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เน้นการพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบุคลากรในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
การกีฬาโดยเฉพาะ โดยมีเป้าหมายในการจัดการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนา
ประเทศสู่ความยั่งยืน กล่าวคือ มุ่งตอบสนองต่อการพัฒนากีฬาในทุกมิติเพ่ือความเป็นเลิศและอาชีพ ซึ่งต้องการ   
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างเข้มข้น กีฬาเพ่ือสังคม ซึ่งต้องการองค์ความรู้เชิงสุขภาพและบริบท      
ทางสังคมเป็นพ้ืนฐานในการสนับสนุนการด าเนินงาน และอุตสาหกรรมกีฬาที่มีบทบาทต่อการพัฒนาสังคม         
และเศรษฐกิจของประเทศส่งผลให้ขีดความสามารถของประเทศในด้านต่าง ๆ โดยที่รัฐให้ความส าคัญกับการใช้กีฬา    
เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพของพลเมือง และก าหนดให้เป็นประเด็นปฏิรูปประเทศด้านการกีฬา จึงมีความ
จ าเป็นต้องยกฐานะสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพ่ือจัดการศึกษาและการวิจัย           
ด้านการกีฬา การพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรม      
การกีฬา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนากีฬาภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและ     
ระดับนานาชาติ เพ่ือประโยชน์ในการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ  

เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 
22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป สถาบันการพลศึกษา
จึงยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบการศึกษาด้านการกีฬา          
เป็นภารกิจส าคัญ ดังนั้น เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งและโดดเด่น และรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง    
ที่จะเกิดในอนาคต จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค านึงถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบและ         
เป็นตัวแปรส าคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้   

•  ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
 ๑. ด้านโครงสร้าง (Structure) ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างด าเนินการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 
ให้สอดคล้องกับกฎหมายและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน โดยจัดโครงสร้างองค์กรแบ่งการบริหาร
ราชการเป็นสี่ภาค ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคเหนือ 2) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคกลาง 4) มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติประจ าภาคใต้ เพ่ือจัดการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬาซึ่งต้องอาศัยโครงสร้างการบริหารงานในรูปแบบใหม่  
ที่มีความคล่องตัวและเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การท างานอย่างสร้างสรรค์ 

 2. ด้านกลยุทธ์ (Strategy) มหาวิทยาลัยต้องสร้างความร่วมมือทางการศึกษา วิจัยและนวัตกรรมด้าน 
การกีฬากับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในการสร้างผลงานวิจัย     
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาบุคลากรการกีฬาอันจะส่งผล  
ต่อความสามารถของนักเรียนและนักศึกษา และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่ างเป็นรูปธรรม ตลอดจน
ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬาไปใช้ในการพัฒนาความสามารถ  
ของนักกีฬาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ ปลายทางคือการตอบสนองตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ 
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 3. ด้านระบบ (System) มหาวิทยาลัยต้องร่วมมือปรับเปลี่ยนระบบด้านการบริหารจัดการอย่างเข้มแข็ง 
โดยปรับระบบกลไกการบริหารจัดการที่เน้นการปรับโครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหารจัดการ การพัฒนา
ผู้บริหารทุกระดับและการเตรียมพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การก าหนดนโยบาย  
ระบบการส่งเสริมสนับสนุนการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ระบบการก ากับติดตามการท างานตามนโยบาย             
ในทุกพันธกิจ รวมทั้งการสร้างความตระหนักและแนวคิดในการท างานเป็นทีมแบบมีเป้าหมายร่วมกันเพ่ือขับเคลื่อน 
การด าเนินงานให้บรรลุสู่ความส าเร็จและเอ้ือต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 4. ด้านรูปแบบการท างาน (Style) มหาวิทยาลัยต้องเป็นที่พ่ึงของสังคมด้านศาสตร์การกีฬา โดยบริการ
วิชาการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมเพ่ือเพ่ิมโอกาสและเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนได้ออกก าลังกายในรูปแบบ   
ต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ต้องมีการวางแนวทางในการพัฒนาระบบและกลไกในการให้บริ การทางวิชาการ     
อาคารสถานที่  และวัสดุ อุปกรณ์ทั้ งในและนอกสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ งนี้ต้องควบคุมดูแลรักษา                 
ให้มีความพร้อมต่อจัดการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสามารถรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับท้องถิ่น 
ภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติ 

 5. ด้านบุคลากร (Staff) บุคลากรเป็นกลไกส าคัญต่อความส าเร็จของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัย 
มีจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอ เนื่องจากการอัตราก าลังส่วนใหญ่เป็นวัยเกษียณอายุ มหาวิทยาลัยต้องมีการวางระบบ
บริหารจัดการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดท ากรอบอัตราก าลังและแผนพัฒนาบุคลากรให้รองรับ
ภารกิจและบริบทใหม่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งก าหนดแนวทางและมาตรการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เช่น การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสร้างผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือ 
การพัฒนากีฬา การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับครู อาจารย์เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิในสาขาที่ขาดแคลน การส่งเสริมให้ครู 
อาจารย์ได้รับการพัฒนามีวิทยฐานะและต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ 

 6. ด้านทักษะในการท างาน (Skill) มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง โดยงานวิชาการ 
และการจัดการศึกษา มีความส าคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์และตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ การสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา และการ
สร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจนเป็นฐานส าคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาที่มีบทบาทต่อการพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้มหาวิทยาลัยบรรลุ
เจตนารมณ์ได้นั้น จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องให้มีความโดดเด่น ครอบคลุมทุกศาสตร์
ด้านการกีฬา และสามารถรองรับอุตสาหกรรมการกีฬาด้วย  

7. ด้านค่านิยมร่วม (Share values) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีค่านิยมร่วม คือ SPORTS-U      
ที่มาจากความเชื่อบนพ้ืนฐานความคิดเห็นร่วมกันซึ่งได้รับการยอมรับและรวมความเป็นหนึ่งเดียวของบุคลากรใน
สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งย่อมาจาก 
  Spirit  หมายถึง  มีน้ าใจนักกีฬา 

 Professional   หมายถึง  มีความเป็นมืออาชีพ 
 Opportunity หมายถึง  มีการให้โอกาส 
 Responsibility  หมายถึง  มีความรับผิดชอบ 
 Teamwork  หมายถึง  มีการท างานเป็นทีม 
 Smart  หมายถึง  มีบุคลิกภาพดี 
 Universality  หมายถึง  มีความเป็นสากล 
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• ปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
1. ด้านการเมือง (Politics) รัฐบาลให้ความส าคัญกับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยก าหนด

กรอบและแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องด าเนินการเพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะเดียวกันประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองและให้ความส าคัญกับ       
ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งเกิดความขัดแย้งทางการเมือง ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงอยู่และ
ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศการด ารงชีวิตของประชาชน และความเชื่อมั่นของนานาประเทศ รวมทั้ง ความ         
ไม่สอดคล้องของเป้าหมายการจัดการศึกษากับเป้าหมายทางการเมือง  

 2. ด้านเศรษฐกิจ (Economic) แนวโน้มเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะหดตัวลงอย่างรุนแรงที่สุด นับแต่มี
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่าง
กว้างขวางและรุนแรง จนก่อให้เกิดความปกติรูปแบบใหม่ (New Normal) เช่น การด าเนินชีวิต ธุรกิจ สาธารณสุข 
การศึกษา เป็นต้น โดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจ
ไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 พบว่า มีการปรับตัวลดลงร้อยละ 12.2 อันส่งผลให้แนวโน้มเศรษฐกิจไทยตลอดทั้งปี 
2563 ปรับตัวลดลงในช่วงร้อยละ (- 7.8) – (- 7.3) เนื่องจากการปรับตัวลดลงมากของรายได้จากนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ ภาวะเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก ผลกระทบจาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019      
(COVID-19) ในประเทศ และปัญหาภัยแล้ง โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะปรับตัวลดลงร้อยละ 10.0        
การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมปรับตัวลดลงร้อยละ 3.1 และร้อยละ 5.8 ตามล าดับ เมื่อวิเคราะห์
ผลกระทบในรายสาขา พบว่า ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการหลายสาขาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะภาคบริการสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 
หดตัวถึงร้อยละ 50.2 ขณะที่ภาคการเกษตรปรับตัวลดลงร้อยละ 3.2 จากปัญหาภัยแล้ง    

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจปัจจัยทางเศรษฐกิจมีผลต่อตลาดแรงงานและตลาดการศึกษา เนื่องจากการก าหนด
ลักษณะของแรงงานที่ต้องการ อาทิ เศรษฐกิจใหม่จะแข่งขันกันด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งต้องอาศัยการวิจัย  
และพัฒนา ดังนั้น การศึกษาต้องพัฒนาคนให้มีทักษะการท าวิจัย ให้สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีคุณค่าต่อระบบ
เศรษฐกิจ การเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนเกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าและเงินลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น 
ประเทศต่าง ๆ ไม่เพียงแต่ต้องลดการกีดกันการแข่งขันเท่านั้น ยังต้องแข่งขันกันด้วยสินค้าที่มีคุณภาพซึ่งต้องอาศัย
แรงงานที่มีฝีมือมีทักษะความสามารถที่หลากหลาย เช่น ความรู้ด้านเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ การบริหาร  
ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารการศึกษาท่ีจะพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 

3. ด้านสังคม (Social) ผลกระทบจาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทั้ง             
ประเทศและทั่วโลกประกอบกับการหดตัวลงของเศรษฐกิจ จะน าไปสู่ปัญหาสภาพคล่องทางธุรกิจและความเสี่ยงต่อ
การปิดกิจการในภาคบริการ การท่องเที่ยว และกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีความเปราะบาง
และมีขีดความสามารถในการรองรับความเสี่ยงได้น้อยกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ 2-3 เท่า ส่งผลกระทบถึงปัญหา        
การว่างงาน การสูญเสียรายได้ ความยากจนและความเหลื่อมล้ าทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น รวมถึงความไม่เพียงพอ
ของหลักประกันทางสังคม ตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคจะเป็นประเด็นที่ส่งผลกดดันให้
เศรษฐกจิและสังคมของประเทศอยู่ในภาวะตกต่ าอย่างรุนแรง   
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4. ด้านเทคโนโลยี (Technology) ปัจจัยด้านเทคโนโลยีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีผลต่อการก าหนด
คุณสมบัติและคุณภาพของแรงงานในอนาคต เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการขนส่ง เทคโนโลยีการผลิต  
นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ มีความก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้มีประโยชน์ใน 
การเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงต้องมีการเพ่ิมเติมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ 
ๆ ในหลักสูตรการเรียนการสอน และปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  ต้องอาศัยเทคโนโลยี 
และการสืบค้นด้วยตนเองมากกว่าใช้ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้มาเป็นผู้ก ากับดูแล
และให้ค าปรึกษาการสืบค้น ข้อมูลการใช้ข้อมูลที่เหมาะสม การเรียนรู้จะอาศัยการศึกษาเรียนรู้จากสภาพจริงของ
สังคมและสิ่งแวดล้อม มากกว่าการเรียนรู้ในชั้นเรียน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีข่าวสารทาง
อิเล็กทรอนิคส์ นวัตกรรม สังคมจะปรับตัวตามเทคโนโลยีและนวัตกรรม การศึกษาในอนาคตจึงต้องปรับตัวตามเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 

 5. ด้านกฎหมาย (Legal) การศึกษาไทยในปัจจุบันมีการจัดการศึกษาตามบริบทของการจัดการศึกษา      
อันเป็นไปตามแผนการศึกษาของชาติ คือ พัฒนาคน พัฒนาครูอาจารย์ พัฒนาสังคม ในหลากหลายรูปแบบที่เน้น
การมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐและเอกชน เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นด้านอาชีวศึกษามากขึ้น มุ่งเน้นให้มีการจัด
การศึกษาขั้น พ้ืนฐานและระดับปริญญาตรี เ พ่ือเน้ นการมี งานท า  ซึ่ งส่ งผลให้จัดระบบบริหารจัดการ
กระทรวงศึกษาธิการรูปแบบใหม่ โดยบูรณาการองค์กรหลักของกระทรวง มีการกระจายอ านาจไปสู่ส่วนภูมิภาค  
คือ ศึกษาธิการภาค ซึ่งในแต่ละภาคจะประกอบไปด้วยกลุ่มจังหวัด ในแต่ละจังหวัดมีศึกษาธิการจังหวัดเป็นฝ่าย
ก ากับดูแลหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด เขตพ้ืนที่และสถานศึกษา ซึ่งเป็นการกระจายอ านาจโดยให้มีการก ากับ
ควบคุมดูแลกันอย่างเป็นระบบมากข้ึน โดยปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการศึกษาของประเทศแท้จริงแล้วไม่ได้
มีเพียงเรื่องของกระบวนการสอน ครูผู้สอน หรือนักเรียนเท่านั้น แต่รวมไปถึงปัจจั ยภายนอกที่ส าคัญและมีผลต่อ
แนวโน้มของการศึกษาไทยในอนาคต  

การปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาเคลื่อนไปอย่างยากล าบาก เนื่องด้วยระบบราชการเป็นอุปสรรคซึ่งเกิดจาก
ความล่าช้าในการประสานงาน เนื่องจากการท างานตามระบบราชการไทยมักท างานแบบต่างคนต่างท าไม่ไปใน       
ทิศเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีลักษณะของการรวมศูนย์ที่ส่วนกลางมากเกินไป การท างานแบบราชการที่ยึดกฎระเบียบ
ตายตัว ขาดความยืดหยุ่น และเอ้ือต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา และครูบางส่วนที่ไม่ยอมปรับตัว 

6. สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม และ
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลายมากขึ้น กระแสนิยมวัฒนธรรมต่างชาติมากกว่าวิถีชีวิตความเป็นไทย    
เป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผ่านกระแสโลกาภิวัตน์และโลกไซเบอร์ ท าให้การถ่ายทอดและ
ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่คนรุ่นใหม่ถูกละเลยไป ระบบคุณค่าของสังคมไทยในเรื่อง            
จิตสาธารณะ ความเอ้ืออาทร และความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเริ่มเสื่อมถอยลง น าไปสู่ค่านิยมและพฤติกรรมที่เน้น
วัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้ความมีคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมลดลง  

 7 . ด้านการพัฒนากีฬา (Sports Development) คือ การมุ่งเน้นการให้ความรู้และการสร้างความ
ตระหนักให้ประชาชน เพ่ือสร้างวิถีชีวิตใหม่ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต โดยมีอิสระในการประกอบกิจกรรมการ     
ออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ ได้ตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล ซึ่งจะส่งผลต่อการด าเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและพัฒนาสุขภาวะให้แก่ตนเองและครอบครัว ทั้งยังสามารถขยายผลไปสู่ชุมชน สังคม  

และระดับประเทศ โดยในการพัฒนาต้องให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการออกก าลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการ  

จนสร้างเป็นวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน รวมถึงควรด าเนินการปฏิรูปการท างานของหน่วยงานสร้างเสริมสุขภาพของ
ประชาชนให้สามารถจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน ซึ่งถือเป็น
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ตัวแปรส าคัญที่สะท้อนสุขภาพของบุคคลนั้น ๆ  นอกจากนี้ มิติการกีฬาที่ส าคัญเกี่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนา
นักกีฬาเพ่ือให้มีการใช้ศักยภาพ ได้อย่างสูงสุดตามความสามารถเฉพาะด้านที่มีในแต่ละบุคคล  ซึ่งความส าเร็จของ
นักกีฬาไทยจะต้องเกิดจากกระบวนการค้นหา สร้าง เลือกสรร พัฒนา และเปิดโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันอย่าง       
เป็นระบบ มีมาตรฐาน และ มีความเที่ยงธรรม ซึ่งจะช่วยให้เกิดการคัดเลือกนักกีฬาที่มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม       
และสามารถสร้างสรรค์ผลงาน ให้เป็นที่ประจักษ์ มีสถิติที่โดดเด่น ทั้งยังสร้างโอกาสให้นักกีฬาสามารถพัฒนาตนไปสู่
ความเป็นนักกีฬาอาชีพ มีความมั่นคงในชีวิต สร้างเกียรติภูมิให้แก่ประเทศต่อไป และเป็นตัวอย่างให้ประชาชาชน
ออกก าลังกายเพ่ิมข้ึน  

ด้านการพัฒนากีฬา นอกจากผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) การด าเนินการทางการกีฬายังพบสภาพปัญหาในเรื่องของกีฬาแต่ละประเภท กล่าวคือ  

๑) กีฬาขั้นพ้ืนฐาน ประสบปัญหาในเรื่อง (๑) การพัฒนาในเรื่องของแนวทางการวางพ้ืนฐานการเล่นกีฬา
ให้กับเด็กและเยาวชนทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน (๒) ปัญหาความไม่เพียงพอของบุคลากรทาง
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและกีฬาและครูพลศึกษา (๓) ความไม่เพียงพอของปัจจัยพ้ืนฐานด้านการกีฬา            
ในสถานศึกษาและชุมชน และ (๔) การบริหารจัดการพลศึกษาและกีฬาในโรงเรียน รวมทั้ง หลักสูตรการเรียนการ
สอนพลศึกษาและการกีฬา การสอนวิทยาศาสตร์การกีฬา ในสถานศึกษายังไม่มีความเหมาะสมและเพียงพอ  

๒) กีฬาเพ่ือมวลชน ประชาชนในประเทศหลายพ้ืนที่ขาดโอกาสการเข้าถึงกิจกรรมการออกก าลังกาย     
หรือการเล่นกีฬา เนื่องจากชุมชนขาดสถานที่ออกก าลังกาย ขาดโครงสร้างพ้ืนฐานทางการกีฬาเพ่ือการ              
ออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ ขาดบุคลากรทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและกีฬา พลศึกษาและการกีฬา  
ในการเป็นผู้น าและแนะน าการออกก าลังกาย ความไม่ต่อเนื่องของการด าเนินกิจกรรมการออกก าลังกาย             
การเล่นกีฬา นันทนาการ และการแข่งขันกีฬา ขาดโครงข่ายเชื่อมโยงการเล่นกีฬาและออกก าลังกายในท้องถิ่น       
จึงไม่สามารถพัฒนาสุขภาวะของประชาชนให้บรรลุผล 

๓) กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศต่อยอดสู่กีฬาอาชีพ ปัจจุบันได้มุ่งเน้นและหวังผลเพียงการแข่งขัน  มหกรรม    
กีฬาใหญ่ คือ การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ และการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ เป็นหลักแต่ให้ความส าคัญต่อการ
แข่งขันระดับรองลงมาน้อย ทั้งยังขาดแนวทางการพัฒนากีฬาที่ชัดเจนและต่อเนื่องในการบริหารจัดการที่ทันสมัย 
โดยเฉพาะในเรื่องของการเฟ้นหา การสร้าง การพัฒนานักกีฬา และการส่งร่วมการแข่งขัน ทั้งยังขาดการดูแล
สวัสดิการของนักกีฬาตั้งแต่ก่อนการแข่งขัน ระหว่างการแข่งขัน และภายหลังการแข่งขัน 

การพัฒนาการกีฬาในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) การพัฒนาเพ่ือการรวมตัวกันของกลุ่ม
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เกิดขึ้นภายใต้กฎบัตรอาเซียน ที่มีความมุ่งหวังให้เกิดความเป็นเอกภาพ        
“หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม” ดังนั้น จ าเป็นต้องพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในทุกมิติ 
ซึ่งการรวมตัวของประชาคมอาเซียนนับเป็นความท้าทายและโอกาสใหม่ของประเทศไทย เนื่องจาก จะส่งผลต่อการ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีภาคสินค้าและบริการ รวมทั้งภาคแรงงานภายในภูมิภาคจึงท าให้ประเทศไทยต้องเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และเร่งพัฒนาศักยภาพของประชาชนภายในประเทศเพ่ือให้มีความ
เข้มแข็งและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากการรวมกลุ่ม ในขณะที่การพัฒนาการกีฬาเป็นการด าเนินการ
ภายใต้เสาหลักที่เรียกว่า “ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” ที่มีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง สังคมที่เอ้ืออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนา   
ในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้ง ส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียน การพัฒนาการกีฬามีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในด้าน
การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเข้าถึงการดูแลสุขภาพและส่งเสริมการด ารงชีวิตที่มีสุขภาพ การส่งเสริม
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และคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการส าหรับสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุและคนพิการ และการมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนเพ่ือ
สร้างอัตลักษณ์ในเชิงการกีฬา รวมถึง การใช้กีฬาเป็นกลไกในการลดช่องว่างทางการพัฒนา ด้วยการสร้างและพัฒนา
ความร่วมมือทางด้านกีฬาในทุกมิติ 

ดังนั้น การกีฬาเป็นกลไกที่มีบทบาทส าคัญในการสร้างความมั่นคงให้ภูมิภาคอาเซียน ในฐานะเป็นตัวกลาง  
ที่ดีในการลดความเหลื่อมล้ า การสร้างสันติภาพและความสมานสามัคคี ควบคู่ไปกับการใช้การกีฬาและอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องกับการกีฬาเพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอาเซียนจากรายได้จากการกีฬาและ
อุตสาหกรรมที่เชื่อมโยง อาทิ รายได้จากการชมการแข่งขันกีฬา รายได้จากการประกอบธุรกิจทางการกีฬา รายได้
จากการให้บริการศูนย์กีฬา รายได้จากลิขสิทธิ์การถ่ายทอดการแข่งขันกีฬา รายได้จากธุรกิจสื่อทางการกีฬา           
จึงนับว่าเป็นความท้าทายและโอกาสใหม่ของประเทศไทย ที่จะใช้ประโยชน์จากการกีฬาเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศควบคู่ไปกับการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน 

สถานการณ์การศึกษาด้านการกีฬาในประชาคมอาเซียน  ปัจจุบันสถานศึกษาทั้งในระดับการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษาต่างให้ความส าคัญกับการกีฬาโดยมีหน่วยงานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศที่เปิดการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาการกีฬา จะเห็นได้ว่ามีโรงเรียนกีฬาหลายแห่งที่จัดการ
เรียนการสอนควบคู่กับการผลิตนักกีฬาเพ่ือต่อยอดในระดับอุดมศึกษาเป็นจ านวนมาก อาทิ โรงเรียนกีฬาสังกัด
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนกีฬาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงเรียนกีฬาสังกัดเทศบาล เป็นต้น นอกจากนี้     
ยังมีโรงเรียนกีฬาในต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ก็พบว่า มีหลายแห่งที่มีการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และผลิตนักกีฬาควบคู่กัน ยกตัวอย่างเช่น 

 

ประเทศ ชื่อสถานศึกษา 
สิงคโปร ์ โรงเรียนกีฬาสิงคโปร ์
บรูไน โรงเรียนกีฬาบรไูน 

อินโดนีเซีย 
1) โรงเรยีนกีฬาอิสกาลิมลัตัน 
2) โรงเรยีนกีฬารากูนัน 

มาเลเซีย 

1) โรงเรยีนกีฬาบูกิตจาลลิ         
2) โรงเรยีนกีฬาซึกูล่า ซูกัน ปาฮัง 
3) โรงเรยีนกีฬาซาบา              
4) โรงเรยีนกีฬาซาราวัก 
5) โรงเรยีนกีฬาตังกูมาโกตาอสิเมล    
6) โรงเรยีนกีฬาเสรีธิติวังสา 
7) โรงเรยีนกีฬากัวลาลัมเปอร ์       
8) โรงเรยีนกีฬาเปรัค 
9) โรงเรยีนกีฬาปาฮัง 

อีกทั้ง ในส่วนของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปัจจุบันก็มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่จัดการศึกษา
หลากหลายสาขาวิชา ซึ่งมีการเปิดการเรียนการสอนด้านการกีฬาด้วยทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เช่น 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ  และ
มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน ยกตัวอย่าง เช่น  
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ประเทศ ชื่อสถาบันการศึกษา 
สิงคโปร ์ มหาวิทยาลยัแห่งชาติสิงคโปร ์(National University of Singapore)  

อินโดนีเซีย มหาวิทยาลยัอินโดนีเซีย (Universitas Indonesia) 
ลาว มหาวิทยาลยัแห่งชาติลาว (National University of Laos หรือ NUOL)  

ฟิลิปปินส ์ มหาวิทยาลยัแห่งชาติฟิลิปปินส์ (University of the Philippines) 
บรูไน มหาวิทยาลยัแห่งบรูไนดารสุซาลาม (University of Brunei Darussalam) 

กัมพูชา มหาวิทยาลยัภูมินทร์พนมเปญ (Royal University of Phnom Penh: RUPP) 
พม่า มหาวิทยาลยัย่างกุ้ง (University of Yangon) 

มาเลเซีย มหาวิทยาลยัมาลายา (University of Malaya: UM) 
มหาวิทยาลยัแห่งชาติมาเลเซยี (University Kebangsaan Malaysia) The National University of 
Malaysia 

เวียดนาม มหาวิทยาลยัแห่งชาติเวียดนาม, โฮจิมินซติี ้(Viet Nam National University Ho Chi Minh City) 
มหาวิทยาลยัแห่งชาติเวียดนาม, ฮานอย (Vietnam National University, Hanoi) 

 8. ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา อุตสาหกรรมกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของไทย ได้มีการพัฒนา     
มากขึ้น เช่น การผลิต จ าหน่ายอุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬา การจัดมหกรรม กิจกรรมการประชุมทาง ด้านการกีฬา        
การประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการทางการกีฬา สถานที่ออกก าลังกาย โภชนาการทางการกีฬา และอ่ืน ๆ            
ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางการพัฒนาของประเทศ รวมทั้งมีแนวโน้มที่ดีในการเข้ามาลงทุนในธุรกิจ              
ที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการกีฬาในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับเป็นโอกาสที่ดีในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของไทยให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ     
โดยภาครัฐจ าเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงของประเทศเพ่ือน าไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมและผลิตภาพ (Productivity) ที่ เป็นแนวทางพ้ืนฐานในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน            
ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สร้างบรรยากาศในการลงทุน ส่งเสริมธุรกิจการกีฬาให้เอ้ืออ านวยต่อการ
ประกอบการของนักลงทุนและภาคเอกชน ทั้งนี้ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สอดรับกับวิสัยทัศน์
ของชาติ คือ มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  
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 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)   

1. ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายใน (IFAS) 

ปัจจัยภายใน (Internal factor) 
น  าหนัก 

(weight) 
คะแนน 
(Rating) 

น  าหนัก
คะแนน 

(Weighted 
score) 

จุดแข็ง (Strengths) 
S1 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงดา้นกีฬาและการบริการวิชาการแก่   
     สังคมและเปน็ที่ยอมรับของสังคม 

0.06 5 0.30  

S2 เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่มีหลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการสาขา
สื่อสารการกีฬาและสาขาการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ 

0.05 5 0.25  

S3 นักเรียนและนักศึกษามผีลงานดา้นกีฬาที่โดดเดน่ทั้งในระดบัชาติและ 
     นานาชาต ิ

0.06 4 0.24  

S4 เป็นสถาบันการศึกษาทางวชิาชพีชัน้สูงที่มีความพร้อมในการพัฒนาบุคลากร 
     ทางการกีฬา 

0.05 4 0.20  

S5 มกีารบริหารงานแบบมีสว่นร่วมและมีการกระจายอ านาจไปส่วนภูมิภาคที่ 
     ส่งเสริมให้บุคลากรมีการท างานเปน็ทีมและมีระบบ 

0.04 5  0.20  

S6 มีหลักสูตรที่ครอบคลุมด้านศาสตร์ทางการกีฬาและทุกระดบัการศึกษา 0.06 3 0.18  
S7 บัณฑิตมีงานท าดา้นการกีฬา การออกก าลังกายและรองรับอุตสาหกรรมกีฬา 0.06 3  0.18  
S8 มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการจัดการ 
     เรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ การพัฒนากีฬา รวมทั้ง 
     รองรับการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

0.04 4  0.16  

S9 มีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา  
ศักยภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลศิ และการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

0.04 4 0.16  

S10 มีการจัดสรรเงินรายได้และเงินงบประมาณเพื่ออุดหนุนการท าวิจัยด้าน    
  ศาสตร์การกีฬาอย่างต่อเนื่อง 

0.04 4  0.16  

S11 มีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
   ทางดา้นกีฬา  

0.05 3 0.15  

S12 มีวิทยาเขตกระจายอยู่ตามภูมิภาค มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงเอ้ือ  
  ต่อการด าเนินงานดา้นการทะนุบ ารุงศลิปวฒันธรรม การละเล่นพื้นบ้านและ 
  กีฬาไทย 

0.03 5 0.15  

S13 เป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชพีชัน้สูงดา้นการกีฬาแห่งเดียวใน    
   ประเทศ 

0.03 5 0.15  

S14 มีความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา กีฬา และการวิจัยกับหน่วยงานทั้งใน 
  และต่างประเทศ 

0.04 3 0.12  

S15 มีโครงสร้างการบริหารงาน ระเบียบ และข้อบังคับที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา    
       และการพัฒนากีฬา 

0.04 3 0.12  

S16 มีสิ่งสนบัสนุนที่เอ้ือต่อการท าวิจัย นวตักรรม และพัฒนาองค์ความรู้ ด้าน 
   ศาสตร์การกีฬา 

0.04 3 0.12  

รวม จุดแข็ง (Strengths) 0.73  2.84 
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ปัจจัยภายใน (Internal factor) 
น  าหนัก 

(weight) 
คะแนน 
(Rating) 

น  าหนัก
คะแนน 

(Weighted 
score) 

จุดอ่อน (Weakness) 
W1 อาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลัยต่ ากว่าเกณฑท์ี่ 
      มหาวิทยาลยัก าหนด 

0.04 4 0.16  

W2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน  
      เช่น ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการกีฬา ด้านการบรหิารงานบุคคล  
      ด้านการบริการวิชาการ เปน็ต้น 

0.03 5  0.15  

W3 นักศึกษาส่วนใหญ่มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยู่ในระดับที่ 
      ต้องได้รับการพัฒนา 

0.04 3 0.12 

W4 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกของมหาวิทยาลัยต่ ากว่าเกณฑ์ที่ 
      มหาวิทยาลยัก าหนด 

0.04 3 0.12 

W5 ผลงานวจิัยและนวัตกรรมที่น าไปใชป้ระโยชน์มีจ านวนน้อย 0.04 3 0.12 
W6 อาจารย์ที่ท าวิจัยหรือนวัตกรรมมีจ านวนน้อย 0.04 3 0.12 
W7 ผลงานวจิัยและนวัตกรรมทางการกีฬาด้านการพัฒนาขีดความสามารถของ 
     นักกีฬาและดา้นการส่งเสรมิอุตสาหกรรมการกีฬามีจ านวนน้อย 

0.04 3 0.12 

รวม จุดอ่อน (Weakness) 0.27  0.91 
รวมปัจจัยภายใน 1.00   
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2. ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ปจัจัยเชิงกลยุทธภ์ายนอก (EFAS) 

ปัจจัยภายนอก (External factor) 

น  าหนัก 
(weight) 

คะแนน 
(Rating) 

น  าหนัก
คะแนน 

(Weighted 
score) 

โอกาส (Opportunities) 
O1 รัฐบาลก าหนดให้ด าเนินงานตามยุทธศาสตรช์าติและแผนการปฏิรูปประเทศ  
     จึงส่งผลต่อการพัฒนาการศกึษาและการกีฬาอย่างเปน็รูปธรรม 

0.07 4 0.28  

O2 รัฐบาลมนีโยบายสนบัสนุนงบประมาณการจัดการศึกษา กีฬา และการออก 
      ก าลังกายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการกีฬาในการสร้างคณุค่าทางสังคม 
      และพัฒนาประเทศ 

0.07 4 0.28  

O3 มีพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ 0.07 4 0.28  
O4 รัฐบาลส่งเสริมการอนุรักษศ์ิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 0.06 4 0.24  
O5 มีแหล่งทุนสนับสนนุเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมจากหน่วยงานภายนอก 
     จ านวนมาก 

0.06 4 0.24  

O6 มีช่องทางที่หลากหลายส าหรับการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 0.06 4 0.24  
O7 กระแสสังคมให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพ 0.06 4 0.24  
O8 การพัฒนาอย่างรวดเร็วด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารส่งผลให้เกิดการเข้าถึง 
     องค์ความรู้และข้อมูลได้อยา่งไร้ขีดจ ากัด 

0.05 4 0.20  

O9 มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและอุตสาหกรรมกีฬา 0.06 3 0.18  
รวม โอกาส (Opportunities) 0.56  2.18 

อุปสรรค (Threats) 
T1 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19)  0.06 5 0.30  
T2 รัฐบาลไม่มนีโยบายในการเพิ่มอัตราก าลังข้าราชครูและบุคลากรทางการ 
     ศึกษา 

0.06 5 0.30  

T3 ตลาดแรงงานต้องการบุคลากรที่มีสมรรถนะทางวชิาชีพในระดับทีสู่งขึ้น  0.07 4 0.28  
T4 สถานประกอบการมีการจา้งงานลดลง 0.07 4 0.28  
T5 ได้รับการสนบัสนุนงบประมาณจากรัฐในสดัส่วนที่ลดลงทั้งดา้นการจัด 
     การศึกษาและพฒันาการกีฬา 

0.07 4 0.28  

T6 การขอรับทุนสนับสนนุเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมจากแหล่งทุนภายนอกมีการ 
     แข่งขันสูง 

0.06 3 0.18  

T7 ค่านิยมของผูป้กครองและผูเ้รียนในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 0.05 3 0.15  
รวม อุปสรรค (Threats) 0.44  1.77 

รวมปัจจัยภายนอก 1.00   
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3. ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
  

เมื่อน าผลการวิเคราะห์ SWOT มาก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
พบว่ามีต าแหน่งยุทธศาสตร์อยู่ ในพ้ืนที่  SO – Strategy เป็นสถานการณ์ที่จับคู่ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส  
ดังนั้น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจะต้องใช้จุดแข็งที่เป็นข้อได้เปรียบขององค์กรผสมกับโอกาสที่ดีเพ่ือน ามา
ก าหนดเป็นกลยุทธ์เชิงรุก 

จุดแข็ง (Strengths) 2.84 
จุดอ่อน (Weakness) 0.91 
โอกาส (Opportunities) 2.18 
อุปสรรค (Threats) 1.77 
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4. ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง SO ST WO WT เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท ากลยุทธ์  

SO 

จุดแข็ง Strength 
S1 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและมีชือ่เสียงด้านกฬีาและการบริการวิชาการแก่สังคมและเป็นที่ยอมรับของสังคม 
S2 เป็นสถาบันอุดมศกึษาแห่งแรกที่มีหลกัสูตรปริญญาตรทีางปฏิบัติการสาขาสื่อสารการกีฬาและสาขาการบริหารจัดการธรุกจิสขุภาพ 
S3 นักเรียนและนกัศึกษามีผลงานด้านกีฬาที่โดดเด่นทั้งในระดับชาตแิละนานาชาติ 
S4 เป็นสถาบันการศกึษาทางวิชาชีพชัน้สูงที่มีความพรอ้มในการพฒันาบุคลากรทางการกฬีา 
S5 มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและมีการกระจายอ านาจไปส่วนภูมิภาคที่ส่งเสริมให้บุคลากรมกีารท างานเป็นทีมและมรีะบบ 
S6 มีหลักสูตรที่ครอบคลุมด้านศาสตรท์างการกีฬาและทุกระดับการศกึษา 
S7 บัณฑิตมีงานท าด้านการกีฬา การออกก าลังกายและรองรับอุตสาหกรรมกีฬา 
S8 มีความพรอ้มด้านอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บรกิารทางวิชาการ การพัฒนากฬีา รวมทั้ง   
     รองรับการจัดการแข่งขนักฬีาทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 
S9 มีศูนย์วิทยาศาสตรก์ารกฬีาทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาศกัยภาพด้านกฬีาสู่ความเป็นเลิศ และการออกก าลังกาย เพื่อสขุภาพ 
S10 มีการจดัสรรเงนิรายได้และเงินงบประมาณเพือ่อุดหนุนการท าวิจัยด้านศาสตรก์ารกีฬาอย่างต่อเนื่อง 
S11 มีหลักสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐานส าหรบันักเรียนทีม่ีความสามารถพิเศษทางด้านกฬีา 
S12 มีวิทยาเขตกระจายอยู่ตามภมูิภาค มคีวามหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงเอื้อตอ่การด าเนนิงานด้านการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพืน้บ้าน    
       และกีฬาไทย 
S13 เป็นสถานศกึษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการกฬีาแห่งเดียวในประเทศ 
S14 มีความร่วมมอืด้านการจัดการศกึษา กีฬา และการวจิัยกับหน่วยงานทั้งในและตา่งประเทศ 
S15 มีโครงสร้างการบริหารงาน ระเบียบ และข้อบังคับที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาและการพัฒนากีฬา 
S16 มีสิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการท าวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศาสตร์การกีฬา 

โอกาส Opportunity 
O1 รฐับาลก าหนดให้ด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์ชาตแิละแผนการปฏิรูปประเทศจึงส่งผลต่อการพัฒนา   
     การศกึษาและการกฬีาอย่างเป็นรูปธรรม 
O2 รฐับาลมีนโยบายสนับสนนุการจดัการศกึษา กฬีา และการออกก าลังกายเพื่อเสรมิสร้างศักยภาพ    
     ทางการกฬีาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
O3 มีพระราชบัญญัตนิโยบายการกีฬาแห่งชาติ 
O4 รฐับาลส่งเสรมิการอนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
O5 มีแหล่งทุนสนับสนนุเพือ่การวิจัยและนวัตกรรมจากหน่วยงานภายนอกจ านวนมาก 
O6 มีชอ่งทางที่หลากหลายส าหรับการตีพมิพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
O7 กระแสสังคมให้ความส าคญักับการดแูลสุขภาพ 
O8 การพัฒนาอย่างรวดเรว็ด้านเทคโนโลยีและการสือ่สารส่งผลให้เกิดการเข้าถึงองค์ความรูแ้ละ 
     ขอ้มูลไดอ้ย่างไร้ขีดจ ากัด 
O9 มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกฬีาและอตุสาหกรรมกีฬา 

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. ด้านการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย S12+O4  
9. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร S16+O8 
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ST 

จุดแข็ง Strength 
S1 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและมีชือ่เสียงด้านกฬีาและการบริการวิชาการแก่สังคมและเป็นที่ยอมรับของสังคม 
S2 เป็นสถาบันอุดมศกึษาแห่งแรกที่มีหลกัสูตรปริญญาตรทีางปฏิบัติการสาขาสื่อสารการกีฬาและสาขาการบริหารจัดการธรุกจิสขุภาพ 
S3 นักเรียนและนกัศึกษามีผลงานด้านกีฬาที่โดดเด่นทั้งในระดับชาตแิละนานาชาติ 
S4 เป็นสถาบันการศกึษาทางวิชาชีพชัน้สูงที่มีความพรอ้มในการพฒันาบุคลากรทางการกฬีา 
S5 มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและมีการกระจายอ านาจไปส่วนภูมิภาคที่ส่งเสริมให้บุคลากรมกีารท างานเป็นทีมและมรีะบบ 
S6 มีหลักสูตรที่ครอบคลุมด้านศาสตรท์างการกีฬาและทุกระดับการศกึษา 
S7 บัณฑิตมีงานท าด้านการกีฬา การออกก าลังกายและรองรับอุตสาหกรรมกีฬา 
S8 มีความพรอ้มด้านอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บรกิารทางวิชาการ การพัฒนากฬีา รวมทั้ง     
    รองรับการจัดการแข่งขนักฬีาทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 
S9 มีศูนย์วิทยาศาสตรก์ารกฬีาทีเ่อือ้ต่อการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาศกัยภาพด้านกฬีาสู่ความเป็นเลิศ และการออกก าลังกายเพื่อสขุภาพ 
S10 มีการจดัสรรเงนิรายได้และเงินงบประมาณเพือ่อุดหนุนการท าวิจัยด้านศาสตรก์ารกีฬาอย่างต่อเนื่อง 
S11 มีหลักสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐานส าหรบันักเรียนทีม่ีความสามารถพิเศษทางด้านกฬีา 
S12 มีวิทยาเขตกระจายอยู่ตามภมูิภาค มคีวามหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงเอื้อตอ่การด าเนนิงานด้านการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพืน้บ้าน
และกฬีาไทย 
S13 เป็นสถานศกึษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการกฬีาแห่งเดียวในประเทศ 
S14 มีความร่วมมอืด้านการจัดการศกึษา กีฬา และการวจิัยกับหน่วยงานทั้งในและตา่งประเทศ 
S15 มีโครงสร้างการบริหารงาน ระเบียบ และขอ้บังคับที่เอื้อตอ่การจดัการศึกษาและการพัฒนากีฬา 
S16 มีสิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการท าวจิัย นวตักรรม และพัฒนาองค์ความรู ้ด้านศาสตรก์ารกีฬา 

อุปสรรค Threat 
T1 การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
T2 รัฐบาลไม่มนีโยบายในการเพิ่มอัตราก าลังข้าราชครูและบุคลากรทางการศกึษา 
T3 ตลาดแรงงานตอ้งการบุคลากรที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพในระดับที่สูงขึน้  
T4 สถานประกอบการมกีารจ้างงานลดลง 
T5 ได้รับการสนับสนนุงบประมาณจากรฐัในสัดส่วนที่ลดลงทั้งด้านการจัดการศึกษาและพัฒนาการกีฬา 
T6 การขอรับทนุสนับสนุนเพือ่การวจิัยและนวัตกรรมจากแหล่งทุนหน่วยงานภายนอกมีการแข่งขันสูง 

T7 ค่านิยมของผู้ปกครองและผู้เรียนในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 

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. ด้านการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย S12+T1 
9. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร S16+T5 
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WO 

จุดอ่อน Weakness 
W1 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลัยต่ ากว่าเกณฑ์ทีม่หาวทิยาลัยก าหนด 
W2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการยังไม่ครอบคลุมทกุด้าน เชน่ ด้านการวิจัยและนวตักรรม ด้านการกฬีา ด้านการบริหารงานบุคคล    
      ด้านการบรกิารวิชาการ เป็นตน้ 
W3 นักศกึษาส่วนใหญ่มทีักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยู่ในระดับทีต่้องได้รบัการพัฒนา 
W4 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกของมหาวทิยาลัยต่ ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลยัก าหนด 
W5 ผลงานวจิัยและนวัตกรรมทีน่ าไปใช้ประโยชน์มจี านวนนอ้ย 
W6 อาจารย์ที่ท าวิจัยหรอืนวัตกรรมมีจ านวนนอ้ย 
W7 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการกีฬาด้านการพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬา และด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬามีจ านวนน้อย 

โอกาส Opportunity 
O1 รฐับาลก าหนดให้ด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์ชาตแิละแผนการปฏิรูปประเทศจึงส่งผลต่อการพัฒนา    
     การศกึษาและการกฬีาอย่างเป็นรูปธรรม 
O2 รฐับาลมีนโยบายสนับสนนุการจดัการศกึษา กฬีา และการออกก าลังกายเพื่อเสรมิสร้างศักยภาพ
ทางการกฬีาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
O3 มพีระราชบัญญัตนิโยบายการกีฬาแห่งชาติ 
O4 รฐับาลส่งเสรมิการอนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
O5 มีแหล่งทุนสนับสนนุเพือ่การวิจัยและนวัตกรรมจากหน่วยงานภายนอกจ านวนมาก 
O6 มีชอ่งทางที่หลากหลายส าหรับการตีพมิพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
O7 กระแสสังคมให้ความส าคญักับการดแูลสุขภาพ 
O8 การพัฒนาอย่างรวดเรว็ด้านเทคโนโลยีและการสือ่สารส่งผลให้เกิดการเข้าถึงองค์ความรูแ้ละ 
     ขอ้มูลไดอ้ย่างไร้ขีดจ ากัด 
O9 มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกฬีาและอตุสาหกรรมกีฬา 

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. ด้านความร่วมมอืทางการศึกษา วิจยั และกีฬา W5+W6+W7 +O2+O3+O5+O6 
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WT 
จุดอ่อน Weakness 
W1 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลัยต่ ากว่าเกณฑ์ทีม่หาวทิยาลัยก าหนด 
W2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการยังไม่ครอบคลุมทกุด้าน เชน่ ด้านการวิจัยและนวตักรรม ด้านการกฬีา ด้านการบริหารงานบุคคล      
      ด้านการบรกิารวิชาการ เป็นตน้ 
W3 นักศกึษาส่วนใหญ่มทีักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยู่ในระดับทีต่้องได้รบัการพัฒนา 
W4 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกของมหาวทิยาลัยต่ ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลยัก าหนด 
W5 ผลงานวจิัยและนวัตกรรมทีน่ าไปใช้ประโยชน์มจี านวนนอ้ย 
W6 อาจารย์ที่ท าวิจัยหรอืนวัตกรรมมีจ านวนนอ้ย 
W7 ผลงานวจิัยและนวัตกรรมทางการกฬีาด้านการพัฒนาขีดความสามารถของนกักีฬา และด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬามีจ านวนน้อย 

อุปสรรค Threat 
T1 การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
T2 รัฐบาลไม่มนีโยบายในการเพิ่มอัตราก าลังข้าราชครูและบุคลากรทางการศกึษา 
T3 ตลาดแรงงานตอ้งการบุคลากรที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพในระดับที่สูงขึน้  
T4 สถานประกอบการมกีารจ้างงานลดลง 
T5 ได้รับการสนับสนนุงบประมาณจากรฐัในสัดส่วนที่ลดลงทั้งด้านการจัดการศึกษาและพัฒนาการกีฬา 
T6 การขอรับทนุสนับสนุนเพือ่การวจิัยและนวัตกรรมจากแหล่งทุนหน่วยงานภายนอกมีการแข่งขันสูง 
T7 ค่านิยมของผู้ปกครองและผู้เรียนในการเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 

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 
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วิสัยทัศน:์ “เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬา                  
ในภูมิภาคอาเซียน” 

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

ประเด็นการพัฒนาที่ 1  
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
การพัฒนาด้านการวิจัยและ

นวัตกรรม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
การบริการวิชาการแก่สังคม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 
การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศกัยภาพ

ด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 

ประเด็นการพัฒนาที่ 6 
การพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้ส าเร็จ
การศึกษาขั นพื นฐานมี
คุณภาพและคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ 

เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑิตด้าน
ศาสตร์การกีฬามีคุณภาพตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

เป้าประสงค:์ ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 

เป้าประสงค:์ เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ออกก าลังกาย การเล่นกีฬา และ
นันทนาการ น าไปสู่การม ี
สุขภาวะที่ดี 

เป้าประสงค์: เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้เรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรม การละเล่นพื นบ้านและ
กีฬาไทยบนพื นฐานความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม มีจิตส านึกที่ดีต่อ
สังคม เกิดความรักและความ   
หวงแหน และมีความภาคภูมิใจ  
ในความเป็นไทย 

เป้าประสงค์ที่ 1 
นักเรียนและ
นักศึกษาเข้าร่วมและ
ได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ 
 

เป้าประสงค์ที่ 2 
บุคลากรด้านการ
กีฬามีความรู้ความ
เชี่ยวชาญสู่ระดับ
นานาชาติ 

เป้าประสงค:์ ระบบการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพตามหลัก  
ธรรมาภิบาล 
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กลยุทธ์ (3 กลยุทธ์) กลยุทธ์ (5 กลยุทธ์) กลยุทธ์ (3 กลยุทธ์) กลยุทธ์ (3 กลยุทธ์) กลยุทธ์ (3 กลยุทธ์) กลยุทธ์ (1 กลยุทธ์) กลยุทธ์ (2 กลยุทธ์) กลยุทธ์ (5 กลยุทธ์) 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณภาพและมี
คุณลักษณะอัน           
พึงประสงค์ 

2. ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน    

3. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการ ศึกษา 

1. พัฒนาคุณภาพนกัศึกษาให้
มีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา (TQF : Thai 
Qualifications 
Framework) มาตรฐาน
การอุดมศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ   

2. ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ 

3. พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและ
ห้องปฏิบัติการทางวิชาชพี 

4. ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพคณาจารย์ให้มี
ความรู้ความ สามารถตาม
วิชาชีพ  

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมอื
ด้านการศึกษา 

1. ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรดา้น
การวิจยัและนวัตกรรม 

2. สนับสนุนการสร้างผลงาน 
วิจัยและนวัตกรรม 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมอื
ด้านการวจิัยและนวัตกรรม 

 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ให้บริการอาคารสถานที่และวัสดุ
อุปกรณ์ทางการกีฬาในการออก
ก าลังกาย การเล่นกีฬา และ
นันทนาการแก่สังคม 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการ
วิชาการด้านศาสตร์การกีฬา 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการ        
บูรณาการการบรกิารวิชาการกับ
การเรียนการสอน   

 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการ   
บูรณาการการเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน   
การสอน 

1. ส่งเสริมและ 
พัฒนานักเรียน
และนักศึกษาให้มี
ศักยภาพด้านกีฬา
สูงสุดของแต่ละ
บุคคล 

 

1. ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการ
กีฬา 

2. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้าน
การกีฬา 

1. ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

4. เพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์
ประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

5. ส่งเสริมการด าเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

รวม จ านวน 25 กลยุทธ์ 
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ตัวชี วัด (5 ตัวชี วัด) ตัวชี วัด (11 ตัวชี วัด) ตัวชี วัด (4 ตัวชี วัด) ตัวชี วัด (6 ตัวชี วัด) ตัวชี วัด (5 ตัวชี วัด) ตัวชี วัด (4 ตัวชี วัด) ตัวชี วัด (3 ตัวชี วัด) ตัวชี วัด (9 ตัวชี วัด) 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษา       

ขั้นพื้นฐานเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษา        
ขั้นพื้นฐานเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษา       
ขั้นพื้นฐานมีผลการ
ประเมินคุณลักษณะอัน
ประสงค์ระดับดีเยี่ยม      

4. ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียน
กีฬาระดับยอดเยีย่ม 

5. ความร่วมมือดา้น
การศึกษา 

1. บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป ี

2. ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตท่ีมีต่อคุณภาพ
บัณฑิต 

3. ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการ   

    ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
4. หลักสูตรปริญญาตรทีาง

ปฏิบัติการที่ได้รับการ
พัฒนา 

5. หลักสูตรระดับปริญญาโท / 
ปริญญาเอกที่ได้รับการ
พัฒนา 

6. หลักสูตรนานาชาติที่ได้รับ
การพัฒนา 

7. คุณภาพการจัดการเรียน
การสอน 

8. หลักสูตรที่มีห้องปฏบิัติการ
ทางวิชาชีพ 

9. อาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

10. อาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลัยที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

11. ความร่วมมอืด้าน  
  การศึกษา 

1. อาจารย์ประจ าที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพดา้นการ
วิจัยและนวัตกรรม 

2. ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ด้านศาสตร์การกีฬา 

3. ผลงานวิจัยและนวัตกรรม      
ที่น าไปใช้ประโยชน ์

4. ความร่วมมือดา้นการวิจยั
และนวัตกรรม 

 

1. ผู้รับบริการด้านอาคารสถานที ่        
   และวัสดุอุปกรณ์ทางการกีฬา   
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ   
    อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์    
    ทางการกีฬา 
3. ผู้รับบริการทางวิชาการ 
4. ชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการ 
5. เด็กและเยาวชนในชุมชนที่ได้รับ

การบริการวิชาการมีค่าดัชนี    
มวลกาย (BMI) อยู่ในระดับ
มาตรฐาน 

6. หลักสูตรที่มีการบูรณาการการ
บริการวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอน 

1. กิจกรรมทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

2. กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทย 

3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

4. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทย 

5. หลักสูตรที่มีการบูรณาการการ
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอน   

1. นักเรียนที่เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาต ิ

2. นักเรียนที่ได้รับ
รางวัลจากการเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
ในระดับนานาชาต ิ

3. นักศึกษาที่เขา้ร่วม
การแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาต ิ

4. นักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลจากการเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
ในระดับนานาชาต ิ

1. บุคลากรด้าน         
    การกีฬาที่            
    เข้าอบรมตาม  
    หลักสูตร 
2. บุคลากรด้าน 
    การกีฬาที่ผ่าน  
    การอบรมตาม 

      มาตรฐาน   
    หลักสูตร  
3. ความร่วมมือดา้น   
    การกีฬา 

1. คณาจารย์ที่ได้รับการ  
    พัฒนาศักยภาพ 
2. ครูที่ได้รับการพัฒนา   
    ศักยภาพ 
3. ระบบเทคโนโลย ี 
    สารสนเทศเพื่อการ      
    บริหารจัดการ 
4. ผลการเบิกจา่ย    
    งบประมาณรายจ่าย    
    ประจ าป ี
5. ผลการประเมินระดับ   
    หลักสูตรของ  
    มหาวิทยาลัย  
6. ผลการประเมินคณะของ 
    มหาวิทยาลัย  
7. ผลการประเมินวิทยาเขต   
   ของมหาวิทยาลยั   
8. ผลการประเมินคุณภาพ  
   การศึกษาภายใน 
   ระดับมหาวิทยาลยั  
9. ผลการประเมินคุณธรรม 
    และความโปร่งใสในการ 
    ด าเนินงานของหน่วยงาน 
    ภาครัฐ   

รวมจ านวน 46 ตัวชี วัด 
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ส่วนที่ 3 
แผนพัฒนามหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้อง
ตามนโยบายและแผนพัฒนาประเทศระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยจึงก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ประเด็นการพัฒนา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. ปรัชญา   
“พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ” 

 2. วิสัยทัศน์  
“เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน” 

 3. พันธกิจ   
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา 
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา  
3. บริการวิชาการแก่สังคม  
4. ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
5. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 

4. อัตลักษณ์ 
 “ทักษะดี มีน้ าใจนักกีฬา พัฒนาสังคม” 

ค าอธิบายอัตลักษณ์  
ทักษะด ีหมายถึง มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

มีน  าใจนักกีฬา หมายถึง  มีคุณธรรม จริยธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นที่ยอมรับของสังคม 

พัฒนาสังคม หมายถึง มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ยึดมั่น   
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

5. เอกลักษณ์  
“สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา” 
ค าอธิบายเอกลักษณ์ 
สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา หมายถึง เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางที่มีความ

โดดเด่นทางด้านศาสตร์การกีฬา เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาสู่การเป็นผู้น าด้านกีฬาในภูมิภาคอาเซียน 
6. คติพจน์ 

  “กยิราเจ กยิราเถนัง ท าอะไรท าจริง” 
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7. คา่นิยมองค์กร  
SPORTS-U 

  Spirit    มีน้ าใจนักกีฬา 
 Professional    มีความเป็นมืออาชีพ 
 Opportunity  มีการให้โอกาส 
 Responsibility   มีความรับผิดชอบ 
 Teamwork   มีการท างานเป็นทีม 
 Smart   มีบุคลิกภาพดี 
 Universality   มีความเป็นสากล 

 8. ประเด็นการพัฒนา 
  1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  2. การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม   
  3. การบริการวิชาการแก่สังคม 
  4. การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  5. การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 

6. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาขั นพื นฐานมีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา 

ตัวชี วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 ระดับโรงเรียน ระดับมหาวิทยาลัย 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าศึกษา  
    ต่อในระดับอุดมศึกษา 

ร้อยละ - - 
 

95 
 

95 
 

95 ฝ่ายวิชาการ  
(แผนกแนะแนวและ
บริการทางการศกึษา) 

กองส่งเสริมวิชาการ 
โรงเรียนกีฬา  
(กลุ่มมาตรฐานการศึกษา) 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าศึกษา 
    ต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

ร้อยละ - - 
 

60 
 

65 
 

70 ฝ่ายวิชาการ  
(แผนกแนะแนวและ
บริการทางการศกึษา) 

กองส่งเสริมวิชาการ 
โรงเรียนกีฬา  
(กลุ่มมาตรฐานการศึกษา) 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการ   
    ประเมินคุณลักษณะอันประสงค์          
    ระดับดีเย่ียม      

ร้อยละ - - - 
 

75 
 

80 ฝ่ายกิจการนักเรียน 
(แผนกส่งเสริมบุคลิกภาพ
และวินัย) 

กองส่งเสริมวิชาการ 
โรงเรียนกีฬา  
(กลุ่มมาตรฐานการศึกษา) 

4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในโรงเรียนกีฬาระดับยอดเยี่ยม 

     

โรง - 
 

- 
 

- 
 

7 
 

9 ฝ่ายวิชาการ  
(แผนกประกันคุณภาพ
การศึกษา) 

กองส่งเสริมวิชาการ 
โรงเรียนกีฬา (กลุ่มมาตรฐาน
การศึกษา) 

5. ความร่วมมือด้านการศึกษา หน่วยงาน - - 1 
 

1 
 

1 ฝ่ายวิชาการ 
(แผนกหลักสูตรและ 
การสอน) 

กองส่งเสริมวิชาการ 
โรงเรียนกีฬา (กลุ่มมาตรฐาน
การศึกษา) 
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เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬามีคุณภาพตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF: Thai Qualifications Framework) มาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ 
2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพ 
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา 

ตัวชี วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 ระดับวิทยาเขต ระดับมหาวิทยาลัย 
1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ 
    ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
      

ร้อยละ - - 90 90 90 ฝ่ายวิชาการ  
(แผนกทะเบียนและ
ประมวลผล) 

- กองส่งเสริมวิชาการ  
  (กลุ่มมาตรฐานการศึกษา     
  ระดับปริญญาตรี)  
- คณะ (กลุ่มมาตรฐาน   
  การศึกษา 

2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมี  
    ต่อคุณภาพบัณฑิต 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 

- - มาก มากที่สุด มากที่สุด ฝ่ายวิชาการ  
(แผนกทะเบียนและ
ประมวลผล) 

- กองส่งเสริมวิชาการ  
  (กลุ่มมาตรฐานการศึกษา     
  ระดับปริญญาตรี)  
- คณะ (กลุ่มมาตรฐาน   
  การศึกษา 

3. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ  
   การศึกษาในระดับปริญญาโท            
   ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ - - 40 40 45 ฝ่ายจัดการศึกษา คณะ 
(แผนกบัณฑิตศึกษา) 

กองส่งเสริมวิชาการ 
(กลุ่มมาตรฐานการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา) 
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ตัวชี วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 ระดับวิทยาเขต ระดับมหาวิทยาลัย 
4. หลักสูตรปริญญาตรีทาง  
    ปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนา 

หลักสูตร - - - 3 3 - - กองส่งเสริมวิชาการ  
  (กลุ่มมาตรฐานการศึกษา     
  ระดับปริญญาตรี)  
- คณะ (กลุ่มมาตรฐาน   
  การศึกษา 

5. หลักสูตรระดับปริญญาโท / 
ปริญญาเอกท่ีได้รับการพัฒนา 

หลักสูตร - - - - 1 - - กองส่งเสริมวิชาการ  
  (กลุ่มมาตรฐานการศึกษา     
  ระดับปริญญาตรี)  
- คณะ (กลุ่มมาตรฐาน   
  การศึกษา 

6. หลักสูตรนานาชาติที่ได้รับ      
การพัฒนา 

หลักสูตร - - - - 1 - - กองส่งเสริมวิชาการ  
  (กลุ่มมาตรฐานการศึกษา     
  ระดับปริญญาตรี)  
- คณะ (กลุ่มมาตรฐาน   
  การศึกษา 

7. คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ระดับ
คุณภาพ 

- - ดี ดี ดี ฝ่ายจัดการศึกษา คณะ 
(แผนกวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา) 

- กองส่งเสริมวิชาการ  
  (กลุ่มมาตรฐานการศึกษา     
  ระดับปริญญาตรี)  
- คณะ (กลุ่มมาตรฐาน   
  การศึกษา 
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ตัวชี วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 ระดับวิทยาเขต ระดับมหาวิทยาลัย 
8. หลักสูตรที่มีห้องปฏิบัติการ 
    ทางวิชาชีพ 

ร้อยละ - - - - 80 ฝ่ายจัดการศึกษา คณะ 
 (แผนกสาขา) 

- กองส่งเสริมวิชาการ  
  (กลุ่มมาตรฐานการศึกษา)  
- คณะ (กลุ่มวิจัยและ   
  ประกันคุณภาพการศึกษา) 

9. อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย           
    ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ - - 20 30 40 - - กองส่งเสริมวิชาการ  
  (กลุ่มมาตรฐานการศึกษา     
  ระดับปริญญาตรี)  
- คณะ (กลุ่มมาตรฐาน   
  การศึกษา 

10. อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย        
      ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ - - 53 55 60 - - กองส่งเสริมวิชาการ  
  (กลุ่มมาตรฐานการศึกษา     
  ระดับปริญญาตรี)  
- คณะ (กลุ่มมาตรฐาน   
  การศึกษา 

11. ความร่วมมือด้านการศึกษา หน่วยงาน 1 1 1 3 3 - กองส่งเสริมวิชาการ 
(กลุ่มมาตรฐานการศึกษา) 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์: ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
2. สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

ตัวชี วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 ระดับวิทยาเขต ระดับมหาวิทยาลัย 
1. อาจารย์ประจ าที่ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 

ร้อยละ 50 60 70 80 90 ฝ่ายวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา  
(แผนกวิจัยและนวัตกรรม) 

- กองวิจัยและประกันคุณภาพ    
  การศึกษา (กลุ่มวิจัยและ     
  นวัตกรรม) 
- คณะ (กลุ่มวิจัยฯ) 

2. ผลงานวิจัยและนวัตกรรม     
ด้านศาสตร์การกีฬา 

ร้อยละ - - - 80 90 ฝ่ายวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา  
(แผนกวิจัยและนวัตกรรม) 

- กองวิจัยและประกันคุณภาพ    
  การศึกษา (กลุ่มวิจัยและ  
  นวัตกรรม) 
- คณะ (กลุ่มวิจัยฯ) 

3. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์ 
 

ร้อยละ - - 85 85 90 ฝ่ายวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา  
(แผนกวิจัยและนวัตกรรม) 

- กองวิจัยและประกันคุณภาพ    
  การศึกษา (กลุ่มวิจัยและ  
  นวัตกรรม) 
- คณะ (กลุ่มวิจัยฯ) 

4. ความร่วมมือด้านการวิจัยและ  
    นวัตกรรม 

หน่วยงาน 1 1 1 1 2 ฝ่ายวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา  
(แผนกวิจัยและนวัตกรรม) 

กองวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา (กลุ่มวิจัยและ
นวัตกรรม) 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม 
เป้าประสงค์: เด็ก เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา และนันทนาการ น าไปสู่การมีสุขภาวะท่ีดี  
กลยุทธ์ 
1 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ทางการกีฬาในการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา และนันทนาการแก่สังคม 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการด้านศาสตร์การกีฬา 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน   

ตัวชี วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 ระดับโรงเรียน ระดับวิทยาเขต ระดับมหาวิทยาลัย 

1. ผู้รับบริการด้านอาคาร  
    สถานที่และวัสดุ  
    อุปกรณ์ทางการกีฬา   

คน - - - 2,950,000 2,950,000 ฝ่ายกิจการนักเรียน 
(งานนันทนาการ
และกิจการพิเศษ) 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
และกิจการพิเศษ
(แผนกบริการ
วิชาการ) 

กองกจิการนักเรียน 
นักศึกษาและกิจการ
พิเศษ (กลุ่มบริการ
วิชาการ) 

2. ความพึงพอใจของ   
    ผู้รับบริการอาคาร  
    สถานที่และวัสดุ  
    อุปกรณ์ทางการกีฬา 

คะแนน
เฉลี่ย 

 

- - - 3.80 
 

4.00 
 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 
(งานนันทนาการ
และกิจการพิเศษ) 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
และกิจการพิเศษ
(แผนกกิจการพิเศษ) 

กองกิจการนักเรียน 
นักศึกษาและกิจการ
พิเศษ (กลุ่มบริการ
วิชาการ) 

3. ผู้รับบริการทางวิชาการ       
     

คน  - - - 612, 000  612, 000  - ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
และกิจการพิเศษ
(แผนกบริการ
วิชาการ) 

- กองกิจการนักเรียน 
นักศึกษาและกิจการ
พิเศษ (กลุ่มบริการ
วิชาการ) 

- คณะ 
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ตัวชี วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 ระดับโรงเรียน ระดับวิทยาเขต ระดับมหาวิทยาลัย 

4. ชุมชนที่ได้รับการบริการ   
    วิชาการ 

ชุมชน - - - 102 102 - ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
และกิจการพิเศษ
(แผนกบริการ
วิชาการ) 

- กองกิจการนักเรียน 
นักศึกษาและกิจการ
พิเศษ (กลุ่มบริการ
วิชาการ) 

- คณะ 
5. เด็กและเยาวชนในชุมชน     
    ทีไ่ด้รับการบริการวิชาการ  
    มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI)   
    อยู่ในระดับมาตรฐาน 

ร้อยละ - - - - 5 - ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
และกิจการพิเศษ
(แผนกบริการ
วิชาการ) 

- กองกิจการนักเรียน 
นักศึกษาและกิจการ
พิเศษ (กลุ่มบริการ
วิชาการ) 

- คณะ 
6. หลักสูตรที่มีการบูรณาการ   
    การบริการวิชาการแก่  
    สังคมกับการเรียนการสอน 

หลักสูตร - - 71 64 64 - ฝ่ายจัดการศึกษา 
คณะ (แผนกสาขา) 

- กองกิจการนักเรียน 
นักศึกษาและกิจการ
พิเศษ (กลุ่มบริการ
วิชาการ) 

- คณะ 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
เป้าประสงค์: เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมการละเล่นพื นบ้านและกีฬาไทย บนพื นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม         
                เกิดความรักและความหวงแหน และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน   

ตัวชี วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 ระดับโรงเรียน ระดับวิทยาเขต ระดับมหาวิทยาลัย 

1. กิจกรรมทะนุบ ารุง   
    ศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรม 140 140 150 150 150 ฝ่ายกิจการนักเรียน  
(แผนกส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม) 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
กิจการพิเศษ  
(แผนกอนุรักษ์และ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทย) 

กองกิจการนักเรียน    
นักศึกษาและกิจการพิเศษ 
(กลุ่มศิลปวัฒนธรรมและ  
กิจการพิเศษ) 

2. กิจกรรมการละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทย 

กิจกรรม 85 85 85 102 102 - ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
กิจการพิเศษ  
(แผนกอนุรักษ์และ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทย) 

กองกิจการนักเรียน    
นักศึกษาและกิจการพิเศษ 
(กลุ่มศิลปวัฒนธรรมและ  
กิจการพิเศษ) 
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ตัวชี วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 ระดับโรงเรียน ระดับวิทยาเขต ระดับมหาวิทยาลัย 

3. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

คะแนน
เฉลี่ย 

- - 3.51 3.80 4.00 
 

- ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
กิจการพิเศษ  
(แผนกอนุรักษ์และทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทย) 

 

4. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การละเล่นพืน้บ้าน
และกีฬาไทย 

คะแนน
เฉลี่ย 

- - 3.51 3.80 
 

4.00 
 

- ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
กิจการพิเศษ  
(แผนกอนุรักษ์และทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทย) 

กองกิจการนักเรียน    
นักศึกษาและกิจการพิเศษ 
(กลุ่มศิลปวัฒนธรรมและ  
กิจการพิเศษ) 

5. หลักสูตรที่มีการ  
บูรณาการ 
การเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน 

หลักสูตร 
 
 

- - 71 64 64 - ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
กิจการพิเศษ  
(แผนกอนุรักษ์และทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทย) 

กองกิจการนักเรียน    
นักศึกษาและกิจการพิเศษ 
(กลุ่มศิลปวัฒนธรรมและ  
กิจการพิเศษ) 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 
เป้าประสงค์ที่ 1 นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 

ตัวชี วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 ระดับโรงเรียน ระดับวิทยาเขต ระดับมหาวิทยาลัย 
1. นักเรียนที่เข้าร่วมการ  
    แข่งขันกีฬาระดับ

นานาชาติ 

ร้อยละ 23 26 10 15 20 ฝ่ายพัฒนากีฬา 
(แผนกทะเบียน
และสถิตินกักีฬา 

- ส านักกีฬา  
(กลุ่มบริหาร 
จัดการกีฬา) 

2. นักเรียนที่ได้รับรางวัลจาก
การเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาในระดับนานาชาติ 

ร้อยละ - - 20 30 40 ฝ่ายพัฒนากีฬา 
(แผนกทะเบียน
และสถิตินักกีฬา 

- ส านักกีฬา  
(กลุ่มบริหาร 
จัดการกีฬา) 

3. นักศึกษาที่เข้าร่วมการ  
    แข่งขันกีฬาระดับ

นานาชาติ 

ร้อยละ 8 11 10 15 20 - ฝ่ายพัฒนากีฬา 
(แผนกฐานข้อมูล
และสารสนเทศ) 

ส านักกีฬา  
(กลุ่มบริหาร 
จัดการกีฬา) 

4. นักศึกษาที่ได้รับรางวัล  
    จากการเข้าร่วมการ  
    แข่งขันกีฬาในระดับ  
    นานาชาต ิ

ร้อยละ - - 20 30 40 - ฝ่ายพัฒนากีฬา 
(แผนกฐานข้อมูล
และสารสนเทศ) 

ส านักกีฬา  
(กลุ่มบริหาร 
จัดการกีฬา) 
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เป้าประสงค์ที่ 2 บุคลากรด้านการกีฬามีความรู้ความเชี่ยวชาญสู่ระดับนานาชาติ 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการกีฬา 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการกีฬา 

ตัวชี วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 ระดับโรงเรียน ระดับวิทยาเขต ระดับมหาวิทยาลัย 
1. บุคลากรด้านการกีฬา  
    ที่เข้าอบรมตามหลักสูตร 

คน - - - - 510 ฝ่ายพัฒนาการ
กีฬา (แผนก
ส่งเสริมกีฬา    
เพ่ือความเป็นเลิศ) 

ฝ่ายพัฒนากีฬา 
(แผนกบริหาร
จัดการกีฬา) 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรทางการ
กีฬา (กลุ่มฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากร) 

2. บุคลากรด้านการกีฬา 
    ทีผ่่านการอบรมตาม  
    มาตรฐานหลักสูตร 
 

ร้อยละ - - - -  90 ฝ่ายพัฒนาการ
กีฬา (แผนก
ส่งเสริมกีฬา     
เพ่ือความเป็นเลิศ) 

ฝ่ายพัฒนากีฬา 
(แผนกบริหาร
จัดการกีฬา) 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรทางการ
กีฬา (กลุ่มฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากร) 

3. ความร่วมมือด้านการกีฬา หน่วยงาน 1 1 1 2 3 ฝ่ายพัฒนาการ
กีฬา (แผนก
ส่งเสริมกีฬา    
เพ่ือความเป็นเลิศ) 

ฝ่ายพัฒนากีฬา 
(แผนกบริหาร
จัดการกีฬา) 

ส านักกีฬา  
(กลุ่มบริหาร 
จัดการกีฬา) 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์: ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ 
4. เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานตามเกณฑ์ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
5. ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 ระดับโรงเรียน ระดับวิทยาเขต ระดับมหาวิทยาลัย 

1. คณาจารย์ที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 

ร้อยละ - - - - 5 - - กองการเจ้าหน้าที่ 
(กลุ่มพัฒนาบุคลากร) 

2. ข้าราชการครูที่ได้รับ   
    การพัฒนาศักยภาพ 

ร้อยละ - - - - 10 - - กองการเจ้าหน้าที่ 
(กลุ่มพัฒนาบุคลากร) 

3. ระบบเทคโนโลยี 
    สารสนเทศเพ่ือการ  
    บริหารจัดการ 

ระบบ - - - 1 3 - - กองส่งเสริมวิชาการ 
ส านักกีฬา 
กองนโยบายและแผน 

4. ผลการเบิกจ่าย  
    งบประมาณรายจ่าย  
    ประจ าปี 

ร้อยละ 90 91 93 
 

100 
 

100 - - กองนโยบายและแผน 
(กลุ่มติดตามและ
ประเมินผล) 
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ตัวชี วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 ระดับโรงเรียน ระดับวิทยาเขต ระดับมหาวิทยาลัย 
5. ผลการประเมินระดับ  
    หลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
 

ร้อยละ - - 97 
 

100 
 

100 - ฝ่ายวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
(แผนกประกันคุณภาพ
การศึกษา) 

- กองส่งเสริมวิชาการ     
  (กลุ่มมาตรฐาน     
  การศึกษา) 
- คณะ 3 คณะ  
  (กลุ่มวิจัยและประกัน  
  คุณภาพการศึกษา) 

6. ผลการประเมินคณะของ   
    มหาวิทยาลัย  
    

ร้อยละ - - 80 
 

85 
 

95 - ฝ่ายวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
(แผนกประกันคุณภาพ
การศึกษา) 

- กองส่งเสริมวิชาการ 
(กลุ่มมาตรฐานการศึกษา) 
- คณะ 3 คณะ  
(กลุ่มวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา) 

7. ผลการประเมินวิทยาเขต   
    ของมหาวิทยาลัย  
 

ร้อยละ - - 80 
 

85 
 

95 - ฝ่ายวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
(แผนกประกันคุณภาพ
การศึกษา) 

- กองส่งเสริมวิชาการ 
(กลุ่มมาตรฐานการศึกษา) 
- คณะ 3 คณะ  
(กลุ่มวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา) 

8. ผลการประเมินคุณภาพ  
    การศึกษาภายในระดับ 
    มหาวิทยาลัย   

คะแนน
ประเมิน 

3.80 4.00 4.20 
 

4.40 
 

4.60 - - กองวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา        
(กลุ่มประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา) 
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ตัวชี วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 ระดับโรงเรียน ระดับวิทยาเขต ระดับมหาวิทยาลัย 
9. ผลการประเมินคุณธรรม 
    และความโปร่งใสในการ 
    ด าเนินงานของหน่วยงาน 

    ภาครัฐ 

คะแนน 
ประเมิน 

- - 
 

- 
 

90 
 

95 - - กองตรวจสอบภายใน 
(กลุ่มควบคุม ติดตาม 
และประเมินผล) 
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ส่วนที่ 4 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       79 

 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

1. แผนพัฒนามหาวิทยาลยัการกฬีาแห่งชาติ (พ.ศ.2561 – 2565)             
ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

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

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี

3. หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลยัจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบตัริาชการประจ าปีของหน่วยงาน 

2. ผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย สร้างความเข้าใจหลักการสาระส าคญัของแผนพัฒนา
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ.2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

4. น าเสนอแผนพัฒนาหน่วยงานและแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีต่อสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการ

วิทยาเขต / คณะกรรมการประจ าคณะ / 
คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณา 

และเสนอแนะ 
 

6. ติดตาม ประเมินผล และจดัท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

7. น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีต่อสภามหาวิทยาลัย / 
             คณะกรรมการวิทยาเขต / คณะกรรมการประจ าคณะ / คณะกรรมการสถานศึกษา 

 

8. น าข้อเสนอแนะของสภามหาวทิยาลัย / คณะกรรมการวิทยาเขต / คณะกรรมการประจ าคณะ /       
    คณะกรรมการสถานศึกษา ไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุงแผนพฒันาในปีงบประมาณถัดไป 
 



 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       80 

 

 การแปลงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ      
     พ.ศ. 2564 สู่การปฏิบัติ 

มหาวิทยาลัยต้องสร้างความเข้าใจและเผยแพร่แผนพัฒนาให้หน่วยงานในสังกัดทราบ เพ่ือผนึกก าลัง
ในการร่วมกันขับเคลื่อนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สู่การปฏิบัติซึ่งการแปลงแผนพัฒนาสู่การปฏิบัตินั้น หมายถึง การที่บุคลากร       
หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยน าแนวทางของแผนพัฒนาไปจัดท าเป็นแผนพัฒนาของหน่วยงานและแปลง
เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยผู้บริหารจะถ่ายทอดนโยบาย ประเด็นพัฒนา เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต 
ผลลัพธ์ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงและเชื่อมโยงไปสู่บุคลากรทุกภาคส่วน เพ่ือให้การด าเนินงานของทุกหน่วยงาน
ในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยประกอบด้วย
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
 2. ผู้บริหารถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไปสู่ระดับหน่วยงานปฏิบัติต่าง ๆ ทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัย วิทยาเขต และโรงเรียนกีฬา ไปจนถึงระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้จริงและมีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงระหว่างกัน โดยการเผยแพร่แผนพัฒนาหรือประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจสาระส าคัญของ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
อย่างชัดเจน   
 3. หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของหน่วยงานโดยพิจารณาบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบและเชื่อมโยงแนวทางการด าเนินงานจากแผนพัฒนา
ทั้งนี้บุคลากรทุกภาคส่วนจ าเป็นต้องเข้าใจในสาระส าคัญและส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนโดยยึดถือเป็น        
แนวปฏิบัติร่วมกัน 
 4. น าเสนอแผนพัฒนาหน่วยงานและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อสภามหาวิทยาลัย /
คณะกรรมการวิทยาเขต / คณะกรรมการประจ าคณะ / คณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือพิจารณา 
        5. ทุกหน่วยงานด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
 6. ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 7. น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน (รอบ 6 เดือน    
และรอบ 12 เดือน) ต่อสภามหาวิทยาลัย /คณะกรรมการวิทยาเขต / คณะกรรมการประจ าคณะ / 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
 8. น าข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย /คณะกรรมการวิทยาเขต / คณะกรรมการประจ าคณะ / 
คณะกรรมการสถานศึกษา ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงแผนพัฒนาในปีงบประมาณถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       81 

 

 ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬา   
     แห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ความส าเร็จของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สู่การปฏิบัตินั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้วย 

1) สาระส าคัญของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีความชัดเจน ครบถ้วน ครอบคลุมทุกพันธกิจทั้งระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
อุดมศึกษา 

2) การสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจในทิศทางของแผนพัฒนาเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และเข้าใจ
ตรงกัน โดยผู้บริหารจะต้องท าให้บุคลากรทุกหน่วยงาน ตระหนักถึงความส าคัญของบทบาทหน้าที่ซึ่งมีความ
เชื่อมโยง สอดคล้องและบูรณาการการด าเนินงานตามแนวทางของแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดไว้ร่วมกัน  

3) การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาบุคลากร การมีส่วนร่วม ในการท างานเป็นทีม              
จะท าให้การด าเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุง     
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สู่การปฏิบัติประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นในการที่จะผลักดัน
ให้มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบงาน การปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ ค่านิยม
องค์กรที่ดีอันเป็นพันธกิจที่ล้วนมุ่งเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของบุคคล ซึ่งจ าเป็นต้องใช้
ระยะเวลาและความต่อเนื่องในการด าเนินงานเพ่ือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของระบบและ       
ตัวบุคคล  

5) การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
(พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติจะเป็นส่วนส าคัญที่จะวางนโยบายก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการ                  
ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน          
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยได้ทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะต้องน าข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุง แก้ไข เพ่ือวางแผนพัฒนาต่อไป 
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ภาคผนวก 
 
 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       ๘๓ 

 

  ภาคผนวก ก โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

การแบ่งส่วนราชการ ตามพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562  ในบทเฉพาะกาล มาตรา 78 บัญญัติวา่ ให้ส่วนราชการของสถาบันการพลศึกษาที่จัดตัง้ขึ้นตาม
พระราชบญัญัติสถาบันการพลศกึษา พ.ศ. 2548 เป็นสว่นราชการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ต่อไป จนกว่าจะมีการแบ่งส่วนราชการ ตามพระราชบญัญัตินี้ 
       
 

 

   

 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

สภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

ส านักกีฬา 

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรทางการกีฬา 

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.กีฬาจังหวัดล าปาง 
8. ร.ร.กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
9. ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
10. ร.ร.กีฬาจังหวัดอ่างทอง 
11. ร.ร.กีฬาจังหวัดอุบลราชธาน ี
 

 

 

สภามหาวิทยาลัย 

กองกลาง 

กองการเจ้าหน้าที ่

กองกิจการนักเรียน 
นักศึกษา และกจิการพิเศษ 

กองส่งเสริมวิชาการ
โรงเรียนกีฬา 

กองบริหารงานกลาง 

กองส่งเสริมวิชาการ 

กองนโยบายและแผน 

กองวิจยัและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

กองตรวจสอบภายใน 

คณะวิทยาศาสตร์ 
การกีฬาและสขุภาพ 

คณะศิลปศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์ 

ส านักงาน 
บัณฑิตวิทยาลัย 

ส านักงานอธิการบดี 

1. วิทยาเขตกระบี ่
2. วิทยาเขตกรุงเทพ 
3. วิทยาเขตชยัภูม ิ
4. วิทยาเขตชุมพร 
5. วิทยาเขตเชียงใหม ่
6. วิทยาเขตชลบุร ี
7. วิทยาเขตตรัง 
8. วิทยาเขตเพชรบูรณ์ 
9. วิทยาเขตมหาสารคาม 
10. วิทยาเขตยะลา 
11. วิทยาเขตล าปาง 
12. วิทยาเขตศรีสะเกษ 
13. วิทยาเขตสมุทรสาคร 
14. วิทยาเขตสุโขทยั 
15. วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
16. วิทยาเขตอา่งทอง 
17. วิทยาเขตอุดรธาน ี
 

 

 

คณะ วิทยาเขต โรงเรียน ส านัก / ศูนย ์



 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       ๘๔ 

 

 ภาคผนวก ข ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565)   
                     ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 - 

2580 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย ์

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 
 

แผนแม่บท
ภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา 
 

ประเด็นที่ 23 การวิจยัและ
พัฒนานวัตกรรม 

ประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา 
 

เป้าหมาย 
แผนแม่บท 

1. คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ าใจ
นักกีฬา และมีวินยั เคารพกฎ
กติกามากขึ้น ดว้ยกีฬา 

2. มูลค่าการลงทุนวิจยัและ
พัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในของประเทศ
เพิ่มขึ้น 

1. คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ าใจนกักีฬา และมีวินยั เคารพกฎกตกิามากขึ้น ด้วยกีฬา 
 

ตัวชี วัด 
แผนแม่บท 

 

1.1 อายุคาดเฉลี่ยของการมี
สุขภาพดีเพิ่มขึ้นตอ่เนื่อง (อายุ
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 68 ป ีภายในปี 
2565) 
 

2.1 สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจยั 
พัฒนา และนวัตกรรมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ ร้อยละ 1.5 ภายในปี 
2565) 

1.1 อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (อายุเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 68 ปี ภายในป ี2565) 
 

แผนแม่บทย่อย แผนแม่บทย่อยที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 

แผนแม่บทย่อยที่ 2 การวิจยัและ
พัฒนานวัตกรรม ดา้นสังคม 
 

แผนแม่บทย่อยที่ 1 การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐาน
ให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ 

แผนแม่บทย่อยที่ 2 การส่งเสริม
การกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
 

แผนแม่บทย่อยที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

 

3.1 บุคลากรด้านการกีฬาและ
นันทนาการมีคุณภาพและ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
 

2.1 คุณภาพชีวิต ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอ
ภาคทางสังคมได้รับการยกระดับ
เพิ่มขึ้นจากผลการวิจยัและพัฒนา
นวัตกรรมเชิงสังคม 

1.1 คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ าเสมอ
เพิ่มขึ้น 

2.1 นักกีฬาไทยประสบ
ความส าเร็จ ในการแข่งขันระดับ
นานาชาต ิ

3.1 บุคลากรด้านการกีฬาและ
นันทนาการมีคุณภาพและ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
 

ตัวชี วัดแผน
แม่บทย่อย 

3.1.1 มีบุคลากรด้านการกีฬา 
นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การ
กีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานเพิ่มขึ้น (เฉลี่ยร้อยละ 5 
ภายในป ี2565) 

2.1.1 ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม* 
(ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการ
ยกระดับคุณภาพทางสังคมจาก
ผลการวิจยัฯ) 

1.1.1 ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากรทั้งหมด ออกก าลังกายอยา่ง
สม่ าเสมอ ร้อยละ 40 ภายในปี 2565 
 
 
 

2.1.1 อันดับการแข่งขันกีฬาใน
มหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของ
นักกีฬาไทย อันดับ ๗  ในระดับ
เอเชีย ภายในปี 2565 
 

3.1.1 มีบุคลากรด้านการกีฬา 
นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การ
กีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานเพิ่มขึ้น (เฉลี่ยร้อยละ  
5 ภายในปี 2565) 

 



 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       ๘๕ 

 

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

(ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านวัฒนธรรมกีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าหมาย ประชาชนออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ บนฐานการมีความรอบรูด้้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพของตนให้แข็งแรงและเป็นฐานในการพัฒนานกักีฬาของชาติ 
ตัวชี วัด - อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพด ี(อายุเฉลี่ย) ป ี2564 เพิ่มขึ้นจากปกี่อนหนา้ ปี 2565 ไม่น้อยกวา่ 68 ปี 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การส่งเสรมิประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชวีิตทางการกีฬาและการออกก าลังกายอย่างทั่วถึงและเท่าเทยีม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ 
เป้าหมาย ประชาชนออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอเพื่อพัฒนาสขุภาพ และเปน็ฐานในการพัฒนากีฬาชาติ 
ตัวชี วัด 1. อัตราประชากรที่มีการออกก าลังกายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 

2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (อายุเฉลี่ย) เพิ่มขึ้น 
(ร่าง) 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13 

หมุดหมายที ่12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแหง่อนาคต 

เป้าหมาย เป้าหมายที ่1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกชว่งวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันตอ่การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิก
โฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตรว่มกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 

ตัวชี วัด 1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะไม่ถึงระดับพื้นฐานของทั้ง 3 วิชาในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ 8 เมื่อสิ้นสดุแผนฯ 
1.4 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตสมรรถนะเพิ่มเป็นร้อยละ 30 

นโยบายรัฐบาล 
ที่แถลงต่อ
รัฐสภา 

วันที่ 25 
กรกฎาคม 
2562 

นโยบายที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวยั 
8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะทกุช่วงวยั 
8.6.4 พัฒนาทักษะอาชพีทุก 
ช่วงวัย 
 

8.5 วิจยัและพัฒนานวัตกรรมที่
ตอบโจทยก์ารพัฒนาประเทศ 
8.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความ
เหลื่อมล้ าและยากจน 

8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวยั 
 
8.6.4 พัฒนาทักษะอาชพีทุกชว่งวัย 
 

(ร่าง)
แผนพัฒนาการ
กีฬาแห่งชาติ 

ฉบับที่ 7 
(พ.ศ. 2566 – 

2570) 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑  
การส่งเสริมและพัฒนาการออก
ก าลังกายและกีฬาพื้นฐาน  

ประเด็นการพัฒนาที่ 4  
การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ด้านการกีฬา  

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
การส่งเสริมและพัฒนาการออกก าลังกายและกีฬาเพือ่มวลชนให้เป็น    
วิถีชีวิต  

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓  
การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพือ่
การอาชพี  
ประเด็นการพัฒนาที่ 4  
การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ด้านการกีฬา 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4  
การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ด้านการกีฬา  

 



 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       ๘๖ 

 

ยุทธศาสตร์
กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬา ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2560 – 

2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการออกก าลังกายกีฬา
พื้นฐานและกีฬามวลชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
อุตสาหกรรมกีฬาและการเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยองค์
ความรู้และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลังกายกีฬาพื้นฐาน
และกีฬามวลชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและ
สนับสนุนกีฬาเป็นเลิศและอาชีพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการออกก าลังกายกีฬา
พื้นฐานและกีฬามวลชน 

แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย   
การกีฬา
แห่งชาติ 
(พ.ศ. 2561 – 
2565) 
ปรับปรุง 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1          
การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2          
การพัฒนาด้านการวจิัยและ
นวัตกรรม 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3          
การบริการวิชาการแก่สังคม 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4           
การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

ประเด็นการพัฒนาที่ 5          
การพัฒนานักเรียนและนักศึกษา
ให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของ 
แต่ละบุคคล    
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 6          
การพัฒนาคุณภาพการบรหิาร
จัดการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       ๘๗ 

 

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

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 
(ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

1. ปรัชญา  
“พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พฒันาชาติ” 

1. ปรัชญา  
“พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พฒันาชาติ” 

2. วิสัยทัศน์  
“เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมภิาคอาเซียน” 

2. วิสัยทัศน์  
“เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมภิาคอาเซียน” 

3. พันธกิจ 
     1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรดา้นศาสตร์การกีฬา 
     2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู ้นวัตกรรม ดา้นศาสตร์การกีฬา 
     3. บริการวิชาการแก่สังคม 
     4. ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
     5. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพดา้นกีฬาสูงสุดของแตล่ะบุคคล 

3. พันธกิจ 
     1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรดา้นศาสตร์การกีฬา 
     2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู ้นวัตกรรม ดา้นศาสตร์การกีฬา 
     3. บริการวิชาการแก่สังคม 
     4. ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
     5. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพดา้นกีฬาสูงสุดของแตล่ะบุคคล 

4. อัตลักษณ ์
“ทักษะดี มีน้ าใจนักกีฬา พัฒนาสงัคม” 

4. อัตลักษณ ์
“ทักษะดี มีน้ าใจนักกีฬา พัฒนาสงัคม” 

5. เอกลักษณ ์
“สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา” 

5. เอกลักษณ ์
“สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา” 

6. ค่านิยมองค์กร 
SPORTS-U 

S = Spirit              มีน้ าใจนักกฬีา 
P = Professional    มีความเป็นมืออาชีพ 
O = Opportunity    มีการให้โอกาส 
R = Responsibility  มีความรับผดิชอบ 
T = Teamwork      มีการท างานเป็นทีม 
S = Smart         มีบุคลิกภาพด ี
U = Universality    มีความเป็นสากล 

6. ค่านิยมองค์กร 
SPORTS-U 

S = Spirit             มีน้ าใจนักกีฬา 
P = Professional   มีความเป็นมืออาชีพ 
O = Opportunity   มีการให้โอกาส 
R = Responsibility มีความรับผดิชอบ 
T = Teamwork     มีการท างานเป็นทีม 
S = Smart        มีบุคลิกภาพด ี

     U = Universality    มีความเป็นสากล 



 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       ๘๘ 

 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 
(ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

7. ยุทธศาสตร์  
     1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
     2. การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
     3. การบริการวิชาการแกส่ังคม 
     4. การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
     5. การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 
     6. การพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการ 

7. ประเด็นการพัฒนา  
     1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
     2. การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
     3. การบริการวิชาการแกส่ังคม 
     4. การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
     5. การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 
     6. การพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       ๘๙ 

 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 
(ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 
เป้าประสงค์ที่ 1 ผูส้ าเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณภาพและคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ (จ านวน 5 กลยุทธ์) 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคณุภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
2. พัฒนาหลักสูตรใหม้ีคณุภาพตามมาตรฐานการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน  
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครผูู้สอนให้มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ 
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา 
ตัวชี วัด (จ านวน 6 ตัวช้ีวัด) 
1. ผูส้ าเรจ็การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. ผู้ส าเรจ็การศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าศึกษาต่อในระดับอดุมศึกษา 
3. ผูส้ าเรจ็การศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
4. ผูส้ าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีผลการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค์  
5. ผูส้ าเรจ็การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีผลการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค์  
6. ความร่วมมือด้านการศึกษา 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
กลยุทธ์ (จ านวน 3 กลยุทธ์) 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคณุภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
2. ส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน   
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา 
ตัวชี วดั (จ านวน 5 ตัวช้ีวัด) 
1. ผูส้ าเรจ็การศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าศึกษาต่อในระดับอดุมศึกษา 
2. ผูส้ าเรจ็การศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
3. ผูส้ าเรจ็การศึกษาขั้นพื้นฐานมผีลการประเมินคณุลักษณะอันประสงค์ระดับดเียี่ยม      
4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนกีฬาระดับยอดเยี่ยม 
5. ความร่วมมือด้านการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 
(ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬามีคณุภาพตามคณุลักษณะที่พึงประสงค ์
กลยุทธ์ (จ านวน 5 กลยุทธ์) 
1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา                 
    (TQF: Thai Qualifications Framework) มาตรฐานการอุดมศกึษา และมาตรฐานวิชาชีพ   
2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ    
    มาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน  
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ 
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา 
ตัวชี วัด (จ านวน 10 ตัวช้ีวัด) 
1. ผูส้ าเรจ็การศึกษาระดบัอุดมศกึษา 
2. บัณฑติปรญิญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทีม่ีต่อคุณภาพบัณฑิต 
4. ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระดับปรญิญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
5. คุณภาพของหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
6. คุณภาพการจดัการเรียนการสอน 
7. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
8. อาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลัยทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
9. อาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลัยทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
10. ความร่วมมือด้านการศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬามีคณุภาพตามคณุลักษณะที่พึงประสงค ์
กลยุทธ์ (จ านวน 5 กลยุทธ์) 
1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ     
    ระดับอุดมศึกษา (TQF : Thai Qualifications Framework) มาตรฐานการอดุมศึกษาและ    
    มาตรฐานวิชาชีพ   
2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ    
    มาตรฐานวิชาชีพ  
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพ 
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ  
5. สรา้งเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา 
ตัวชี วัด (จ านวน 11 ตัวช้ีวัด) 
1. บัณฑิตปรญิญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพบัณฑิต 
3. ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระดับปรญิญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
4. หลักสูตรปรญิญาตรีทางปฏิบัตกิารที่ไดร้ับการพัฒนา 
5. หลักสูตรระดับปรญิญาโท / ปริญญาเอก ที่ไดร้ับการพัฒนา 
6. หลักสูตรนานาชาติที่ได้รับการพัฒนา 
7. คุณภาพการจดัการเรียนการสอน 
8. หลักสูตรที่มีห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพ 
9. อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
10. อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
11. ความร่วมมือด้านการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 
(ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์: ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
กลยุทธ์ (จ านวน 5 กลยุทธ์) 
1. พัฒนาระบบและกลไกการบรหิารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและนวตักรรม 
3. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดา้นศาสตร์การกีฬา 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและนวตักรรม 
ตัวชี วัด (จ านวน 6 ตัวช้ีวัด) 
1. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
2. อาจารย์ประจ าที่ไดร้ับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
3. อาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
4. งานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
5. การประชุมวิชาการระดับชาตหิรือนานาชาต ิ
6. ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์: ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 
กลยุทธ์ (จ านวน 3 กลยุทธ์) 
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและนวตักรรม 
2. สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวชี วัด (จ านวน 4 ตัวช้ีวัด) 
1. อาจารยป์ระจ าที่ไดร้ับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
2. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา 
3. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน ์
4. ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบรกิารวิชาการแกส่ังคม  
เป้าประสงค์: บริการทางวิชาการและอาคารสถานท่ีแกส่ังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ (จ านวน 2 กลยุทธ์) 
1. พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแกส่ังคม 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรยีนการสอนและการวิจัย 
ตัวชี วัด (จ านวน 4 ตัวช้ีวัด) 
1. ผู้รับบริการทางวิชาการและอาคารสถานท่ี 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการและอาคารสถานท่ี 
3. คุณภาพของการบริการวิชาการแก่สังคม 
4. การบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวจิัย 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การบริการวิชาการแก่สังคม   
เป้าประสงค์: เด็ก เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา และ
นันทนาการ น าไปสู่การมสีุขภาวะที่ดี 
กลยุทธ์ (จ านวน 3 กลยุทธ์) 
1 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บรกิารอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ์ทางการกีฬาในการออกก าลังกาย 

การเล่นกีฬา และนันทนาการแก่สงัคม 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการด้านศาสตร์การกีฬา 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรยีนการสอน 
ตัวชี วัด (จ านวน 6 ตัวช้ีวัด) 
1. ผู้รับบริการด้านอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ์ทางการกีฬา   
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ์ทางการกีฬา 
3. ผู้รับบริการทางวิชาการ 
4. ชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการ 
5. เด็กและเยาวชนในชุมชนทีไ่ด้รบัการบริการวิชาการมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในระดับมาตรฐาน  
6. หลักสูตรที่มีการบรูณาการการบริการวิชาการแกส่ังคมกับการเรยีนการสอน 
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(ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื นบ้านและกีฬาไทย   
เป้าประสงค์: นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน และประชาชนไดร้่วมกิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ 
เผยแพร่ ศลิปวัฒนธรรม การละเลน่พ้ืนบ้านและกีฬาไทย ทั้งในระดบัท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ 
และนานาชาตไิดเ้รียนรู้และเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมมีจติส านึกท่ีดตี่อสังคม และ       
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
กลยุทธ์ (จ านวน 3 กลยุทธ์) 
1. พัฒนาระบบและกลไกการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟ ูอนุรักษ์ และเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและ  
    กีฬาไทยในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาต ิ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัตัง้แหล่งเรียนรู้ด้านศลิปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและ 
    กีฬาไทย 
ตัวชี วัด (จ านวน 4 ตัวช้ีวัด) 
1. กิจกรรมทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์และเผยแพร่การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     
4. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
เป้าประสงค์: เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบา้นและกีฬาไทย 
บนพ้ืนฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีจติส านึกท่ีดีต่อสังคม เกิดความรักและความหวงแหน และ    
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
กลยุทธ์ (จ านวน 3 กลยุทธ์) 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนกจิกรรมทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกจิกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกับการเรยีนการสอน 
ตัวชี วัด (จ านวน 5 ตัวช้ีวัด) 
1. กิจกรรมทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
5. หลักสูตรที่มีการบรูณาการการเรียนรูศ้ิลปวัฒนธรรมกับการเรยีนการสอน   

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       ๙๔ 

 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 
(ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล    
เป้าประสงค์: นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาต ิ
กลยุทธ์ (จ านวน 5 กลยุทธ์) 
1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสงูสุดของแต่ละบคุคล 
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบคุลากรทางการกีฬา 
3. ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ด้านศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการพัฒนากีฬา 
4. พัฒนาระบบการบรหิารจดัการกีฬา 
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการกีฬา 
ตัวชี วัด (จ านวน 7 ตัวช้ีวัด) 
1. นักเรียนทีเ่ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาต ิ
2. นักเรียนทีไ่ดร้ับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ 
3. นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาต ิ
4. นักศึกษาที่ไดร้ับรางวลัจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ 
5. บุคลากรทางการกีฬาท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
6. ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการด้านการกีฬา 
7. ความร่วมมือด้านการกีฬา 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของ          
แต่ละบุคคล    
เป้าประสงค์ที่ 1 นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 
กลยุทธ์ (จ านวน 1 กลยุทธ์) 
1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสงูสุดของแต่ละบคุคล 
ตัวชี วัด (จ านวน 4 ตัวช้ีวัด) 
1. นักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาต ิ
2. นักเรียนท่ีไดร้ับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ 
3. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาต ิ
4. นักศึกษาท่ีได้รับรางวลัจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ 
เป้าประสงค์ที่ 2 บุคลากรด้านการกีฬามีความรู้ความเชี่ยวชาญสูร่ะดับนานาชาต ิ
กลยุทธ์ (จ านวน 2 กลยุทธ์) 
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านการกีฬา 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการกีฬา 
ตัวชี วัด (จ านวน 3 ตัวช้ีวัด) 
1. บุคลากรด้านการกีฬาที่เข้าอบรมตามหลักสูตร 
2. บุคลากรด้านการกีฬาที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐานหลักสูตร  
3. ความร่วมมือด้านการกีฬา 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       ๙๕ 

 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 
(ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ    
เป้าประสงค์: ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ (จ านวน 4 กลยุทธ์) 
1. พัฒนาระบบและกลไกการบรหิารจัดการ 
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ  
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตัวชี วัด (จ านวน 10 ตัวช้ีวัด) 
1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
3. การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการ ท่ีอธิบายการด าเนินงาน   
    อย่างชัดเจน   
4. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ 
5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
6. ผลการประเมินโรงเรียนกีฬาทกุโรงของมหาวิทยาลัย  
7. ผลการประเมินหลักสูตรทุกหลกัสูตรของมหาวิทยาลัย  
8. ผลการประเมินคณะทุกคณะของมหาวิทยาลัย  
9. ผลการประเมินวิทยาเขตทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย 
10. ผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในระดับมหาวิทยาลัย 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ       
เป้าประสงค์: ระบบการบรหิารจดัการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ (จ านวน 5 กลยุทธ์) 
1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
3. เพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ 
4. เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานตามเกณฑ์ประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
5. ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
ตัวชี วัด (จ านวน 9 ตัวช้ีวัด) 
1. คณาจารย์ทีไ่ดร้ับการพัฒนาศกัยภาพ 
2. ข้าราชการครูที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
3. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการ 
4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
5. ผลการประเมินระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
6. ผลการประเมินคณะของมหาวทิยาลัย  
7. ผลการประเมินวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย   
8. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย   
9. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 

 

 



 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       ๙๖ 

 

 ภาคผนวก ง คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565    
                     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
                     (พ.ศ. 2561 - 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

 

 

 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
                                                  ที ่424  / 2563 

เรื่อง แต่งตั งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 
2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 8 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเป็น
สถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬา มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ 
ท าการสอน วิจัยและพัฒนา บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นการสร้าง
องค์ความรู้ด้านการกีฬา การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา     
การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมกีฬา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นแหล่ งสร้างและพัฒนาบุคลากร
ด้านการกีฬาของประเทศ    

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติด าเนินงานภายใต้ ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี              
มาจนกระทั่งใกล้เข้าสู่ระยะสิ้นสุดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติให้มีเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย แผนพัฒนาประเทศและ
นโยบายที่เกี่ยวข้อง และจัดท ายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 2565  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ    ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
3. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ  กรรมการ  
4. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
    ฝ่ายกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ    กรรมการ                                                                               
5. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
    ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา    กรรมการ  
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มีหน้าที ่ 
1. ก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติให้สอดคล้องกับกฎหมาย 

แผนพัฒนาประเทศและนโยบายที่เก่ียวข้อง   
2. ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงาน ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินงานทบทวนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 3. ก ากับ ติดตามการจัดท ายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 2565 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการด าเนินงาน                                                                                                             
1. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายบริหาร   ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ   กรรมการ     
3. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
    และกิจการพิเศษ       กรรมการ 
4. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิจัย 
    และประกันคุณภาพการศึกษา      กรรมการ 
5. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตกระบี่ กรรมการ 
6. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตกรุงเทพ กรรมการ 
7. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตชัยภูมิ กรรมการ 
8. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตชุมพร กรรมการ 
9. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตเชียงใหม่ กรรมการ 
10. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตชลบุรี กรรมการ 
11. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตตรัง กรรมการ 
12. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตเพชรบูรณ์ กรรมการ 
13. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
      ประจ าวิทยาเขตมหาสารคาม      กรรมการ 
14. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตล าปาง กรรมการ 
15. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตยะลา กรรมการ  
16. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตศรีสะเกษ กรรมการ 
17. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตสมุทรสาคร กรรมการ 
18. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตสุโขทัย กรรมการ 
19. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตสุพรรณบุรี กรรมการ 
20. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตอ่างทอง กรรมการ 
21. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตอุดรธานี กรรมการ  
22. ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายแผนและพัฒนา     กรรมการ 
23. ผู้ชว่ยอธิการบดี ฝ่ายงบประมาณ     กรรมการ 
24. ผู้ชว่ยอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์     กรรมการ 
25. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ    กรรมการ 
26. คณบดีคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 
27. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์      กรรมการ 
28. รองคณบดี 3 คณะ       กรรมการ 



 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       ๙๘ 

 

29. ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น    กรรมการ 
30. ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ี    กรรมการ 
31. ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง     กรรมการ 
32. ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช   กรรมการ 
33. ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์    กรรมการ 
34. ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา     กรรมการ 
35. ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง    กรรมการ 
36. ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ    กรรมการ 
37. ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี    กรรมการ 
38. ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง  กรรมการ      
39. ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  กรรมการ   
40. ผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  กรรมการ  
41. ผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก  กรรมการ 
42. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี     กรรมการ 
43. ผู้อ านวยการกองกลาง      กรรมการ 
44. ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่     กรรมการ 
45. ผู้อ านวยการกองบริหารงานกลาง     กรรมการ 
46. ผู้อ านวยการกองส่งเสริมวิชาการ     กรรมการ 

47. ผู้อ านวยการกองกิจการนักเรียน นักศึกษาและกิจการพิเศษ  กรรมการ 
48. ผู้อ านวยการกองส่งเสริมวิชาการโรงเรียนกีฬา    กรรมการ 
49. ผู้อ านวยการกองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการ 
50. ผู้อ านวยการกองตรวจสอบภายใน     กรรมการ 
51. หัวหน้าส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 
52. ผู้อ านวยการส านักกีฬา      กรรมการ 
53. ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน              กรรมการและเลขานุการ 

54. นางสาวฐิติมาภรณ์  ปัญญา               กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

55. นางสาวสุกาญจนา  ศรีเขียวพงษ์     กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
56. นางสาวขวัญชนก  รอดภัย      กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาขั นพื นฐานมีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
2. ว่าที่ร้อยตรี ผศ.วิสุทธิ์  ปานะกุล     กรรมการ 
3. นางอรวรรณ  อรุณวิภาส      กรรมการ 
4. นางสาวรัตติยากร  ประอาง      กรรมการ 
 
5. ผู้อ านวยการกองส่งเสริมวิชาการโรงเรียนกีฬา    กรรมการและเลขานุการ                                                                                  
6. นางสาวพัชรศิฐี  บุทธนา      กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ                                                                                  

เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬามีคุณภาพตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
1. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ    กรรมการ 
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3. คณบดีคณะศิลปศาสตร์       กรรมการ 
4. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์      กรรมการ 
5. หัวหน้าส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ                                                                                                               
6. รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ    กรรมการ 
7. รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 
8. รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์      กรรมการ 
9. ผู้อ านวยการกองส่งเสริมวิชาการ     กรรมการและเลขานุการ 
10. ผศ.นิกร  ยาพรม       กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ   

คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
1. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
    ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา     ประธานกรรมการ 
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ    กรรมการ                                                                              
3. คณบดีคณะศิลปศาสตร์       กรรมการ 
4. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์      กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน     กรรมการ 
6. หัวหน้าส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ                                                                                                               
7. ผู้อ านวยการกองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา    กรรมการและเลขานุการ      
8. นางสาววรรณพัชร  โคสันเทียะ      กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ                                                                                  

คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม 
1. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายกิจการนักศึกษา  
    และกิจการพิเศษ       ประธานกรรมการ 
2. นางสาวฐิติยาพร  สุระพล      กรรมการ 
3. นางสาวรุ่งนภา  ภาส าราญ      กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการกองกิจการนักเรียน นักศึกษา และกิจการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
5. นางสาววิภาวรรณ  นาคพงษ์      กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ   

คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ที่ 4 การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื นบ้านและกีฬาไทย 
1. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายกิจการนักศึกษา  
    และกิจการพิเศษ       ประธานกรรมการ 
2. นางสาววิภาวรรณ  นาคพงษ์      กรรมการ 
3. นางสาวรุ่งนภา  ภาส าราญ      กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการกองกิจการนักเรียน นักศึกษา และกิจการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
5. นางสาวฐิติยาพร  สุระพล      กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุด       
ของแต่ละบุคคล 
1. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายกิจการนักศึกษา  
    และกิจการพิเศษ       ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเมธ์วดี  ชอบท ากิจ      กรรมการ 
3. นายวันฉัตร  ยืนยง       กรรมการ  
4. นายเอ ๋ ภูสมปอง       กรรมการ                                                                                                
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5. ผู้อ านวยการส านักกีฬา       กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวณัฐธิกา  แพงทุย      กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
1. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายบริหาร   ประธานกรรมการ        
2. ผู้อ านวยการกองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการ 
3. ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน     กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการกองกลาง       กรรมการ 
5. ว่าที่ร้อยตรี ผศ.วิสุทธิ์  ปานะกุล     กรรมการ 
6. นางปัทมาวดี  ทองทาบ      กรรมการ 
7. นายรพีพัฒน์  หงส์ไทย       กรรมการ 
8. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี     กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสุขเสนอ  รัตนรังสิกุล      กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 1. ด าเนินการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 ประจ า
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 

2. จัดท ายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ให้มีเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย แผนพัฒนาประเทศและ
นโยบายที่เกี่ยวข้อง  

3. จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

4. จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 2565 ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 5. แต่งตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 7. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

   สั่ง  ณ  วันที่  17  กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
  

 

 (นายปริวัฒน์  วรรณกลาง) 
                                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
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 ภาคผนวก จ นิยามศัพท์ 

 การกีฬา หมายถึง การกระท าหรือการด าเนินการใดท่ีเกี่ยวกับกีฬา 

 กีฬาขั นพื นฐาน หมายถึง การออกก าลังกายหรือการเล่นกีฬาที่ใช้ทักษะกีฬาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้ เจตคติ และทักษะกีฬา ท าให้สามารถเล่นกีฬาได้ และดูกีฬาเป็น โดยมุ่งพัฒนาด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ก่อให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และน้ าใจนักกีฬา 

 กีฬาเพื่อมวลชน หมายถึง การออกก าลังกายหรือการเล่นกีฬา รวมทั้งการออกก าลังกายในการประกอบ
อาชีพหรือการออกก าลังกายในชีวิตประจ าวันที่ประชาชนทุกกลุ่มรวมทั้งบุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้
ออกก าลังกายและเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของตน เพ่ือให้มีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิต 

 กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ หมายถึง กีฬาที่มุ่งท าการแข่งขันตั้งแต่ระดับนักเรียน ระดับเยาวชน ระดับนิสิต
นักศึกษา ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ทั้งท่ีมุ่งประสงค์ต่อชัยชนะหรือผลตอบแทน 

 กีฬาอาชีพ หมายถึง กีฬาที่นักกีฬาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สามารถใช้ประกอบกิจกรรมเพ่ือหา
รายได้ในการด ารงชีวิตหรือเป็นอาชีพหลัก 

 การออกก าลังกาย หมายถึง การรกระท าใดๆ ที่มีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายเพ่ือสุขภาพเพ่ือ
ความสนุกสนาน และเพ่ือสังคม โดยใช้กิจกรรมง่าย ๆ หรือมีกฎกติกาการแข่งขันง่ายๆ เช่น วิ่ง กระโดดเชือก      
การบริหารร่างกาย การยกน้ าหนัก แอโรบิคด๊านซ์ ว่ายน้ า ขี่จักรยาน เกมส์ และการละเล่นพ้ืนฐานเมือง เป็นต้น 
รวมทั้งการออกก าลังกายในการประกอบอาชีพ และการออกก าลังกายในชีวิตประจ าวัน 

 กิจกรรมทางกาย หมายถึง กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายทุกชนิดที่เกิดจากการหดตัวของกล้ามเนื้อ
ใหญ่ๆ ท าให้เกิดการใช้พลังงานของร่างกาย ซึ่งตรงกันข้ามกับการนั่งหรือนอน เช่น การเดินไปท างาน การเดิน
ขึ้น-ลงบันได การท าสวน การท างานบ้าน เป็นต้น 

 นันทนาการ หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลกระท าตามสมัครใจในยามว่าง เพ่ือให้เกิดความสนุกสนาน 
เพลิดเพลินและผ่อนคลายความตึงเครียดทางร่างกายและจิตใจ 

 วิทยาศาสตร์การกีฬา หมายถึง ระบบวิชาความรู้ที่ใช้ในกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
มาตรฐาน และความสามารถนักกีฬา และหมายรวมถึง สรีรวิทยาการกีฬา ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา        
จิตวิทยาการกีฬา โภชนาการการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา และเทคโนโลยีการกีฬา 

 อุตสาหกรรมการกีฬา หมายถึง กลุ่มของตลาดที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ และบริการด้านการกีฬา      
การออกก าลังกาย และนันทนาการ ซึ่งสามารถจะจัดให้อยู่ในรูปแบบของกิจกรรม สินค้า บริการ บุคลากร 
สถานที่ ตลอดทั้งแนวคิดที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจอุปกรณ์กีฬา ธุรกิจเพ่ือการบริการ ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร 
อาหารเสริมและเครื่องดื่ม ธุรกิจกิจกรรมการแข่งขันต่าง ๆ รวมถึงสถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ 

 ศาสตร์การกีฬา หมายถึง องค์ความรู้ด้านการกีฬา การพลศึกษา การเสริมสร้างสุขภาพ วิทยาศาสตร์
การกีฬา การบริหารจัดการกีฬาและท่ีเกี่ยวข้องทางการกีฬา 

ความร่วมมือด้านการศึกษา หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกันโดยมีการลงนาม
บันทึกความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตหรือโรงเรียนกีฬากับ
หน่วยงานอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ 
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อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย  
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ)    
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548) 

ส าหรับอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้หรือเงินงบประมาณ
หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้าง ที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้าง
จะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ าตามที่ก าหนดตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

ต าแหน่งทางวิชาการ หมายถึง ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม หมายถึง ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 

ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกันโดย    
มีการลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติหรือวิทยาเขต
กับหน่วยงานอื่น  

ชุมชน หมายถึง กลุ่มคน องค์กร หน่วยงาน โรงเรียน หมู่บ้าน ต าบลฯลฯ ที่มีสมาชิกทางสังคม 
อยู่รวมกันจ านวนหนึ่ง ในพ้ืนที่แห่งหนึ่ง  

  ชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการ หมายถึง ชุมชนเป้าหมายของวิทยาเขต ในการด าเนินกิจกรรมด้าน
การบริการวิชาการแก่สังคม โดยจัดท าขึ้นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของวิทยาเขต ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย 
เรื่อง เขตพ้ืนที่บริการของวิทยาเขต 

การบูรณาการ หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร 
การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน (Organization-wide 
goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment)  
ซึ่งมีการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการ ผลการด าเนินการ มีความเชื่อมโยงกันเป็น
หนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2557 : 32) 

ทะนุบ ารุง หมายถึง ดูแล รักษา 

ฟื้นฟู หมายถึง ท าให้กลับเจริญงอกงามขึ้นมาใหม่ 

อนุรักษ์ หมายถึง การดูแล รักษา เพื่อให้คงคุณค่า 

เผยแพร่ หมายถึง ท าให้รู้จักกันแพร่หลาย 

ศิลปวัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นตามวิถีชีวิต เป็นแบบแผนการประพฤติปฏิบัติ      
และการแสดงออกซ่ึงความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สามารถเข้าใจ ซาบซึ้ง ยอมรับ และใช้ปฏิบัติร่วมกัน
ในสังคม  

การละเล่นพื นบ้านและกีฬาไทย หมายถึง การละเล่นที่เป็นของชาวบ้าน เกิดจากความต้องการ      
ความบันเทิง ความสนุกสนานร่วมกันของท้องถิ่น การละเล่นพ้ืนบ้านของไทยเป็นสิ่งที่ช่วยผ่อนคลายอารมณ์             
ทั้งยังช่วยสร้างความสามัคคีให้แก่คนในแต่ละภาค เช่น ร าวง กลองยาว วิ่งควาย ว่าวไทย เป็นต้น  

กิจกรรมทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง กิจกรรมที่วิทยาเขตและโรงเรียนกีฬาด าเนินการภายใต้
ขอบเขตของศิลปวัฒนธรรม โดยแบ่งเป็น 2 ระดับคือ  

1) ศิลปวัฒนธรรมระดับประเทศ คือ ประเพณีปฏิบัติที่กระท าร่วมกันทุกภาค เช่น ประเพณี
ลอยกระทงประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นต้น 
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2) ศิลปวัฒนธรรมระดับจังหวัด คือ ประเพณีปฏิบัติที่กระท าเฉพาะภายในภูมิภาคหรือบาง
จังหวัดบางอ าเภอ เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณียี่เป็ง เป็นต้น  

กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์และเผยแพร่การละเล่นพื นบ้านและกีฬาไทย หมายถึง กิจกรรมที่วิทยาเขต
ด าเนินการฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย  

นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับชั้น ม.3 - ม.6 ของโรงเรียนกีฬา 13 โรง ที่ได้รับ 
การคัดเลือกจากองค์กรหรือหน่วยงานเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 

นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาในศูนย์กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศของวิทยาเขต 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 กีฬาซีเกมส์ กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัย
อาเซียน และการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งอาเซียน ที่จัดการแข่งขันโดยสหพันธ์/สมาพันธ์ของแต่ละชนิดกีฬา  

4) การจัดการแข่งขันกีฬาที่มีต่างประเทศเข้าร่วมตั้งแต่ 3 ประเทศ ขึ้นไปโดยเป็นรายการ
แข่งขันท่ีจัดเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

บุคลากรด้านการกีฬา หมายถึง ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา และนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติร่วมกับสมาคมกีฬา องค์กรทางการกีฬา หรือองค์กรวิชาชีพ
พัฒนาขึ้น  

ความร่วมมือด้านการกีฬา หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกันโดยมีการลงนาม
บันทึกความร่วมมือด้านการกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตหรือโรงเรียนกีฬากับหน่วยงาน
อ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศ  

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการ หมายถึง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหาร
จัดการในด้านต่าง ๆ ที่ทันสมัย   

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่าง ๆ          
ให้เป็นไปในครรลองธรรม และการบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วย 10 ประการ ดังนี้ หลักประสิทธิผล         
หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการ
กระจายอ านาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
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2. ประชุมคณะกรรมการฯ ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  
เพื่อจัดท าแผนพฒันาฯ 

3. น าเสนอแผนพัฒนาฯ                           
ตอ่สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  

ไม่เห็นชอบ 

6. จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

9. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
 

10. ติดตามผลการด าเนินงานรายงานต่ออธิการบดีและเสนอตอ่สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 

1. จัดท าค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนพฒันาฯ  

 4. เผยแพร่แผนพัฒนาฯ 

8. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 5. ประชุมผูบ้ริหารเพี่อถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติ                
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

 7. น าเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปี         
ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 

 

ไม่เห็นชอบ 

11. น าข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลยัไปปรับปรุง แก้ไข เพื่อวางแผนพฒันาต่อไป 

 

 ภาคผนวก ฉ ขั นตอนการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565)     
                     ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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เห็นชอบ 


