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มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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คานา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ให้ความสาคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความสามารถใน
การแข่งขันในระดับสากล ทั้งด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนาด้านการกีฬาของประเทศ มหาวิทยาลัยได้
ดาเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่งใช้เป็นกรอบแนวทาง
ดาเนินงานในระยะ 5 ปี เพื่อรองรับการเปลี่ยนสถานะของสถาบันการพลศึกษาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่ งชาติ ที่ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมาย นโยบาย ยุ ทธศาสตร์ และแผนพั ฒ นาประเทศระดับ ต่า ง ๆ ที่ เ กี่ย วข้ อ ง
เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บท
ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บที่ สิ บ สอง
พ.ศ. 2560 – 2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และนโยบายรัฐบาล เป็นต้น โดยเกิดขึ้น
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย ผ่านกระบวนการต่าง ๆ กระทั่งได้รับความเห็นชอบ
จากสภาสถาบันการพลศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
เมื่อพระราชบั ญญั ติมหาวิทยาลั ยการกีฬาแห่ งชาติ พ.ศ. 2562 ได้ป ระกาศในราชกิจ จานุเ บกษา
เมื่ อวั น ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 และมีผ ลบั งคั บ ใช้ เมื่ อวั น ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เป็น ต้น ไป
มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ด าเนิ น การทบทวนและปรั บ ปรุ ง แผนยุ ท ธศาสตร์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ ตามกฎหมาย
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริบทใหม่ของมหาวิทยาลัย โดยจัดทาเป็น
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565
ยุทธศาสตร์ฉบับนี้ จะใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสาหรับบุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ รวมทั้งวิทยาเขต และโรงเรียนกีฬา ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มี เอกภาพ ประสิทธิภาพและคุณภาพ
ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กาหนด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คณะผู้บริหารและ บุคลากรจะได้ศึกษา
และร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน
ดังที่มุ่งหวังต่อไป

(นายปริวัฒน์ วรรณกลาง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจัดทายุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมาย นโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ และแผนพั ฒ นาประเทศระดั บ ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบั บที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564 แผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560 –
2579 กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ยุทธศาสตร์กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560 – 2564) รวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เพื่อให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีเป้าหมายและแนวทางการดาเนินงานที่ชัดเจน รองรับการพัฒนาประเทศ
รวมทั้งการดาเนินงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า สามารถรองรับการเปลี่ยนสถานะของสถาบันการพลศึกษา
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
การจัดทายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติร่วมกันระดมความ
คิดเห็น ผ่านกระบวนการต่าง ๆ กระทั่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันการพลศึกษา ในการประชุมครั้งที่
2/ 2561 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
สาระสาคัญของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 - 2565
ปรัชญา
“พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ”
วิสัยทัศน์
“เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน”
พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา
3. บริการวิชาการแก่สังคม
4. ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
5. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
อัตลักษณ์
“ทักษะดี มีน้าใจนักกีฬา พัฒนาสังคม”
เอกลักษณ์
“สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา”
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ค่านิยมองค์กร
SPORTS-U
S = Spirit
P = Professional
O = Opportunity
R = Responsibility
T = Teamwork
S = Smart
U = Universality

มีน้าใจนักกีฬา
มีความเป็นมืออาชีพ
มีการให้โอกาส
มีความรับผิดชอบ
มีการทางานเป็นทีม
มีบุคลิกภาพดี
มีความเป็นสากล
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1 ผูส้ าเร็จการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีคุณภาพและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑิตด้านศาสตร์
การกีฬามีคุณภาพตามคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์

ตัวชี้วัด
1. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พื้นฐาน
(O-net) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พื้นฐาน
(O-net) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
4. ผู้สาเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้
5. ความร่วมมือด้านการศึกษา

กลยุทธ์
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุน
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มี
ความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้าน
การศึกษา
1. บัณฑิตได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มคี ุณภาพตาม
ภายใน 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพบัณฑิต
(TQF: Thai Qualifications
3. หลักสูตรใหม่ที่เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
Framework) และมาตรฐานวิชาชีพ
4. หลักสูตรใหม่ที่เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท 2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ
5. หลักสูตรใหม่ที่เปิดการเรียนการสอนระดับ
ตามมาตรฐานของสานักงาน
ปริญญาเอก
คณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา
6. หลักสูตรนานาชาติที่เปิดการเรียนการสอน
(สกอ.) และมาตรฐานวิชาชีพ
7. อาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
8. ความร่วมมือด้านการศึกษา
และสิ่งสนับสนุน
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้
มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้าน
การศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตร์
2. การพัฒนาด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม

3. การบริการวิชาการแก่สังคม

4. การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพืน้ บ้านและกีฬาไทย

เป้าประสงค์
ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตีพมิ พ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

ตัวชี้วัด
1. อาจารย์ประจาที่ได้รบั การพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยและนวัตกรรม
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการด้าน
การวิจัยและนวัตกรรม
3. สัดส่วนของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมต่อจานวน
อาจารย์ประจา
4. ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
5. การประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
6. ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม
บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่ 1. ผู้รับบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่
แก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทาง
วิชาการและอาคารสถานที่
3. ความสาเร็จของการบริการทางวิชาการและอาคาร
สถานที่แก่สงั คม
นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน และ 1. กิจกรรมทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ 2. กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่การละเล่น
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พื้นบ้าน
พื้นบ้านและกีฬาไทย ทัง้ ในระดับ
และกีฬาไทย
ท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และ
3. ความสาเร็จของการฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่
นานาชาติ ได้เรียนรู้และเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพืน้ บ้านและกีฬาไทย
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
มีจิตสานึกที่ดีต่อสังคม และมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณพัฒนา
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
4. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์
การกีฬา
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย
และนวัตกรรม
1. พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย
1. พัฒนาระบบและกลไกการทะนุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน
และกีฬาไทย
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทยในระดับท้องถิ่น
ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งแหล่ง
เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทย
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ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
5. การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มี นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมและ
ศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของ
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับ
แต่ละบุคคล
นานาชาติ

ตัวชี้วัด
1. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
2. สัดส่วนของรางวัลอันดับ 1 ที่นักเรียนได้รับต่อการ
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 1 รายการ
3. นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
4. สัดส่วนของรางวัลอันดับ 1 ที่นักศึกษาได้รบั ต่อการ
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 1 รายการ
5. บุคลากรทางการกีฬาทีไ่ ด้รับการพัฒนาศักยภาพ
6. ความร่วมมือด้านการกีฬา

6. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

1. การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีในภาพรวม
2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการ
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนกีฬา
6. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
7. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ
8. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษา
ให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของ
แต่ละบุคคล
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การกีฬา
3. ส่งเสริมการนาองค์ความรู้ดา้ นศาสตร์การ
กีฬาไปใช้ในการพัฒนากีฬา
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬา
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้าน
การกีฬา
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทุกระดับ
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา
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ส่วนที่ 1 บทนา
 หลักการและเหตุผล
การจั ดทาแผนยุ ทธศาสตร์ ถือเป็นหัว ใจส าคัญในการดาเนินงานเพื่อมุ่งสู่ วิสั ยทัศน์ เป็นการวาง
ทิศทางการดาเนิน งานของมหาวิทยาลั ย แล้ วถ่ายทอดสู่ บุคลากรในหน่ว ยงานเพื่อร่ว มกันขับเคลื่ อนการ
พัฒนาการดาเนินงานให้ประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 หมวด 3 มาตรา 16 กาหนดให้ส่วน
ราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพื่อแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจาปี กอรปกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กาหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติให้ความสาคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความสามารถใน
การแข่งขันในระดับสากล ทั้งด้านพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการพัฒนาด้านการกีฬาของประเทศ
ซึง่ ในระยะที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ดาเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ) พ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่งใช้เป็นกรอบแนวทางดาเนินงานในระยะ 5 ปี เพื่อรองรับการเปลี่ยน
สถานะของสถาบันการพลศึกษาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย
ยุ ทธศาสตร์ และแผนพัฒ นาประเทศระดั บต่า ง ๆ ที่ เกี่ย วข้ อง เช่น รัฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561
– 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564 แผนการศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และนโยบายรัฐ บาล เป็นต้น โดยเกิดขึ้นบนพื้นฐานการมีส่ว นร่ว มของ
บุ ค ลากรในสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ผ่ า นกระบวนการต่ า ง ๆ กระทั่ ง ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสภาสถาบั น
การพลศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 และได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่
การปฏิ บั ติ ตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ 2561 เป็ น ต้ น มา มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารทบทวนยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ ให้ แ ผน
ยุทธศาสตร์สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป
ส่งผลให้สถาบันการพลศึกษาได้ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ฉบับนี้ เป็นแนวทาง
ดาเนิน งานส าหรับบุ คลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และใช้เป็นเครื่องมือในการแปลงแผน
ยุ ท ธศาสตร์ สู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม เพื่ อ ร่ ว มกั น พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าแห่ ง ชาติ ใ ห้ เ ป็ น
สถาบันการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพด้านศาสตร์การกีฬาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และก้าวไป
เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน ต่อไป
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 นโยบายและแผนพัฒนาประเทศทีเ่ กี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
การจัดทายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 มหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้น
การศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย แผนพัฒนาประเทศ และนโยบายที่เกี่ยวข้องระดับต่าง ๆ รวมทั้งสถานการณ์
ความเปลี่ ย นแปลงที่ เ ป็ น ผลกระทบรอบด้ า นเพื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าแห่ ง ชาติ มี เ ป้ า หมายและ
แนวทางการดาเนินงานที่ชัดเจนและสอดคล้องรองรับการพัฒนาประเทศ ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561
3. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564
5. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
6. กรอบแผนแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)
7. แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. 2560 – 2564)
8. นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
9. ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
จากการปฏิรูปการกีฬาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ทาให้มีการบรรจุถ้อยคาว่า “กีฬา” ไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองและประวัตศาสตร์การ
กีฬาของไทยและเป็นหลักการสาคัญในการดาเนินการด้านกีฬาของประเทศต่อไปในอนาคต โดยปรากฏใน
มาตรา 71 วรรคแรก กล่าวคือ
“รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สาคัญของสังคม จัดให้
ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน”
2. พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการนโยบายการ
กีฬาแห่งชาติ มีหน้าที่และอานาจ ในการจัดทานโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและเสนอแนะต่อ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดาเนินการด้านการกีฬาของประเทศ รวมทั้ง เสนอมาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
การปฏิบัติการตามนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจและ
อุตสาหกรรมการกีฬา รวมทั้งให้มีการจัดทามาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา กอปรกับ ในมาตรา
๑๘ ได้กาหนดให้ มีการจัดทาแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในหนึ่งปีนับ แต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หรือภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
สาหรับบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้แก่
มาตรา 14 แผนพัฒนาการกีฬาแห่ งชาติตามมาตรา 13 ต้องกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการ
บริหารและพัฒนาการกีฬา วิธีปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รวมทั้งระยะเวลาในการดาเนินการให้ชัดเจน
และอย่างน้อยต้องมีแนวทางการดาเนินการในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(1) การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬา
เพื่อการอาชีพ กีฬาเพื่อคนพิการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
(2) การส่งเสริมและพัฒนากีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
(3) การจั ด โครงสร้ า งพื้ น ฐานและบริ การด้ า นการกีฬ า ให้ ค รอบคลุ ม ทั่ ว ถึ ง และมี ค วามพร้ อ ม
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นธรรม ทันสมัย และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตลอดจนพิจารณาสรรหา
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และคัดเลือกพื้นที่สาธารณะในชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันในการกีฬา รวมทั้งจัด
ให้มีการเข้าถึงบริการด้านการกีฬาอย่างทั่วถึง
(4) การส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา รวมทั้งกาหนดให้มีสิทธิ
ประโยชน์ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการและผู้สนับสนุนทางด้านการกีฬา
(5) การพัฒนาการจัดการศึกษาด้านการกีฬาและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาให้มีความสามารถ
ศักยภาพ และคุณธรรม
(6) การจัดสรรและแสวงหาทรัพยากรเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬาในทุกภาคส่วนให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(7) การใช้จ่ายงบประมาณด้านการกีฬาอย่างเป็นระบบและมีการบูรณาการในทุกระดับ
(8) การดาเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการดาเนินการให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
(9) การประสานงานเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินการตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
(10) การประเมินผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
มาตรา 15 เมื่อได้มีการประกาศแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่
ดาเนินการตามภารกิจที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาการกีฬาและ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
3. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
รัฐบาลได้กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาประเทศระยะ 20 ปี คือ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
เพื่อให้ ป ระเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สู ง อยู่ในกลุ่ มประเทศที่พัฒนาแล้ว คนไทยมี
ความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ใช้เป็นกรอบแนวทางการ
พัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมาย
2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ตัวชี้วัด
3.3 การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมาย
1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนสาคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์
ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีจานวน 23 ฉบับ
โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีดังนี้
ประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา
ยุทธศาสตร์ชาติให้ความสาคัญกับการให้กีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตร์การ
กีฬาเพื่อเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างการเสริมสร้างการพัฒนาทั้งในการเสริมสร้างสุขภาวะ การพัฒนา
จิตใจ การสร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงสร้า ง
ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติ ดังจะเห็นได้ว่าการกีฬาและนันทนาการเป็นกลไกสาคัญยิ่งในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่ประเทศ
เป้าหมายแผนแม่บท
คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้าใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎ กติกามากขึ้น ด้วยกีฬา
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผนแม่บท
อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 68 ปี ภายในปี 2565
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา
ประกอบด้วย 3 แผนแม่บทย่อย ได้แก่
1. การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ
2. การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
3. การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ
แผนแม่บทย่อยที่ 1 การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต
และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬา และนันทนาการ
การส่งเสริมการออกกาลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต โดยส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชนประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการออก
กาลังกาย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเล่นกีฬาบางชนิดที่มีความจาเป็นต่อทักษะในการดารงชีวิต
รวมทั้งการมีอิสระในการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล และ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิต เพื่อพัฒนาจิตใจ สร้างความสัมพันธ์อันดี หล่อหลอมจิตวิญญาณ
และการเป็ น พลเมื อ งดี ตลอดจนส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมออกก าลั ง กาย กี ฬ าและ
นันทนาการโดยเน้นการส่งเสริมความรู้และความตระหนักถึงการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐาน การจัด
กิจกรรมกีฬา การจัดหาและพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อการออกกาลังกาย
สร้างโอกาสและสนับสนุนการมี ส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง การปลูกฝังให้มีคุณธรรมของความ
เป็ น นั ก กี ฬา มีร ะเบี ย บ วิ นั ย รู้ แพ้ รู้ ช นะ รู้ อภั ย และรู้จั ก การขอโทษ รวมถึ งการพั ฒ นาบุ คลากรและ
โครงสร้างพื้นฐานด้านอุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกทางกีฬาและนันทนาการที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
คนไทยออกกาลังกายเล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่าเสมอเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากรทั้งหมดออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ ร้อยละ 40
ภายในปี 2565
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แผนแม่บทย่อยที่ 2 การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ โดยมุ่งการสร้างและพัฒนานักกีฬาของชาติ
การเฟ้ น หานั ก กี ฬ าที่ มี ค วามสามารถ สร้ า งพื้ น ที่ แ ละโอกาสในการแข่ ง ขั น แสดงศั ก ยภาพด้ า นกี ฬ า
นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติ และสร้างแรงบันดาลใจ ใน
การต่อยอดความสาเร็จจากความเป็นเลิศสู่การประกอบอาชีพและมีเส้นทางอาชีพที่มั่นคง ควบคู่กับส่งเสริม
สนับสนุนศึกษาเชิงลึกด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการความรู้และพัฒนา
ระบบฐานข้ อ มู ล เพื่ อ น ามาใช้ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กี ฬ าเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ กี ฬ าเพื่ อ การอาชี พ และ
นันทนาการเชิงพาณิชย์ ซึ่งปัจจัยสาคัญ คือ ความรู้ในการพัฒนานักกีฬาระดับนานาชาติเพื่อความเป็นเลิศ
และกีฬาอาชีพ เส้นทางการพัฒนานักกีฬาแต่ละชนิด/แต่ละกลุ่ม ปัจจัยสนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวก
ทั้งด้านโครงสร้ างพื้น ฐาน อุป กรณ์การกีฬาที่มีมาตรฐานรองรับกีฬานานาชาติ การส่ งเสริมการพัฒ นา
แพลตฟอร์ม การพัฒนาระบบกลไกรองรับการสร้างนักกีฬาเป็นเลิศและนักกีฬาอาชีพ รวมทั้งการยกระดับ
มาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
นักกีฬาไทยประสบความสาเร็จ ในการแข่งขันระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬาไทย อันดับ ๗ ในระดับ
เอเชีย ภายในปี 2565
แผนแม่ย่อยที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ
การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยมุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา
และนั น ทนาการทั้ ง ครู ห รื อ ผู้ ฝึ ก สอนกี ฬ า ผู้ ตั ด สิ น กี ฬ า นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า ผู้ บ ริ ห ารการกี ฬ า
อาสาสมัครกีฬาตลอดจนผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เด็ก
เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้อย่างถูกต้อง และสามารถต่อยอดศักยภาพใน
การพัฒนาเป็นบุคลากรและการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนากีฬาและนันทนาการ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
มีบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 5 ภายในปี 2565
ในส่วนที่เกี่ยวกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้
แผนแม่บท ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมเป็ น ปั จ จั ย สนั บ สนุ น ที่ ส าคั ญ ในการด าเนิ น การตาม
ยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการสร้าง
และสะสมองค์ความรู้ในด้านเป้าหมายต่าง ๆ ให้มีความทั นสมัยตลอดเวลา และพัฒนาประเทศจากประเทศ
ที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
เป้าหมายแผนแม่บท
มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในของประเทศเพิ่มขึ้น
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผนแม่บท
ร้อยละของมูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ร้อยละ 1.5 ภายในปี 2565
แผนแม่บท ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ประกอบด้วย 5 แผนแม่บทย่อย คือ 1.
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 2. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม 3. การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 4. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พื้นฐาน 5. ด้านปัจจัย
สนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติด้านการ
วิจัย ได้แก่
แผนแม่บทย่อยที่ 2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม
มุ่งเน้ น การวิจั ย พัฒ นาและนวัตกรรมที่เป็น เครื่องมือในการขับเคลื่ อนสั งคมไทย การ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และการเข้าถึงบริการและสวัสดิการ
ของรัฐ การเตรียมความพร้อมของประชาชนไทยเพื่อ รองรับกระแสโลกาภิวัฒน์ของวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็ว
ขึ้นในยุคดิจิทัล การเข้าสู่สังคมสูงวัย การพัฒนาแรงงานทักษะสูงและเฉพาะทาง การยกระดับแรงงานทักษะ
ต่า การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคม ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของภาครัฐให้เข้ากับการ
ดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับ
เพิ่มขึ้นจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม* (ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพทางสังคมจาก
ผลการวิจัยฯ) หมายเหตุ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ / จัดทาค่าเป้าหมาย
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ สิบสอง (พ.ศ.2560 – 2564) ได้น้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ถึง
ฉบับที่ 11 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สัมคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน
และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่ง ผลให้ประเทศพัฒนาสู่ความสมดุลและยั่งยืน แผน
พัฒนาฯ ฉบับสิบสอง จัดทาขึ้นบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ประกอบด้วย 10
ยุทธศาสตร์ ไดแก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่งคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
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ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติทั้งด้านการศึกษาและกีฬา ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม
๑.๒ เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑
๑.๓ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต
๑.๔ เพื่อเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอื้อต่อการพัฒนาคนและประเทศ
๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายการพัฒนา
2.1.4 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 4.3 ประชาชนเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพิ่มขึ้น
๓. แนวทางการพัฒนา
๓.๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่
พึงประสงค์
๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
๓.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๓.๔ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
1. วัตถุประสงค์
1.3 เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
2.1 เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
ตัวชี้วัดที่ 2.4 นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เอง
ภายในประเทศ มีจานวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1 เท่าตัว
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้าและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร
เทคโนโลยี เพื่อผู้ พิการ เทคโนโลยี เพื่ อผู้ สู ง อายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวั คซีน อุปกรณ์และ
เครื่องมือทาการแพทย์) โดยอาศัยกลไกการดาเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบัน
การวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาขนหรือชุมชน
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5. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
แผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เป็นแผนแม่บทในการพัฒ นาการศึกษาในช่ว ง
ระยะเวลา 20 ปี โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษา
ที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคใน
การศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะใน
การทางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ
วิสัยทัศน์ (Vision)
“คนไทยทุ ก คนได้ รั บ การศึ ก ษาและเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ภาพด ารงชี วิ ต อย่ า งเป็ น สุ ข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” การจัดทา
แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ โดยมี แ นวคิ ด ในการจั ด การศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย หลั ก การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ
ปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education)
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม
(All for Education) และยึ ด ตามเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals :
SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้และวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม โดยนา
ยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดสาคัญในการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Objectives) 4 ประการ
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและ
ร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้า
ภายในประเทศลดลง
เป้าหมายแผนการศึกษาแห่งชาติ ได้กาหนดไว้ 2 ด้าน คือ
1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) แผนการศึกษาแห่งชาติมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน
ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะ
ต่อไปนี้
3Rs ได้แก่
- การอ่านออก (Reading)
- การเขียนได้ (Writing)
- การคิดเลขเป็น (Arithmetic)
8Cs ได้แก่
- ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking
and Problem Solving)
- ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
- ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural
Understanding)
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- ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา (Collaboration,
Teamwork and Leadership)
- ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communication ,
Information and Media Literacy)
- ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and
ICT Literacy)
- ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills)
- ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)
2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุ
เป้าหมาย ๕๓ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สาคัญ ดังนี้
๑) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีตัวชี้วัดที่
สาคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ ๖ - ๑๔ ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือเทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ
ทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงาน มีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เป็นต้น
๒) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม
(Equity) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา ๑๕ ปี เป็นต้น
๓) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ
(Quality) มี ตั ว ชี้ วั ด ที่ สาคั ญ เช่ น นั ก เรี ย นมี ค ะแนนผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ
ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programmer for International Student
Assessment : PISA) ของนักเรียนอายุ ๑๕ ปีสูงขึ้น เป็นต้น
๔) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุ
เป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
เป็นต้น
๕) ระบบการศึกษาที่ส นองตอบและก้าวทันการเปลี่ ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบ ทที่
เปลี่ ยนแปลง (Relevancy) มีตัว ชี้วัดที่ส าคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึ ก ษาดี ขึ้ น สั ด ส่ ว นผู้ เ รี ย นอาชี ว ศึ ก ษาสู ง ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ ผู้ เ รี ย นสามั ญ ศึ ก ษา และจ านวน
สถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ ๒๐๐ อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ยกระดับ คุณภาพและส่ งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
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3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตาม
แนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มต่าง เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชน
ชายขอบและแรงงานต่างด้าว
4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อจัดการระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คน การวิ จั ย และนวั ต กรรม เพื่ อ สร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แนวทางการพัฒนา
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ ตาราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน
และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
4. พัฒนาระบบและกลไก การติดตาม การวัด และการประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา
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2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
6. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดทากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ. ๒๕๕๑ - 2565) เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการอุดมศึกษาระดับประเทศ เป้าหมายของกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย
เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดงานและพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้
และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวั ตน์ สนับสนุนการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ของท้องถิ่น ไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกากับมาตรฐาน และเครื อข่า ย
อุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ”
ทิศทางนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษา ฉบับที่ 2 ประกอบด้วย
• รอยต่อกับการศึกษาระดับอื่น
ปรับปรุงและทบทวนกระบวนการผลิ ตครู สถาบันอุดมศึกษาพึงสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เต็มความสามารถ รัฐบาลส่งเสริมการสร้างโรงเรียนเฉพาะหรือห้องเรียนเฉพาะในโรงเรียนทั่วไป ส่งเสริม
การศึกษาของผู้มีความสามารถพิเศษ ระบบการเรียนล่วงหน้า การเป็นพี่เลี้ยงในการทาโครงการ ผู้สาเร็จ
การศึกษาจากสถาบันอาชีวะเข้าศึกษาต่อด้วยความยืดหยุ่น เช่น ระบบ Credit Bank และ LLL (Life-LongLearning Education การเป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกให้ผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้เข้าเรียนเพื่อ
เก็บหน่วยกิตให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
• การแก้ไขปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน
ปัญหาหลักของสถาบันอุดมศึกษา คือ การไร้ทิศทางในการบริหาร การปฏิบัติงานมีความซ้าซ้อน
การขาดคุณธรรมและขาดประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องสร้างกลไกการกากับ เพื่อลดเลิกหลักสูตรที่ไม่เป็นที่
ต้องการลดเลิกคณะและสถาบันที่มีปัญหาคุณภาพอย่างรุนแรง จัดกลไกการตรวจสอบโดยศูนย์ข้อมูลสถิติมี
การปรับปรุงกลไกการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยนาผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ ระบบการ
รับรองวิทยฐานะการจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็น 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% และสัดส่วน
นักศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์ เป็นสัดส่วน 60 : 40
(4) กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยและบัณฑิตศึก ษา (Research and Graduate) ที่เน้นจัดการศึกษาวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา มีอาจารย์ปริญญาเอก 100 % และสัดส่วนนักศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์เป็น
90 : 10
สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม จะบริหารสถาบันแตกต่างกันตามพื้นที่บริการ จุดเน้นของพันธกิจเพื่อ
สามารถเป็ น เลิ ศได้ตามพัน ธกิจ ของตน ตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศทุกระดับ ส่ งผลทางบวกต่อ
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นักศึกษาและอาจารย์ สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม จึงต้องมีกลไกการประกันคุณภาพ/นโยบายและแผนที่
แตกต่างกัน การจัดกลุ่มสถาบันต้องอาศัยกลไก ดังนี้
1) สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
2) การจัดสรรงบประมาณ
3) เงินกู้ กยศ.
4) คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กากับนโยบาย Pre – Post Audit
5) ทุนพัฒนาอาจารย์
6) ทุนวิจัย และอื่นๆ
• ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา
การให้ความสาคัญกับ “สภามหาวิทยาลัย”การจัดตั้งองค์กรหรือกลไกการพัฒนาผู้กากับนโยบาย
และผู้ บ ริ ห ารในลั ก ษณะ Institute of Director - IOD โดยองค์ ก รดั ง กล่ า วให้ ค วามรู้ เ ยี่ ย มชมเปิ ด เวที
แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ มีการปรับโครงสร้างการบริหารธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยการได้มา
ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี การจัดตั้งสานักงานสภามหาวิทยาลัยรวมทั้งการปรับโครงสร้าง กกอ.
ให้เป็นกรรมาธิการ
• บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
มหาวิทยาลัยต้องเชื่อมต่อกับภาคการผลิต สร้างความรู้และนวัตกรรม พัฒนาระบบการประเมิน
“การวิจัย” เพื่อการจัดสรรทรัพยากรและวางตาแหน่งของมหาวิทยาลัย เสริมศูนย์แห่งความเป็นเลิศให้มีการ
ทางานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย กลุ่มมหาวิทยาลัย ภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคม และชุมชน ตลอดจน
ผลักดันให้เกิด “ระบบวิจัยแห่งชาติ”
• การเงินอุดมศึกษา
ปรั บ ปรุ งระบบการจั ดสรรงบประมาณ โดยยังคง Supply-Side Financing ตาม Performance
Based และสอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาประเทศ โดยยังคงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตามความ
จาเป็นเพิ่มกองทุนประเภท Contribution Scheme การจัดตั้งกองทุนพัฒนาอุดมศึกษาในด้านการพัฒนา
อาจารย์ การวิจัย และสร้างร่วมมือภาคการผลิต การจัดตั้งองค์กรกันชน (Buffer Organization) โดยให้
อิสระในการบริหารการเงินแก่มหาวิทยาลัย
• การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา
ปรับระบบการพัฒนาอาจารย์ให้มีความหลากหลายทั้งเชิงวิชาการ ความเป็นครูตามช่วงวัยจัดให้มี
กระบวนการ Mentoring เน้ น การพั ฒ นาจากการท างานจริ ง พั ฒ นาโดยมหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศหรือทั้ง 2 ระบบ ตามความจาเป็น และให้ความสาคัญกับมหาวิทยาลัยใหม่
• การพัฒนาอุดมศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่งเสริมการทางานในลักษณะเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาตามพื้นที่นาไปสู่ การควบรวมในมิติ
ต่าง ๆ ช่วยยกระดับคุณภาพ สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาชุมชนและเครือข่ายวิชาการ
• เครือข่ายอุดมศึกษา
ต้องมองหลายมิติและมุ่งแก้ปัญหาหลายระดับหลายระยะ มีการพัฒนาเด็ก เยาวชนและพัฒนาครู
สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ และพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN)
• โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้
การให้ความสาคัญกับ การศึกษาในหลักสูตร “ศิลปศาสตร์ ” (Liberal Arts Education) เน้นการ
เรียนแบบกว้างเพื่อแก้ปัญหาได้ต้นแบบในการจัดการศึกษาจากภูมิภาคตะวันตก ใช้ศักยภาพเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนรู้ สร้างฐานข้อมูลอุดมศึกษาที่ทันสมัย สร้างระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ในสถาบั นอุดมศึกษา Open Courseware ที่เหมาะสมส าหรับคนวัยทางาน อาจเป็นการจัด
อบรมระยะสั้นหรือระยะยาวเพื่อสามารถปรับใช้และเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงาน พัฒนาเครือข่าย
ห้องสมุดและการเรียนรู้
7. แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. 2560 – 2564)
วิสัยทัศน์ (Vision) “การกีฬาเป็นส่วนสาคัญของวิถีชีวิตประชาชนทุกภาคส่วน และเป็นกลไก
สาคัญในการสร้างคุณค่าทางสังคมและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ”
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นองค์กรด้านการกีฬา จึงมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติหลายประการ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนักด้านการออกกาลังกายและการ
กีฬาขั้นพื้นฐาน
1. เป้าประสงค์
1.1 เด็ก และเยาวชน มีความเข้าใจและมีความตระหนักในกิจกรรมทางกาย การออกกาลังกาย
และการเล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น
1.2 เด็ก และเยาวชน ทุกกลุ่มและทุกพื้นที่ มีสุขภาพร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.3 เด็ก และเยาวชน มีความรู้และทักษะในการออกกาลังกายและเล่นกีฬาที่ถนัดได้
อย่างน้อย 1 ชนิดกีฬา พร้อมกับมีความสานึกถึงความมีระเบียบวินัยและน้าใจนักกีฬา
2. ตัวชี้วัด
2.1 เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย
2.2 มีครูพลศึกษาในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนสถานศึกษาทั่วประเทศ
ภายในปี พ.ศ. 2564
2.3 มีการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาผ่านโครงการ “1 โรงเรียน 1 กีฬา” ในสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ
2.4 มีการจัดกิจกรรมการให้ความรู้และส่งเสริมการออกกาลังกายและการเล่นกีฬานอก
สถานศึกษาในทุกตาบลทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี
2.5 มีการเพิ่มวาระการประชุมเรื่องการพัฒนาการกีฬาในการประชุมของสถานศึกษาไม่น้อยกว่า
4 ครั้ง ต่อปี
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 เร่งสร้างและพัฒนาพลศึกษาและสุขศึกษาในสถานศึกษาทั่วประเทศ
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาการออกกาลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐานในชุมชนท้องถิ่นนอกสถานศึกษา
3.3 จัดวางระบบโครงข่ายและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษาและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมให้มวลชนมีการออกกาลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา
1. เป้าประสงค์
1.1 ประชาชนทุกภาคส่วนมีสุขภาพโดยเฉลี่ยที่ดีขึ้นจากการออกกาลังกายและการเล่นกีฬา
1.2 มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาที่มีมาตรฐาน และสามารถรองรับกิจกรรมกีฬาของประชาชน
ทุกกลุ่มอายุอย่างมีความเสมอภาคกัน พร้อมทั้งมีสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุให้
ครอบคลุมในทุกท้องถิ่น
1.3 สร้างโอกาสในการเข้าถึง และมีการประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมและการบริการทางการกีฬา
รวมทั้งสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาของชุมชน ท้องถิ่น
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1.4 มีอาสาสมัครทางการกีฬาและผู้นาการออกกาลังกายที่มีความพร้อมในการช่วยเหลือหรือให้
การดูแลการเล่นกีฬาและการออกกาลังกายของชุมชนท้องถิ่น
2. ตัวชี้วัด
2.1 มีการจัดเตรียมและพัฒนาสถานกีฬาสาธารณะไม่น้อยกว่า 1 แห่ง ต่อตาบล
2.2 มีการจัดอุปกรณ์การออกกาลังกาย / เล่นกีฬาไม่น้อยกว่า 5 ชนิดกีฬาต่อตาบลต่อปี
2.3 มีการจัดกิจกรรมการออกกาลังกายและเล่นกีฬา เพื่อมวลชนทั่วประเทศที่จัดขึ้นโดยหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ต่อปี
2.4 จานวนบุคลากรและผู้นาทางกีฬาและนันทนาการได้รับการพัฒนา ผ่านการประเมินและ
ทดสอบถูกติดตามและบันทึกอย่างถูกต้อง โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี
2.5 ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เฉลี่ยของประชากรทั่วประเทศ ดีขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานสากล
2.6 มีอาสาสมัครทางการกีฬาครบทุกหมู่บ้าน และไม่น้อยกว่า 1 คนต่อจานวนประชากร 900 คน
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 จัดหาและพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อการออกกาลังกายและ
การเล่นกีฬาของมวลชน
3.2 เสริมสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงการออกกาลังกายและการเล่นกีฬาสาหรับประชากรทุกกลุ่ม
3.3 ส่งเสริมการพัฒนาอาสาสมัครและบุคลากรการกีฬาเพื่อมวลชนอย่างเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและต่อยอดเพื่อความสาเร็จในระดับอาชีพ
1. เป้าประสงค์
1.1 มีระบบการเลือกสรรและพัฒนานักกีฬาระดับเด็กและเยาวชนที่มีพรสวรรค์และทักษะเพื่อ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งมีระบบพัฒนาบุคลากรการกีฬาให้มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศตั้งแต่ระดับท้องถิ่น
1.2 มีศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาที่ได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นศูนย์กลางการฝึกซ้อมกีฬา
(Sport Training Hub) ในอาเซียน
1.3 มีการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพที่ได้มาตรฐานสากลในประเทศไทยมากขึ้น เพื่อนาไปสู่การ
เพิ่มขึ้นของนักกีฬา บุคลากรการกีฬา และสโมสรกีฬาอาชีพ
1.4 นักกีฬาไทยมีพัฒนาการด้านสถิติและผลการแข่งขันที่ดีขึ้น และได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันใน
ชนิดกีฬาที่สาคัญ
1.5 มีการเชิดชูเกียรติและการดูแลสวัสดิก ารและสวัส ดิภาพของนักกีฬาและบุคลากรการกีฬา
ที่ทาคุณประโยชน์ให้กับประเทศอย่างเหมาะสม
2. ตัวชี้วัด
2.1 จานวนนักกีฬาสมัครเล่นได้ถูกติดตามและบันทึกอย่างถูกต้องและมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี
2.2 มีการพัฒนาบุคลากรการกีฬา (ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และผู้บริหารการกีฬา) ที่ได้มาตรฐาน และ
มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของบุคลากรการกีฬาที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี
2.3 มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ (NTC) และมีการจัดทาแผนจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ
ในส่วนภูมิภาค
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2.4 มีอย่ างน้อย 10 ชนิ ดกีฬาได้รับการพัฒนามาตรฐานการเก็บตัวฝึกซ้อมแข่งขันในรูปแบบ
ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภายในปี 2564
2.5 นักกีฬาและบุคลากรการกีฬาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของตน
2.6 สัดส่วนนักกีฬาอาชีพที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการที่ระบุอยู่ในพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬา
อาชีพมาจดแจ้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ภายในปี 2564
2.7 มูลค่าทางเศรษฐกิจในการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ไม่น้อยกว่า 8,000 ล้านบาท
ภายในปี 2564
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 เลือกสรรและพัฒนานักกีฬาที่มีความสามารถทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
3.2 พัฒนาบุคลากรการกีฬาอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนากีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศและการอาชีพอย่างยั่งยืน
3.3 สร้างและพัฒนาศูนย์บริการการกีฬาและศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติที่เป็นมาตรฐาน
3.4 ส่งเสริมและจัดเตรียมการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักกีฬาและบุคลากรการกีฬา
3.5 การส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพอย่างเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเป็นส่วนสาคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ
1. เป้าประสงค์
1.1 อุตสาหกรรมการกีฬาได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังจากภาครัฐและได้รับการสนับสนุนจาก
สถาบันการเงินต่างๆ นอกเหนือจากภาครัฐ รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยเฉพาะเรื่องฐานข้อมูล
1.2 การกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism) ได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง
และเมืองกีฬา (Sport City) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา
1.3 อุตสาหกรรมการกีฬามีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นและสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยอย่างมีเสถียรภาพ
2. ตัวชี้วัด
2.1 จานวนผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับธุรกิจการกีฬา มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ต่อปี
2.2 การลงทุนจากภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการกีฬาไทย มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่าอัตราการเติบโตของมูลค่า GDP
2.3 มูลค่าการส่งออกทางการกีฬาโดยรวม มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี
2.4 จานวนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬามีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ต่อปี
2.5 มีการจัดตั้งเมืองกีฬาแห่งแรกได้สาเร็จ
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา
3.2 พัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา
1. เป้าประสงค์
1.1 องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาได้รับการเผยแพร่และใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงโดยประชาชน
ทุกภาคส่วน
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1.2 มีโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาที่สามารถ
ให้บริการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ขี ด ความสามารถของนั ก กี ฬ าและสุ ข ภาพของประชาชน มี พั ฒ นาการที่ ดี ขึ้ น จากการใช้
องค์ความรู้ดา้ นวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา
1.4 มีหน่วยงานหลักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาที่สามารถบูรณาการและเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยปฏิบัติได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
1.5 มีการพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ทางการกีฬาอย่างมีระบบ ควบคู่ไปกับการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
2. ตัวชี้วัด
2.1 มีจังหวัดที่มีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถดาเนินการได้และสามารถ
ประสานงานกับส่วนกลางอย่างมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 12 จังหวัดภายในปี พ.ศ.2564
2.2 มีการจัดตั้งสภาวิชาชีพสาหรับบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาขึ้นและ
สามารถดาเนินการได้โดยสมบูรณ์
2.3 มีบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศได้รับการพัฒนาและรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี
2.4 มีสื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการกีฬาประจาท้องถิ่นที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า
1 ชนิด ต่อตาบล
2.5 มีการฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการกีฬาในระดับภูมิภาคไม่น้อยกว่า
ปีละ 4 ครั้ง
2.6 มีการลงทุนจากภาคเอกชนในการค้นคว้าและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมการกีฬา
โดยมีอัตราการเติบโตไม่น้อยกว่าอัตราการเติบโตของมูลค่า GDP
2.7 นักกีฬาและบุคลากรการกีฬาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในคุณภาพและมาตรฐาน
ของบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาที่ได้รับ
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค
และระดับท้องถิ่น
3.2 การพัฒนาและการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการกีฬา
4) ยกระดั บ ระบบการเรี ย นการสอนด้ า นการกี ฬ าให้ มี ค วามทั น สมั ย ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
โดยการศึกษาและวิเคราะห์บทเรียนจากกรณีศึกษาตัวอย่างที่ดี และปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาทางการ
กีฬาในระดับอุดมศึกษาให้ทันสมัยสอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล จัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
และสนับสนุนให้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการกีฬาของประเทศ ส่งเสริมการศึกษาทางด้านกีฬาโดยใช้สื่อสาธารณะในการประชาสัมพันธ์ เพื่อดึงดูด
ให้นักเรียนมีความสนใจและเพิ่มปริมาณบุคลากรการกีฬาที่มีคุณภาพในประเทศ
3.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางการกีฬา เพื่อนาไปพัฒนาขีดความสามารถของ
นักกีฬาและสุขภาพของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับการบริหารจัดการด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ
1. เป้าประสงค์
1.1 มีการพัฒนาต่อยอดจากแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ผ่านมา รวมทั้งมีการบูรณาการ
การดาเนินงานตามแผนและยุทธศาสตร์ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา
1.2 มีความร่วมมือของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการบริหาร
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จัดการกีฬาของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 มีระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาที่ได้มาตรฐานเดียวกัน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่น
1.4 มีระบบธรรมาภิบาลเพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานให้มีความโปร่งใส
2. ตัวชี้วัด
2.1 มีการกาหนดยุทธศาสตร์การกีฬาในแผนปฏิบัติราชการประจาทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ภายในปี พ.ศ. 2564
2.2 มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติที่มีบทบาทในการกาหนดนโยบายกากับ
ดูแล และตรวจสอบการดาเนินงานด้านการกีฬาของประเทศ
2.3 ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการกีฬาไทยได้รับการบูรณะและ
ยกระดับให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการจัดทาฐานข้อมูลกลางที่สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการกีฬา
2.4 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในคุณภาพและ
มาตรฐานของการบริหารจัดการกีฬาในหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการทางาน
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 สร้างความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา
3.2 พัฒนาฐานข้อมูลด้านการออกกาลังกายและการกีฬาตั้งแต่ระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่นเพื่อ
การติดตามและประเมินผล
3.3 ยกระดับการบริหารจัดการกีฬาบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
8. นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้แก่ นโยบายที่
8 และนโยบายที่ 9 ดังนี้
นโยบายที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่
8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัย
สาหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการนาเทคโนโลยีและการเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การ
ผลิตและพัฒนาครู ที่นาไปสู่การมีครูสมรรถนะสูงเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้าง
ความรู้ สร้างวินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิง
แสดงความคิดเห็นให้มากขึ้นควบคู่กับหลักการทางวิชาการ
๘.๕ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
๘.๕.๑ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล้าและความยากจน
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพื้นที่ที่
สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้า สร้างโอกาสสาหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
ควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมสาหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ ตามความเหมาะสมได้
อย่ า งเป็ น รู ป ธรรมโดยระยะแรกจะให้ ค วามส าคัญ กับ การส่ ง เสริ มการวิ จัย และพัฒ นาด้ านสุ ขภาพของ
ประชาชนอย่างครบวงจรทั้งระบบ ยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
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๘.๖ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย
๘.๖.๑ มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการศึกษาในทุกระดับบนพื้นฐานการสนับสนุนที่คานึงถึงความจาเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษา
แต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่
สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรี ยน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จาเป็น รวมถึงจัด
ให้มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียน
ระหว่ า งหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ตั้ ง แต่ แ รกเกิ ด จนถึ ง การพั ฒ นาตลอดช่ ว งชี วิ ต ตลอดจนพั ฒ นาช่ อ งทางให้
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๘.๖.๔ พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยกาหนดระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริม
เยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การกาหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัด
ให้มีระบบที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยน
สายอาชีพให้ ตรงกับ ความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีในอนาคต
๘.๖.๕ ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่ถูกต้อง
ของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกา
ของสังคมเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรมจริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทาง
สังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ
นโยบายที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
๙.๒ ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านสุขภาวะที่ถูกต้องของคนทุกกลุ่มวัย ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ
สร้างระบบรับมือต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า ทั้งระบบติดตาม เฝ้าระวัง และการจัดการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ จัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแล
อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่
9. ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)
วิสัยทัศน์ (Vision) “มุ่งพัฒนาและบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา สร้างเสริมความ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่ง สินค้า บริการ การอานวยความสะดวกและการสร้างความสมดุล
ให้กับการท่องเที่ยวไทยผ่านการตลาด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกาลังกายกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบูรณาการการบริหาร การจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาทุกระดับให้มี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2561 – 2565 ๑๙
โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกาลังกายกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชน
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ร้อยละของจานวนประชาชนที่มกี ารออกกาลังกาย
หรือเล่นกีฬาอย่างสม่าเสมอ

2560
ร้อยละ
31
ขึ้นไป

2561
ร้อยละ
31
ขึ้นไป

ค่าเป้าหมาย
2562
ร้อยละ
31
ขึ้นไป

2563
ร้อยละ
31
ขึ้นไป

2564
ร้อยละ
31
ขึ้นไป

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
1. สนับสนุน ส่งเสริมการออกกาลังกาย การเล่นกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชน โดยการส่งเสริม
การพัฒนาการออกกาลังกาย กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปตระหนัก
ถึงการเล่นกีฬาและการประกอบกิจกรรมกีฬา การส่งเสริมการพัฒนาอาสาสมัครกีฬาและผู้นาการออกกาลัง
กายและการเผยแพร่ความรู้เพื่อส่งเสริมการตระหนักด้านการออกกาลังกาย การเล่นกีฬา และการดูแล
สุขภาพให้กับประชาชนอันจะเป็ นการกระตุ้นการเล่นกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชน ตลอดจนการจัดทา
แนวทางเพื่อสร้างกิจกรรมและสิ่งอานวยความสะดวกในการออกกาลังกายและเล่นกีฬาสาหรับประชาชน
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุซึ่งจะเป็นการส่งเสริมกีฬามวลชนที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ
ค่าเป้าหมาย
2560
2561
2562
1. อันดับการแข่งขัน อันดับที่ 1 จาก อันดับที่ 6
อันดับที่ 1 จาก
กีฬาระดับ
การแข่งขันกีฬา จากการแข่งขัน การแข่งขันกีฬา
นานาชาติ และ
ซีเกมส์ครั้งที่ 29 กีฬาเอเชียน
ซีเกมส์ครั้งที่ 30
อันดับการแข่งขัน (ในกีฬาสากล)
เกมส์ครั้งที่ 18 (ในกีฬาสากล)
กีฬาคนพิการ
และจากการ
และจากการ
และจากการ
นานาชาติ
แข่งขันกีฬา
แข่งขันกีฬา
แข่งขันกีฬา
อาเซียนพารา
เอเชียนพารา อาเซียนพารา
เกมส์ ครั้งที่ 9
เกมส์
เกมส์ ครั้งที่ 10
ครั้งที่ 3
3. ร้อยละความสาเร็จ ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ของการดาเนินงาน
ตามแผนงานการ
จัดการศึกษา
ตัวชี้วัด

2563
อันดับที่ 7 ของ
เอเชียการแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิก
เกมส์ครั้งที่ 32
และอันดับที่ 5
จากการแข่งขัน
กีฬาพารา
ลิมปิกส์เกมส์
ครั้งที่ 16
ร้อยละ 80

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

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
1. พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทุกมิติอย่างเป็นระบบ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนากีฬาจังหวัด (Sport Hero) การส่งเสริมและอุดหนุนการพัฒนา การเตรียมความพร้อม การส่งและ
จัดการแข่งขันกีฬาสาหรับคนพิการ และการปรับปรุงระบบพัฒนานักกีฬาตั้งแต่เยาว์วัย เริ่มตั้งแต่ระบบการ
เสาะหานักกีฬาการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา การจัดทาเส้นทางการพัฒนานักกีฬา การส่งเสริมโอกาสการ
แข่งขันกีฬาทุกระดับและการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนากีฬาในระดับต่าง ๆ

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2561 – 2565 ๒๐
และการสร้างความภาคภูมิใจของบุคลากรการกีฬาระดับต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ในทุกมิติ
2. พัฒนากีฬาเพื่อสู่ค วามสาเร็จในระดับอาชีพอย่า งเป็น ระบบครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การ
พัฒนาหลักสูตรและบุคลากรการกีฬาภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนากีฬาอาชีพให้เป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงอาชีพนักกีฬา และการ
ส่งเสริมความสาเร็จและเชิดชูเกียรติบุคลากรการกีฬาในทุกระดั บให้ทุกภาคส่วนเล็งเห็นถึงผลตอบแทนและ
เกียรติยศในฐานะนักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่สาคัญ นอกจากนี้การพัฒนากีฬาสู่ความสาเร็จในระดับอาชีพ
นั้นยังรวมถึงการยกระดับมาตรฐานการแข่งขันและการบริหารจัดการกีฬาอาชีพสู่มาตรฐานสากลอันจะเป็น
การแสดงให้เห็นถึงความสาเร็จอย่างครบวงจรของวงการกีฬาไทยในภาพรวมด้วย
3. พั ฒ นาการศึ ก ษาให้ มี ม าตรฐาน โดยเริ่ ม จากการจั ด การศึ ก ษาและส่ ง เสริ ม การวิ จั ย ด้ า น
การศึกษา ขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาไปสู่การปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติไปสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นอกจากนี้ยังจะหมายความรวมถึงการให้บริการด้านวิชาการและการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของประเทศและการส่งเสริมและพัฒนากีฬาในภาพรวมสู่ความเป็นเลิศด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้
และนวัตกรรม
ค่าเป้าหมาย
2560
2561
2562
2563
2564
1. ร้อยละการดาเนินงานตามแผนงาน
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
2. จานวนงานวิจัยและองค์ความรู้ทาง
อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย
วิทยาศาสตร์การกีฬาที่จดั ทาแล้วเสร็จ 6 เรื่อง
6 เรื่อง
6 เรื่อง
6 เรือ่ ง
6 เรือ่ ง
ตัวชี้วัด

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
1. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาและการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว
และนันทนาการ โดยการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิง
กีฬาซึ่งถือเป็นแนวทางการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งของประเทศไทยที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับแนวโน้ม
ระดั บ สากล ตลอดจนการจั ด ท าฐานข้ อ มู ล ส าหรั บ อุ ต สาหกรรมกี ฬ า อาทิ การพั ฒ นาระบบ Sport
Intelligence Center (SIC) และการทาการศึกษาและพัฒนาเมืองกีฬาต้นแบบเพื่อให้เมืองอื่น ๆ นาไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการในพื้นที่ของตนด้วย
2. รวบรวม จัดการ พัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมทางการกีฬาอย่างเป็นระบบ โดยการสร้าง
เครื อ ข่ า ยและจั ด ท าฐานข้ อ มู ล กลางส าหรั บ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารกี ฬ าและพั ฒ นาศู น ย์
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าอย่ า งครบวงจรเพื่ อ น าไปสู่ ก ารสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมทางการกี ฬ า และการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาที่เป็นประโยชน์ให้กับ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถนาองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อันจะนาไปสู่
ประโยชน์ของวงการกีฬาของประเทศทั้งระบบ

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2561 – 2565 ๒๑
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบูรณาการการบริหาร การจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาทุกระดับให้มี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จของโครงการตาม
แผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดและ
จังหวัดด้านการกีฬาและนันทนาการ

2560

2561

2562

2563

2564

ร้อยละ 95

ร้อยละ 95

ร้อยละ 95

ร้อยละ 95

ร้อยละ 95

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
2. ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการกีฬาทั้ง
ระบบ โดยการกาหนดมาตรการและแผนงานที่มีส่วนผลักดันและขับเคลื่อนการดาเนินงานและประเมินผล
การพัฒนาตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติภายใต้คณะกรรมการกีฬาชาติ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง
ด้านการออกกาลังกายและการกีฬา อาทิ แผนงานพัฒนาฐานข้อมูลด้านการออกกาลังกาย กีฬา นันทนาการ
และวิทยาศาสตร์การกีฬา การพัฒนาการจดแจ้งและระบบทะเบียนนักกีฬา บุคลากรทางกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศ ตลอดจนการจัดทาแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติทุกระยะ 5 ปี และการส่งเสริมและพัฒนาการ
ออกกาลังกายและการเล่นกีฬาในระดับท้องถิ่นให้แพร่หลายและทั่วถึง

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2561 – 2565 ๒๒
 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีกาเนิดจากการที่กรมพลศึกษาที่ได้ดาเนินการผลิตครูพลศึกษา
มาเป็นเวลานาน โดยมีความเป็นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมี
พระราชดาริ ให้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูขึ้นเป็นแห่งแรก ที่โรงเรียนเลี้ยงเด็กและตึกปั้นหยา ถนนบารุงเมือง
เรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์” เป็นโรงเรียนหลวงสังกัดกรมศึกษาธิการ ประเภทโรงเรียนสอนวิชาพิเศษ
ดารงอยู่ได้ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน นักเรียนทุกคนได้รับทุนเล่าเรียนจากรัฐบาล และทาสัญญากับกรม
ศึกษาธิ การเพื่ อเป็ น ข้ อผู ก มัด ไว้ว่ า เมื่ อเรี ยนส าเร็จ แล้ ว จะต้องเข้ ารั บราชการครู และนอกจากจะต้อ ง
เซ็นสัญญากับกรมศึกษาธิการแล้ว ยังจาเป็นต้องมีผู้รับรองความประพฤติไว้เป็ นหลักฐานด้วย โรงเรียน
ฝึ ก หั ด อาจารย์ เ ป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ในช่ ว งระยะเวลาที่ ป ระเทศมี ค วามต้ อ งการพั ฒ นาการศึ ก ษาในเวลานั้ น
และในปี พ.ศ. 2441 ได้มีประกาศใช้ห ลักสูตรตามโครงการการศึกษาของไทยฉบับแรกในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลักสูตรกาหนดให้ผู้เรียนต้องเรียนวิชาพลศึกษา (ในสมัยนั้น
เรีย กว่า “วิช ากายกรรม” หรือ “วิชาดัดตน” หรือ “วิชาการฝึกหัดร่างกาย” หรือ “วิชากายบริหาร”)
ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีผู้ใดมีความรู้ที่จะสามารถสอนวิชาพลศึกษาในหลักสูตรนี้ได้ ดังนั้น เจ้าพระยาธรรมศักดิ์
มนตรี ซึ่งขณะนั้ น มีบ รรดาศักดิ์เป็ น หลวงไพศาลศิล ปศาสตร์ จึง ได้แต่งตารากายกรรมขึ้น มา ซึ่งนับว่ า
เป็นตาราพลศึกษาเล่มแรกของไทย เพื่อช่วยให้ครูสามารถนาไปเรียนด้วยตนเองแล้วนามาสอนนักเรียน
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2447 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เป็นผู้มีส่วนสาคัญในการก่อตั้งองค์กรที่มี
บทบาทส าคัญต่ อการฝึ กหั ดครู พลศึ กษาของไทยที่ มีชื่อเรียกว่า “สามัคยาจารย์ส มาคม” โดยได้ จัดตั้ ง
“สามัคยาจารย์ ส โมสรสถาน” ขึ้น บริ เวณสวนกุห ลาบวิทยาลั ย ต่อมาในปี พ.ศ.2448 โรงเรียนฝึ กหั ด
อาจารย์ ได้มีการบรรจุวิชากายบริหารไว้ในหลักสูตร เพื่ อให้ครูที่สาเร็จจากโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์สามารถ
สอนวิชาพลศึกษาได้
ในปี พ.ศ. 2452 ได้มีการจัดตั้งสถานศึกษาวิชาพลศึกษาสาหรับครู ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย
ในสามัคยาจารย์สโมสรสถาน เรียกว่า “สโมสรกายบริหาร” ต่อมาในปี พ.ศ. 2456 จึงได้ปรับปรุงสโมสร
กายบริหารขึ้นมาเป็น “ห้องพลศึกษากลาง” เพื่อทาหน้าที่ผลิตครูไปดาเนินการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา
และต่อมาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2459 จึงได้มีประกาศยกระดับห้องพลศึกษากลางที่มีอยู่เดิมเป็น
“โรงเรียนพลศึกษากลาง” ในปี พ.ศ. 2466 กระทรวงศึกษาธิการ (เดิมกระทรวงธรรมการ) ได้แก้ไขระเบียบการ
ฝึ กหั ดครู โดยก าหนดชั้ นครู มู ลพลศึ กษา ให้ เรี ยกว่ า “ผู้ สอนพลศึ กษาชั้นตรี ” (พ.ต.) ครู ประถมพลศึ กษา
ให้เรียกว่า “ผู้สอนพลศึกษาชั้นโท” (พ.ท.) และครูมัธยมพลศึกษา ให้เรียกว่า “ผู้สอนพลศึกษาชั้นเอก” (พ.อ.)
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476 จึงได้จัดตั้งกรมพลศึกษาขึ้น โดยมีอามาตย์เอก พระยาประมวญวิชาพลู
(วงษ์ บุญ-หลง) รักษาการในตาแหน่งอธิบดีในระยะเริ่มแรก และในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2477 ได้แต่งตั้ง
นาวาโทหลวงศุภชลาศัย ร.น. (บุง ศุภชลาศัย) มาดารงตาแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษาเป็นคนแรก และ
ได้
ย้ายโรงเรียนพลศึกษากลางมาสังกัดกรมพลศึกษา และในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2478 นาวาโท หลวง
ศุภชลาศัย ได้ทาสัญญาเช่าที่ดินตาบลวังใหม่ อาเภอปทุมวัน ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างสนาม
กีฬาแห่งชาติ และอาคารพลศึกษากลาง เพื่อใช้เป็นที่ทาการของกรมพลศึกษาในปี พ.ศ.2480
การ
ก่อสร้างได้เสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2481 กรมพลศึกษา จึงได้ย้ายที่ทาการกรมจากกระทรวงธรรมการมาที่ทาการใหม่
บริเวณกรีฑาสถานแห่งชาติ (สนามศุภชลาศัย)
พ.ศ. ๒๔๙๓ โรงเรียนพลศึกษากลาง ที่มีแต่เดิมนั้นได้เปลี่ยนเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษา”
จัดการเรียนการสอนแบบเต็มเวลา โดยรับนักเรียนชายที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (หลักสูตรที่ใช้สมัยนั้น)
เป็ น นั ก เรี ย นประจ าตลอดระยะเวลาเรี ย นตามหลั ก สู ต ร ๕ ปี โดยมี ข้ อ ก าหนดและระเบี ย บตาม
หลักสูตรใหม่นี้ว่า
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ผู้ที่สอบวิชาต่าง ๆ ผ่านได้ตามหลักสูตรชั้นปีที่ ๑ จะได้รับประกาศนียบัตรผู้สอนพลศึกษาตรี (พ.ต.)
ผู้ที่สอบวิชาต่าง ๆ ผ่านได้ตามหลักสูตรชั้นปีที่ ๓ จะได้รับประกาศนียบัตรผู้สอนพลศึกษาโท (พ.ท.)
ผู้ที่สอบวิชาต่าง ๆ ผ่านได้ตามหลักสูตรชั้นปีที่ ๕ จะได้รบั ประกาศนียบัตรผู้สอนพลศึกษาเอก (พ.อ.)
ในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ เมื่อกระทรวงศึกษาธิการได้ขยายโครงการด้านการฝึกหัดครู โดยตั้งเป็นกรม
การฝึกหัดครูขึ้นมา เพื่อรวบรวมการฝึกหัดครูในสังกัดต่าง ๆ มาไว้ด้วยกัน โรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษาจึง
โอนไปสังกัดแผนกฝึกหัดครูพลานามัย กองโรงเรียนฝึกหัดครู จากนั้นอีกหนึ่งปีกรมพลศึกษาจึงได้จัดตั้ง
“วิทยาลัย พลศึกษา” แทนโรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษา โดยจัดหลักสูตรการเรียน ๔ ปี และ ๒ ปี เมื่อสาเร็จ
การศึกษาจะได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง(พลศึกษา) หรือ ป.กศ.สูง (พลศึกษา) และให้อยู่ภายใต้
การดูแลและการดาเนินการของกรมพลศึกษาเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๙๘ โดยมีนายแพทย์บุญสม มาร์ติน
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการคนแรก
ปี พ.ศ. 2501 กรมการฝึ กหั ด ครูจึง ได้ตั้ง สถานศึกษาขึ้นมาใหม่ เรี ยกว่า “โรงเรี ยนฝึ ก หั ดครู
พลานามัย” ขึ้นมาอีกแห่งหนึ่งเพื่อดาเนินการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิช าการศึกษา (พลานามัย)
หรือ ป.กศ. (พลานามัย) ทั้งนี้เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนไปเป็นครูในระดับประถมศึกษา
ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 จึงได้ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัย และได้ขยายหลักสูตรของวิทยาลัย
พลศึ ก ษาเป็ น ระดั บ ปริ ญญาตรี โดยเป็ นสาขาหนึ่ งของวิ ทยาลั ยวิ ชาการศึ กษา แต่ ยั งคงด าเนิ นการโดย
กรมพลศึกษา และใช้ชื่อว่า วิทยาลัยวิชาการศึกษา (วศ.พลศึกษา) ซึ่ง ในปี พ.ศ. 2514 ได้ยุติการดาเนินการ
วิทยาลั ยพลศึกษาในส่ วนกลางและได้โ อนวิท ยาลั ยวิช าการศึ กษาพลศึก ษาไปให้ วิ ทยาลั ยวิช าการศึกษา
ดาเนินการต่อไป
ในปี พ.ศ. 2514 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายขยายการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชา
การศึ ก ษาชั้ น สู ง (พลศึ ก ษา) ไปยั ง ส่ ว นภู มิ ภ าค กรมพลศึ ก ษาจึ ง ได้ เ ปิ ด ด าเนิ น การผลิ ต ครู พ ลศึ ก ษา
ในส่วนภูมิภาคโดยเริ่มเปิด “วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่” ขึ้นเป็นแห่งแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2515
ได้เปิด “วิทยาลั ยพลศึกษาจั งหวัดมหาสารคาม” เป็นแห่งที่สอง และมีการเปิดเพิ่มขึ้นในจังหวัดต่าง ๆ
เรื่อยมาจนกระทั่งมีวิทยาลัยพลศึกษารวม 17 แห่ง และในปี พ.ศ. 2534 ได้เปิดโรงเรียนกีฬาแห่งแรก
ของประเทศ โดยเริ่มเปิดที่ “โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ” และปัจจุบันมีโรงเรียนกีฬาในสังกัดรวม
11 โรง
เมื่ อกระทรวงศึ กษาธิ การมี นโยบายบรรจุ ข้ าราชการครู จากผู้ ที่ มี วุ ฒิ การศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี
เป็นอย่างต่า ทาให้ กรมพลศึกษาเริ่มหาแนวทางยกฐานะวิทยาลัยพลศึกษาให้สามารถเปิดทาการสอนใน
ระดับปริญญาตรี โดยในระยะแรกได้จัดทาโครงการร่วมมือทางวิชาการกับกรมการฝึกหัดครู ให้วิทยาลัยครู
รับวิทยาลัยพลศึกษาเข้าสมทบทางวิชาการเพื่อเปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา
2531 ในขณะเดียวกันก็พยายามหาแนวทางที่จะเปิดดาเนินการสอนระดับปริญญาตรีด้วยตนเอง
พ.ศ. 2545 ได้มีพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งให้มีการจัดตั้ง
กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า และให้ โ อนกรมพลศึ ก ษามาสั ง กั ด กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า
โดยเปลี่ยนชื่อจากกรมพลศึกษา เป็น “สานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ” ทาให้วิทยาลัยพลศึกษา
17 แห่ ง และโรงเรี ย นกีฬา 11 โรง ย้ ายมาสั งกัดส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาด้วย
31 มกราคม พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยในร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษาและออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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เมื่อวัน ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป
ซึ่งส่งผลให้สถาบันการพลศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ถึงระดับปริญญาตรี
จากการใช้พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 มาระยะหนึ่งแล้วนั้น ทางสภาสถาบัน
การพลศึกษาได้เล็ งเห็ น ว่าในบางมาตรายังไม่เอื้อต่อการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาและกีฬาของสถาบัน
การพลศึกษา เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 รวมทั้งในระดับนานาชาติ สถาบันจึง
ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดาเนินการแก้ไข
21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วภูมิพลอดุล ยเดชฯ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยในร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 และออก
ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อ วั น ที่ 27 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2555 ให้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่
28 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2555 เป็ น ต้ น ไป โดยมี ส าระส าคั ญ เช่ น ให้ ส ถาบั น การพลศึ ก ษาสามารถจั ด
การศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสนองต่อยุทธศาสตร์ของสถาบัน
การพลศึกษา สนองต่อนโยบายและแนวทางการบริหารราชการสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐
ที่ได้กาหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องดาเนินการในปีแรก คือการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ดังนั้นสถาบันการพลศึกษา จึงได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อจัดการศึกษาในระดับปริญญาโท ดังนี้
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ (ศศ.ม.การจัดการกีฬา
และนันทนาการ) ซึ่งสภาสถาบันการพลศึกษา อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 12
มิถุนายน 2557 และเริ่มจัดการเรียนการสอนในภาคต้น ปีการศึกษา 2557
หลั ก สู ต รศึก ษาศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิช าพลศึก ษา (ศษ.ม. พลศึก ษา) ซึ่ งสภาสถาบัน การ
พลศึกษา อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 และเริ่มจัดการเรียน
การสอนในภาคต้น ปีการศึกษา 2557
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่ งชาติ ตามคาสั่ ง ที่ 908/2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ต่อมาสถาบันการ
พลศึกษา แต่งตั้งคณะทางานเตรียมเปลี่ยนสถานะสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ตามคาสั่งที่ 10/2558 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558
19 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
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 ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
พระราชบั ญญัติมหาวิทยาลั ย การกีฬาแห่ งชาติ พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป
มาตรา 8 กาหนดให้ มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬา มีวัตถุประสงค์
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ทาการสอน วิจัยและพัฒนา บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่
สังคม ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านการกีฬา การพลศึกษา การส ร้าง
เสริมสุขภาพวิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา และ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ
มาตรา 9 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 8 มหาวิทยาลัยต้องดาเนินการโดยยึดหลัก
ดังต่อไปนี้
(1) ผลิตผู้สาเร็จการศึกษาซึ่งมีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ รู้จักคิดอย่างมี
เหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
(2) ส่งเสริม สนับสนุน และทาการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ให้มีความเป็นเลิศด้านการกีฬา
การพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา
และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
(3) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ
นานาชาติ
(4) จัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษทางการกีฬา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาทางการกีฬาสาหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย
มหาวิทยาลั ย การกีฬาแห่ งชาติจึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางที่จัดการศึกษาส าหรับผู้ ที่มี
ความสามารถพิเศษทางด้านศาสตร์การกีฬา ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอุดมศึกษา มีภารกิจ
เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป คือ จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
แก่สังคม และการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นองค์กรระดับกรมในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา โดยมีสานักงานอธิการบดีทาหน้าที่เป็นหน่วยประสานส่งเสริมและสนับ สนุนการปฏิบัติงานของวิทยา
เขต 17 แห่ง และโรงเรียนกีฬา 13 โรง สานักงานอธิการบดี ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตาบลหนองไม้แดง
อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ ตามมาตรา 12 มหาวิทยาลัยแบ่งการบริหารราชการเป็นสี่ภาค ดังนี้
(1) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจาภาคเหนือ
(2) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(3) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจาภาคกลาง
(4) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจาภาคใต้
• การจัดการศึกษาและหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน
1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนกีฬา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการเรียนการสอนสาหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาให้มี
ความรู้ทางวิชาการควบคู่ไปกับการพัฒนากีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ซึง่ ระดับประถมศึกษา (ป.4 - ป.6)
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี และระดับมัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) จัดการเรียนการ
สอนในโรงเรียนกีฬาจานวน 1๓ แห่ง โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สาหรับโรงเรียนกีฬา ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๖ ปัจจุบันสถาบันการพลศึกษา จัดการเรียนการสอน
ชนิดกีฬาต่าง ๆ เพื่อมุ่งพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ดังนี้
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ลาดับ
ชื่อหน่วยงาน
ที่
1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชนิดกีฬาที่เปิดสอน

กรีฑา ฟุตบอล เซปักตะกร้อ เทนนิส แฮนด์บอล มวยไทยสมัครเล่น
มวยสากลสมัครเล่น
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
กรีฑา ฟุตบอล เซปักตะกร้อ ยูโด ยกน้าหนัก บาสเกตบอล ฮอกกี้
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
กรีฑา ยิมนาสติกศิลป์ จักรยาน เทควันโด เรือพาย เบสบอล
แฮนด์บอล
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
กรีฑา ยิงธนู ยิงปืน ฟุตซอล ฟุตบอล มวยไทยสมัครเล่น มวยสากล
สมัครเล่น ยูโด
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก กรีฑา กอล์ฟ จักรยาน ยิงธนู เทควันโด เรือพาย ฮอกกี้ วอลเล่ย์บอล
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
กรีฑา ฟุตบอล เซปักตะกร้อ มวยปล้า มวยสากลสมัครเล่น มวยไทย
นครศรีธรรมราช
สมัครเล่น ยกน้าหนัก คาราเต้โด
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ กรีฑา ยกน้าหนัก ฟุตบอล ฟันดาบ เซปักตะกร้อ มวยสากลสมัครเล่น
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา
กรีฑา ยิงธนู ฟุตบอล ฟุตซอล ยูโด ปันจักสีลัต เรือพาย มวยไทย
สมัครเล่น มวยสากลสมัครเล่น
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
กรีฑา ฟุตบอล เซปักตะกร้อ จักรยาน มวยไทยสมัครเล่น ยิงธนู
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ มวยปล้า มวยสากลสมัครเล่น ยูโด เซปักตะกร้อ ฟุตบอล แฮนด์บอล
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี กรีฑา ว่ายน้า ฟุตบอล วอลเลย์บอล มวยสากลสมัครเล่น จักรยาน
เซปักตะกร้อ เทนนิส ยิงปืน ยกน้าหนัก ยูโด มวยปล้า คาราเต้โด
วูซู เทควันโด ยิมนาสติกศิลป์ เบสบอล
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
กรีฑา ยกน้าหนัก ฟุตซอล วอลเลย์บอล มวยสากลสมัครเล่น เรือพาย
เทควันโด
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
กรีฑา จักรยาน คาราเต้โด เซปักตะกร้อ มวยสากลสมัครเล่น เรือพาย
อุบลราชธานี
มวยปล้า แฮนด์บอล

2. ระดับอุดมศึกษาในวิทยาเขต
จากการใช้ พระราชบั ญญัติส ถาบั นการพลศึ กษา พ.ศ. 2548 มาระยะหนึ่ ง ทางสภา
สถาบันการพลศึกษา ได้เล็งเห็นว่าสถาบันการพลศึกษาต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกีฬา เพื่อ
ขยายโอกาสทางการศึกษาและเป็นแหล่ งผลิตบุคลากรด้านพลศึกษาและกีฬา สอดรับการเปิด
ประชาคมอาเซียนรวมทั้งการพัฒนาประเทศ จึงได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแก้ไขจนกระทั้ง
สาเร็จลุล่วงเป็นพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา โดยมีสาระสาคัญ เช่น ให้สถาบันการพลศึกษามีอานาจ
จัดการศึกษาในระดับปริ ญญาโท และปริญญาเอกได้ หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 17
วิทยาเขต ประกอบด้วย 3 คณะวิชา ดังนี้

รวม
7
7
7
8
8
8
6
9
6
6
17
7
8
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คณะวิชา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

คณะศิลปศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะวิชา
คณะศิลปศาสตร์

ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การฝึกสอนกีฬา
3. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
1. สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
1. สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา
2. สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
1. สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี)
2. สาขาวิชาสุขศึกษา (5 ปี)
3. สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา (5 ปี)
4. สาขาวิชาพลศึกษาสาหรับเด็กพิเศษ (5 ปี)
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
• สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
• สาขาวิชาพลศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

• ข้อมูลนักเรียน
ด้านการศึกษา

ปีการศึกษา
2558
2559 2560
3,910 3,976 4,073
592
475
524
131
215
284

จานวนนักเรียน (คน)
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (คน)
จานวนนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (คน)
ด้านการกีฬา
จานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ (คน)
1,655 1,802 1,695
จานวนเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับชาติ (เหรียญ)
657
862
959
จานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (คน)
328
697
489
จานวนเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (เหรียญ)
29
156
85
ที่มา : ฝ่ายโรงเรียนกีฬา ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2560

หมายเหตุ การนับจานวนรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขัน นับเฉพาะอันดับที่ 1 หรือเหรียญทอง

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2561 – 2565 ๒๘
• แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 - 2565
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อหน่วยงาน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
รวมทั้งสิ้น

จานวนนักเรียน (คน)
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
650
380
380
5,210

ที่มา : ฝ่ายโรงเรียนกีฬา ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2560

• ข้อมูลนักศึกษา
จานวนนักศึกษา (คน)
• คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
• คณะศิลปศาสตร์
• คณะศึกษาศาสตร์
รวม

ปีการศึกษา
2557
2558
2559
4,041 3,595 3,834
2,141 2,123 2,466
12,983 11,280 10,544
19,165 16,998 16,844

หมายเหตุ : จานวนนักศึกษา หมายถึง จานวนนักศึกษาทุกชั้นปีในปีการศึกษานัน้ ๆ
ปีการศึกษา
2557
2558
2559
• คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
531
617
736
• คณะศิลปศาสตร์
255
315
352
• คณะศึกษาศาสตร์
1,859 2,421 2,581
รวม
2,645 3,353 3,669
หมายเหตุ : จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา หมายถึง จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตร
ที่มา : กองส่งเสริมวิชาการ ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2560
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (คน)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2561 – 2565 ๒๙
• แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 – 2565
คณะวิชา

ระดับปริญญาตรี

จานวนนักศึกษา
(คน)

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การฝึกสอนกีฬา
3. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

1,170

คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
1. สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
1. สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา
2. สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
1. สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี)
2. สาขาวิชาสุขศึกษา (5 ปี)
3. สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา (5 ปี)
4. สาขาวิชาพลศึกษาสาหรับเด็กพิเศษ (5 ปี)
ระดับปริญญาโท

1,140

คณะศึกษาศาสตร์

คณะวิชา

1,950

คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
• สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

10

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
• สาขาวิชาพลศึกษา

100

ที่มา : กองส่งเสริมวิชาการ ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2560

• ข้อมูลบุคลากร
ประเภทบุคลากร
บุคลากรสายสนับสนุน
บุคลากรสายผู้สอน (ครู และคณาจารย์)
ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ

ปีงบประมาณ (คน)
2558 2559 2560
120
119
117
813
826
813
189
167
151
81
49
44
ที่มา : กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2560

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2561 – 2565 ๓๐
• ข้อมูลคณาจารย์
คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
และสุขภาพ
ศิลปศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
รวม
รวมทั้งหมด

อ.
80
99
136
315

จานวนคณาจารย์ จาแนกตามคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ (คน)
ป.โท
ป.เอก
รวม
ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ.
ผศ. รศ.
45
- - 15 16 - - 95 61
46
73 2
164 2
481

-

18
26
59

17 1
33 1
66 2
127

-

117
162
374

ศ.
-

63 1
106 3
230 4
608

-

ที่มา : กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ย. 2560
• ข้อมูลงบประมาณ
ปีงบประมาณ
2556
2557
2558
2559
2560

งบบุคลากร
560.9067
560.5052
553.5567
569.5603
537.2661

งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
524.5135 943.2477 264.8582
514.0793 933.8700 279.8859
465.5805 904.8423 380.8594
473.0709 1,265.5103 389.0070
480.2343 1,224.2930 322.7101

(หน่วย : ล้านบาท)
งบรายจ่ายอื่น
รวม
81.1779 2,374.7040
58.0344 2,346.3748
42.0844 2,346.9233
40.2644 2,737.4129
96.7867 2,661.2908

ที่มา : กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2560
• ข้อมูลด้านการวิจัย
ปีงบประมาณ
2556
2557
2558
2559
2560

งบประมาณ (ล้านบาท)
5.6794
4.1934
8.3000
8.7574
10.2008

ผลงานวิจัย (เรื่อง)
11
18
17
22
23

ที่มา : กองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2560
• ข้อมูลด้านการบริการวิชาการ / การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพืน้ บ้านและกีฬาไทย
การบริ การวิชาการเป็ นภารกิจ หลั กอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและใน
ด้านที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญการให้บริการทางวิชาการ อาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจจะ
คิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงาน
สาธารณสุ ข ชุ ม ชน และสั ง คมโดยกว้ า ง รู ป แบบการให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการมี ค วามหลากหลาย เช่ น
การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ การให้คาปรึกษาให้การ
อบรม จัดประชุมสัมมนา หรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการวิชาการ นอกจากเป็นการทาประโยชน์

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2561 – 2565 ๓๑
ให้สังคมแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์
อันจะนามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านจัดการเรียนการสอน พัฒนา
ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและ เป็น
การสร้างรายได้ของมหาวิทยาลัย จากการให้ บริการทางวิช าการ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้
กาหนดพื้นที่รับผิดชอบในการดาเนินงานด้านการบริการวิชาการและทะนุบารุง ศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทย ดังนี้
หน่วยงาน
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตลาปาง
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตอุดรธานี

กลุ่มจังหวัดที่รับผิดชอบ
กระบี่ พังงา และภูเก็ต
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว
ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี และตราด
ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และขอนแก่น
ชุมพร ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ และสุราษฎร์ธานี
เชียงใหม่ ลาพูน แม่ฮ่องสอน และเชียงราย
ตรัง พัทลุง สตูล และนครศรีธรรมราช
เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และพิจิตร
มหาสารคาม นครพนม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร
ยะลา สงขลา นราธิวาส และปัตตานี
ลาปาง แพร่ น่าน และพะเยา
ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี ยโสธร และอานาจเจริญ
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม เพชรบุรี และสมุทรปราการ
สุโขทัย กาแพงเพชร ตาก และอุตรดิตถ์
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี อุทัยธานี และพระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง สิงห์บุรี สระบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ และชัยนาท
อุดรธานี หนองคาย สกลนคร เลย หนองบัวลาภู และบึงกาฬ

• ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2556 - 2560
ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐
ปรัชญา
“พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ”
วิสัยทัศน์
“เป็นสถาบันชั้นนาในระดับภูมิภาคอาเซียน ที่จัดการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา
นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่มีคุณภาพ”
พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านพลศึกษา
กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
4. ให้บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่ชุมชนและสังคม
5. อนุรักษ์และทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2561 – 2565 ๓๒
6. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
ทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
7. สร้างความร่วมมือและจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียน
อัตลักษณ์

“ทักษะดี มีน้าใจเป็นนักกีฬา พัฒนาสังคม”

เอกลักษณ์
“เป็นสถาบันที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ”
ค่านิยมหลัก ๕ ประการ “SMILE” ดังนี้
๑) มีจิตบริการ (Service Mind) หมายถึง การให้บริการด้วยความเข้าใจในความต้องการ
ของผู้รับบริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว ด้วยความกระตือรือร้น ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๒) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม (Morality) หมายถึง ยึดมั่นในหลักระเบียบวินัย
ดาเนินกิจการต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม วัฒนธรรม และธรรมาภิบาล
๓) มีการทางานเป็นองค์รวม (Integrity) หมายถึง การมีส่วนร่วมในการทางาน มุ่งสู่
เป้าหมายขององค์กร มีความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน โดยยึดหลักร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ
๔) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) หมายถึง องค์กรที่มีการ
ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้เป็นพื้นฐาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้นตลอดเวลา และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม
๕) มุ่งประสิทธิภาพของงาน (Efficiency) หมายถึง การมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เต็มความสามารถเพื่อให้การดาเนินงานสาเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาทางด้านการศึกษา
พลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อให้เป็นผู้สาเร็จการศึกษา
ที่พึงประสงค์ของสังคม
2. การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
3. การส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. การส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการกีฬาและอาคารสถานที่แก่สังคม
5. การส่งเสริมและสนับสนุนการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน
และกีฬาไทย
6. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
7. การส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและกีฬากับประเทศ
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน
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ที่มา : สรุปรายงานผลการประเมินยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2556 – 2560 (ณ สิ้นสุด
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559)

จากการประเมินยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2556 – 2560 (ณ สิ้นสุดปีงบประมาณ
พ.ศ.2559) ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ผลการด าเนิ น งานตามโครงการ/กิ จ กรรม ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ส ถาบั น
การพลศึกษา พ.ศ. 2556 – 2560 (ข้อมูล ณ สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) จากจานวนตัวชี้วัดทั้ง
7 ประเด็น ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 171 ตัว ชี้วัด บรรลุ เป้าหมายตามตัว ชี้วัด 139 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 81.29 โดยยุ ทธศาสตร์ ที่มีการบรรลุ ตามตัว ชี้วัดสู งที่สุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 6
และยุทธศาสตร์ที่ 7 บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100 ส่วนประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีการบรรลุเป้าหมายต่าสุด
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬ าสู่ความเป็นเลิศ บรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วัด ร้อยละ 46.43 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ บรรลุเป้าหมายร้อยละ 56.25
ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าการดาเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2556 - 2560
สาเร็จลุล่วงไปได้ แต่ยังมีบางประเด็นที่เป็นอุปสรรคในการบรรลุตามตัวชี้วัดและการดาเนินงานของสถาบัน
การพลศึ ก ษา ได้ แ ก่ การขาดอั ต ราก าลั ง ของข้ า ราชการทั้ ง สายผู้ ส อนและสายสนั บ สนุ น เนื่ อ งจ ากมี
อัตรากาลังที่เป็นข้าราชการค่อนข้างน้อย อัตรากาลังเดิมที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการขยายการจัดการศึกษา
ประกอบกับช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2560 มีข้าราชการเกษียณอายุจานวนมาก รวมทั้งด้านปริมาณ
งานวิจัย พบว่า ครูและอาจารย์มีภารกิจที่นอกเหนือจากจัดการเรียนการสอนและการวิจัยแล้ว ยังต้องปฏิบัติ
หน้าที่อื่นหลายประการ เช่น งานฝึกสอนกีฬา งานบริการวิชาการและอาคารสถานที่ งานธุรการ และงาน
ทะเบียน เป็นต้น จึงส่งผลให้งานวิจัยของสถาบันการพลศึกษามีจานวนน้อย
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 แนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะทาง คือ ทางด้าน
การกีฬามีภารกิจ ๔ ด้าน เหมือนกับมหาวิทยาลัยทั่วไป คือ ด้านการศึกษา (จัดการเรียนการสอน) ด้านการ
วิจั ย ด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม และด้ า นการทะนุบ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม โดยมี ห น่ ว ยงาน
เพื่ อด าเนิ น งานให้ บ รรลุ ต ามภารกิจ ดั งกล่ า ว คื อ ส านัก งานอธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ย การกี ฬาแห่ ง ชาติ
๑๗ วิทยาเขต และโรงเรียนกีฬา 13 โรง วิทยาเขตทั้ง ๑๗ แห่ง ดาเนินการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ส่วนโรงเรียนกีฬาดาเนินการจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ดังนั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ซึ่ง
เป็ น หน่ ว ยงานทางการศึกษาทางด้านกีฬาเป็น ที่ยอมรับไม่เฉพาะในประเทศเท่ านั้น แต่ รวมถึงในกลุ่ ม
ประชาคมอาเซี ย น นอกจากนี้ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง การเปลี่ ย นสถานะจาก “สถาบั น การพลศึ ก ษา” เป็ น
“มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ” จึงต้องมีวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาอย่างชัดเจน มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ จะเป็นหนึ่งทางการศึกษาด้านการกีฬาเพียงแค่ในประเทศไม่ได้ ต้องมีการพัฒนาเพื่อนาไปสู่
ความเป็นหนึ่งในกลุ่มประชาคมอาเซียน ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด ๑๐ ประเทศ จาเป็นต้องมีแนวทางการพัฒนา
และกาหนดเป้าหมายในการดาเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติดาเนินการได้อย่างมี
คุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติใน ๒ มิติ คือ มิติด้านการจัดการศึกษาเฉพาะทาง
(ด้านการศึกษาและด้านกีฬา) และมิติตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา (การศึกษา การวิจัย การบริการ
วิชาการแก่สังคม และการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม) โดยมีการศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการ
วางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก และประเทศในปัจจุบัน เช่น
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561
3. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580
4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564
6. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
7. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)
8. แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564)
9. นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
10. ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)
มิติด้านการจัดการศึกษาเฉพาะทาง
๑. ด้านการศึกษา
การจัดการศึกษา ถือเป็นภารกิจหลักของสถาบันการศึกษาทุกระดับ เพราะวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถาบันการศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้มีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพตาม
ศาสตร์ และสาขาวิช าที่จั ดขึ้น ให้ มีคุณลั กษณะตามหลั กสูตรที่กาหนด ซึ่งในการพัฒนาด้า นการศึกษามี
ประเด็นที่ต้องพัฒนาที่สาคัญ คือ หลักสูตร และการจัดการศึกษา
๑.๑ หลักสูตร หลักสูตรเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ใช้ในการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลตาม
จุดมุ่งหมายของแผนการจัดการศึกษาที่ต้องการให้หลักสูตรเป็นตัวช่วยในการพัฒนาบุคคลต่าง ๆ ให้เป็นคน
ทีม่ ีความรู้ความสามารถและพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน นอกจากนี้หลักสูตรยังช่วยทาให้แต่ละบุคคล สามารถ
กาหนดแนวทางในการประกอบอาชีพตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเองเพื่อบาเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนช่วยพัฒนาประเทศชาติไปสู่ความเจริญต่อไป
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ในการพัฒนาด้านหลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรมีความเป็นพลวัต หลักสูตรที่สร้างขึ้นในช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่ งจะเหมาะสมสอดคล้ องกับ ช่ว งเวลานั้นๆ ดังนั้น เมื่อสภาพสั งคมเปลี่ ยนย่อมส่ งผลกระทบต่อ
หลักสูตรซึ่งการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพื่อพร้อมรับการเปลี่ ยนสถานะเป็น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เน้นการพัฒนาหลักสูตร โดยมีกรอบการพัฒนา ดังนี้
1.1.1 หลักสูตรครอบคลุมทุกศาสตร์ ด้านการกีฬา เช่น วิทยาศาสตร์การกีฬา การออกกาลังกาย
การฝึ ก สอนกีฬ า การส่ ง เสริ ม สุ ขภาพ พลศึก ษาและกีฬ า การบริ ห ารจั ดการกี ฬา การสื่ อสารก ารกีฬ า
เทคโนโลยีการกีฬา เป็นต้น โดยแบ่งออกเป็น ๔ คณะวิชา ได้แก่
1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
ระดับปริญญาตรี
1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและกีฬา
โดยมีจุดเน้น แยกเป็น
- สรีรวิทยาการออกกาลังกายและกีฬา
- ชีวกลศาสตร์การออกกาลังกายและกีฬา
- จิตวิทยาการออกกาลังกายและกีฬา
- โภชนาการการออกกาลังกายและกีฬา
2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การฝึกสอนกีฬา
3) สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ โดยมีจุดเน้น แยกเป็น
- การส่งเสริมสุขภาพเด็ก
- การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ระดับปริญญาโท
1) สาขาวิชาสมรรถนะทางการกีฬาชั้นสูง
๒) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การฝึกสอนกีฬา
๓) สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
2. คณะพลศึกษา
ระดับปริญญาตรี
1) สาขาวิชาพลศึกษา
๒) สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
๓) สาขาวิชาสุขศึกษา
๔) สาขาวิชาพลศึกษาสาหรับเด็กพิเศษ
๕) สาขาวิชาพลศึกษาและกีฬา
๖) สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
ระดับปริญญาโท
1) สาขาวิชาพลศึกษา
๒) สาขาวิชาการบริหารพลศึกษา
ระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาพลศึกษาและกีฬา
3. คณะบริหารจัดการกีฬา
ระดับปริญญาตรี
๑) สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา
๒) สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ
๓) สาขาวิชาสื่อสารกีฬา โดยมีจุดเน้น แยกเป็น
- โฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางการกีฬา
- สื่อสารมวลชลและสื่อดิจิทัลทางการกีฬา
๔) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ โดยมีจุดเน้น
แยกเป็น
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ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
4. คณะเทคโนโลยีการกีฬา
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท

- ภาษาอังกฤษ
- ภาษาจีน
๑) สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา
๒) สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา
๓) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ
๑) สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา
๒) สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา
๓) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ
๑) สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา
๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการกีฬา
๓) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการกีฬา
๑) สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา
๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการกีฬา
๓) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการกีฬา

1.1.2 หลักสูตรมีความโดดเด่น และมีจุดเน้น มุ่งพัฒนาหลักสูตรให้มีความโดดเด่น เช่น คณะพล
ศึก ษา สาขาวิ ช าพลศึ ก ษานั้ น จะมี วิ ช าการเรี ย นการสอนที่ ต่า งจากพลศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย อื่ น คื อ
นอกจากวิชาการศึกษา วิชาความเป็นครู วิชาทางพลศึกษาแล้ว สถาบันยังเพิ่มความเป็นการกีฬาเข้าไปอีก ๓
กลุ่ม คือ กลุ่มทักษะและการสอน (เล่นเป็นสอนเป็น) กลุ่มวิชาการตัดสิน (ให้ตัดสินเป็น) และกลุ่มกลวิธีการ
ฝึก (ให้เป็นผู้ฝึกสอนได้)
มีจุดเน้นในแต่ละสาขา ของแต่ละคณะ เพื่อให้แต่ละวิทยาเขตสามารถนาไปเปิดการเรียนการสอน
ตามความถนัดและบริบทของตัวเอง เช่น คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลัง
กายและกีฬา แยกจุดเน้นเป็น สรีรวิทยาการออกกาลังกายและกีฬา ชีวกลศาสตร์ การออกกาลังกายและ
กีฬา จิตวิทยาการออกกาลังกายและกีฬา และโภชนาการการออกกาลังกายและกีฬา เป็นต้น
1.1.3 หลั ก สู ต รมี ค วามเป็ น วิ ช าการ / วิ ช าชี พ หรื อ ปฏิ บั ติ ก าร หลั กสู ต รต้ อ งมี ก ารส่ งเสริ ม
กระบวนการผลิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถดารงตนอยู่ในสังคม
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถ
ในการปฏิบัติงานได้ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่กาหนด สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและสากลได้ โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
1) หลักสูตรทางวิชาการ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเน้นความรู้
และทักษะด้านวิชาการ สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์
2) หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ
เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกาหนดของมาตรฐานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะและทักษะ
ด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิ คในศาสตร์ สาขาวิชานั้น ๆ โดยผ่านการฝึ กงานในสถานประกอบการ ปัจจุบัน
หลักสูตรทั้ง ๒ กลุ่ม ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติดาเนินการ ได้แก่
- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร์ เป็นหลักสูตรทางวิชาการ
- คณะศึกษาศาสตร์ เป็นหลักสูตรทางวิชาชีพ (มีองค์กรทางวิชาชีพกากับดูแล คือ คุรุสภา)
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ในหลั ก สู ต รทางวิช าชี พนี้ ทางส านั กงานการอุ ดมศึก ษาได้ ให้ ทางเลื อกอีก ว่า ถ้ าต้ องการสร้า ง
หลักสูตรที่เน้นสมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพแต่ไม่มีองค์กรวิชาชีพกากับดูแล ทางสถานศึกษาสามารถ
สร้างหลักสูตรทางปฏิบัติการได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจะมีการสร้างหลักสูต ร บางสาขา ทั้ง
๒ คณะ ให้เป็นหลักสูตรทางปฏิบัติการ แล้วเลือกวิทยาเขตในการจัดการเรียนการสอน โดยการมีส่วนร่วม
ของสถานประกอบการหรือหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร โดยเชิญผู้ใช้บัณฑิต หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพตรงกับความต้องการ เนื่องจากการมีส่วนร่วมก่อให้เกิดผลดี
ต่อการขับเคลื่อนในการนาหลักสูตรไปใช้ เพราะผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารและพัฒนาหลักสูตร
แผนการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตร
ปีการศึกษาที่เปิดสอน
ปีการศึกษา ๒๕๖๐

หลักสูตรเดิม
วิชาการ / วิชาชีพ
มีความโดดเด่น
มีจุดเน้น
หลักสูตรเดิม (บางสาขาวิชา / บางวิทยาเขต)
ปฏิบัติการ
มีความโดดเด่น
มีจุดเน้น
การมีส่วนร่วม
หลักสูตรใหม่
วิชาการ / วิชาชีพ หรือ ปฏิบตั ิการ
มีความโดดเด่น
มีจุดเน้น
การมีส่วนร่วม
หลักสูตรนานาชาติ

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ปีการศึกษา ๒๕๖4

หมายเหตุ รองรับอุตสาหกรรมการกีฬา
๑.๒ การจัดการศึกษา ปัจจุบันการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็น
การศึกษาในระบบที่กาหนดระยะเวลาเรียน การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่แน่นอน ทาให้ไม่เอื้อต่อ
การพัฒนาของนักกีฬาที่จะทาการเก็บตัวฝึกซ้อม และเข้าร่วมแข่งขัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
จะจัดทาระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา ๒ เรื่อง คือ
๑) การจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนทั่วไป โดยออกข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ......
๒) การจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา โดยออกข้อบังคับ ว่า
ด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา พ.ศ. .......
๒. ด้านการกีฬา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง ที่จัดการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน
และระดับอุดมศึกษา มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาด้านการกีฬาควบคู่กับด้านการศึกษา แต่ผลผลิตของสถาบันการ
พลศึกษาในปัจจุบันยังไม่สามารถรับใช้วงการกีฬาของประเทศชาติได้อย่างครอบคลุม โดยเฉพาะนักกีฬา
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ผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสิน ดังนั้น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจะดาเนินการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรองรับการ
ผลิตนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสิน ประกอบด้วย ๓ หน่วยงาน ได้แก่
๒.๑ สานักกีฬา เป็ น หน่ ว ยงานในการบริห าร วางแผนการฝึกนักกีฬาชนิดต่าง ๆ เพื่อพัฒ นา
สมรรถนะนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ สาหรับเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยประสานงานตลอดจัดทาข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมกีฬาและองค์กรวิชาชีพทางการกีฬาที่เกี่ยวข้อง
โดยมีการดาเนินงาน ดังนี้
๑) กาหนดชนิดกีฬาที่เปิดสอนในวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬาให้สอดคล้องกับรายการแข่งขันกีฬาใน
ระดับชาติและนานาชาติ โดยกระจายชนิดกีฬาให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และมีความเชื่อมโยงเพื่อ
ส่งต่อการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ จากโรงเรียนกีฬาไปวิทยาเขตอย่างต่อเนื่อง
๒) จัดหาผู้ฝึกสอนและผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและเชี่ยวชาญในชนิดกีฬาต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักกีฬาทั้งในวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬา
๓) วางแผนด้านอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ รองรับการจัดการเรียนการสอนและการฝึกกีฬาชนิด
ต่าง ๆ
๔) วางแผนด้านสวัสดิการ เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจ เช่น สนับสนุนค่าตอบแทนในการฝึกซ้อมกีฬา
สนับสนุนเครื่องแต่งกายอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมกีฬา เช่น เสื้อผ้ากีฬา และรองเท้ากีฬาฯลฯ พร้อมสนับสนุน
ทุนการศึกษา เงินรางวัลจากการสร้างผลงานและเชิดชูเกียรติ
๕) จัดทาแผนการฝึกกีฬา พัฒนารูปแบบการฝึกซ้อม และพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
๖) ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการแข่งขันต่าง ๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
๗) ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยทั้งในรอบคัดเลือก/มหกรรม
๘) จัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย และการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติแห่งประเทศไทย
๒.๒ ศูนย์ฝึกกีฬาและพัฒนาบุคลากรการกีฬา เป็นศูนย์พัฒนาอาจารย์และนักศึกษาทางด้านการ
กีฬา โดยมีการดาเนินงาน ดังนี้
๑) จัดทาหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา
๒) อบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา
๓) ดาเนินงานร่วมกับสมาคมกีฬาในการทดสอบและประเมินผลการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬา
๒.๓ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นศูนย์ที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนการประยุกต์ใช้
สหวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในการฝึกสอนกีฬา การเป็นผู้ตัดสินกีฬา การวิจัยและพัฒนาทาง
การกีฬา โดยเฉพาะด้านสรีรวิทยาการกีฬา ชีวกลศาสตร์การกีฬา จิตวิทยาการกีฬา และโภชนาการกีฬา
รวมถึงประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬากับองค์กรกีฬาอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
มิติตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ๔ ด้าน คือ ด้านการศึกษา (จัดการเรียนการสอน)
ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้านทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ด้านการศึกษา
ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นในมิติด้านการจัดการศึกษาเฉพาะทาง ดังนั้น ในภารกิจอีก ๓ ด้าน มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๑. การวิจัย
การวิจัย ถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจหลักของสถาบันการศึกษา จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุม
ให้สามารถดาเนินการในภารกิจนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของมหาวิทยาลัยการ
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กีฬาแห่ งชาติ เพื่อให้ ได้ผ ลงานวิจั ย ที่เกิดประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่า ง
กว้างขวาง จึงได้มีการวางแผนในการพัฒนาด้านการวิจัยใน ๓ ประเด็น คือ
๑.๑ การเพิ่มจานวนผลงานวิจัย เนื่องจากผลงานวิจัยแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและ
การพัฒนาองค์ความรู้ของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์มีการทางานวิจัย
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมด้านอื่นอีก เช่น งบประมาณ การสร้างขวัญและกาลังใจ การอบรม /
สัมมนาทั้งภายในและภายนอก การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เป็นต้น
๑.๒ การน าผลงานวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ ผลงานวิ จั ย เป็ น การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ ม าจาก
กระบวนการที่น่าเชื่อถือ เป็นผลงานที่มีคุณค่า สถาบันจึงต้องส่งเสริมให้มีการนาไปใช้ประโยชน์ ทั้งเชิง
วิชาการและการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนการนาไปใช้ในการพัฒนางานของตนเองให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
๑.๓ การเผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
นักวิชาการ ทาให้ผลงานวิจัยสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติ หรือเป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับนักวิจัย
อื่นสามารถนาไปเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยต่อไป
๒. การบริการวิชาการแก่สังคม
การให้บริการวิชาการเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การบริการวิชาการแก่
ชุมชนและสังคม ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดของแต่ละสถาบัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจึง
ได้มีการวางแนวทางพัฒนาการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ใน ๓ ประเด็น คือ
๒.๑ วางแนวทางในการพัฒนาระบบและกลไกในการให้บริการทางวิชาการ อาคารสถานที่ และ
วัสดุอุปกรณ์ทั้งใน และนอกสถานที่อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติการประเมินผล
และการนาผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง
๒.๒ กาหนดกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการ เช่น โรงเรียน เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น
๒.๓ กาหนดบุคลากร และนักศึกษาในการออกให้บริการ
๓. การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ถือเป็นพันธกิจสาคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านกีฬา จึงวางจุดเน้นที่สอดคล้องกับ
บริบท คือ การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ดาเนินการส่งเสริมให้มีการ
ฟื้ น ฟู อนุ รั ก ษ์ และเผยแพร่ การละเล่ น พื้ น บ้ า นและกี ฬ าไทย โดยมอบหมายให้ วิ ท ยาเขต ๑๗ แห่ ง
ด าเนิ น การในพื้ น ที่ ที่ ก าหนดเพื่ อ เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น สื บ สาน และเผยแพร่ ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ประจาท้องถิ่น และประจาชาติต่อไป
ทั้งนี้ การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในทุกมิติ ทั้งมิติด้านการจัดการศึกษาเฉพาะ
ทางและมิติตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา จะสาเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ไม่ได้ หากบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติซึ่งเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนองค์กรไม่มีประสิทธิภ าพ ขาดความรู้
ความสามารถ ดังนั้น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจึงได้วางแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ
เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมีศักยภาพสาหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
โดยแบ่งเป็น ๓ ประเด็น
๑) การเพิ่มคุณวุฒิ การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสถาบัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติจึงได้ดาเนินการโครงการพัฒนาอาจารย์ โดยให้ทุนศึกษาต่อภายในประเทศในระดับปริญญาโทและ
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ปริญญาเอกเพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงและสูงขึ้น เป็นการพัฒนาศักยภาพและ
มาตรฐานให้สูงขึ้น และสอดคล้องตามมาตรฐานอุดมศึกษา
๒) การเพิ่มวิทยฐานะ ตาแหน่งทางวิชาการ และการเลื่อนระดับ เป็นการส่งเสริมครูในโรงเรียนกีฬา
ให้ เพิ่ มวิ ทยฐานะ อาจารย์ ในวิ ทยาเขตให้ เพิ่ม ตาแหน่งทางวิช าการ และบุค ลากรทางการศึ กษา (สาย
สนับสนุน) เลื่อนระดับให้สูงขึ้น เพื่อเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานของบุคลากรตามภารกิจทุกประการ
๓) การเพิ่มทักษะและความรู้ มีการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้ น
โดยการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม การ
สัมมนา ทั้งที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติหรือองค์กรภายนอกจัดขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและความรู้
ตามสายงาน สามารถนาความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ซึ่ง เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้
บุคลากรพัฒนาตนเองตลอดเวลา
จะเห็นได้ว่าเมื่อดาเนินการตามแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติทั้ง ๒ มิติแล้ว จะ
ทาให้มหาวิทยาลั ยการกีฬาแห่งชาติส ามารถ “เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาใน
ภูมิภาคอาเซียน” ได้ตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ โดยอาศัยกระบวนการทางานอย่างเป็นระบบและการมีส่วนร่วม
จากบุคลากรทุกภาคส่วนเพื่อดาเนินการตามแนวทางยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้
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ส่วนที่ ๒
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
(SWOT Analysis)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ด้านต่าง ๆ
ทาให้สามารถเข้าใจบริบทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
การดาเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก (Internal
and external factors) ถือเป็นองค์ประกอบสาคัญของความสาเร็จ ซึ่งผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก (SWOT Analysis) จะถู กน าไปใช้ เป็ น ข้ อมู ล ส าหรั บ การวางแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
แนวทางดาเนินการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
กรอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม บริบท และศักยภาพของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นการ
วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมรอบด้านทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ซึ่ง ได้แก่
1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (สามารถกากับได้-ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม) ประกอบด้วย
1.1 ปัจจัยที่เป็นบวกซึ่งเป็นจุดเด่น จุดแข็ง (Strengths) หรือสิ่งที่ส่งเสริมความสาเร็จ
1.2 ปัจจัยที่เป็นลบซึ่งเป็นจุดด้อย ความไม่พร้อม หรือจุดอ่อน (Weakness)
โดยอาศั ย เครื่ อ งมื อ การประเมิ น ของ McKinney เพื่ อ น าไปวิ เ คราะห์ SWOT ในแต่ ล ะด้ า นว่ า
มหาวิทยาลัย การกีฬาแห่ งชาติ มีจุ ดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร ในปัจจั ยทั้ง 7 ประการ (McKinney 7-S
Framework) ประกอบด้วย
โครงสร้าง (Structure)
กลยุทธ์ (Strategy)
ระบบ (System) (บริหารจัดการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ)
รูปแบบการทางาน (Style)
บุคลากร (Staff)
ทักษะในการทางาน (Skill)
ค่านิยมร่วม (Share values)
2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (ไม่สามารถกากับได้-เตรียมตัวรับมือ) ประกอบด้วย
2.1 ปัจจัยภายนอกที่เป็นบวก หรือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities)
2.2 ปัจจัยภายนอกที่เป็นลบ ก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรค และภาวะคุกคามต่อ
การพัฒนา (Threats) โดยอาศัยกรอบแนวคิด PESTLE ซึ่งประกอบด้วย
การเมือง (Politics)
เศรษฐกิจ (Economic)
สังคม (Social)
เทคโนโลยี (Technology)
กฎหมาย (Legal)
และสิ่งแวดล้อม (Environment)
เพื่อนามาเป็นประเด็นในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังอาจ
เพิ่มเติมประเด็นในการวิเคราะห์ได้ตามความเหมาะสมขององค์กร
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 สถานการณ์และแนวโน้มที่ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
• ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นการพัฒนาปรับปรุงสถาบันการพลศึกษาเดิมที่มีการจัด
การศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาขึ้นเป็นสถานศึกษาเฉพาะทางด้านการกีฬา ในสังกัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาโดยมุ่งเน้นการกระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้านพลศึกษา
กีฬา วิทยาศาสตร์ การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนันทนาการ อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลที่มุ่งจะให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นด้านพลศึกษา
กีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนันทนาการ ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้าน
พลศึกษา กีฬา และนักกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศให้ ดีขึ้น มีศักยภาพในการ
แข่งขันกับนานาประเทศ เน้นการพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบุคลากรในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกั บการกีฬา
โดยเฉพาะ โดยมีเป้าหมายในการจัดการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนา
ประเทศสู่ความยั่งยืน กล่าวคือ มุ่งตอบสนองต่อกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและอาชีพ ซึ่งต้องการองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างเข้มข้น กีฬาเพื่อสังคม ซึ่งต้องการองค์ ความรู้เชิงสุขภาพและบริบททางสังคมเป็น
พื้นฐานในการสนับสนุนการดาเนินงาน และอุตสาหกรรมกีฬาที่มีบทบาทต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศส่งผลให้ขีดความสามารถของประเทศในด้านต่าง ๆ เพิ่มพูนขึ้นในทุกมิติ โดยที่รัฐให้ความสาคัญ
กับการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพของพลเมือง และกาหนดให้เป็นประเด็นปฏิรูปประเทศด้านการ
กีฬา จึ งมีความจ าเป็ น ต้องยกฐานะสถาบัน การพลศึกษาเป็น มหาวิท ยาลั ยการกีฬาแห่ง ชาติ เพื่อจั ด
การศึกษาและการวิจั ย ด้านการกีฬา การพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริห ารจัดการกีฬา การ
ประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนากีฬาภูมิปัญญาไทยให้
เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ เพื่อประโยชน์ในการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการ
กีฬาของประเทศ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562
เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป
สถาบันการพลศึกษาจึงเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบการศึกษา
ด้ า นการกี ฬ าเป็ น ภารกิ จ ส าคั ญ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย มี ค วามเข้ ม แข็ ง และโดดเด่ น และรองรั บ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคต จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคานึงถึงปัจจัยภายในและ
ภายนอกที่ส่งผลกระทบและเป็นตัวแปรสาคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
๑. ด้านโครงสร้างองค์กร ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดาเนินการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย โดยจัดโครงสร้างองค์กรแบ่งการบริหารราชการเป็นสี่ภาค ได้แก่
1) มหาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าแห่ ง ชาติ ป ระจ าภาคเหนื อ 2) มหาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าแห่ ง ชาติ ป ระจ าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจาภาคกลาง 4) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจาภาคใต้ เพื่อจัดการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬาซึ่งต้องอาศัยโครงสร้างการบริหารงานในรูปแบบใหม่ที่มี
ความคล่องตัวและเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การทางานอย่างสร้างสรรค์
2. ด้ า นบุ ค ลากร บุ คลากรเป็ นกลไกส าคัญต่ อความส าเร็จของมหาวิทยาลั ย ซึ่งมหาวิท ยาลั ย
มีจานวนบุคลากรไม่เพียงพอ เนื่องจากการอัตรากาลังส่วนใหญ่เป็นวัยเกษียณอายุ มหาวิทยาลัยต้องมีการ
วางระบบบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดทากรอบอัตรากาลังและแผนพัฒนา
บุคลากรให้สอดคล้องรองรับภารกิจและบริบทใหม่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกาหนดแนวทางและมาตรการ
พัฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ส มรรถนะที่ สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ บุค ลากรสร้ า ง
ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อ การพัฒนากีฬา การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับครู อาจารย์เพื่อ
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เพิ่มคุณวุฒิในสาขาที่ขาดแคลน การส่งเสริมให้ครู อาจารย์ได้รับการพัฒนามีวิทยฐานะและตาแหน่งทาง
วิชาการสูงขึ้น ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทุกระดับ
3. ด้านวิชาการและการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาเฉพาะทาง งานวิชาการและ
การจัดการศึกษา มีความสาคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์และตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ ซึ่งต้อง
อาศัยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างเข้มข้น รวมทั้งกีฬาเพื่อสังคมที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ทางด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจนเป็นฐานสาคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาที่มีบทบาทต่อการพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจของประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ปัจจัยสาคัญที่ จะทาให้
มหาวิทยาลัยบรรลุเจตนารมณ์ได้นั้น จาเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องให้มีความ
โดดเด่น ครอบคลุมทุกศาสตร์ด้านการกีฬา และสามารถรองรับอุตสาหกรรมการกีฬาด้วย
4. ด้านการบริการวิชาการและอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยต้องเป็นที่พึ่งของสังคมด้านศาสตร์
การกีฬา โดยบริการวิชาการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมเพื่อเพิ่มโอกาสและเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้
ออกกาลังกาย ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ต้องมีการวางแนวทางในการพัฒนาระบบและ
กลไก ในการให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการ อาคารสถานที่ และวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ทั้ ง ในและนอกสถานที่ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องควบคุมดูแลรักษาให้มีความพร้อมต่อจัดการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสามารถ
รองรับการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติ
5. ด้านการบริหารจัดการ และวัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยต้องร่วมมือปรับเปลี่ยนระบบด้าน
การบริหารจัดการอย่างเข้มแข็ง โดยปรับระบบกลไกการบริหารจัดการที่เน้นการปรับโครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหารจัดการ การพัฒนาผู้บริหารทุกระดับและการเตรียมพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ ทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว การกาหนดนโยบายระบบการส่งเสริมสนับสนุนการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ระบบการ
กากับติดตามการทางานตามนโยบายในทุกพันธกิจ รวมทั้งการสร้างความตระหนักและแนวคิดในการทางาน
เป็นทีมแบบมีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานให้บรรลุสู่ความสาเร็จและเอื้อต่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
• ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
1. ด้า นการเมือง การสนับสนุ นของรัฐ บาลที่มุ่งหวังให้ มหาวิทยาลัยเป็นส่วนส าคัญในการผลิ ต
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการกีฬาต่าง ๆ ซึ่งถือว่ามีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะบุคลากรด้านการกีฬา
จะเป็นผู้ที่เข้าไปอยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นกลไกสาคัญที่จะขับเคลื่อนนโยบาย กิจกรรมด้านการ
กีฬาสู่ประชาชน ทาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกิจกรรมทางการกีฬาได้อย่างทั่วถึง ใช้การกีฬาเพื่อออกกาลัง
กายจนกลายเป็นวิถีชีวิต สืบทอดเป็นวัฒนธรรมของประชาชน และนากีฬามาประยุกต์ใช้ในการดารงชี วิต
ประจาวัน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจะทาหน้าที่จัดการศึกษาและการวิจัยด้านการกีฬา การพลศึกษา
วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมกีฬา รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการพัฒนากีฬาภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและนานาชาติ เพื่อสร้างและ
พัฒนาบุ คลากรด้านการกีฬาของประเทศให้เข้มแข็งทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ เพื่อตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติในการก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในปี พ.ศ. 2579 โดยมุ่งหวังว่า มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่ ง ชาติ จ ะส่ ง ผลอย่ า งเป็ น รู ป ธรรมด้ า นการพั ฒ นาการกี ฬ าเพื่ อ พั ฒ นาสุ ข ภาพและคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในทุกระดับ รวมทั้งจัดให้มีการบริหารจัดการ
ด้านการกีฬาที่เป็นระบบ ทันสมัย มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
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2. ด้ านเศรษฐกิจ การเติบโตทางเศรษฐกิจในธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬามีแนวโน้มสู งขึ้น
ส่งผลให้ความต้องการบุคลากรทางการกีฬา เช่น นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้บริหารกีฬา นักการตลาดด้านกีฬามี
มากขึ้น ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จาเป็นต้องมีสถาบันอุดมศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในการผลิตบุคลากรดังกล่าว ออกไปรับใช้สังคม ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาของประเทศ
ให้มีมาตรฐานระดับสากล จากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่าประเทศที่ประสบความสาเร็จทางด้านกีฬาจะมีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาอย่างเป็นระบบในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา และตอบสนองต่อ
นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมกีฬาให้เกิดการสร้างรายได้และการกระจายรายได้และกระจายรายได้สู่
สังคม รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและใช้เป็นศูนย์ฝึกของนักกีฬาระดับชาติอีกด้วย มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติจะต้องสร้างการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรของประเทศ โดยการผลิตบุคลากร
ทางการกีฬา พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับกีฬาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อตอบสนองการพัฒนา
ประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยยังต้องพึ่งพาการนาเข้า
และส่งออกกับต่างประเทศในสัดส่วนที่สูงมาก รวมทั้งการจัดเก็บภาษีรายได้ของรัฐบาลก็ไม่เป็นไปตามเป้า
และถึงแม้ว่ารัฐจะจัดสรรงบประมาณในด้านการศึกษาอยู่ในระดับสูงก็ตาม แต่จากภาวะความไม่แน่นอนทาง
เศรษฐกิจทาให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการใช้จ่าย เกิดปัญหาการว่างงานและมีการแข่งขันที่สูงมาก
รัฐต้องเร่งพัฒนาด้านการศึกษาให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศ เพราะเป็นปัจจัยสาคัญที่จะ
ส่งผลต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้ดีที่สุด
3. ด้านสังคม ในประเทศไทยพบว่า ความเหลื่อมล้าทางรายได้ของประชากรและโอกาสการเข้าถึง
ทรั พยากรยั งเป็ น ปั ญหาการพัฒ นาประเทศ ซึ่ง ปัญหาดั งกล่ าวนับเป็นปั จจัยลดทอนความเข้ม แข็งทาง
เศรษฐกิจ ความมั่นคงทางสังคมและทาให้ประชาธิปไตยอ่อนแอ ระดับการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยมีแนวโน้ม
สูงขึ้น แต่คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง ความสามารถในการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้
ของคนไทยยังอยู่ในระดับต่า คุณภาพการศึกษายังไม่เพียงพอต่อการปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและ
เข้าสู่สังคมเศรษฐกิจ อีกทั้ง กาลังคนในวัยทางานยังขาดแคลนทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนาของไทยต่ากว่าค่าเฉลี่ยโลกถึงประมาณ 5 เท่า จึงเป็นจุดอ่อนของคนไทยในการ
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศซึ่งทาให้ประเทศไทยต้องเพิ่มการลงทุน
เพื่อการวิจัย และพัฒนามากขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากล
สั ง คมไทยเผชิ ญวิ ก ฤตความเสื่ อมถอยด้า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม และการเปลี่ ย นแปลงทาง
วัฒนธรรมที่หลากหลายมากขึ้น กระแสนิยมวัฒนธรรมต่างชาติมากกว่าวิถีชีวิตความเป็นไทย เป็นผลกระทบ
มาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผ่านกระแสโลกาภิวัตน์และโลกไซเบอร์ ทาให้การถ่ายทอดและปลูกฝัง
ค่านิ ยมที่ดีงามและภูมิปั ญญาท้องถิ่น ไปสู่ คนรุ่นใหม่ถูกละเลยไป ระบบคุณค่าของสังคมไทยในเรื่องจิต
สาธารณะ ความเอื้ออาทร และความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเริ่มเสื่อมถอยลง นาไปสู่ค่านิยมและพฤติ กรรมที่
เน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความมีคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมลดลง
ด้านสุ ขภาวะของคนไทย พบว่าคนไทยสามารถเข้าถึงหลักประกันสุ ขภาพอย่างทั่วถึง จากการ
ดาเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อย่างไรก็ตามคนไทยส่วนใหญ่กาลังเผชิญกับการเจ็บ ป่วยด้วย
โรคที่ป้องกันได้ทั้งโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจ และมะเร็ง ที่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ้าที่เป็นผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ ใน
ขณะเดียวกันประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพิ่มขึ้นและ มีการจัดสวัสดิการทางสังคมในหลายรูปแบบ
แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมแรงงานนอกระบบและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง
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4. ด้ านการพั ฒนาการกี ฬา จากผลงานที่ ผ่ า นมาของนั ก กีฬ าที มชาติ ไทยในการแข่ ง ขั นระดั บ
นานาชาติ เช่น เอเชี่ยนเกมส์และโอลิมปิกเกมส์ ยังไม่สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่
กาหนดไว้ อัน เป็ น ผลสื บ เนื่ องมาจากประเทศไทยยัง ขาดบุค ลากรด้า นการกี ฬาโดยเฉพาะผู้ ฝึ ก สอนที่ มี
ศักยภาพในระดับนานาชาติ ยังไม่มีศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาที่ได้มาตรฐานสาหรับนักกีฬาทีมชาติในระดับจังหวัด
และการพัฒนานักกีฬาจากขั้นพื้นฐานไปสู่ความเป็นเลิศยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจนและยั่งยืน โดยเป้าหมาย
สาคัญ คือ เพื่อพัฒนานักกีฬาของไทยให้ประสบผลสาเร็จจากการแข่งขันและนาความภาคภูมิใจให้แก่คนใน
ชาติ ดังนั้น ควรส่ งเสริมและพัฒ นาทักษะของบุคลากรการกีฬา โดยเฉพาะผู้ ฝึกสอนให้ มีความสามารถ
ทัดเทียมกับสากล รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาที่ได้มาตรฐานระดับสากลให้มีการรองรับการฝึกซ้อมและการ
เก็บตัวของนักกีฬาเพื่อเข้าแข่งขันกีฬารายการต่างๆ ทั้งนี้ ยังพบว่า ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจกีฬา ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและไม่ได้มีการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาใน
การพัฒนาสมรรถภาพของนักกีฬาเท่าที่ควร
นอกจากนี้ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาได้รับการส่งเสริมและได้รับความนิยมมากขึ้น โดยกิจกรรมที่ได้รับ
ความนิยมสูง ได้แก่ กอล์ฟ มวยไทย จักรยาน วิ่งมาราธอน ขี่จักรยานยนต์ และกีฬาทางน้า เป็นต้น ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ได้รั บการสนับสนุ นจากทั้ งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี การพัฒนาการกีฬาของไทย จาเป็น
ต้องการสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้วยการใช้ประโยชน์จากความ
ได้ เ ปรี ย บด้ า นที่ ตั้ ง ของประเทศในเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางการพั ฒ นาการกี ฬ าของอาเซี ย น
ซึ่งจาเป็นต้องเร่งปรับปรุงพัฒนาสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกทางกีฬา ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบต่าง
ๆ ให้เอื้อต่อการพัฒนาการกีฬาของภูมิภาคให้เกิดความเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ
เคลื่อนย้ายทรัพยากรเพื่อการพัฒนากีฬา อาทิ การเคลื่อนย้ายของนักกีฬาและบุคลากรการกีฬาภายใน
ภูมิภาค ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา
และธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กีฬาของประเทศ และการพัฒนาการเจริญเติบโตของธุรกิจ
ทางการกีฬา (Growth of the Sports Industry) ในประชาคมอาเซียน
การพัฒนาการกีฬาในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) การพัฒนาเพื่อการรวมตัวกัน
ของกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เกิดขึ้นภายใต้กฎบัตรอาเซียน ที่มีความมุ่งหวังให้เกิดความเป็น
เอกภาพ “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม” ดังนั้น จาเป็นต้องพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือในทุกมิติ ซึ่งการรวมตัวของประชาคมอาเซียนนับเป็นความท้าทายและโอกาสใหม่ของประเทศไทย
เนื่องจาก จะส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีภาคสินค้าและบริการ รวมทั้งภาคแรงงานภายในภูมิภาคจึงทา
ให้ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และเร่งพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนภายในประเทศเพื่อให้มีความเข้มแข็งและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากการรวมกลุ่ม
ในขณะที่การพัฒนาการกีฬาเป็นการดาเนินการภายใต้เสาหลักที่เรียกว่า “ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน” ที่มีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง สังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน
ประชากรอาเซี ย นมี ส ภาพความเป็ น อยู่ ที่ ดี แ ละมี ก ารพั ฒ นาในทุ ก ด้ า นเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชน รวมทั้ง ส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียน การพัฒนาการกีฬามีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนว
ทางการพัฒนาตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในด้านการลงทุนในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การเข้าถึงการดูแลสุขภาพและส่งเสริมการดารงชีวิตที่มีสุขภาพ การส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิและสวัสดิการสาหรับสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุและคนพิการ และการมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนเพื่อสร้าง
อัตลักษณ์ในเชิงการกีฬา รวมถึง การใช้กีฬาเป็นกลไกในการลดช่องว่างทางการพัฒนา ด้วยการสร้างและ
พัฒนาความร่วมมือทางด้านกีฬาในทุกมิติ
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ดังนั้น การกีฬาเป็นกลไกที่มีบทบาทสาคัญในการสร้างความมั่นคงให้ภูมิภาคอาเซียน ในฐานะเป็น
ตัวกลางที่ดีในการลดความเหลื่อมล้า การสร้างสันติภาพและความสมานสามัคคี ควบคู่ไปกับการใช้การกีฬา
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอาเซียนจาก
รายได้จากการกีฬาและอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยง อาทิ รายได้จากการชมการแข่งขันกีฬา รายได้จากการ
ประกอบธุรกิจทางการกีฬา รายได้จากการให้บริการศูนย์กีฬา รายได้จากลิขสิทธิ์การถ่ายทอดการแข่งขัน
กีฬา รายได้จากธุรกิจสื่อทางการกีฬา จึงนับว่าเป็นความท้าทายและโอกาสใหม่ของประเทศไทย ที่จะใช้
ประโยชน์จากการกีฬาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศควบคู่ไปกับการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
สังคมและความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน
5. ด้านการศึกษา การจัดการศึกษายังขาดคุณภาพและมาตรฐานในทุกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่า คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาค่อนข้างสูง โดยมี
จานวนปี การศึกษาเฉลี่ย ของประชากรวัยแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อพิจารณาคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) พบว่า มีค่าเฉลี่ยต่าในทุกกลุ่มสาระและผลคะแนนจาก
การทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) อยู่ในระดับต่ากว่าอีกหลายประเทศที่มี
ระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน ปัญหาเหล่านี้เกิดจากข้อจากัดเรื่องหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนที่เน้น
การสอนเนื้อหาสาระและความจามากกว่าการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ ส่งผลให้ผู้เรียนขาดความคิด
สร้างสรรค์ ปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและครูที่มี คุณภาพยังกระจายไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะใน
พื้นที่ห่างไกล ส่วนระดับอุดมศึกษา พบว่า มีการเปิดหลักสูตรโดยไม่คานึงถึงความต้องการของตลาดงาน
บั ณฑิตที่ส าเร็ จ การศึกษาบางส่ ว นยั งมีปัญหาคุณภาพ อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยของไทยในระดับนานาชาติ ยังอยู่ในลาดับที่ต่า ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลให้
การศึกษาไทยในทุกระดับยังมีปัญหาเชิงคุณภาพที่ต้องเร่งแก้ไข
สถานการณ์การศึกษาด้านการกีฬาในประชาคมอาเซียน ปัจจุบันสถานศึกษาทั้งในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาต่างให้ความสาคัญกับการกีฬาโดยมีหน่ว ยงานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศที่เปิดการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาการกีฬา จะเห็นได้ว่ามีโรงเรียนกีฬา
หลายแห่งที่จัดการเรียนการสอนควบคู่กับการผลิตนักกีฬาเพื่อต่อยอดในระดับอุดมศึกษาเป็นจานวนมาก
อาทิ โรงเรียนกีฬาสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนกีฬาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงเรียนกีฬาสังกัด
เทศบาล เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนกีฬาในต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนก็พบว่า มีหลาย
แห่งที่มีการจัดการศึกษาและผลิตนักกีฬาตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานควบคู่กัน ยกตัวอย่างเช่น
ประเทศ
สิงคโปร์
บรูไน

โรงเรียนกีฬาสิงคโปร์
โรงเรียนกีฬาบรูไน
1) โรงเรียนกีฬาอิสกาลิมัลตัน
อินโดนีเซีย
2) โรงเรียนกีฬารากูนัน
1) โรงเรียนกีฬาบูกิตจาลิล
2) โรงเรียนกีฬาซึกูล่า ซูกัน ปาฮัง
3) โรงเรียนกีฬาซาบา
มาเลเซีย
4) โรงเรียนกีฬาซาราวัก
5) โรงเรียนกีฬาตังกูมาโกตาอิสเมล
6) โรงเรียนกีฬาเสรีธิติวังสา

ชื่อสถานศึกษา
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7) โรงเรียนกีฬากัวลาลัมเปอร์
8) โรงเรียนกีฬาเปรัค
9) โรงเรียนกีฬาปาฮัง
อีกทั้ง ในส่วนของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปัจจุบันก็มีมหาวิทยาลั ยหลายแห่งที่จัด
การศึ ก ษาหลากหลายสาขาวิ ช าร่ ว มกั บ เปิ ด การเรี ย นการสอนด้ า นการกี ฬ าด้ ว ย เช่ น จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโ รฒ เป็นต้น
รวมถึง ยังมีสถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนที่เปิดการเรียนการสอนหลากหลายสาขาวิชาร่วมกับ
การเปิดการเรียนการสอนด้านพลศึกษาและการกีฬาด้วย ยกตัวอย่าง เช่น
ประเทศ
สิงคโปร์
อินโดนีเซีย
ลาว
ฟิลิปปินส์
บรูไน
กัมพูชา
พม่า
มาเลเซีย
เวียดนาม

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

6. ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา อุตสาหกรรมกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของไทย ได้มีการ
พัฒนามากขึ้น เช่น การผลิต จาหน่ายอุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬา การจัดมหกรรม กิจกรรมการประชุมทาง
ด้านการกีฬา การประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการทางการกีฬา สถานที่ออกกาลังกาย โภชนาการทางการ
กีฬา และอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางการพัฒนาของประเทศ รวมทั้งมีแนวโน้มที่ดีในการเข้ามา
ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการกีฬาในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นับเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของไทยให้เป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยภาครัฐจาเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคง
ของประเทศเพื่อนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมและผลิตภาพ (Productivity) ที่เป็นแนวทางพื้นฐานในการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สร้างบรรยากาศในการลงทุน
ส่งเสริมธุรกิจการกีฬาให้เอื้ออานวยต่อการประกอบการของนักลงทุนและภาคเอกชน ทั้งนี้ เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ของชาติคือ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ
1. ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายใน (IFAS)
ปัจจัยภายใน (Internal factor)
จุดแข็ง (Strengths)
S1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีบุคลากรที่มีชื่อเสียงด้านพลศึกษาและ
กีฬามายาวนาน
S2 มีผู้ฝึกสอนและบุคลากรด้านการกีฬาที่มีคุณภาพ ทาให้มีนกั เรียนมีความมุ่งมั่น
เป็นนักกีฬาที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ
S3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาเพื่อรองรับ
การจัดการเรียนการสอน การพัฒนากีฬา และการให้บริการวิชาการแก่สังคม
S4 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีวิทยาเขตกระจายอยู่ตามภูมิภาคมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม จึงเอื้อต่อการดาเนินงานด้านการทะนุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
S5 โรงเรียนกีฬาจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาตามขั้นพืน้ ฐานและมี
หลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
S6 บุคลากรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
ส่งผลให้การดาเนินงานสาเร็จด้วยดี
S7 มีการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
S8 มีการบริหารงานแบบมีสว่ นร่วมทาให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
S9 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา
กีฬา และศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
S10 นักเรียน นักศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีความโดดเด่น
ด้านพลศึกษาและกีฬา มีน้าใจนักกีฬา และมีจิตสาธารณสูง
S11 วิทยาเขตและโรงเรียนกีฬามีรายได้จากการให้บริการวิชาการและอาคาร
สถานที่แก่สงั คม
S12 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้ครู อาจารย์
และบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพที่สงู ขึ้น
S13 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีสงิ่ แวดล้อมและวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการ
สร้างงานวิจัยด้านกีฬา
S14 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดเวทีนาเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ
รวม จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weakness)
W1 หลักสูตรยังขาดความโดดเด่นที่ทาให้นักเรียนสนใจเข้าศึกษาต่อ
W2 ผู้สาเร็จการศึกษายังไม่โดดเด่น
W3 นักเรียน นักศึกษายังขาดทักษะการเรียนรู้ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21

น้าหนัก
น้าหนัก คะแนน
คะแนน
(weight) (Rating) (Weighte
d score)
0.04

3

0.12

0.04

3

0.12

0.04

3

0.12

0.04

3

0.12

0.04

3

0.12

0.03

3

0.09

0.03
0.03
0.03

3
3
3

0.09
0.09
0.09

0.03

3

0.09

0.02

2

0.04

0.02

2

0.04

0.02

2

0.04

0.01

1

0.01

0.42
0.04
0.04
0.04

1.18
3
3
3

0.12
0.12
0.12
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น้าหนัก
คะแนน น้าหนัก
(weight) (Rating) คะแนน
ปัจจัยภายใน (Internal factor)
(Weighte
d score)
W4 นักเรียนและนักศึกษาส่วนใหญ่มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยู่ 0.04
3
0.12
ในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนา
W5 นักเรียน นักศึกษาที่มผี ลงานโดดเด่นด้านกีฬามีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนต่า
0.04
3
0.12
W6 นักเรียน นักศึกษาให้ความสาคัญกับเรื่องวิชาการน้อยเกินไป
0.04
3
0.12
W7 ปริมาณงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีจานวน
0.04
3
0.12
น้อย และไม่มีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลในการสืบค้นวารสารและงานวิจัย
โดยเฉพาะฐานข้อมูลต่างประเทศ
W8 ผลงานวิจัยบางส่วนยังไม่ถกู ถ่ายทอดหรือนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม
0.04
3
0.12
อย่างเป็นรูปธรรม
W9 กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณในการทาวิจัยมีความล่าช้า
0.03
3
0.09
W10 อาจารย์ประจาหลักสูตรไม่ตรงสาขา
0.03
3
0.09
W11 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
0.03
3
0.09
การกีฬาแห่งชาติตากว่
่ าเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด
W12 สัดส่วนจานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย
0.03
3
0.09
การกีฬาแห่งชาติตากว่
่ าเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด
W13 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่ง
0.03
3
0.09
ทางวิชาการต่ากว่าเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด
W14 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถตอบสนองความ
0.03
3
0.09
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่าที่ควร
W15 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนมีไม่เพียงพอ
0.03
2
0.06
W16 ครูและอาจารย์บรรจุใหม่มีประสบการณ์การสอนและการปฏิบัติงานอยู่ใน
0.03
2
0.06
ระดับที่ต้องพัฒนาให้เพิ่มพูนมากขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
W17 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังกลุ่มเป้าหมายยังไม่ทั่วถึง
0.02
2
0.04
รวม จุดอ่อน (Weakness) 0.58
1.66
รวมปัจจัยภายใน 1.00

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2561 – 2565 ๕๐
2. ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ปจั จัยเชิงกลยุทธ์ภายนอก (EFAS)
น้าหนัก
(weight)
ปัจจัยภายนอก (External factor)

คะแนน
(Rating)

น้าหนัก
คะแนน
(Weighted
score)

0.07

4

0.28

0.07
0.07

4
3

0.28
0.21

0.06
0.06
0.06

3
3
3

0.18
0.18
0.18

O7 หน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการมีการบรรจุครูด้านพลศึกษา

0.06

3

0.18

O8 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดให้มีการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
O9 การเปิดประชาคมอาเซียนก่อให้เกิดความร่วมมือด้านต่าง ๆ

0.06

3

0.18

0.06

3

0.18

O10 ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงกีฬากาลังได้รับความนิยม
O11 ความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรีที่จะพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล“Thailand 4.0”
ส่งผลให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมทางการกีฬา
O12 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาเพื่อสร้างรายได้
แก่ประเทศ
O13 ประเด็นการปฏิรูปด้านวัฒนธรรมมีการส่งเสริมการปฏิรูประบบค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรมและความเป็นไทย
O14 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดาเนินงาน ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง
รวม โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
T1 นโยบายในการจัดสรรอัตรากาลังให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติน้อยลง
หรือไม่อนุมัติอัตราเพิ่มขึ้น
T2 นักเรียนมีค่านิยมและความเชือ่ เข้าศึกษาหลักสูตรอื่นหรือสถาบันอื่นมากกว่าและ
มีกระแสนิยมวัฒนธรรมต่างชาติมากกว่าวิถีชีวิตความเป็นไทย
T3 มีสถาบันการศึกษาอื่นเปิดสอนในหลักสูตรด้านการกีฬาทั้งระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและอุดมศึกษา
T4 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลต่อการจ้างงานและมีการแข่งขันสูงทั้งด้าน
อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว และภาษาต่างประเทศ
T5 วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีราคาแพงและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
T6 การขอรับทุนวิจัยของหน่วยงานภายนอกมีการแข่งขันสูง
รวม อุปสรรค (Threats)
รวมปัจจัยภายนอก

0.05
0.05

3
2

0.15
0.10

0.05

2

0.10

0.05

2

0.10

0.05

2

0.10

โอกาส (Opportunities)
O1 รัฐบาลมีนโยบายการจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยเปลี่ยนสถานะ
ของสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
O2 รัฐบาลมีนโยบายการส่งเสริมการออกกาลังกายและการกีฬา
O3 รัฐบาลมีการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ เช่น ซีเกมส์
เอเชียนเกมส์ โอลิมปิกเกมส์ เป็นต้น
O4 ภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาและการกีฬา
O5 รัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ.
O6 มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากหลายหน่วยงาน

0.82

2.40

0.03

3

0.09

0.03

3

0.09

0.03

3

0.09

0.03

3

0.09

0.03
0.03
0.18
1.00

3
3

0.09
0.09
0.54
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3. ตาแหน่งยุทธศาสตร์

WO

จุดอ่อน (Weakness)

1.66

โอกาส (Opportunities)
2.50
2.40
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
1.18

จุดแข็ง (Strengths)

0.54

อุปสรรค (Threats)

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

1.18
1.66
2.40
0.54

เมื่อนาผลการวิเคราะห์ SWOT มากาหนดตาแหน่งยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
พบว่า มีตาแหน่งยุทธศาสตร์อยู่ในพื้นที่ WO-Strategy เป็นสถานการณ์ที่ จับคู่ระหว่างจุดอ่อนกับโอกาส
โดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จะต้องใช้โอกาสจากภายนอกเพื่อแก้ไขและเอาชนะจุดอ่อนหรือสร้าง
ความได้เปรียบจากโอกาส
ที่มา : ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ)
พ.ศ. 2561 – 2565 และผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา
(มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 – 2565

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2561 – 2565

๕๒

 แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565

วิสัยทัศน์ : “เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน”
พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากร
ด้านศาสตร์การกีฬา

2. วิจยั และพัฒนาองค์ความรู้
นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา

3. บริการวิชาการแก่สังคม

4. ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทย

5. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและ
นักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬา
สูงสุดของแต่ละบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา

2. การพัฒนาด้านการวิจยั และ

3. การบริการวิชาการแก่สังคม

4. การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

นวัตกรรม

5. การพัฒนานักเรียนและนักศึกษา
ให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของ
แต่ละบุคคล

6. การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ

นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมและ
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาติ

ระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์
1. ผู้สาเร็จการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีคุณภาพและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. บัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬา
มีคุณภาพตามคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์

ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

บริการทางวิชาการและอาคาร
สถานที่แก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน
และประชาชนได้ร่วมกิจกรรมฟื้นฟู
อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค
ระดับชาติและนานาชาติได้เรียนรู้
และเข้าใจในความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม มีจิตสานึกที่ดีต่อสังคม
และมีความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย
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ตัวชี้วัด (รวมจานวน 39 ตัวชี้วัด)
1. ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน
2. ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-net) ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ของผู้เรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3. ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-net) ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ของผู้เรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
4. ผูส้ าเร็จการศึกษาเข้าศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น
5. ความร่วมมือด้านการศึกษา
1. บัณฑิตได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน
1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตทีม่ ีต่อคุณภาพบัณฑิต
3. หลักสูตรใหม่ที่เปิดการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรี
4. หลักสูตรใหม่ที่เปิดการเรียน
การสอนระดับปริญญาโท
5. หลักสูตรใหม่ที่เปิดการเรียน
การสอนระดับปริญญาเอก
6. หลักสูตรนานาชาติที่เปิดการ
เรียนการสอน
7. อาจารย์ประจาที่มีตาแหน่ง
ทางวิชาการ
8. ความร่วมมือด้านการศึกษา

1. อาจารย์ประจาที่ได้รับการพัฒนา 1. ผู้รับบริการทางวิชาการและ
ศักยภาพด้านการวิจยั และ
อาคารสถานที่
นวัตกรรม
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการ
ผู้รับบริการทางวิชาการและ
บริหารจัดการด้านการวิจัยและ
อาคารสถานที่
นวัตกรรม
3. ความสาเร็จของการบริการทาง
3. สัดส่วนของผลงานวิจยั หรือ
วิชาการและอาคารสถานที่
นวัตกรรมต่อจานวน
แก่สังคม
อาจารย์ประจา
4. ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
5. การประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ
6. ความร่วมมือด้านการวิจยั และ
นวัตกรรม

1. กิจกรรมทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์และ
เผยแพร่การละเล่นพื้นบ้าน
และกีฬาไทย
3. ความสาเร็จของการฟื้นฟู อนุรักษ์
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

1. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาติ
2. สัดส่วนของรางวัลอันดับ 1 ที่
นักเรียนได้รับต่อการแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาติ 1 รายการ
3. นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาระดับนานาชาติ
4. สัดส่วนของรางวัลอันดับ 1 ที่
นักศึกษาได้รับต่อการแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาติ 1 รายการ
5. บุคลากรทางการกีฬาที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
6. ความร่วมมือด้านการกีฬา

1. การเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีในภาพรวม
2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารจัดการ
4. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
5. ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของ
โรงเรียนกีฬา
6. ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
7. ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ
8. ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน
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๕๔

กลยุทธ์ (รวมจานวน 29 กลยุทธ์)
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
และมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
2. พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุน
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนให้มีความรู้
ความสามารถตามวิชาชีพ
5. ส่งเสริมการสร้างความ
ร่วมมือด้านการศึกษา
1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มี
คุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(TQF: Thai Qualifications
Framework) และมาตรฐาน
วิชาชีพ
2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาอุดมศึกษา (สกอ.)
และมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุน
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
คณาจารย์ให้มีความรู้
ความสามารถตามวิชาชีพ
5. ส่งเสริมการสร้างความ
ร่วมมือด้านการศึกษา

1. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของ 1. พัฒนาระบบและกลไกการ
บุคลากรด้านการวิจยั และ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม
นวัตกรรม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ
บูรณาการการบริการวิชาการกับ
พัฒนาด้านการวิจยั และนวัตกรรม
การเรียนการสอนและการวิจยั
3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
จัดการด้านการวิจยั และนวัตกรรม
4. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
ด้านศาสตร์การกีฬา
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือ
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม

1. พัฒนาระบบและกลไกการ
ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟู
อนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทยในระดับ
ท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และ
นานาชาติ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้ง
แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและ
นักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬา
สูงสุดของแต่ละบุคคล
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการกีฬา
3. ส่งเสริมการนาองค์ความรู้
ด้านศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการ
พัฒนากีฬา
4. พัฒนาระบบการบริหารจัด
การกีฬา
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือ
ด้านการกีฬา

1. พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการ
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทุกระดับ
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
4. พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
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ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565
ยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 ได้ จั ด ท าขึ้ น บนพื้ น ฐานของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการกีฬา รวมทั้ง
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาประเทศระดับต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติเป็ นไปในทิศทางที่ส อดคล้ องรองรับการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่ งชาติ จึงกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ปรัชญา
“พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ”
วิสัยทัศน์
“เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน”
พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา
3. บริการวิชาการแก่สังคม
4. ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
5. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
อัตลักษณ์
“ทักษะดี มีน้าใจนักกีฬา พัฒนาสังคม”
คาอธิบายอัตลักษณ์
ทักษะดี หมายถึง มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
มีน้าใจนักกีฬา หมายถึง มีคุณธรรม จริยธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นที่ยอมรับของสังคม
พัฒนาสังคม หมายถึง มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เอกลักษณ์
“สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา”
คาอธิบายเอกลักษณ์
สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา หมายถึง เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง ที่มีความ
โดดเด่นทางด้านศาสตร์การกีฬา เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาสู่การเป็นผู้นาด้านกีฬาในภูมิภาคอาเซียน

๕๕
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ค่านิยมองค์กร
SPORTS-U
S = Spirit
P = Professional
O = Opportunity
R = Responsibility
T = Teamwork
S = Smart
U = Universality

มีน้าใจนักกีฬา
มีความเป็นมืออาชีพ
มีการให้โอกาส
มีความรับผิดชอบ
มีการทางานเป็นทีม
มีบุคลิกภาพดี
มีความเป็นสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2. การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม
3. การบริการวิชาการแก่สังคม
4. การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
5. การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
6. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระดับขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาเพื่อจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีทักษะความรู้ ความสามารถทั้งในด้าน
วิชาการและวิชาชีพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาด้านศาสตร์การกีฬา
ประกอบด้วย
ระดับขั้นพื้นฐานในโรงเรียนกีฬา
มุ่ ง จั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานส าหรั บ ผู้ เ รี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษด้ า นการกี ฬ าให้ มี ทั ก ษะ ความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานการศึ กษาชาติ เน้นผู้ เรีย นเป็ นศูนย์ กลาง และเอื้ อต่อ การพั ฒ นาผู้ เรีย น โดยจั ด
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาหรับโรงเรียนกีฬาและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพควบคู่ไปกับการพัฒนา
ความสามารถด้านการกีฬาให้มีศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม มีน้าใจนักกีฬา
เป็น
พลเมืองที่ดีของสังคมและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ระดับอุดมศึกษาในวิทยาเขต
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ในการเป็นผู้สอน การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา การเป็นผู้ตัดสินกีฬา มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง โดยการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น
คุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมและตลาดแรงงาน พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ผู้สอน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้สาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ผลการประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน
2. ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-net)
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ของผู้เรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3

หน่วย
นับ
ระดับ
ระดับ
คุณภาพ

2561

2562

2563

2564

2565

ดี

ดี

ดี
เยี่ยม

ดี
เยี่ยม

ดี
เยี่ยม

พอใช้

ปาน
กลาง

ค่อน
ข้างดี

ดี

ดี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองส่งเสริม
วิชาการโรงเรียน
กีฬา /
โรงเรียนกีฬา
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ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
3. ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-net)
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ของผู้เรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 6
4. ผู้สาเร็จการศึกษา
เข้าศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น
5. ความร่วมมือด้าน
การศึกษา

หน่วย
นับ
ระดับ
คุณภาพ

2561

2562

2563

2564

2565

พอใช้

ปาน
กลาง

ค่อน
ข้างดี

ดี

ดี

ร้อยละ

95

97

99

100

100

หน่วย
งาน

1

1

1

1

1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กลยุทธ์
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา
หมายเหตุ
1. ตัวชี้วัดที่ 1
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาหรับโรงเรียนกีฬา ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช 2556 กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนกีฬา ดังนี้
1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2) ซื่อสัตย์สุจริต
3) มีวินัย
4) ใฝ่เรียนรู้
5) อยู่อย่างพอเพียง
6) มุ่งมั่นในการทางาน
7) รักความเป็นไทย
8) มีจิตสาธารณะ
9) มีน้าใจนักกีฬา
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เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยกาหนดระดับคุณภาพ 4 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดีเยี่ยม
ระดับ 2 ดี
ระดับ 1 ผ่าน
ระดับ 0 ไม่ผ่าน
2. ตัวชี้วัดที่ 2 และตัวชี้วัดที่ 3
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชา
วิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีระดับคุณภาพของ
เกณฑ์ช่วงระดับคะแนน O-net ดังนี้
•มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับคุณภาพ ระดับ
คะแนน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ค่อนข้างดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
อย่างยิ่ง

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.00

ช่วงคะแนน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
(91)
(94)
(95)
82.00-100.00 85.00-100.00 85.00-100.00
70.00-81.99 71.00-84.99 73.00-84.99
58.00-69.99 56.50.70.99 61.00-72.99
46.00-57.99 42.00-56.49 49.00-60.99
34.00-45.99 28.00-41.99 37.00-48.99
20.01-33.99 13.50-27.99 26.00-36.99
10.01-20.00
6.80-13.49
10.01-25.99
0.00-10.00
0.00-6.79
0.00-10.00

สังคมศึกษาฯ
(92)
87.00-100.00
75.00-86.99
61.00-74.99
49.00-60.99
36.00-48.99
20.01-35.99
10.01-20.00
0.00-10.00

ภาษาอังกฤษ
(93)
87.00-100.00
73.00-86.99
60.00-72.99
47.00-59.99
33.00-46.99
20.00-32.99
10.00-19.99
0.00-9.99

สังคมศึกษาฯ
(02)
74.00-100.00
65.00-73.99
56.00-64.99
47.00-55.99
38.00-46.99
28.00-37.99
10.01-27.99
0.00-10.00

ภาษาอังกฤษ
(03)
85.50-100.00
72.00-85.49
57.00-71.99
43.00-56.99
30.00-42.99
15.00-29.99
7.50-14.99
0.00-7.49

•มัธยมศึกษาปีที่ 6
ระดับคุณภาพ ระดับ
คะแนน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ค่อนข้างดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
อย่างยิ่ง

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.00

ช่วงคะแนน
วิทยาศาสตร์ (05)

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
(01)
(04)
85.00-100.00 85.50-100.00 80.50-100.00
73.00-84.99 70.50-85.49 69.00-80.49
61.00-72.99 56.50-70.49 58.00-68.99
49.00-60.99 41.50-56.49 46.00-57.99
36.50-48.99 27.50-41.49 35.00-45.99
20.01-36.49 12.50-27.49 23.00-34.99
10.01-20.00
6.25-12.49
10.01-22.99
0.00-10.00
0.00-6.24
0.00-10.00
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3. ตัวชี้วัดที่ 4
ผู้สาเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
สูตรการคานวณ :
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ม.6)

X 100

4. ตัวชี้วัดที่ 5
ความร่วมมือด้านการศึกษา หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทากิจกรรมร่วมกันโดยมีการบันทึก
ลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ หรือโรงเรียนกีฬากับหน่วยงานอื่นใน
ประเทศหรือต่างประเทศ และควรดาเนินการอย่างน้อยปีละ 1 หน่วยงาน
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เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬามีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ตัวชี้วัด
1. บัณฑิตได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี หลังสาเร็จ
การศึกษา
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพ
บัณฑิต
3. หลักสูตรใหม่ที่เปิดการ
เรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี
4. หลักสูตรใหม่ที่เปิดการ
เรียนการสอน
ระดับปริญญาโท
5. หลักสูตรใหม่ที่เปิดการ
เรียนการสอน
ระดับปริญญาเอก
6. หลักสูตรนานาชาติที่เปิด
การเรียนการสอน
7. อาจารย์ประจาที่มี
ตาแหน่งทางวิชาการ
8. ความร่วมมือด้าน
การศึกษา

2561
80

ค่าเป้าหมาย
2562 2563 2564
85
90
95

คะแนน
เฉลี่ย

3.60

3.90

4.20

4.50

หลักสูตร

1

2

-

2

หลักสูตร

3

1

-

1

2

หลักสูตร

-

1

1

-

-

หลักสูตร

-

-

-

1

-

ร้อยละ

45

49

53

57
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หน่วย
งาน

1

1

1

1

1

หน่วย
นับ
ร้อยละ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
2565
95 ฝ่ายวิชาการ /
วิทยาเขต /
คณะ/
สานักงาน
4.80 โครงการจัด
การศึกษาระดับ
ปริญญาโท /
กองส่งเสริม
วิชาการ

กลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(TQF: Thai Qualifications Framework) และมาตรฐานวิชาชีพ
2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
อุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา
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หมายเหตุ
1. ตัวชี้วัดที่ 1
บัณฑิตได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา
สูตรการคานวณ :
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษา

X 100

2. ตัวชีว้ ัดที่ 2
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพบัณฑิต จานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
4.51 - 5.00
3.51 - 4.50
2.51 - 3.50
1.51 - 2.50
1.00 - 1.50

ความหมาย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

3. ตัวชี้วัดที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 4 และตัวชี้วัดที่ 5
หลักสูตรใหม่ที่เปิดการเรียนการสอน หมายถึง หลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่เปิดการเรียนการสอนและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
หลักสูตรใหม่ที่เปิดการเรียนการสอน
2561 2562 2563
1
1
1
1
1

คณะศึกษาศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
คณะศิลปศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
คณะเทคโนโลยีการกีฬา

1
1
2

2564

2565
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ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก

1

2
1

2

4. ตัวชีว้ ัดที่ 6
หลักสูตรนานาชาติที่เปิดการเรียนการสอน หมายถึง หลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ที่เปิดการเรียนการสอนและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ในปี 2564 หลักสูตรนานาชาติเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยคณะศึกษาศาสตร์
5. ตัวชีว้ ัดที่ 7
อาจารย์ประจา หมายถึง บุคคลที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติ
หน้าที่เต็มเวลา
สูตรการคานวณ :
จานวนอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

X 100

6. ตัวชีว้ ัดที่ 8
ความร่วมมือด้านการศึกษา หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทากิจกรรมร่วมกันโดยมีการบันทึก
ลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ หรือวิทยาเขตกับหน่วยงานอื่นใน
ประเทศหรือต่างประเทศ และควรดาเนินการอย่างน้อยปีละ 1 หน่วยงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม
มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย นวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยมีวัต ถุป ระสงค์ เพื่ อเพิ่มปริ ม าณงานวิ จัย และนวั ตกรรม ให้ ส ามารถนาไปใช้ป ระโยชน์ต่ อการพั ฒ นาการ
จัดการศึกษา การกีฬา สร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และมุ่งหวังที่จะผลักดันให้เกิด
ความเป็นเลิศในการวิจัยด้านศาสตร์การกีฬา โดยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม
สร้างระบบและกลไกที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

เป้าประสงค์ : ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
หน่วย
หน่วยงาน
นับ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
ร้อยละ 50
60
70
80
90 ฝ่ายวิจัยและ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา /
ระบบ
1
คณะ /
กองส่งเสริม
เรื่อง : ๑ : 10 ๑ : 8 ๑ : 6 ๑ : 4 ๑ : 2 วิชาการ /
วิทยาเขต /
คน

1. อาจารย์ประจาที่ได้รบั การ
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
และนวัตกรรม
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารจัดการด้านการวิจัย
และนวัตกรรม
3. สัดส่วนของผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมต่อจานวน
อาจารย์ประจา
4. ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่
เรื่อง
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
5. การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้ง /
หรือนานาชาติ
ปี
6. ความร่วมมือด้านการวิจัยและ
หน่วย
นวัตกรรม
งาน

51

51

51

51

51

1

1

1

1

1

18

18

18

18

18

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม
3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม
4. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม
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หมายเหตุ
1. ตัวชีว้ ัดที่ 1
สูตรการคานวณ :
จานวนอาจารย์ประจาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

X 100

การนับจานวนอาจารย์ประจาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม ให้นับจากการ
เข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรมด้านการวิจัยหรือนวัตกรรม ฯลฯ ที่สถาบันการพลศึกษาหรือหน่วยงานอื่น
เป็นผู้จัด
2. ตัวชี้วัดที่ 2
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม หมายถึง ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพัฒนาขึ้นใหม่
3. ตัวชี้วัดที่ 3
สัดส่วนของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมต่อจานวนอาจารย์ประจา (จานวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม :
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด) การนับจานวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมต่อจานวนอาจารย์ประจา ให้นับรวม
ทุกเรื่องหรือชิ้นงาน โดยนับซ้าได้ แม้ว่าอาจารย์ประจาคนนั้นมีผลงานหลายเรื่องหรือหลายชิ้นงานก็ตาม
4. ตัวชี้วัดที่ 4
ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ โดยคณะในวิทยาเขต
ควรดาเนินการอย่างน้อย คณะละ 1 เรื่อง
5. ตัวชี้วัดที่ 5
การประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จัดขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้ง
ต่อปี เพื่อให้เป็นเวทีนาเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม
6. ตัวชีว้ ัดที่ 6
ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทากิจกรรมร่วมกัน
โดยมีการบันทึกลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ หรือ
วิทยาเขตกับหน่วยงานอื่น และควรดาเนินการอย่างน้อย แห่งละ 1 หน่วยงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม
มุ่งเน้น การพัฒ นาคุณภาพการให้ บริการวิช าการที่มีป ระสิท ธิภ าพ เพื่อส่ งเสริมให้ ประชาชนทุกกลุ่ ม
มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ การออกกาลังกาย การเล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ นาไปสู่การ
มีสุ ขภาวะที่ดี ตลอดจนการให้ บ ริ การทางด้านอาคารสถานที่ สนามกีฬา ศูนย์วิทยาศาสตร์ การกีฬาและวัส ดุ
อุปกรณ์ในการจัด กิจกรรมต่าง ๆ โดยพัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิช าการแก่สั งคม และส่ งเสริมและ
สนับสนุนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

เป้าประสงค์ : บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
หน่วย
นับ 2561 2562 2563 2564
1. ผู้รับบริการทางวิชาการและ
คน 2,664 2,691 2,718 2,745
อาคารสถานที่
,500 ,145 ,056 ,237
2. ผลการประเมินความพึงพอใจ คะแนน 3.60 3.90 4.20 4.50
ของผู้รับบริการทางวิชาการและ เฉลี่ย
อาคารสถานที่
3. ความสาเร็จของการบริการทาง ระดับ
4
4
4
4
วิชาการและอาคารสถานที่
แก่สังคม
ตัวชี้วัด

2565
2,772
,689
4.80

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ /
วิทยาเขต /
โรงเรียนกีฬา

4

กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
หมายเหตุ
1. การบริการวิชาการแก่สังคม เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ดาเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ ทั้งในและนอกสถานที่ การให้บริการ
วิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการให้บริการ 2
รูปแบบ ได้แก่
1.1 การให้บริการทางวิชาการ เช่น ให้คาปรึกษา เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ เอกสารและตารา
จัดประชุมสัมมนา ฝึกอบรม ค้นคว้าวิจัย เป็นต้น โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1) ด้านพลศึกษาและกีฬา เช่น การฝึกสอนทักษะกีฬา การฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬา การจัดการแข่งขัน
กีฬา ผู้นาการออกกาลังกาย ฯลฯ
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2) ด้านนันทนาการ เช่น ผู้นากิจกรรมนันทนาการ การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ฯลฯ
3) ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เช่น การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การให้ความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพ ฯลฯ
4) ด้านจิตอาสาและพัฒนาชุมชน เช่น การบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และการซ่อมแซมสนามกีฬา ฯลฯ
1.2 การให้บริการอาคารสถานที่ เช่น อาคารเรียน สนามกีฬา ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ฯลฯ รวมถึง
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
2. ตัวชีว้ ัดที่ 1
ผู้รับบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่ หมายถึง จานวนบุคคลที่รับบริการทางวิชาการและอาคาร
สถานที่ โดยในปี พ.ศ. 2561 วิทยาเขต และโรงเรียนกีฬา ควรมีจานวนผู้รับบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่
ดังนี้ วิทยาเขต 1 แห่ง มีจานวน 300 คน ต่อวัน x 365 วัน x 17 แห่ง โรงเรียนกีฬา 1 โรง มีจานวน 200 คน
ต่อวัน x 365 วัน x 11 โรง และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 – 2565 ควรมีจานวนผู้รับบริการเพิ่มขึ้น อย่างน้อย
ร้อยละ 1 ต่อปี
3. ตัวชีว้ ัดที่ 2
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่ โดยใช้แบบสอบถามแบบ
มาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
4.51 - 5.00
3.51 - 4.50
2.51 - 3.50
1.51 - 2.50
1.00 - 1.50

ความหมาย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

4. ตัวชีว้ ัดที่ 3
ระดับความสาเร็จ หมายถึง มีการดาเนินงานการบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่สังคมตามเกณฑ์
การพิจารณา ดังนี้
ข้อ 1 มีการสารวจความต้องการและจัดทาแผนการบริการวิชาการ
ข้อ 2 มีโครงการ / กิจกรรมการบริการวิชาการในแผนการบริการวิชาการ
ข้อ 3 มีการประเมินผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและโครงการบริการวิชาการ
ข้อ 4 การนาผลการประเมินตามข้อ 3 มาปรับปรุงแผน และโครงการบริการวิชาการ
เกณฑ์ประเมิน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
ข้อ 1
ข้อ 1 และ ข้อ 2
ข้อ 1 ข้อ 2
และ ข้อ 3

ระดับ 4
มีการดาเนินการ
ทั้ง 4 ข้อ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
มุ่ ง เน้ น การทะนุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม การละเล่ น พื้ น บ้ า นและกี ฬ าไทย เพื่ อ ฟื้ น ฟู อนุ รั ก ษ์ และ
เผยแพร่ ทั้งในระดับ ท้องถิ่น ภูมิภ าค ระดับชาติ และนานาชาติ สร้างจิตส านึก ส่ งเสริมการเรียนรู้และเข้าใจ
ในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ซึ่งแต่ละท้องถิ่นล้ วนมีเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการดารงชีวิตของแต่ล ะท้องถิ่น
ตั้งแต่อ ดีตจนถึงปั จ จุ บั นที่กาลั ง จะเลื อนหายไปให้ คงอยู่คู่สั งคมสื บต่อไป โดยมุ่ง หวังให้ มหาวิทยาลั ยการกีฬา
แห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ สาหรับเยาวชนและประชาชน เพื่อให้เยาวชนและประชาชนที่มีความสนใจได้ศึกษา
เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยที่เป็นของท้องถิ่นของตนเอง และ
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
เป้าประสงค์ : นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ร่วมกิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ
และนานาชาติ ได้เรียนรู้และเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีจิตสานึกที่ดีต่อ
สังคม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
ตัวชี้วัด
1. กิจกรรมทะนุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2. กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์และ
เผยแพร่การละเล่นพืน้ บ้าน
และกีฬาไทย
3. ความสาเร็จของการฟื้นฟู
อนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทย

ค่าเป้าหมาย
หน่วย
หน่วยงาน
นับ
2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
กิจกรรม 140 140 140 140 140 ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
กิจกรรม 85
85
85
85
85 กิจการพิเศษ /
วิทยาเขต /
โรงเรียนกีฬา
ระดับ
5
5
5
5
5

กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบและกลไกการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยใน
ระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
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หมายเหตุ
1. การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มีการดาเนินการฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์ประจาท้องถิ่นและประจาชาติให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป
- ทะนุบารุง หมายถึง ดูแล รักษา
- ฟื้นฟู หมายถึง ทาให้กลับเจริญงอกงามขึ้นมาใหม่
- อนุรักษ์ หมายถึง การดูแล รักษา เพื่อให้คงคุณค่า
- เผยแพร่ หมายถึง ทาให้รู้จักกันแพร่หลาย
- ศิ ล ปวั ฒ นธรรม หมายถึง สิ่ งที่ มนุษ ย์ส ร้ างสรรค์ขึ้น ตามวิถีชี วิต เป็น แบบแผนการประพฤติปฏิ บัติ
และการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สามารถเข้าใจ ซาบซึ้ง ยอมรับ และใช้ปฏิบัติร่วมกัน
ในสังคม
- การละเล่ น พื้ น บ้ า นและกี ฬ าไทย หมายถึ ง การละเล่ น ที่ เ ป็ น ของชาวบ้ า น เกิ ด จากความต้ อ งการ
ความบัน เทิง ความสนุ กสนานร่วมกัน ของท้องถิ่น การละเล่ นพื้นบ้านของไทยเป็นสิ่งที่ช่วยผ่อนคลายอารมณ์
ทั้งยังช่วยสร้างความสามัคคีให้แก่คนในแต่ละภาค เช่น ราวง กลองยาว วิ่งควาย ว่าวไทย เป็นต้น
2. ตัวชีว้ ัดที่ 1
กิจกรรมทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง กิจกรรมที่วิทยาเขตและโรงเรียนกีฬาดาเนินการภายใต้
ขอบเขตของศิลปวัฒนธรรม โดยแบ่งเป็น 2 ระดับคือ
1) ศิลปวัฒนธรรมระดับประเทศ คือ ประเพณีปฏิบัติที่กระทาร่วมกันทุกภาค เช่น ประเพณีลอยกระทง
ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นต้น
2) ศิลปวัฒนธรรมระดับจังหวัด คือ ประเพณีปฏิบัติที่กระทาเฉพาะภายในภูมิภาคหรือบางจังหวัดบาง
อาเภอ เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณียี่เป็ง เป็นต้น
ทั้งนี้วิทยาเขต และโรงเรียนกีฬาควรมีการดาเนินการกิจกรรมทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม แห่งละ
5 กิจกรรม
3. ตัวชีว้ ัดที่ 2
กิจ กรรมฟื้ น ฟู อนุ รั ก ษ์ แ ละเผยแพร่ ก ารละเล่ น พื้ นบ้ า นและกี ฬ าไทย หมายถึ ง กิ จกรรมที่ วิท ยาเขต
ดาเนิ น การฟื้ น ฟู อนุ รั ก ษ์ และเผยแพร่ การละเล่ น พื้ นบ้ า นและกี ฬ าไทยในเขตพื้น ที่ จั งหวั ด ที่ รับ ผิ ด ชอบของ
วิทยาเขตตามประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง กลุ่มจังหวัดที่รับผิดชอบ วิทยาเขต 17 แห่ง ควรมี
กิจกรรม แห่งละ 5 กิจกรรม
4. ตัวชีว้ ัดที่ 3
ระดับความสาเร็จ หมายถึง มีการดาเนินการ กิจกรรมการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน
และกีฬาไทย ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
ข้อ 1 มีการสารวจและจัดทาแผนการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
ข้อ 2 มีโครงการหรือกิจกรรมการฟื้นฟู อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
ข้อ 3 มีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค
ระดับชาติและนานาชาติ
ข้อ 4 มีการประเมินผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน
และกีฬาไทย
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ข้อ 5 การนาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน
และกีฬาไทย
ระดับ 1
ระดับ 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
ข้อ 1
ข้อ 1 และ ข้อ 2

เกณฑ์ประเมิน
ระดับ 3
ระดับ 4
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
ข้อ 1 ข้อ 2
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3
และ ข้อ 3
และข้อ 4

ระดับ 5
มีการดาเนินการ
ทั้ง 5 ข้อ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศกั ยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีทักษะและประสบการณ์ สามารถประสบความสาเร็จ
ในการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ รวมทั้งใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัย ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีน้าใจ
นักกีฬา เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม เพื่อเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาการกีฬาของประเทศ โดยมุ่งพัฒนานั กเรียน
และนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล มีผลงานด้านกีฬาที่โดดเด่นในระดับชาติและนานาชาติ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทางการกีฬาได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้าน
ศาสตร์การกีฬา สร้างความร่วมมือด้านการกีฬา บริหารจัดการกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ การพัฒนาการกีฬา
ของประเทศ

เป้าประสงค์ : นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัด
1. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาระดับนานาชาติ

หน่วย
นับ
ร้อยละ

2561
23

2. สัดส่วนของรางวัลอันดับ 1 รางวัล :
รายการ
ที่นักเรียนได้รับต่อการ
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
1 รายการ

3

3. นักศึกษาที่เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
4. สัดส่วนของรางวัลอันดับ 1

ร้อยละ

8

รางวัล :
รายการ

2

คน

280

หน่วย
งาน

29

ที่นักศึกษาได้รับต่อการ
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
1 รายการ
5. บุคลากรทางการกีฬาทีไ่ ด้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
6. ความร่วมมือด้านการกีฬา

ค่าเป้าหมาย
หน่วยงาน
2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
26
29
32
35 ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
3
3
3
3 กิจการพิเศษ /
สานักกีฬา /
ศูนย์กีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศ /
11
14
17
20 กองส่งเสริม
และพัฒนา
2
2
2
2 โรงเรียนกีฬา /
คณะ
วิทยาศาสตร์
การกีฬาและ
สุขภาพ
280 280 280 280
29

29

29

29
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กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬา
3. ส่งเสริมการนาองค์ความรู้ด้านศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการพัฒนากีฬา
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬา
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการกีฬา
หมายเหตุ
1. ตัวชีว้ ัดที่ 1
นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่กาลังศึกษาในระดับชั้น ม.3 – ม.6 ของโรงเรียนกีฬา สังกัดสถาบัน
การพลศึกษา
การแข่งขัน กีฬาระดับ นานาชาติ หมายถึง รายการแข่งขันกีฬาที่มีนักกีฬาจากต่างประเทศเข้าร่วมการ
แข่งขัน หรือเป็นการแข่งขันที่สหพันธ์นานาชาติจัดหรือรับรอง เช่น กีฬานักเรียนอาเซียน / กีฬานักเรียนชิงชนะเลิศ
แห่งเอเชีย / กีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ / กีฬาเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์ / กีฬาซีเกมส์ / กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ / กีฬาชิงชนะเลิศ
แห่งเอเชีย / กีฬามหาวิทยาลัยเอเชีย / กีฬามหาวิทยาลัยโลก / กีฬาโอลิมปิกเยาวชน / กีฬาโอลิมปิกเกมส์ / กีฬา
ชิง แชมป์ โ ลกของแต่ ล ะชนิ ด กี ฬ า / กี ฬาโรงเรียนกี ฬาแห่ งประเทศไทย (ให้ นั บเฉพาะชนิดกีฬาที่ มีนั กกี ฬาจาก
ต่างประเทศเข้าร่วมแข่งขัน อย่างน้อย 1 ประเทศ) ฯลฯ
สูตรการคานวณ :
จานวนนักเรียนชั้น ม.3 – ม. 6 ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
จานวนนักเรียนชัน้ ม.3 – ม.6 ทั้งหมด

X 100

การนับจานวนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติให้นับเพียงครั้งเดียวต่อคน (ไม่นับซ้้า)
แม้ว่านักเรียนคนนั้นได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาหลายครั้ง หรือหลายรายการก็ตาม
2. ตัวชี้วัดที่ 2
สัดส่วนของรางวัลอันดับ 1 ที่นักเรียนได้รับต่อการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 1 รายการ (จานวนรางวัล
อันดับ 1 ที่นักเรียนได้รับจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ : จานวนรายการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่
เข้าร่วมทั้งหมด)
การนับจานวนรางวัลอันดับ 1 ที่นักเรียนได้รับต่อการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 1 รายการ ให้นับรวม
ทุกประเภท รุ่น และรายการแข่งขันโดยนับซ้าได้ แม้ว่านักเรียนคนนั้นได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
หลายครั้ง หรือหลายรายการก็ตาม
3. ตัวชีว้ ัดที่ 3
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาในศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ของวิทยาเขต 17 แห่ง
สูตรการคานวณ :
จานวนนักศึกษาในศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
จานวนนักศึกษาในศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศทั้งหมด

X 100
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การนับจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ให้นับเพียงครั้งเดียวต่อคน
(ไม่นับซ้้า) แม้ว่านักศึกษาคนนั้นได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาหลายครั้ง หรือหลายรายการก็ตาม
4. ตัวชี้วัดที่ 4
สัดส่วนของรางวัลอันดับ 1 ที่นักศึกษาได้รับต่อการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 1 รายการ (จานวนรางวัล
อันดับ 1 ที่นักศึกษาได้รับจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ : จานวนรายการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่เข้า
ร่วมทั้งหมด)
การนับจานวนรางวัลอันดับ 1 ที่นักศึกษาได้รับต่อการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 1 รายการ ให้นับรวม
ทุกประเภท รุ่น และรายการแข่งขันโดยนับซ้าได้ แม้ว่า นักศึกษาคนนั้นได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
หลายครั้ง หรือหลายรายการก็ตาม
5. ตัวชีว้ ัดที่ 5
บุคลากรทางการกีฬา หมายถึง ครู และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่เข้ารับการพัฒนา
ศักยภาพด้านผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬา
บุคลากรทางการกีฬาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ วิทยาเขต และโรงเรียนกีฬาควรมีบุคลากรทางการกีฬาที่
ได้รับการพัฒนา อย่างน้อยหน่วยงานละ 10 คน การนับให้นับจากการเข้าร่วมสัมมนาและฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติเป็นผู้จัดหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด
6. ตัวชีว้ ัดที่ 6
ความร่วมมือด้านการกีฬา หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทากิจกรรมร่วมกันโดยมีการบันทึกลงนาม
ความร่วมมือด้านการกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต และโรงเรียนกีฬา กับหน่วยงานอื่น
และควรดาเนินการอย่างน้อย แห่งละ 1 หน่วยงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและระบบการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร เพื่ อ พั ฒ นาและยกระดั บ เป็ น
สถาบั น การศึ กษาเฉพาะทางด้า นศาสตร์ การกี ฬาที่มี ศักยภาพ เพื่ อตอบสนองต่อทิ ศทางการพั ฒ นาประเทศ
สู่ความยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณภาพและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์ : ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด
1. การเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีในภาพรวม
2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารจัดการ
4. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
5. ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของ
โรงเรียนกีฬา
6. ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
7. ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ
8. ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน

ค่าเป้าหมาย

หน่วย
นับ

2561

2562

2563

2564

2565

ร้อยละ

90

91

92

93

94

ร้อยละ

30

35

40

45

50

ระบบ

-

1

-

1

-

คะแนน
เฉลี่ย

3.60

3.90

4.20

4.50

4.80

ระดับ

ดี

ดี

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

คะแนน
เฉลี่ย

3.40

3.60

3.80

4.00

4.20

คะแนน
เฉลี่ย

3.80

4.00

4.20

4.40

4.60

คะแนน
เฉลี่ย

3.80

4.00

4.20

4.40

4.60

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหาร /
กองวิจัยและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา /
กองนโยบายและ
แผน / กอง
ส่งเสริมและ
พัฒนาโรงเรียน
กีฬา / กองกลาง
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กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
หมายเหตุ
1. ตัวชี้วัดที่ 1
การเบิกจ่ ายงบประมาณรายจ่ ายประจาปีในภาพรวม หมายถึง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) *หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจาไปรายจ่ายลงทุน
หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจา) จะนายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว มาเป็นฐานในการคานวณ
สูตรการคานวณ :
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่เบิกจ่าย
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ได้รับ

X 100

2. ตัวชี้วัดที่ 2
บุคลากร หมายถึง ผู้บริหาร บุคลากรสายผู้สอน และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ
สูตรการคานวณ :
จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
จานวนบุคลากรของสถาบันการพลศึกษาทั้งหมด

X 100

การนับจานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ให้นับจากบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ตาแหน่งทางวิชาการ และ
วิทยฐานะที่สูงขึ้น รวมถึงการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ฯลฯ ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
เป็นผู้จัดหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด โดยให้นับเพียงครั้งเดียวต่อหนึ่งคน (ไม่นับซ้า)
3. ตัวชีว้ ัดที่ 3
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการ หมายถึง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการบริหาร
จัดการในด้านต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพัฒนาขึ้นใหม่
4. ตัวชีว้ ัดที่ 4
ผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและบุคคลภายนอก ที่ใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
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คะแนนเฉลี่ย
4.51 - 5.00
3.51 - 4.50
2.51 - 3.50
1.51 - 2.50
1.00 - 1.50

ความหมาย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

5. ตัวชีว้ ัดที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนกีฬา ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ของสานักทดสอบทางการศึกษาและ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีมาตรฐาน 4 ระดับ ดังนี้
ระดับ 4 ดีเยี่ยม
ระดับ 3 ดี
ระดับ 2 พอใช้
ระดับ 1 ปรับปรุง
6. ตัวชีว้ ัดที่ 6
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีระดับคุณภาพตามคะแนนที่ได้
ดังนี้
คะแนน
4.01 – 5.00
3.01 – 4.00
2.01 – 3.00
0.01 – 2.00

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย

7. ตัวชีว้ ัดที่ 7 และตัวชี้วัดที่ 8
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ / ระดับสถาบัน ตามคะแนนประเมิน
ดังนี้
คะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

ผลการประเมิน
การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ส่วนที่ 4
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
พ.ศ. 2561 – 2565 สู่การปฏิบัติ
 ระบบและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565
1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565
2. ผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สร้างความเข้าใจหลักการสาระสาคัญ
ของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565
3. หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยจัดทายุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีของหน่วยงาน

4. นาเสนอยุทธศาสตร์หน่วยงานและ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีต่อสภามหาวิทยาลัย/
คณะกรรมการวิทยาเขต/ คณะกรรมการประจา
คณะ/คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพิจารณา
และเสนอแนะ

เห็นชอบ
5. ดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
6. ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
7. นาเสนอรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีต่อสภามหาวิทยาลัย/
คณะกรรมการวิทยาเขต/คณะกรรมการประจาคณะ/คณะกรรมการสถานศึกษา
8. นาข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการวิทยาเขต/คณะกรรมการประจาคณะ/
คณะกรรมการสถานศึกษา ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณถัดไป

ไม่เห็นชอบ
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 การแปลงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 สู่การปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยต้องสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ยุทธศาสตร์ให้หน่วยงานในสังกัดทราบ เพื่อผนึกกาลังใน
การร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ซึ่งการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัตินั้น หมายถึง การที่บุคลากรใน
หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย นาแนวทางของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565
ไปจัดทาเป็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยผู้บริหารจะถ่ายทอดนโยบาย
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ และให้แก่ผู้บริหารระดับสูงและเชื่อมโยงไปสู่บุคลากรทุกภาคส่วน เพื่อให้การ
ด าเนิ น งานของทุ ก ๆ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด สถาบั น การพลศึ ก ษาสอดคล้ อ งและเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
โดยประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565
2. ผู้บริหารถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไปสู่ระดับหน่วยงานปฏิบัติต่าง ๆ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย
วิทยาเขต และโรงเรียนกีฬา ไปจนถึงระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้จริงและมีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างกัน
โดยการเผยแพร่ยุทธศาสตร์หรือประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจสาระสาคัญของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565
3. หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจัดทายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
หน่วยงานโดยพิจารณาบทบาทภารกิจที่หน่วยงานตนเองรับผิดชอบและเชื่อมโยงแนวทางการดาเนินงานจาก
ยุทธศาสตร์ทั้งนี้บุคลากรทุกภาคส่วนจาเป็นต้องเข้าใจในสาระสาคัญและส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนโดยยึดถือเป็น
แนวปฏิบัติร่วมกัน
4. นาเสนอยุทธศาสตร์หน่วยงานและแผนปฏิบัติราชการประจาปีต่อสภามหาวิทยาลัย /คณะกรรมการ
วิทยาเขต / คณะกรรมการประจาคณะ / คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณา
5. ทุกหน่วยงานดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน
6. ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
7. นาเสนอรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน (รอบ 6 เดือน
และรอบ 12 เดือน) ต่อสภามหาวิทยาลัย /คณะกรรมการวิทยาเขต / คณะกรรมการประจาคณะ /
คณะกรรมการสถานศึกษา
8. นาข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย /คณะกรรมการวิทยาเขต / คณะกรรมการประจาคณะ /
คณะกรรมการสถานศึกษา ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณถัดไป
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 ปัจจัยสาคัญที่สง่ ผลต่อความสาเร็จของการดาเนินงานตามแนวทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565
ความสาเร็จของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 สู่การปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่
กับปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้วย
1) สาระของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ที่มีความชัดเจน ครบถ้ว น และครอบคลุ มทุกกลุ่ มเป้ าหมายทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
อุดมศึกษา
2) การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางยุทธศาสตร์ ให้ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ า ยรับรู้และเข้าใจตรงกั น
โดยผู้บริหารจะต้องทาให้บุคลากรทุกหน่วยงาน ตระหนักถึงความสาคัญของบทบาทหน้าที่ซึ่งมีความเชื่อมโยง
สอดคล้อง และบูรณาการการดาเนินงานตามแนวทางของยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดไว้ร่วมกัน
3) การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาบุคลากร การมีส่วนร่ วมในการทางานเป็นทีมจะทาให้การ
ดาเนิน การขับ เคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ มหาวิทยาลั ยการกีฬาแห่ งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 สู่ การปฏิบัติ ประสบ
ผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
4) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเป็น กระบวนการที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นในการที่จะผลักดันให้มี
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ ทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบงาน การปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ ค่านิยมองค์กรที่ดี
อันเป็นภารกิจที่ล้วนมุ่งเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของบุคคล ซึ่งจาเป็นต้องใช้ระยะเวลาและ
ความต่อเนื่องในการดาเนินงานเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของระบบและตัวบุคคล
5) การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 –
2565 โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจะเป็นส่วนสาคัญที่จะวางนโยบายกากับ ติดตามการ
ดาเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย มีก ารรายงานผลการด าเนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้สภามหาวิทยาลัย ได้ทราบและ
ให้ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะต้องนาข้อเสนอแนะของมหาวิทยาลัย
มาปรับปรุงและพัฒนายุทธศาสตร์ ต่อไป
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๘๑

ภาคผนวก ก ความสอดคล้องระหว่างนโยบายและแผนพัฒนาประเทศกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 - 2565
ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579)
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
2. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ฉบับที่สิบสอง
(พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2
( พ.ศ. 2551 - 2565)
 บทบาทของมหาวิทยาลัย
ในการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
 การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัย
และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริม
ให้เกิดความรู้และความ
ตระหนักด้านการออกกาลัง
กายและการกีฬาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
องค์ความรู้และนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการกีฬา

นโยบายที่ 4 การศึกษาและ
เรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
อุตสาหกรรมกีฬาและการเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยองค์
ความรู้และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการ
วิจัยและนวัตกรรม

 บทบาทของมหาวิทยาลัย
ในการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
 บทบาทของมหาวิทยาลัย
ในการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริม
ให้มวลชนมีการออกกาลังกาย
และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริม
ให้มวลชนมีการออกกาลังกาย
และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การกีฬา

นโยบายที่ 5 การยกระดับ
คุณภาพบริการด้านสาธารณสุข
และสุขภาพของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการออกกาลังกายกีฬา
พื้นฐานและกีฬามวลชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ
แก่สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และต่อ
ยอดเพื่อความสาเร็จในระดับ
อาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริม
การบริหารจัดการด้านการ
กีฬาให้มีประสิทธิภาพ

นโยบายที่ 5 การยกระดับ
คุณภาพบริการด้านสาธารณสุข
และสุขภาพของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและ
สนับสนุนกีฬาเป็นเลิศและอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนานักเรียน
และนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬา
สูงสุดของแต่ละบุคคล

นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบูรณาการ
การบริหาร การจัดการการ
ท่องเที่ยวและกีฬาทุกระดับให้มี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

 รอยต่อกับการศึกษา
ระดับอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การ
ป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย

 ธรรมาภิบาลและการ
บริหารจัดการอุดมศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

นโยบายรัฐบาล
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
(พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ฉบับที่ ๖
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการออกกาลังกายกีฬา
พื้นฐานและกีฬามวลชน

นโยบายที่ 4 การศึกษาและ
เรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 - 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทะนุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน
และกีฬาไทย
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ภาคผนวก ข การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 1 ผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬามีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มคี ุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(TQF: Thai Qualifications Framework) และมาตรฐานวิชาชีพ
2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา

ตอบสนองตาแหน่งยุทธศาสตร์

WO ประกอบด้วย
- W1,W2,W3,W4, W5,W6
- O3,O4,O5, O9,O13,O14
WO ประกอบด้วย
- W1,W2,W3,W4
- O1,O2
WO ประกอบด้วย
- W2,W3,W4,W5,W6
- O1,O2,O9
SO ประกอบด้วย
- S1,S2,S5,S6,S9,S12
- O1,O2,O4, O9
WO ประกอบด้วย
- W2,W3,W4,W5,W6
- O1,O3,O5,O9,O13,O14
WO ประกอบด้วย
- W2,W3,W4,W6
- O1,O5,O7,O8,O10,O14
WO ประกอบด้วย
- W1,W2
- O1,O2,O3,O7,O12
WO ประกอบด้วย
- W2,W3,W4,W5,W6
- O7,O8,O9,O12,O13
WO ประกอบด้วย
- W10,W11,W12,W13,W16
- O1,O4,O9,O11,O13
WO ประกอบด้วย
- W2,W3,W4,W5,W6,
- O3,O4,O5,O9,O13,O14
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กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์ : ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
1. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม
3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม
4. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม
เป้าประสงค์ : บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
1. พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัย
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ตอบสนองตาแหน่งยุทธศาสตร์

WO ประกอบด้วย
- W5,W6,W7,W8,W11
- O6,O11 ,O12
WT ประกอบด้วย
- W7,W8,W9,W14
- T6
WO ประกอบด้วย
- W7,W8,W9,W 11
- O6,O11 ,O12
WO ประกอบด้วย
- W7,W8,W9,W11
- O6,O9, O11 ,O12
WO ประกอบด้วย
- W7,W8,W9,w11
- O6,O9,O11, O12
SO ประกอบด้วย
- S1,S3,S6,S9,S11
- O4,O12
ST ประกอบด้วย
- S1,S3,S9,S11
- T5

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
เป้าประสงค์ : นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ร่วมกิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติได้เรียนรู้และเข้าใจ
ในความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีจิตสานึกที่ดีต่อสังคม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
1. พัฒนาระบบและกลไกการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย SO ประกอบด้วย
- S4,S6,S9
- O9,O12,O13
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
SO ประกอบด้วย
พื้นบ้านและกีฬาไทยในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ
- S4,S6,S9
- O9,O10,O12,O13
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพืน้ บ้าน
SO ประกอบด้วย
และกีฬาไทย
- S4,S6,S9
- O9,O12,O13
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กลยุทธ์
ตอบสนองตาแหน่งยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
เป้าประสงค์ : นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล SO ประกอบด้วย
- S1,S2,S3,S5,S10,S13
- O2,O3,O4,O10,O11
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬา
WO ประกอบด้วย
- W7,W8,W10,W11,W12
- O1,O2,O9,O10,O12
3. ส่งเสริมการนาองค์ความรู้ดา้ นศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการพัฒนากีฬา
WO ประกอบด้วย
- W2,W5,W6
- O9,O11 ,O12
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬา
SO ประกอบด้วย
- S1,S2,S5,S10,S13
- O1,O2,O9,O10,O12
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการกีฬา
SO ประกอบด้วย
- S1,S2,S5,S9,S10,S13,S14
- O1,O2,O9,O10,O12
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ : ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
SO ประกอบด้วย
- S6, S7, S11,S12
- O1, O2,O4,O9,O11
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ
WO ประกอบด้วย
- W10,W11,W12,W13,W15,
W16
- O1,O6,O9,O11
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
WO ประกอบด้วย
- W7,W8,W14,W17
- O1,O2
4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
WO ประกอบด้วย
- W1,W2,W3,W4,W5
- O1,O4,O5,O7,O8,O9
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ภาคผนวก ค คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ) พ.ศ. ๒๕61 – 2565

คาสั่งสถาบันการพลศึกษา
ที่ 1746 / ๒๕๕9
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. ๒๕61 - 2565
------------------------------------------ตามที่ สถาบั น การพลศึ ก ษาได้ ขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ส ถาบั น การพลศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ สู่การปฏิบัติมาจนกระทั่งถึงระยะสิ้นสุด และประกอบกับสภาปฏิรูปแห่งชาติได้แต่งตั้ง
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬาเพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากีฬาของประเทศ คณะกรรมาธิการปฏิรูปการ
กีฬา ได้มีการจัดทาแผนปฏิรูปการกีฬาขึ้น ซึ่งในแผนปฏิรูปการกีฬากาหนดให้มีการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ทางการกีฬา โดยการปรั บเปลี่ ยนสถานะของสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่ งชาติ เพื่อให้
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นแหล่งผลิตบุคลากรการกีฬาเป็นการเฉพาะทางและมีความเชี่ยวชาญและผลิตผล
งานวิจัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนากีฬาเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางการกีฬาและส่งเสริมกีฬาอาชีพในระดับสากล
นั้น
เพื่อให้สถาบันการพลศึกษามีเป้าหมายและกรอบทิศทางการดาเนินงานที่ชัดเจน และรองรับการพัฒนา
สถาบันการพลศึกษาและมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในระยะต่อไป
สถาบันการพลศึกษา จึงกาหนดจัดทายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ)
พ.ศ. 2561 - 2565 สาหรับใช้เป็นแผนแม่บทของสถาบันการพลศึกษาและมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ)
พ.ศ. 2561 - 2565 ดังนี้
1. อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา
ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดี ฝ่ายแผนและพัฒนา
รองประธานกรรมการ
3. รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
4. รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
5. รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร
กรรมการ
6. รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
กรรมการ
7. รองอธิการบดี ฝ่ายโรงเรียนกีฬา
กรรมการ
8. รองอธิการบดี ประจาวิทยาเขตกระบี่
กรรมการ
9. รองอธิการบดี ประจาวิทยาเขตกรุงเทพ
กรรมการ
10. รองอธิการบดี ประจาวิทยาเขตชัยภูมิ
กรรมการ
11. รองอธิการบดี ประจาวิทยาเขตชุมพร
กรรมการ
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12. รองอธิการบดี ประจาวิทยาเขตเชียงใหม่
13. รองอธิการบดี ประจาวิทยาเขตชลบุรี
14. รองอธิการบดี ประจาวิทยาเขตตรัง
15. รองอธิการบดี ประจาวิทยาเขตเพชรบูรณ์
16. รองอธิการบดี ประจาวิทยาเขตมหาสารคาม
17. รองอธิการบดี ประจาวิทยาเขตยะลา
18. รองอธิการบดี ประจาวิทยาเขตลาปาง
19. รองอธิการบดี ประจาวิทยาเขตศรีสะเกษ
20. รองอธิการบดี ประจาวิทยาเขตสมุทรสาคร
21. รองอธิการบดี ประจาวิทยาเขตสุโขทัย
22. รองอธิการบดี ประจาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
23. รองอธิการบดี ประจาวิทยาเขตอ่างทอง
24. รองอธิการบดี ประจาวิทยาเขตอุดรธานี
25. ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
26. ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
27. ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
28. ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
29. ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
30. ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา
31. ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลาปาง
32. ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
๓3. ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
๓4. ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
๓5. ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
36. ผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
37. ผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก
38. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
39. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
40. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
41. ผู้ชว่ ยอธิการบดี
42. ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
43. ผู้อานวยการกองส่งเสริมวิชาการ
44. ผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
45. ผู้อานวยการกองส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนกีฬา
46. ผู้อานวยการกองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
47. ผู้อานวยการกองกลาง
48. ผู้อานวยการสานักกีฬา
49. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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50. หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
51. ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
52. นางสาวฐิติมาภรณ์ ปัญญา
53. นางสาวสุกาญจนา ศรีเขียวพงษ์

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อานาจหน้าที่
1. อานวยการ ให้คาปรึกษา กาหนดนโยบายและกรอบแนวทางการดาเนินงานเพื่อให้การจัดทา
ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามวัตถุประสงค์
2. กากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาในการจัดทายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ) พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทางานในการจัดทายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ) พ.ศ.2561-2565
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

(นายปริวัฒน์ วรรณกลาง)
อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา

87

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2561 – 2565

คาสั่งสถาบันการพลศึกษา
ที่ 1390 / 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ)
พ.ศ. ๒๕61-2565
-------------------------------------------

ตามที่ สถาบันการพลศึกษาได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 - 2565 (คาสั่งสถาบันการพลศึกษา ที่ 1746/2559 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน
2559) เพื่อจัดทายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 - 2565 สาหรับ
ใช้เป็นแผนแม่บทของสถาบันการพลศึกษาและมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ในการนี้ สถาบันการพลศึกษาได้
จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 - 2565 ระหว่างวันที่
28 - 30 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวั ดชลบุรี เพื่อจัดทายุทธศาสตร์ส ถาบันการพลศึกษา
(มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 – 2565 บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัดสถาบันการ
พลศึกษาทุกระดับ ทั้งนี้ ในที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้มีคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ฯ ดาเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลการใช้ภาษา กาหนดค่าเป้าหมายให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายและปรับปรุงให้สมบูรณ์มากขึ้น รวมทั้งกาหนด
หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ส ถาบั น การพลศึ ก ษา (มหาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าแห่ ง ชาติ )
พ.ศ. 2561 - 2565 สู่การปฏิบัติ ติดตาม และประเมินผล
อาศัยอานาจตามความใน ข้อ 3 ของคาสั่งสถาบันการพลศึกษา ที่ 1746 / 2559 ลงวันที่ 17
พฤศจิกายน 2559 จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ) พ.ศ. ๒๕61 - 2565 ดังนี้
1. นายสมชาย ประเสริฐศรี
ประธานอนุกรรมการ
2. ผศ.ดร.ณัฐพัชร์ พูลสวัสดิ์
รองประธานอนุกรรมการ
3. ผศ.สัญญา จันทรอด
อนุกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ หงษ์วิไล
อนุกรรมการ
5. ผศ.จินตนา เทียมทิพร
อนุกรรมการ
6. ผศ.ดร.นพรัตน์ พบลาภ
อนุกรรมการ
7. ดร.นิกร สีแล
อนุกรรมการ
8. ดร.นรินทร์ สุทธิศักดิ์
อนุกรรมการ
9. นางสาวฐปนพรรษ ฤกษ์เปลี่ยน
อนุกรรมการ
10. นางสาวกมลวรรณ คชายุทธ
อนุกรรมการ
11. นางสาวเปรมหทัย อมาตยกุล
อนุกรรมการ
12. ผศ.ดร.ปทัญทิญา สิงห์คราม
อนุกรรมการ
13. นายไพฑูรย์ ประเสริฐทรัพย์
อนุกรรมการ
14. นางสาวบุษญา แสงแก้ว
อนุกรรมการ
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15. ผศ.มงกุฎ มูสิกธรรม
16. นายศิวะ พลนิล
17. ผศ.สมาน สาระกุล
18. นายกอบกิจ ธรรมานุชิต
19. นายศุภกิจ จันทร์ตรี
20. ดร.ธนกร มีหินกอง
21. ดร.อุไรวรรณ หว่องสกุล
22. นางสาวนันทวรรณ อารีราช
23. ผศ.ดร.ชนิตา ไกรเพชร
24. นางสาวฐิติมาภรณ์ ปัญญา

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อานาจหน้าที่
1. วางแผนการดาเนินงานเพื่อให้การจัดทายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ) พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
2. จัดทายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ให้เป็น
ที่ยอมรับของทุกฝ่าย และสอดคล้องรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
3. รายงานผลการดาเนินงาน และแก้ไขปัญหาเพื่อให้การจัดทายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา
(มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560

(นายปริวัฒน์ วรรณกลาง)
อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา
ประธานกรรมการจัดทายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา
(มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 - 2565
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ภาคผนวก ง นิยามศัพท์
การกีฬา หมายถึง การกระทาหรือการดาเนินการใดที่เกี่ยวกับกีฬา
กีฬาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การออกกาลังกายหรือการเล่นกีฬาที่ใช้ทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้ เจตคติ และทักษะกีฬา ทาให้สามารถเล่นกีฬาได้ และดูกีฬาเป็น โดยมุ่งพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ก่อให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และน้าใจนักกีฬา
กีฬาเพื่อมวลชน หมายถึง การออกกาลังกายหรือการเล่นกีฬา รวมทั้งการออกกาลังกายในการประกอบ
อาชีพหรือการออกกาลังกายในชีวิตประจาวันที่ประชาชนทุกกลุ่มรวมทั้งบุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้
ออกกาลังกายและเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของตน เพื่อให้มีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิต
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ หมายถึง กีฬาที่มุ่งทาการแข่งขันตั้งแต่ระดับนักเรียน ระดับเยาวชน ระดับนิสิต
นักศึกษา ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ทั้งที่มุ่งประสงค์ต่อชัยชนะหรือผลตอบแทน
กีฬาอาชีพ หมายถึง กีฬาที่นักกีฬาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สามารถใช้ประกอบกิจกรรมเพื่อหา
รายได้ในการดารงชีวิตหรือเป็นอาชีพหลัก
การออกกาลังกาย หมายถึง การรกระทาใดๆ ที่มีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อสุขภาพเพื่อ
ความสนุกสนาน และเพื่อสังคม โดยใช้กิจกรรมง่าย ๆ หรือมีกฎกติกาการแข่งขันง่ายๆ เช่น วิ่ง กระโดดเชือก
การบริหารร่างกาย การยกน้าหนัก แอโรบิคด๊านซ์ ว่ายน้า ขี่จักรยาน เกมส์ และการละเล่นพื้นฐานเมือง เป็นต้น
รวมทั้งการออกกาลังกายในการประกอบอาชีพ และการออกกาลังกายในชีวิตประจาวัน
กิจกรรมทางกาย หมายถึง กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายทุกชนิดที่เกิดจากการหดตัวของกล้ามเนื้อ
ใหญ่ๆ ทาให้เกิดการใช้พลังงานของร่างกาย ซึ่งตรงกันข้ามกับการนั่งหรือนอน เช่น การเดินไปทางาน การเดินขึ้นลงบันได การทาสวน การทางานบ้าน เป็นต้น
นัน ทนาการ หมายถึง กิจ กรรมที่บุ คคลกระทาตามสมั ครใจในยามว่ าง เพื่ อให้ เ กิด ความสนุ กสนาน
เพลิดเพลินและผ่อนคลายความตึงเครียดทางร่างกายและจิตใจ
วิทยาศาสตร์การกีฬา หมายถึง ระบบวิชาความรู้ที่ใช้ในกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
มาตรฐาน และความสามารถนักกีฬา และหมายรวมถึง สรีรวิทยาการกีฬา ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา จิตวิทยาการ
กีฬา โภชนาการการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา และเทคโนโลยีการกีฬา
อุตสาหกรรมการกีฬา หมายความว่า กลุ่มของตลาดที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ และบริการด้านการกีฬา
การออกกาลังกาย และนันทนาการ ซึ่งสามารถจะจัดให้อยู่ในรูปแบบของกิจกรรม สินค้า บริการ บุคลากร สถานที่
ตลอดทั้งแนวคิดที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจอุปกรณ์กีฬา ธุรกิจเพื่อการบริการ ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร อาหารเสริม
และเครื่องดื่ม ธุรกิจกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ รวมถึงสถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ
ศาสตร์การกีฬา หมายถึง องค์ความรู้ที่ครอบคลุมด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย วิทยาศาสตร์สุขภาพ บริหารจัดการกีฬา อุตสาหกรรมการกีฬา
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
บุคลากรทางการกีฬา หมายถึง ครู และอาจารย์ของสถาบันการพลศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬา
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2. ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติ

3. ประชุมทบทวนผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
และกาหนดวิสัยทัศน์, พันธกิจ, ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
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6. นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชาพิจารณ์มาปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ฯ
ไม่เห็นชอบ
7. นาเสนอร่างยุทธศาสตร์ฯ ต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา

เห็นชอบ
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