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 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546         
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 หมวด 3 มาตรา 16 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี เพ่ือแปลง
เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรู ปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์และถ่ายทอดไปสู่แนวทางการปฏิบัติ 
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2562 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564 และบริบทต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ต่อไป 
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ส่วนท่ี 1 บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์

ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มี
การตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560    
โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และ
การประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์และถ่ายทอดไปสู่
แนวทางการปฏิบัติ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วนราชการระดับกรมสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา           
มีวิสัยทัศน์ คือ“เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน”และมีพันธกิจ คือ   
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทย และการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านการกีฬาสูงสุดของ    
แต่ละบุคคล 

 เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นกรอบก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานภายใต้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 
2. เพ่ือเป็นแนวทางด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับ

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

3. เพ่ือก าหนดกรอบและทิศทางการด าเนินงานให้ทุกหน่วยงานสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง                  
มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

กฎหมำย แผนพัฒนำประเทศ และนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560  
 จากการปฏิรูปการกีฬาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ท าให้มีการบรรจุถ้อยค าว่า “กีฬา” ไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560    เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์การ
กีฬาของไทยและเป็นหลักการส าคัญในการด าเนินการด้านกีฬาของประเทศต่อไปในอนาคต ส าหรับบทบัญญัติ
ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตามมาตรา 71 วรรคแรก กล่าวคือ “รัฐพึงเสริมสร้างความ



๒ 

 

 
 

เข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญของสังคม จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่าง
เหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง 
รวมตลอดท้ังส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน” 

2. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ 

ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 มุ่งให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการ ดังต่อไปนี้ 

(1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
(6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ3. ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 

2580)  
 โดยรัฐบาลได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาประเทศระยะ 20 ปี คือ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้
ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูง อยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข  อยู่ดี 
กินดี สังคม มีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศใน
ระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง   
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

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

4. แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนส าคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของ

ยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีจ านวน 23 ฉบับ โดยใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ดังนี้ 

ประเด็นที่ 14 ศักยภำพกำรกีฬำ  
ยุทธศาสตร์ชาติให้ความส าคัญกับการให้กีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตร์การ

กีฬาเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างการพัฒนาทั้งในการเสริมสร้างสุขภาวะ การพัฒนาจิตใจ การสร้างความ
สามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของ
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ประเทศชาติ ดังจะเห็นได้ว่าการกีฬาและนันทนาการเป็นกลไกส าคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นที่
ยอมรับในระดับสากลในการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่ประเทศ 

เป้ำหมำยแผนแม่บท : คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ าใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามาก
ขึ้นด้วยกีฬา 
  ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยแผนแม่บท : อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง            
ไม่น้อยกว่า 68 ปี ภายในปี 2565 

ประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา ประกอบด้วย 3 แผนแม่บทย่อย ได้แก่   
แผนแม่บทย่อยที่ 1 การส่งเสริมการออกก าลังกายและกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็น     

วิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ 
เป้ำหมำย : คนไทยออกก าลังกายเล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ าเสมอเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย : ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากรทั้งหมดออกก าลัง

กายอย่างสม่ าเสมอ ร้อยละ 40 ภายในปี 2565 
   แผนแม่บทย่อยที่ 2 การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
   เป้ำหมำย : นักกีฬาไทยประสบความส าเร็จ ในการแข่งขันระดับนานาชาติ 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย : อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ
ของนักกีฬาไทย อันดับ ๗ ในระดับเอเชีย ภายในปี 2565 
   แผนแม่ย่อยที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 
   เป้ำหมำย : บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 
   ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย : มีบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์       
การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพ่ิมข้ึน เฉลี่ยร้อยละ 5 ภายในปี 2565 

5. (ร่ำง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 13  (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570) เป็นแผนพัฒนาฯ ฉบับ
แรกที่เริ่มต้นกระบวนการยกร่างกรอบแผนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และจะมีผลในการใช้เป็นกรอบเพ่ือก าหนด
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิบัติการในช่วง 5 ปี ที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดย
การก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ได้น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
หลักน าทางในการขับเคลื่อนและวางแผนการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาฯ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือพลิกโฉม
ประเทศไทยสู่สังคมก้าวหน้าเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน  

เป้ำหมำยหลัก จ านวน 5 ประการ ประกอบด้วย       
1. การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
2. การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ 
3. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 
4. การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน 
5. การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง

ภายใต้บริบทโลกใหม่ 
 หมุดหมำยกำรพัฒนำ จ านวน 13 ประการ ประกอบด้วย 
 หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
 หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
 หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก 
 หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
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 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 และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
 หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้แก่ 

หมุดหมำยที่ 12 ไทยมีก ำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ตอบโจทย์กำรพัฒนำ
แห่งอนำคต 
  เป้ำหมำยกำรพัฒนำ  
  เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
  ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะไม่ถึงระดับพ้ืนฐานของทั้ง 3 วิชาในแต่กลุ่ม
โรงเรียนลดลงร้อยละ 8 เมื่อสิ้นสุดแผน 
  ตัวชี้วัดที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบัณฑิตฐานสมรรถนะ
เพ่ิมเป็นร้อยละ 30 
  กลยุทธ์กำรพัฒนำ 
  กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนาผู้เรียนระดับพื้นฐานให้มีความตระหนักรู้ในตนเองมีสมรรถนะที่
จ าเป็นต่อการเรียนรู้ การด ารงชีวิตและการท างาน 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 พัฒนาผู้เรียนระดับอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นและเชื่อมโยงกับโลก
ของการท างานในอนาคตและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

6. พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. 2562  
มาตรา 8 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬา มีวัตถุประสงค์

ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ท าการสอน วิจัยและพัฒนา บริการทางวิชาการ และวิชาชีพแก่สังคม 
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านการกีฬา การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ 
วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา และสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ 

มาตรา 9 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 8  มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการโดยยึดหลัก ดังต่อไปนี้ 
1) ผลิตบุคลากรซึ่งมีความเป็นเลิศด้านการกีฬาของประเทศและมีความรู้ความสามารถ         

ทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬา รู้จักคิดอย่างมี เหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม  
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2) ส่งเสริม สนับสนุน และท าการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ให้มีความเป็นเลิศด้านการกีฬา         
การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจ         
และอุตสาหกรรมการกีฬา และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  

3) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาและการกีฬากับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรกีฬาระดับนานาชาติ  

4) จัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษทางการกีฬา รวมทั้งส่งเสริมและ สนับสนุน
การจัดการศึกษาทางการกีฬาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย 
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ส่วนท่ี 2  
แผนปฏิบัติรำชกำร มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
  ปรัชญำ 

“พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ” 

 วิสัยทัศน์ 
                     “เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน” 
 พันธกิจ 

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

 เอกลักษณ์ 
“สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา” 
ค าอธิบายเอกลักษณ์ 
สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา หมายถึง เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางที่มีความโดด
เด่นทางด้านศาสตร์การกีฬา เพ่ือการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาสู่การเป็นผู้น าด้านกีฬาใน
ภูมิภาคอาเซียน 

 อัตลักษณ์ 
 “ทักษะดี มีน้ าใจนักกีฬา พัฒนาสังคม” 

ค าอธิบายอัตลักษณ์  
ทักษะด ีหมายถึง มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
มีน้ ำใจนักกีฬำ หมายถึง  มีคุณธรรม จริยธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นที่ยอมรับของสังคม 
พัฒนำสังคม หมายถึง มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

 คติพจน์ 
  “กยิราเจ กยิรา เถนัง” แปลว่า “ท าอะไรท าจริง” 

ค่ำนิยมองค์กร  
SPORTS-U 

  Spirit    มีน้ าใจนักกีฬา 
 Professional    มีความเป็นมืออาชีพ 
 Opportunity  มีการให้โอกาส 
 Responsibility   มีความรับผิดชอบ 
 Teamwork   มีการท างานเป็นทีม 
 Smart   มีบุคลิกภาพดี 
 Universality   มีความเป็นสากล 
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ประเด็นกำรพัฒนำ 
1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
2. การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
3. การบริการวิชาการแก่สังคม 
4. การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
5. การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 
6. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

 
 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
เป้ำประสงค์ที่ 1 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีคุณภำพและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์  
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา 
โครงกำร/กิจกรรม  

1. โครงการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา 
2. โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน 
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติมสาระกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศตาม

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพุทธศักราช 2563          
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มที่ 2 กีฬา
ประเภทบุคคล กีฬาประเภทที่ใช้อุปกรณ์ กีฬาประเภททางน้ า และกีฬาประเภททีม 

4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแนวทางด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา  

 
ตัวช้ีวัด/งบประมำณ หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย

ตัวช้ีวัด 
พ.ศ. 2565 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเข้าศึกษา  
    ต่อในระดับอุดมศึกษา 

ร้อยละ 95 กองส่งเสริมวิชาการ
โรงเรียนกีฬา (กลุ่ม
มาตรฐานการศึกษา) 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเข้าศึกษา 
    ต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

ร้อยละ 70 กองส่งเสริมวิชาการ
โรงเรียนกีฬา (กลุ่ม
มาตรฐานการศึกษา) 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีผลการ  
   ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
   ระดับดีเยี่ยม 

ร้อยละ 80 กองส่งเสริมวิชาการ
โรงเรียนกีฬา (กลุ่ม
มาตรฐานการศึกษา) 

4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนกีฬาระดับยอดเยี่ยม 

โรง 9 กองส่งเสริมวิชาการ
โรงเรียนกีฬา (กลุ่ม
มาตรฐานการศึกษา) 

5. ความร่วมมือด้านการศึกษา หน่วยงาน 1 กองส่งเสริมวิชาการ
โรงเรียนกีฬา (กลุ่ม
มาตรฐานการศึกษา) 

เงินงบประมำณ ล้านบาท 624.3120  
เงินนอกงบประมำณ ล้านบาท 2.1055 

 
 
 



๙ 

 

 
 

เป้ำประสงค์ที่ 2 บัณฑิตด้ำนศำสตร์กำรกีฬำมีคุณภำพตำมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF: Thai 
Qualifications Framework) มาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ 
 2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ 
 3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ 
 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา  
โครงกำร/กิจกรรม  

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)  
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหมวดศึกษาทั่วไป 
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ 
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
    และสุขภาพ 

 5. โครงการพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  
 6. โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต 

7. โครงการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬา  
    แห่งชาติ  

ตัวช้ีวัด/งบประมำณ หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย
ตัวช้ีวัด 

พ.ศ. 2565 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 

1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ 
    ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 90 - กองส่งเสริมวิชาการ 
(กลุ่มมาตรฐานการศึกษา  
ระดับปริญญาตรี)  
- คณะ (กลุ่มมาตรฐาน  
การศึกษา 

2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อ  
    คุณภาพบัณฑิต 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

มากที่สุด - กองส่งเสริมวิชาการ  
(กลุ่มมาตรฐานการศึกษา     
ระดับปริญญาตรี)  
- คณะ (กลุ่มมาตรฐาน   
การศึกษา 

3. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ  
    การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ  
    ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 45 - กองส่งเสริมวิชาการ  
(กลุ่มมาตรฐานการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา) 

4. หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 
    ที่ได้รับการพัฒนา 

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



๑๐ 

 

 
 

ตัวช้ีวัด/งบประมำณ หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย
ตัวช้ีวัด 

พ.ศ. 2565 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 

5. หลักสูตรระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก  
    ที่ได้รับการพัฒนา 

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

6. หลักสูตรนานาชาติที่ได้รับการพัฒนา หลักสูตร 1 - กองส่งเสริมวิชาการ  
  (กลุ่มมาตรฐานการศึกษา     
  ระดับปริญญาตรี)  
- คณะ (กลุ่มมาตรฐาน   
  การศึกษา 

7. คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ระดับ
คุณภาพ 

ดี - กองส่งเสริมวิชาการ  
  (กลุ่มมาตรฐานการศึกษา     
  ระดับปริญญาตรี)  
- คณะ (กลุ่มมาตรฐาน   
  การศึกษา 

8. หลักสูตรที่มีห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพ    ร้อยละ 80 - กองส่งเสริมวิชาการ  
  (กลุ่มมาตรฐานการศึกษา)  
- คณะ (กลุ่มวิจัยและ   
  ประกันคุณภาพการศึกษา) 

9. อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย 
    ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

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

10. อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย 
      ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

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

11. ความร่วมมือด้านการศึกษา หน่วยงาน 3 กองส่งเสริมวิชาการ 
(กลุ่มมาตรฐานการศึกษา) 

เงินงบประมำณ ล้านบาท 668.2889  
เงินนอกงบประมำณ ล้านบาท 25.1231 

 

 



๑๑ 

 

 
 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม 
เป้ำประสงค์ : ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่น ำไปใช้ประโยชน์ 
กลยุทธ์   
 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 2. สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
โครงกำร/กิจกรรม  
 1. การบริหารงานวิจัย 

 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 3. โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

ตัวช้ีวัด/งบประมำณ หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย
ตัวช้ีวัด 

พ.ศ. 2565 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 

1. อาจารย์ประจ าที่ได้รับการพัฒนา    
    ศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

ร้อยละ 90 - กองวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา (กลุ่ม
วิจัยและนวัตกรรม) 
- คณะ (กลุ่มวิจัยฯ) 

2. ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
   ด้านศาสตร์การกีฬา 

ร้อยละ 90 - กองวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา (กลุ่ม
วิจัยและนวัตกรรม) 
- คณะ (กลุ่มวิจัยฯ) 

3. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้  
    ประโยชน ์

ร้อยละ 90 - กองวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา (กลุ่ม
วิจัยและนวัตกรรม) 
- คณะ (กลุ่มวิจัยฯ) 

4. ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม หน่วยงาน 2 กองวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา (กลุ่ม
วิจัยและนวัตกรรม) 

เงินงบประมำณ ล้านบาท 11.9101  
เงินนอกงบประมำณ ล้านบาท 7.3373 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

 
 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม  
เป้ำประสงค์ : เด็ก เยำวชน และประชำชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรออกก ำลังกำย กำรเล่นกีฬำ และ  
                 นันทนำกำร น ำไปสู่กำรมีสุขภำวะท่ีดี  
กลยุทธ์   
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ทางการกีฬาในการ 
              ออกก าลังกาย การเล่นกีฬา และนันทนาการแก่สังคม 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการด้านศาสตร์การกีฬา 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน   
โครงกำร/กิจกรรม 
 1. โครงการพลศึกษาพัฒนาและบริการเพ่ือเยาวชนและประชาชน 
 2. โครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการบริการชุมชน 
 3. โครงการการอบรมการช่วยชีวิตทางน้ า (Life Saving) 
 4. โครงการวันเด็กแห่งชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 5. โครงการชวนน้องเล่นกีฬา 

ตัวช้ีวัด/งบประมำณ หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย
ตัวช้ีวัด 

พ.ศ. 2565 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 

1. ผู้รับบริการด้านอาคาร สถานที่และวัสดุ  
    อุปกรณ์ทางการกีฬา   

คน 2,950,000 กองกิจการนักเรียน 
นักศึกษาและกิจการพิเศษ 
(กลุ่มบริการวิชาการ) 

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการอาคาร   
    สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ทางการกีฬา 

คะแนน
เฉลี่ย 

 

4.00 
 

กองกิจการนักเรียน 
นักศึกษาและกิจการพิเศษ 
(กลุ่มบริการวิชาการ) 

3. ผู้รับบริการทางวิชาการ       คน 612, 000  - กองกิจการนักเรียน 
นักศึกษาและกิจการพิเศษ 
(กลุ่มบริการวิชาการ) 
- คณะ 

4. ชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการ ชุมชน 102 - กองกิจการนักเรียน 
นักศึกษาและกิจการพิเศษ 
(กลุ่มบริการวิชาการ) 
- คณะ 

5. เด็กและเยาวชนในชุมชนที่ได้รับการ   
    บริการวิชาการมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI)   
    อยู่ในระดับมาตรฐาน 

ร้อยละ 5 - กองกิจการนักเรียน 
นักศึกษาและกิจการพิเศษ 
(กลุ่มบริการวิชาการ) 
- คณะ 

6. หลักสูตรที่มีการบูรณาการการบริการ  
    วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

หลักสูตร 64 - กองกิจการนักเรียน 
นักศึกษาและกิจการพิเศษ 
(กลุ่มบริการวิชาการ) 
- คณะ 

เงินงบประมำณ ล้านบาท 17.4998  
เงินนอกงบประมำณ ล้านบาท 1.4092 



๑๓ 

 

 
 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4 กำรทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
เป้ำประสงค์ : เด็ก เยำวชน และประชำชนได้เรียนรู้และเข้ำร่วมกิจกรรมกำรละเล่นพื้นบ้ำนและกีฬำไทย   
                 บนพื้นฐำนควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม มีจิตส ำนึกที่ดีต่อสังคมเกิดควำมรักและควำม          
                 หวงแหน และมีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย 
กลยุทธ์   
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน   
โครงกำร/กิจกรรม  
 1. โครงการการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ตัวช้ีวัด/งบประมำณ หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย
ตัวช้ีวัด 

พ.ศ. 2565 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 

1. กิจกรรมทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม 150 กองกิจการนักเรียน    
นักศึกษาและกิจการพิเศษ 
(กลุ่มศิลปวัฒนธรรมและ  
กิจการพิเศษ) 

2. กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย กิจกรรม 102 กองกิจการนักเรียน    
นักศึกษาและกิจการพิเศษ 
(กลุ่มศิลปวัฒนธรรมและ  
กิจการพิเศษ) 

3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
    ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
 

คะแนน 
เฉลี่ย 

 

4.00 
 

กองกิจการนักเรียน    
นักศึกษาและกิจการพิเศษ 
(กลุ่มศิลปวัฒนธรรมและ  
กิจการพิเศษ) 

4. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
    การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

คะแนน 
เฉลี่ย 

 

4.00 กองกิจการนักเรียน    
นักศึกษาและกิจการพิเศษ 
(กลุ่มศิลปวัฒนธรรมและ  
กิจการพิเศษ) 

5. หลักสูตรที่มีการบูรณาการเรียนรู้  
    ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 

หลักสูตร 64 กองกิจการนักเรียน    
นักศึกษาและกิจการพิเศษ 
(กลุ่มศิลปวัฒนธรรมและ  
กิจการพิเศษ) 

เงินงบประมำณ ล้านบาท 0.4500  
เงินนอกงบประมำณ ล้านบาท 1.9126 

 
 



๑๔ 

 

 
 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 กำรพัฒนำนักเรียนและนักศึกษำให้มีศกัยภำพด้ำนกีฬำสูงสุด 
                                  ของแต่ละบุคคล 
เป้ำประสงค์ที่ 1 นักเรียนและนักศึกษำเข้ำร่วมและได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันกีฬำระดับนำนำชำติ  
กลยุทธ์   
 1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล  
โครงกำร/กิจกรรม  

1. โครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ส าหรับโรงเรียนกีฬา 
 2. โครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ส าหรับวิทยาเขต 
 3. โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา ส าหรับโรงเรียนกีฬา 
 4. โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา ส าหรับวิทยาเขต 
 5. โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา 
 6. โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาพลศึกษาเกมส์ และกีฬามหาวิทยาลัย 
  

ตัวช้ีวัด/งบประมำณ หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย
ตัวช้ีวัด 

พ.ศ. 2565 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 

1. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
    ระดับนานาชาติ 

ร้อยละ 20 ส านักกีฬา (กลุ่มบริหาร
จัดการกีฬา) 

2. นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม  
    การแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ 

ร้อยละ 40 ส านักกีฬา (กลุ่มบริหาร
จัดการกีฬา) 

3. นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
    ระดับนานาชาติ 

ร้อยละ 20 ส านักกีฬา (กลุ่มบริหาร
จัดการกีฬา) 

4. นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม   
    การแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ 

ร้อยละ 40 ส านักกีฬา (กลุ่มบริหาร
จัดการกีฬา) 

เงินงบประมำณ ล้านบาท 53.1976  
เงินนอกงบประมำณ ล้านบาท 23.6237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

 
 

เป้ำประสงค์ที่ 2 บุคลำกรด้ำนกำรกีฬำมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญสู่ระดับนำนำชำติ  
กลยุทธ์   
 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการกีฬา 

 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการกีฬา  
โครงกำร/กิจกรรม 
 1. โครงการการจัดท าหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา 
 2. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา 

3. โครงการพัฒนาหลักสูตรและคู่มือส าหรับผู้ประเมินของหลักสูตรกีฬามวยไทย 9 ขั้น และหลักสูตร  
    กีฬามวยไทย 9 ขั้น 
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายวิชาและคู่มือการสอนกีฬาทางอากาศ 
5. โครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 

  
ตัวช้ีวัด/งบประมำณ หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย

ตัวช้ีวัด 
พ.ศ. 2565 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 

1. บุคลากรด้านการกีฬาที่เข้าอบรม 
    ตามหลักสูตร 

คน 510 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทางการกีฬา (กลุ่มฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากร) 

2. บุคลากรด้านการกีฬาที่ผ่านการอบรม  
    ตามมาตรฐานหลักสูตร 
 

ร้อยละ 90 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทางการกีฬา (กลุ่มฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากร) 

3. ความร่วมมือด้านการกีฬา  หน่วยงาน 3 ส านักกีฬา (กลุ่มบริหาร 
จัดการกีฬา) 

เงินงบประมำณ ล้านบาท 5.6820  
เงินนอกงบประมำณ ล้านบาท - 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

 
 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 6 กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 
เป้ำประสงค์ : ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
กลยุทธ์   
 1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ 
4. เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานตามเกณฑ์ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
5. ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงกำร/กิจกรรม  
1. โครงการการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด 

โรงเรียนกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
2. โครงการการพัฒนาความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดโรงเรียน

กีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพผลงานทางวิชาการเพ่ือขอรับการพิจารณา

ก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดท าเอกสารผลงานทางวิชาการ เพื่อขอรับ

การพิจารณาก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
5. โครงการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2566 – 2570     
6. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง 
8. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับบุคลากรส านักงานอธิการบดี 
10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับบุคลากรวิทยาเขตและ 

โรงเรียนกีฬา 
11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ (Admin) 
12. โครงการประชุมราชการ”สานประสบการณ์สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ” 
13. โครงการเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
14. โครงการจ้างดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงระบบเครือข่าย 
 

ตัวช้ีวัด/งบประมำณ หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย
ตัวช้ีวัด 

พ.ศ. 2565 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 

1. คณาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 5 กองการเจ้าหน้าที่ 
(กลุ่มพัฒนาบุคลากร) 

2. ข้าราชการครูที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 10 กองการเจ้าหน้าที่ 
(กลุ่มพัฒนาบุคลากร) 

3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ 
    บริหารจัดการ 

ระบบ 3 - กองส่งเสริมวิชาการ 
- ส านักกีฬา 
- กองนโยบายและแผน 



๑๗ 

 

 
 

ตัวช้ีวัด/งบประมำณ หน่วยนับ ค่ำเป้ำหมำย
ตัวช้ีวัด 

พ.ศ. 2565 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 

4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย  
    ประจ าปี 

ร้อยละ 100 กองนโยบายและแผน 
(กลุ่มติดตามและ
ประเมินผล) 

5. ผลการประเมินระดับหลักสูตรของ  
    มหาวิทยาลัย 
 

ร้อยละ 100 - กองส่งเสริมวิชาการ    
(กลุ่มมาตรฐานการศึกษา) 
- คณะ 3 คณะ (กลุ่มวิจัย
และประกันคุณภาพ
การศึกษา) 

6. ผลการประเมินคณะของมหาวิทยาลัย  ร้อยละ 95 - กองส่งเสริมวิชาการ    
(กลุ่มมาตรฐานการศึกษา) 
- คณะ 3 คณะ (กลุ่มวิจัย
และประกันคุณภาพ
การศึกษา) 

7. ผลการประเมินวิทยาเขต 
   ของมหาวิทยาลัย  

ร้อยละ 95 - กองส่งเสริมวิชาการ    
(กลุ่มมาตรฐานการศึกษา) 
- คณะ 3 คณะ (กลุ่มวิจัย
และประกันคุณภาพ
การศึกษา) 

8. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
   ระดับมหาวิทยาลัย   

คะแนน
ประเมิน 

4.60 กองวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา(กลุ่ม
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา) 

9. ผลการประเมินคุณธรรมและความ  
    โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

    ภาครัฐ 

คะแนน
ประเมิน 

95 กองตรวจสอบภายใน 
(กลุ่มควบคุม ติดตาม และ
ประเมินผล) 

เงินงบประมำณ ล้านบาท 461.2257  
เงินนอกงบประมำณ ล้านบาท 69.8532 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 

 

 
 

 

 

 

ภำคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

 

 
 

2. ประชุมคณะกรรมการฯ ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  
เพื่อจัดท าแผนพฒันาฯ 

3. น าเสนอแผนพัฒนาฯ                           
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  

ไม่เห็นชอบ 

6. จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

9. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
 

10. ติดตามผลการด าเนินงานรายงานต่ออธิการบดีและเสนอตอ่สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 

1. จัดท าค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนฯ  

 4. เผยแพร่แผนพัฒนาฯ 

8. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 5. ประชุมผูบ้ริหารเพี่อถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติ                
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

 7. น าเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปี         
ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 

 

ไม่เห็นชอบ 

11. น าข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลยัไปปรับปรุง แก้ไข เพื่อวางแผนพฒันาต่อไป 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 



๒๐ 

 

 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศกึษำ    
เป้ำประสงค์ที่ 1 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีคุณภำพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ส าหรับ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา 

1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65 59,817,900 กองส่งเสริมวิชาการ
โรงเรียนกีฬา 

        

2 โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารนกัเรียน 1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65 185,150,400 กองส่งเสริมวิชาการ
โรงเรียนกีฬา 

         

3 โครงการประชุม เชิ งปฏิบัติ การจั ดท า
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมสาระกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศตามโครงสร้างหลักสูตร
ส ถ า น ศึ ก ษ า โ ร ง เ รี ย น กี ฬ า  สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพุทธศักราช 
2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) กลุ่มที่ 2 กีฬาประเภทบุคคล 
กีฬาประเภทที่ใช้อุปกรณ์ กีฬาประเภททาง
น้ า และกีฬาประเภททีม 

17 – 21 ม.ค. 65 592,200 กองส่งเสริมวิชาการ
โรงเรียนกีฬา 

     

4 โครงการประชุม เชิ งปฏิบัติ การจั ดท า
แนวทางด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 
เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬา  

 1,487,600 กองส่งเสริมวิชาการ
โรงเรียนกีฬา 

 
   กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏบิตัิการจัดท า
แนวทางด าเนนิงาน ฯ มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 

23 – 25 ก.พ. 65   

    กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏบิตัิการจัดท า
แนวทางด าเนนิงาน ฯ มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

9 - 11 มี.ค. 65   

    กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏบิตัิการจัดท า
แนวทางด าเนนิงาน ฯ มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

23 – 25 มี.ค. 65   



๒๑ 

 

 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

 กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏบิัตกิารจัดท า
แนวทางด าเนนิงาน ฯ มาตรฐานที่ 4 
คุณภาพด้านกีฬาของโรงเรียนกฬีา 

20 – 22 เม.ย. 65   

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

 
 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศกึษำ    
เป้ำประสงค์ที่ 2 บัณฑิตด้ำนศำสตร์กำรกีฬำมีคุณภำพตำมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาพลศึกษา (หลักสตูรนานาชาติ) 

 655,600 คณะศึกษาศาสตร์ 

    กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏบิตัิการ
ก าหนดกรอบแนวคิด และโครงสร้าง
หลักสูตร 

1 – 4 มี.ค. 65   

    กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏบิตัิการยกร่าง
หลักสูตร 

29 มี.ค. – 1 เม.ย. 65   

 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏบิัตกิารวิพากษ์
หลักสูตร และจัดท ารายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) 

17 – 20 พ.ค. 65   

     

2 โครงการประชุมเชงิปฏบิัติการพฒันาหมวด
ศึกษาทั่วไป 

 864,360 คณะศิลปศาสตร ์

    กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ก าหนดแนวทางจัดท า (ร่าง) รายละเอียด
หลักสูตร (มคอ.2) 

27 – 29 เม.ย. 65   

    กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ยกร่างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรบัปรุง 
พ.ศ.2566) 

10 – 13 พ.ค. 65   

    กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิพากษ์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2566) 

14 – 17 มิ.ย. 65   

     

3 โครงการประชุมเชิ งปฏิบัติการพัฒนา
หลั ก สู ต ร ป ริ ญ ญ า ต รี ท า ง ป ฏิ บั ติ ก า ร        
คณะศิลปศาสตร์ 

 941,370 คณะศิลปศาสตร ์

    กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อหาแนวทางการด าเนินการและพัฒนา
หลักสูตร 
      ระยะที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท ากรอบแนวคิดและ (ร่าง) หลักสูตร
ปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 
      ระยะที่ 2 การประชุมหาแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบปฏิบัติการ
ร่วมกับสถานประกอบการ 
 

 
 
 

21 – 23 ธ.ค. 64 
 
 

11 – 14 ม.ค. 65 

  

 



๒๓ 

 

 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันา
หลั ก สู ต ร ป ริ ญ ญ า ต รี ท า ง ป ฏิ บั ติ ก า ร 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
      ระยะที่ 1 การยกร่างหลักสูตรปริญญา
ตรีทางปฏิบัติการ (ครั้งที่ 1) 
      ระยะที่ 2 การยกร่างหลักสูตรปริญญา
ตรีทางปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2) 
      ระยะที่ 3 การวิพากษ์หลักสูตรปริญญา
ตรีทางปฏิบัติการ 

 
 
 

8 – 11 ก.พ. 65 
 

22 – 25 ก.พ. 65 
 

15 – 18 มี.ค. 65 

  

     

4 โครงการประชุมเชิ งปฏิบัติการพัฒนา
หลั ก สู ต ร ป ริ ญ ญ า ต รี ท า ง ป ฏิ บั ติ ก า ร        
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
หลั ก สู ต ร ป ริ ญ ญ า ต รี ท า ง ป ฏิ บั ติ ก า ร 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
      ระยะที่ 1 การยกร่างหลักสูตรปริญญา
ตรีทางปฏิบัติการ (ครั้งที่ 1) 
      ระยะที่ 2 การยกร่างหลักสูตรปริญญา
ตรีทางปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2) 
      ระยะที่ 3 การวิพากษ์หลักสูตรปริญญา
ตรีทางปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 

26 – 28 ม.ค. 65 
 

2 – 4 มี.ค. 65 
 

27 – 29 เม.ย. 65 

574,000 คณะวิทยาศาสตร ์
การกีฬาและสุขภาพ 

     

5 โครงการพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาโท 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
   กิจกรรมที่ 1 ศึกษาความต้องการจ าเป็น
ในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
      ระยะที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ก าหนดกรอบ ทิศทาง และจัดท าเครื่องมือ
ในการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการ
พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
      ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล สรุป 
รายงาน เอกสารการประเมินและศึกษา
ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
    

 
 

ธ.ค. 64 – ก.พ. 65 

1,108,480 คณะวิทยาศาสตร ์
การกีฬาและสุขภาพ 

 

 



๒๔ 

 

 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต 2 สาขาวิชา 
      ระยะที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
จ านวน 2 หลักสูตร และจัดท ารายละเอียด
หลักสูตร (มคอ.2) คร้ังที่ 1 
      ระยะที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
จ านวน 2 หลักสูตร และจัดท ารายละเอียด
หลักสูตร (มคอ.2) คร้ังที่ 2 
      ระยะที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  จ านวน 2 หลักสูตร 

 
 

22 – 25 มี.ค. 65 
 
 
 

7 – 10 มิ.ย. 65 
 
 
 

16 – 19 ส.ค. 65 

  

     

6 โครงการการพัฒนาการจัดการศึกษาระบบ
คลังหน่วยกิต ของมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ 

 188,040 กองส่งเสริมวิชาการ
โรงเรียนกีฬา 

    กิจกรรมที่ 1 ประชุมรับฟังค าบรรยาย 
เร่ือง การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต 

18 ต.ค. 64   

    กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานการด าเนินงาน
จัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต 

4 พ.ย. 64 และ  
11 พ.ย. 64 

  

 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
ระเบียบ คู่มือ การด าเนินงานระบบคลัง
หน่วยกิต 

ธ.ค. 64 – เม.ย. 65   

    กิจกรรมที่ 4 ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานการจัดการศึกษาระบบคลัง 
หน่วยกิต 

ธ.ค. 64 – เม.ย. 65   

     

7 โครงการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยั
การกีฬาแห่งชาติ  
(ปีการศึกษา 2561 - 2563) 

4 – 6 เม.ย. 65 10,050,400 กองบริหารงานกลาง 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

 
 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม 
    เป้ำประสงค์ : ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่น ำไปใช้ประโยชน์ 
 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

1 การบริหารงานวจิัย 1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65 14,327,445 กองวิจัยและประกัน 
คุณภาพการศึกษา 

     

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรด้านการวจิัยและ
นวัตกรรม 

17 – 20 ธ.ค. 64 1,024,760 กองวิจัยและประกัน 
คุณภาพการศึกษา 

     

3 โครงการประชุมวชิาการนานาชาติ 
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 

ส.ค. 65 4,000,000 กองส่งเสริมวิชาการ 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

 
 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
     เป้ำประสงค์ : เด็ก เยำวชน และประชำชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรออกก ำลังกำย กำรเล่นกีฬำ  
                      และนันทนำกำร น ำไปสู่กำรมีสุขภำวะท่ีดี 
  
ที่ โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

1 โครงการพลศึกษาพฒันาและบริการเพื่อ
เยาวชนและประชาชน 

1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65 12,012,000 กองกิจการนักเรียน 
นักศึกษาและกิจการพิเศษ 

     

2 โครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นในการบริการชมุชน 

1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65 1,822,500 กองกิจการนักเรียน 
นักศึกษาและกิจการพิเศษ 

     

3 โครงการการอบรมการช่วยชีวติทางน้ า  
(Life Saving) 

1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65 1,400,000 กองกิจการนักเรียน 
นักศึกษาและกิจการพิเศษ 

     

4 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาต ิ

8 ม.ค. 65 1,110,000 กองกิจการนักเรียน 
นักศึกษาและกิจการพิเศษ 

     

5 โครงการชวนน้องเล่นกีฬา 1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65 1,175,000 กองกิจการนักเรียน 
นักศึกษาและกิจการพิเศษ 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

 
 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4  กำรทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
     เป้ำประสงค์ : เด็ก เยำวชน และประชำชนได้เรียนรู้และเข้ำร่วมกิจกรรมกำรละเล่นพื้นบ้ำน 
                      และกีฬำไทยบนพื้นฐำนควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม มีจิตส ำนึกที่ดีต่อสังคมเกิด 
                      ควำมรักและควำมหวงแหน และมีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย 
  
ที่ โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

1 โครงการการทะนบุ ารุงศลิปวฒันธรรม 1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65 450,000 กองกิจการนักเรียน 
นักศึกษาและกิจการพิเศษ 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

 
 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5  กำรพัฒนำนักเรียนและนักศึกษำให้มีศักยภำพด้ำนกีฬำสูงสุดของแต่ละบุคคล   
     เป้ำประสงค์ที่ 1 นักเรียนและนักศึกษำเข้ำร่วมและได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันกีฬำระดับนำนำชำติ 
    
ที่ โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาต ิ ส าหรับโรงเรียนกีฬา 

1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65 3,605,600 ส านักกีฬา 

     

2 โครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ ส าหรับวิทยาเขต 

1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65 10,897,000 ส านักกีฬา 

     

3 โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา  
ส าหรับโรงเรียนกีฬา 

1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65 6,949,800 ส านักกีฬา 

     

4 โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา  
ส าหรับวิทยาเขต 

1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65 9,088,200 ส านักกีฬา 

     

5 โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียน
กีฬา 

2 - 11 ก.ค. 65 4,863,600 ส านักกีฬา 

     

6 โครงการการจัดการแข่งขันกีฬา 
พลศึกษาเกมส ์และกีฬามหาวิทยาลัย 

 17,793,400 ส านักกีฬา 

   กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยั
แห่งประเทศไทย 

ม.ค. 65   

   กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันกีฬา 
พลศึกษาเกมส ์

20 - 29 ส.ค. 65   

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

 
 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5  กำรพัฒนำนักเรียนและนักศึกษำให้มีศักยภำพด้ำนกีฬำสูงสุดของแต่ละบุคคล   
     เป้ำประสงค์ที่ 2 บุคลำกรด้ำนกำรกีฬำมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญสู่ระดับนำนำชำติ 
    
ที่ โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

1 โครงการการจัดท าหลักสูตรพฒันาบุคลากร
ด้านการกีฬา 

 2,381,400 ส านักกีฬา และ 3คณะวิชา 

    กิจกรรมที่ 1 หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาทาง
อากาศ สาขาเครื่องบินจ าลองบังคับวิทยุ
ประเภท First-Person View Racing (FPV 
Racing) 

ก.พ. – มี.ค. 65   

    กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาเรือ
พายเรือแคนู ประเภทการแข่งขันความเร็ว
น้ าเรียบ (Canoe Sprint) 

ก.พ. – มี.ค. 65   

    กิจกรรมที่ 3 หลักสูตรนักวิทยาศาสตร์
การกีฬาจ านวน 1 หลักสูตร ไดแ้ก่ นวด
ประยุกต์ทางการกีฬา 

ก.พ. – มี.ค. 65   

     

2 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา  3,282,200 ส านักกีฬา และ 3คณะวิชา 

    กิจกรรมที่ 1 การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา    

      - หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย 9 ขั้น 
ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง 

มี.ค. – ก.ค. 65   

      -  หลั กสู ตรผู้ ฝึ กสอนกีฬา เรื อพาย        
เรือแคนู ประเภทการแข่งขันความเร็วน้ า
เรียบ (Canoe Sprint) 

มิ.ย. – ส.ค. 65   

 กิจกรรมที่ 2 การอบรมผู้ตัดสินกีฬา    

      - หลักสูตรผู้ตัดสินกีฬามวยสากลระดับ 
1 ดาว 

1 – 5 มี.ค. 65   

     
3 โครงการพัฒนาหลักสูตรและคู่มือส าหรับ    

ผู้ประเมินของหลักสูตรกีฬามวยไทย 9 ขั้น 
และหลักสูตรกีฬามวยไทย 9 ข้ัน 

 320,000 คณะศึกษาศาสตร์ 

    กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันา
หลั กสู ตรส าหรับอบรมผู้ ป ระ เมินของ
หลักสูตรกีฬามวยไทย 9 ข้ัน และหลักสูตรผู้
ฝึกสอนกีฬามวยไทย 9 ข้ัน 

14 – 17 ธ.ค. 64   

    กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
คู่มือส าหรับผู้ประเมินของหลักสูตรกีฬามวย
ไทย 9 ขั้น และหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬามวย
ไทย 9 ข้ัน 

8 – 11 ก.พ. 65   

     



๓๐ 

 

 
 

 
ที่ โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

4 โครงการประชุมเชงิปฏบิัติการพฒันา
รายวิชาและคู่มือการสอนกีฬาทางอากาศ 

 207,800 คณะศึกษาศาสตร์ 

    กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท ารายวิชาพาราไกลดิ้ง (Paragliding) และ
วิชา FPV (Drone Racing) 

11 – 13 ม.ค. 65   

    กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัด
คู่มือการสอนวิชาพาราไกลดิ้ง (Paragliding) 
และวิชา FPV (Drone Racing) 

25 – 27 ม.ค. 65   

     

5 โครงการพัฒนาบุคลากรทางด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

18 – 20 พ.ค. 65 607,520 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
และสุขภาพ 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

 
 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 6  กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 
     เป้ำประสงค์  : ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
 
ที่ โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

1 โครงการการพัฒนาการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัด โรงเรียนกีฬามหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ 

 459,560 กองการเจ้าหน้าที ่

    กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังมาตรฐานต าแหน่ง
และมาตรฐานวิทยฐานะ 

28 – 31 ต.ค. 64   

    กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรอง
ผู้ อ า น วยการ โ ร ง เ รี ยนกีฬ า  ต า แหน่ ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬา และการก าหนด
หลักเกณฑ์การสอบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วย 

11 – 14 พ.ย. 64   

    กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกีฬา 
สายงานการสอน และสายงานผู้บริหาร
โรงเรียน มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

25 – 28 พ.ย. 64   

     

2 โครงการการพัฒนาความก้าวหน้าของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดโรงเรียนกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ 

 1,017,706 กองการเจ้าหน้าที ่

    กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดท าแบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอมีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะและการน าเสนอขอ
ความเห็นชอบคณะกรรมการกลั่นกรองการ
บริหารงานบุคคลและสภามหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ 

4 – 6 ก.พ. 65   

    กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดท าคู่มือการประเมินวิทยฐานะข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

25 – 27 ก.พ. 65   

    กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

11 – 13 มี.ค. 65   

 



๓๒ 

 

 
 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดท าแบบประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มต าแหน่งครูผู้ช่วย 

25 – 27 มี.ค. 65   

    กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการ
ครู  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหาร
โรงเรียน 

1 – 3 เม.ย. 65   

    กิจกรรมที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
และต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน 

22 – 24 เม.ย. 65   

    กิจกรรมที่ 7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

6 – 8 พ.ค. 65   

     

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
คุณภาพผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการ
พิจารณาก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

22 – 26 ส.ค. 65 1,571,600 กองการเจ้าหน้าที ่

     

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ทักษะการจัดท าเอกสารผลงานทางวิชาการ 
เพื่อขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 2,396,500 กองการเจ้าหน้าที ่

     กิจกรรมที่ 1  การอบรมอาจารย์ประจ า 
ต าแหน่งอาจารย์  คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสุขภาพ 

6 – 10 ก.ค. 65   

    กิจกรรมที่ 2  การอบรมอาจารย์ประจ า 
ต าแหน่งอาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 

1 – 5 ส.ค. 65   

    กิจกรรมที่ 3  การอบรมอาจารย์ประจ า 
ต าแหน่งอาจารย์  คณะศึกษาศาสตร์  

5 – 9 ก.ย. 65   

     

5 โครงการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2566 – 2570     

 379,360 กองนโยบายและแผน 

     กิ จ ก ร รมที่  1  ป ระชุ ม สั ม มน า เ ชิ ง
ปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2566 – 2570 

27 – 29 มิ.ย. 65   

 



๓๓ 

 

 
 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

    กิจกรรมที่ 2 ประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2566 – 2570 

15 ส.ค. 65   

6 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา 
 

1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65 2,137,600 กองวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหาร
ความเสี่ยง 
 

5 – 6 ม.ค. 65 43,800 กองการเจ้าหน้าที ่

8 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 

มี.ค. – พ.ค. 65 - กองตรวจสอบภายใน 

9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับบุคลากรส านักงาน
อธิการบดี 

 

3 – 4 มี.ค. 65 22,400 กองนโยบายและแผน 

10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับบุคลากรวิทยาเขตและ 
โรงเรียนกีฬา 

 

เม.ย. – พ.ค. 65 711,000 กองนโยบายและแผน 
วิทยาเขต 17 แห่ง 

โรงเรียนกีฬา 13 โรง 

11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับเจ้าหนา้ที่ดูแลระบบ 
(Admin) 

 

17 – 18 มี.ค. 65 70,000 กองนโยบายและแผน 
 

12 โครงการเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
 

1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65 19,779,000 กองนโยบายและแผน 
 

12 โครงการจ้างดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงระบบ
เครือข่าย 

1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65 10,816,200 กองนโยบายและแผน 
 

     

 


