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ค ำน ำ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างความสามารถ        

ในการแข่งขันในระดับสากล ทั้งด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนาด้านการกีฬาของประเทศ  โดยในระยะ         
ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. 2561 – 2565       
ซึ่งใช้เป็นกรอบแนวทางด าเนินงานในระยะ 5 ปี เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสถานะของสถาบันการพลศึกษาสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาประเทศระดับต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง 
พ.ศ. 2560 – 2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และนโยบายรัฐบาล เป็นต้น โดยเกิดขึ้นบน
พ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย ผ่านกระบวนการต่าง ๆ กระทั่งได้รับความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันการพลศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561  

เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา         
เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เป็นต้ นไป 
มหาวิทยาลัยจึงด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับภารกิจตามกฎหมาย ยุทธศาสตร์
และแผนพัฒนาประเทศระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริบทใหม่ของมหาวิทยาลัย โดยจัดท าเป็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ยุทธศาสตร์ฉบับนี้ จะใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับบุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ รวมทั้งวิทยาเขต และโรงเรียนกีฬา ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มี เอกภาพ ประสิทธิภาพและคุณภาพ
ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คณะผู้บริหารและ บุคลากรจะได้ศึกษา
และร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาอันดับ
หนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน ดังที่มุ่งหวังต่อไป  
 
 

 
   
                                                          (นายปริวัฒน์  วรรณกลาง) 
                                                                  อธกิารบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

1. บทน ำ 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ถือเป็นหัวใจส าคัญในการด าเนินงานเพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ เป็นการวางทิศทางการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย แล้วถ่ายทอดสู่บุคลากรในหน่วยงานเพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาการด าเนินงาน
ให้ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 หมวด 3 มาตรา 16 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี เพ่ือแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี กอรปกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดัน
ร่วมกันไปสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติให้ความส าคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างความสามารถในการ
แข่งขันในระดับสากล ทั้งด้านพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการพัฒนาด้านการกีฬาของประเทศ                 
ซึ่งในระยะที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ) พ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่งใช้เป็นกรอบแนวทางด าเนินงานในระยะ 5 ปี เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสถานะ
ของสถาบันการพลศึกษาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และแผนพัฒนาประเทศระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
และนโยบายรัฐบาล เป็นต้น โดยเกิดขึ้นบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสั งกัดมหาวิทยาลัย                
ผ่านกระบวนการต่าง ๆ กระทั่งได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันการพลศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2561      
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 และได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นมา 
มหาวิทยาลัยมีการทบทวนยุทธศาสตร์เมื่อสิ้นสุดของทุกปีงบประมาณเพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์สอดคล้องต่อการ
เปลี่ยนแปลงและแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต  

เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา         
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป เมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยด าเนินงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและด าเนินการทบทวนเพ่ือปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับภารกิจตามกฎหมาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศระดับต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริบทใหม่ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยจัดท าเป็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งยังคงมีประเด็นยุทธศาสตร์    
6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย   

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ   

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระดับขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษาเพ่ือจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีทักษะความรู้ ความสามารถทั้งในด้าน
วิชาการและวิชาชีพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม เป็นก าลังส าคัญในการ พัฒนาด้านศาสตร์การกีฬา 
ประกอบด้วย  
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ระดับขั้นพื้นฐำนในโรงเรียนกีฬำ 

มุ่งจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับผู้ เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านการกีฬาให้มีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาชาติ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และเอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน  โดยจัด
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับโรงเรียนกีฬาและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพควบคู่ไปกับการพัฒนา
ความสามารถด้านการกีฬาให้มีศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล ปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรม มีน้ าใจนักกีฬา         
เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ระดับอุดมศึกษำในวิทยำเขต  
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ในการเป็นผู้สอน การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา การเป็นผู้ตัดสินกีฬา          

มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง โดยการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น
คุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมและตลาดแรงงาน พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ผู้สอน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม 

มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย นวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง     
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมปริมาณงานวิจัยและนวัตกรรม ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัด
การศึกษา การกีฬา สร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และมุ่งหวังที่จะผลักดันให้เกิดความ
เป็นเลิศในการวิจัยด้านศาสตร์การกีฬา โดยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม     
สร้างระบบและกลไกที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่ม        
มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การเล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ น าไปสู่การ     
มีสุขภาวะที่ดี ตลอดจนการให้บริการทางด้านอาคารสถานที่ สนามกีฬา ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยพัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม และส่งเสริมและ
สนับสนุนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย  

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม กำรละเล่นพื้นบ้ำนและกีฬำไทย 

มุ่งเน้นการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย เพ่ือฟ้ืนฟู อนุรักษ์ และ        
เผยแพร่ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ สร้างจิตส านึก ส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าใจ                  
ในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ซึ่งแต่ละท้องถิ่นล้วนมีเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการด ารงชีวิตของแต่ละท้องถิ่น  
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ก าลังจะเลือนหายไปให้คงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป โดยมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ ส าหรับเยาวชนและประชาชน เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนที่มีความสนใจได้ศึกษา             
เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทยที่เป็นของท้องถิ่นของตนเอง และ    
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำนักเรียนและนักศึกษำให้มีศักยภำพด้ำนกีฬำสูงสุดของแต่ละบุคคล 

มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีทักษะและประสบการณ์ สามารถประสบความส าเร็จ
ในการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ รวมทั้งใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยให้มีคุณธรรม จริย ธรรม มีน้ าใจ
นักกีฬา เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาการกีฬาของประเทศ โดยมุ่งพัฒนานักเรียน
และนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล มีผลงานด้านกีฬาที่โดดเด่นในระดับชาติและนานาชาติ 



 

                                                                                      Thailand Nati0nal Sports University 

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

 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทางการกีฬาได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม  
ด้านศาสตร์การกีฬา สร้างความร่วมมือด้านการกีฬา บริหารจัดการกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาการ
กีฬาของประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 

มุ่ง เน้นการพัฒนาคุณภาพและระบบการบริหารจัดการองค์กร  เ พ่ือพัฒนาและยกระดับเป็น
สถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านศาสตร์การกีฬาที่มีศักยภาพ เพ่ือตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ          
สู่ความยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพ่ือมุ่งสู่องค์กรคุณภาพและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้     
ในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
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 หลักกำรและเหตุผล 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์  ถือเป็นหัวใจส าคัญในการด าเนินงานเพ่ือมุ่ งสู่ วิสัยทัศน์ จึงถือเป็น                
การวางทิศทางการด าเนินงานแล้วถ่ายทอดสู่บุคลากรให้ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ       
การกีฬาให้ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 16 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี     
เพ่ือแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและก าหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณสนองต่อนโยบายและ       
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า
แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ        
ทั้งนี้  พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ      
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ใช้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้
ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดท าแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตาม    
ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนแม่บท
เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งสิ้น 23 แผนแม่บท ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของ
รัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ก าหนด โดยที่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้อง
สอดคล้องกับแผนแม่บทซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง    
มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลา
ดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

ระยะที่ผ่านมามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่งเกิดขึ้นบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ผ่านกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  การประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการจัดท ายุทธศาสตร์ฯ การประชุมประชาพิจารณ์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นและเสนอแนะต่อร่างยุทธศาสตร์ฯ และน าร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวเสนอต่อสภาสถาบันการพลศึกษา
เพ่ือพิจารณา จนกระทั่งได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันการพลศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 
2 พฤษภาคม 2561 และมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ติดตาม และประเมินผลมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  

ต่อมารัฐบาลได้เล็งเห็นว่าประเทศไทยยังไม่มีมหาวิทยาลัยการกีฬาโดยเฉพาะจึงมีนโยบายในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางการกีฬา พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬาเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม
การกีฬาในการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตามค าสั่ง ที่ 908/2557 ลงวันที่      
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และสถาบันการพลศึกษาได้แต่งตั้งคณะท างานเตรียมเปลี่ยนสถานะสถาบัน         
การพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตามค าสั่งที่ 10/2558 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558  

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ    
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬา
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แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ส่งผลให้สถาบันการพลศึกษาได้รับการยกฐานะเป็น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพ่ือจัดการศึกษาและการวิจัยด้านการกีฬา การพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนา
กีฬาภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ เพ่ือประโยชน์ในการสร้างและพัฒนา
บุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ  

ดังนั้น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จึงด าเนินการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2561 – 2565 โดยจัดท าเป็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565          
(ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยสอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และสถานการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต รวมทั้งสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และแผนพัฒนาประเทศระดับต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์
ฉบับนี้จะใช้เป็นแนวทางด าเนินงานส าหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและเป็นเครื่องมือในการ
แปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยพัฒนาสู่การเป็นสถาบันการศึกษา
ด้านศาสตร์การกีฬาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และก้าวไปเป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การ
กีฬาในภูมิภาคอาเซียนตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งหวังร่วมกัน 
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 กฎหมำย แผนพัฒนำประเทศ และนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ  

การทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2561 – 2565 และจัดท ายุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้นการศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย แผนพัฒนาประเทศ และนโยบายที่เกี่ยวข้องระดับต่าง ๆ 
รวมทั้งสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลกระทบรอบด้าน 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. รา่ง แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับปรับปรุง 

8. นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)  
9. ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
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1. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560  
จากการปฏิรูปการกีฬาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ท าให้มีการบรรจุถ้อยค าว่า “กีฬา” ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองและประวัตศาสตร์การกีฬาของไทย
และเป็นหลักการส าคัญในการด าเนินการด้านกีฬาของประเทศต่อไปในอนาคต โดยปรากฏในมาตรา 71 วรรคแรก 
กล่าวคือ 

“รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญของสังคม  จัดให้
ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนำกำรสร้ำงเสริมสุขภำพเพื่อให้ประชำชนมีสุขภำพที่
แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนำกำรกีฬำให้ไปสู่ควำมเป็นเลิศและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชำชน” 

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

แห่งชาติ มีหน้าที่และอ านาจ ในการจัดท านโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการด าเนินการด้านการกีฬาของประเทศ รวมทั้ง เสนอมาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตาม
นโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา 
รวมทั้งให้มีการจัดท ามาตรฐานโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬา กอปรกับ ในมาตรา ๑๘ ได้ก าหนดให้ มีการจัดท า
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หรือภายใน
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒  

ส าหรับบทบัญญัติที่เก่ียวข้องมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้แก่ 
มาตรา 14 แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามมาตรา 13 ต้องก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารและ

พัฒนาการกีฬา วิธีปฏิบัติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระยะเวลาในการด าเนินการให้ชัดเจน และอย่างน้อยต้องมี
แนวทางการด าเนินการในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

(1) การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬาขั้นพ้ืนฐาน กีฬาเพ่ือมวลชน กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ กีฬาเพ่ือ
การอาชีพ กีฬาเพ่ือคนพิการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา 

(2) การส่งเสริมและพัฒนากีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

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

(4) การส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา รวมทั้งก าหนดให้มีสิทธิ
ประโยชน์ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการและผู้สนับสนุนทางด้านการกีฬา 

(5) การพัฒนาการจัดการศึกษาด้านการกีฬาและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาให้มีความสามารถ ศักยภาพ 
และคุณธรรม 

(6) การจัดสรรและแสวงหาทรัพยากรเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬาในทุกภาคส่วนให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(7) การใช้จ่ายงบประมาณด้านการกีฬาอย่างเป็นระบบและมีการบูรณาการในทุกระดับ 

(8) การด าเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการด าเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ 

(9) การประสานงานเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
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(10) การประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 

มาตรา 15 เมื่อได้มีการประกาศแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่
ด าเนินการตามภารกิจที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาการกีฬาและ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 

3. ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
 รัฐบาลได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาประเทศระยะ 20 ปี คือ “ประเทศไทยมีควำมม่ันคง    
ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้ประเทศมี
ขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูง อยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคม         
มีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง   
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 เป้ำหมำย  

2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
 ตัวช้ีวัด 

  3.3 การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 เป้ำหมำย  

1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
 ตัวช้ีวัด 

  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนส าคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีจ านวน 23 ฉบับ          
โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีดังนี้ 

ประเด็นที่ 14 ศักยภำพกำรกีฬำ  
ยุทธศาสตร์ชาติให้ความส าคัญกับการให้กีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬา

เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างการเสริมสร้างการพัฒนาทั้งในการเสริมสร้างสุขภาวะ การพัฒนาจิตใจ การ
สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงสร้างชื่อเสียงและ
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เกียรติภูมิของประเทศชาติ ดังจะเห็นได้ว่าการกีฬาและนันทนาการเป็นกลไกส าคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่ประเทศ 

เป้ำหมำยแผนแม่บท  
คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ าใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎ กติกามากข้ึน ด้วยกีฬา 

  ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยแผนแม่บท 
อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 68 ปี ภายในปี 2565 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นที่ 14 ศักยภำพกำรกีฬำ  
ประกอบด้วย 3 แผนแม่บทย่อย ได้แก่   

1. การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ  

2. การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ  
3. การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ  

แผนแม่บทย่อยท่ี 1 กำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย และกีฬำขั้นพื้นฐำนให้กลำยเป็นวิถีชีวิต 
และกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก ำลังกำย กีฬำ และนันทนำกำร 

การส่งเสริมการออกก าลังกายและกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต โดยส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ            ออกก าลัง
กาย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเล่นกีฬาบางชนิดที่มีความจ าเป็นต่อทักษะในการด ารงชีวิต รวมทั้งการมี
อิสระในการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจน
กลายเป็นวิถีชีวิต เพ่ือพัฒนาจิตใจ สร้างความสัมพันธ์อันดี หล่อหลอมจิตวิญญาณและการเป็นพลเมืองดี ตลอดจน
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ โดยเน้นการส่งเสริมความรู้และ
ความตระหนักถึงการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐาน การจัดกิจกรรมกีฬา การจัดหาและพัฒนาสถานที่และ
อุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือการออกก าลังกาย สร้างโอกาสและสนับสนุนการมี ส่วนร่วมในกิจกรรม
กีฬาอย่างต่อเนื่อง การปลูกฝังให้มีคุณธรรมของความเป็นนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักการ
ขอโทษ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านอุปกรณ์ สถานที่ และ              สิ่งอ านวยความ
สะดวกทางกีฬาและนันทนาการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับประชาชน
ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย 

เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย  
คนไทยออกก าลังกายเล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ าเสมอเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย  
   ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากรทั้งหมดออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ร้อยละ 40 
ภายในปี 2565 
  แผนแม่บทย่อยที่ 2 กำรส่งเสริมกำรกีฬำเพื่อพัฒนำสู่ระดับอำชีพ 
  การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ โดยมุ่งการสร้างและพัฒนานักกีฬาของชาติ        
การเฟ้นหานักกีฬาที่มีความสามารถ สร้างพ้ืนที่และโอกาสในการแข่งขันแสดงศักยภาพด้านกีฬา นันทนาการ                    
และวิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติ และสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอด
ความส าเร็จจากความเป็นเลิศสู่การประกอบอาชีพและมีเส้นทางอาชีพที่มั่นคง ควบคู่กับส่งเสริมสนับสนุนศึกษา
เชิงลึกด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการความรู้และพัฒนาระบบฐานข้อมูล         



Thailand National Sports University 

 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ๘ 

 

เพ่ือน ามาใช้ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ กีฬาเพ่ือการอาชีพ และนันทนาการเชิงพาณิชย์           
ซึ่งปัจจัยส าคัญ คือ ความรู้ในการพัฒนานักกีฬาระดับนานาชาติเพ่ือความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ เส้นทางการ
พัฒนานักกีฬาแต่ละชนิด/แต่ละกลุ่ม ปัจจัยสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวก ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์การ
กีฬาที่มีมาตรฐานรองรับกีฬานานาชาติ การส่งเสริมการพัฒนาแพลตฟอร์ม การพัฒนาระบบกลไกรองรับการสร้าง
นักกีฬาเป็นเลิศและนักกีฬาอาชีพ รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย  
   นักกีฬาไทยประสบความส าเร็จ ในการแข่งขันระดับนานาชาติ 

ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย  
   อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬาไทย อันดับ ๗        
ในระดับเอเชีย ภายในปี 2565 

  แผนแม่ย่อยที่ 3 กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร 
  การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยมุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาและ
นันทนาการทั้งครูหรือผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้อย่างถูกต้อง และสามารถต่อยอดศักยภาพในการพัฒนาเป็นบุคลากร
และการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนากีฬาและนันทนาการ 
  เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย  
   บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
  ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย  
   มีบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศท่ีได้รับการ
รับรองมาตรฐานเพ่ิมขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 5 ภายในปี 2565 

 ในส่วนที่เกี่ยวกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้ 
แผนแม่บท ประเด็นที่ 23 กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการสร้างและสะสมองค์ความรู้ในด้านเป้าหมาย
ต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยตลอดเวลา และพัฒนาประเทศจากประเทศที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปเป็นประเทศที่มีระบบ
เศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  

เป้ำหมำยแผนแม่บท  
มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในของประเทศ

เพ่ิมข้ึน 
ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยแผนแม่บท 

   ร้อยละของมูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ร้อยละ 1.5 ภายในปี 2565 
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  แผนแม่บท ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ประกอบด้วย 5 แผนแม่บทย่อย คือ    
1. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 2. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม 3. การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 4. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 5. ด้านปัจจัยสนับสนุนในการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติด้านการวิจัย ได้แก่ 

แผนแม่บทย่อยท่ี 2 กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมด้ำนสังคม 
  มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมไทย การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ         
การเตรียมความพร้อมของประชาชนไทยเพ่ือรองรับกระแสโลกาภิวัฒน์ของวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วขึ้นในยุคดิจิทัล 
การเข้าสู่สังคมสูงวัย การพัฒนาแรงงานทักษะสูงและเฉพาะทาง การยกระดับแรงงานทักษะต่ า การแก้ปัญหาความ
เหลื่อมล้ าในสังคม ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของภาครัฐให้เข้ากับการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมในยุคดิจิทัล 

เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย  
   คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับ
เพ่ิมข้ึนจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 

ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย  

ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม* (ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพทางสังคมจาก
ผลการวิจัยฯ) หมายเหตุ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ / จัดท าค่าเป้าหมาย 

4. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ สิบสอง (พ.ศ.2560 – 2564) ได้น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ถึงฉบับที่ 11            
เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ประเทศพัฒนาสู่ความสมดุลและยั่งยืน แผนพัฒนาฯ ฉบับสิบสอง      
จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ไดแก  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ังคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล           
                              ในสังคมไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่เก่ียวกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติทั้งด้านการศึกษาและกีฬา ได้แก่ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 

 ๑. วัตถุประสงค์  
 ๑.๑ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  
 ๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑  
 ๑.๓ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภำวะท่ีดีตลอดช่วงชีวิต  
 ๑.๔ เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ  

 ๒. เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
  เป้ำหมำยกำรพัฒนำ  
   2.1.4 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 
  ตัวช้ีวัด  
   ตัวชี้วัด 4.3 ประชาชนเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพ่ิมข้ึน 

 ๓. แนวทำงกำรพัฒนำ  
 ๓.๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่             
พึงประสงค์  
 ๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชวีิตอย่างมีคุณค่า             
 ๓.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ๓.๔ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ   

 ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 1. วัตถุประสงค์ 

1.3 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 2. เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 

2.1 เป้ำหมำย 
 เป้ำหมำยที่ 2 เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  ตัวชี้วัดที่ 2.4 นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เอง
ภายในประเทศ มีจ านวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1 เท่าตัว  
 3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
 3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
  3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยี
เพ่ือผู้พิการ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน อุปกรณ์และเครื่ องมือทาการแพทย์) 
โดยอาศัยกลไกการด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาขนหรือชุมชน 
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5. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลา 
20 ปี โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ 
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ 
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
การจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีแนวคิดในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษา

เพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง ( Inclusive Education) 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All 
for Education) และยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) 
ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของ
ประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้และวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ (National 
Strategy) มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ  

 วัตถุประสงค์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ (Objectives) 4 ประกำร 
1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองด ีมีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและร่วมมือผนึก

ก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4) เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง 

 เป้ำหมำยแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ได้ก ำหนดไว้ 2 ด้ำน คือ 
1) เป้ำหมำยด้ำนผู้เรียน (Learner Aspirations) แผนการศึกษาแห่งชาติมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี

คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs 8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 
 

3Rs 8Cs 
- การอ่านออก 
(Reading)  
- การเขียนได้ (Writing)  
- การคิดเลขเป็น   
  (Arithmetic) 

- ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical   
  Thinking and Problem Solving)  
- ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)  
- ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural   
  Understanding)  
- ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration,   
  Teamwork and Leadership)  
- ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communication ,   
  Information and Media Literacy)  
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- ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
  (Computing and ICT Literacy)  
- ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills)  
- ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 

  2) เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุ เป้าหมาย 
๕๓ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
เช่น ประชากรกลุ่มอายุ ๖ - ๑๔ ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าที่
รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสม
ทุกคน และประชากรวัยแรงงาน มีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เป็นต้น  

๒) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 
(Equity) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
๑๕ ปี เป็นต้น 

๓) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
(Quality) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ         
ขั้น พ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programmer for International Student Assessment : PISA) 
ของนักเรียนอายุ ๑๕ ปีสูงขึ้น เป็นต้น 
 ๔) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุ
เป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เป็นต้น  

๕) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
(Relevancy) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาดีขึ้น สัดส่วน
ผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ ๒๐๐ อันดับ
แรกของโลกเพ่ิมข้ึน เป็นต้น  

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ   
แนวทำงกำรพัฒนำ 

 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนว
ตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มต่าง เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ
และแรงงานต่างด้าว 

4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือจัดการระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน

กำรแข่งขันของประเทศ   
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้   
แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง

เหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ ต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐานและ

ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
4. พัฒนาระบบและกลไก การติดตาม การวัด และการประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ   
แนวทำงกำรพัฒนำ      
1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แนวทำงกำรพัฒนำ      
1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ

การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ   
แนวทำงกำรพัฒนำ      
1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
4. ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษา 
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

6. กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)  
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จัดท ากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่  2           
(พ.ศ. ๒๕๕๑ - 2565) เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการอุดมศึกษาระดับประเทศ เป้าหมายของกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ “ยกระดับคุณภำพอุดมศึกษำไทย เพื่อผลิต
และพัฒนำบุคลำกรที่มีคุณภำพสู่ตลำดงำนและพัฒนำศักยภำพอุดมศึกษำในกำรสร้ำงควำมรู้และนวัตกรรม 
เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในโลกำภิวัตน์ สนับสนุนกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของท้องถิ่น
ไทย โดยใช้กลไกของธรรมำภิบำล กำรเงิน กำรก ำกับมำตรฐำน และเครือข่ำยอุดมศึกษำบนพื้นฐำนของ
เสรีภำพทำงวิชำกำรควำมหลำกหลำยและเอกภำพเชิงระบบ”           

ทิศทางนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษา ฉบับที ่2 ประกอบด้วย 

 • รอยต่อกับกำรศึกษำระดับอ่ืน 
 ปรับปรุงและทบทวนกระบวนการผลิตครู สถาบันอุดมศึกษาพึงสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
เต็มความสามารถ รัฐบาลส่งเสริมการสร้างโรงเรียนเฉพาะหรือห้องเรียนเฉพาะในโรงเรียนทั่วไป ส่งเสริมการศึกษา
ของผู้มีความสามารถพิเศษ ระบบการเรียนล่วงหน้า การเป็นพ่ีเลี้ยงในการท าโครงการ ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบันอาชีวะเข้าศึกษาต่อด้วยความยืดหยุ่น  เช่น ระบบ  Credit Bank และ  LLL (Life-Long-Learning 
Education การเป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกให้ผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้เข้าเรียนเพ่ือเก็บหน่วยกิตให้ครบ
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 • กำรแก้ไขปัญหำอุดมศึกษำในปัจจุบัน 
ปัญหาหลักของสถาบันอุดมศึกษา คือ การไร้ทิศทางในการบริหาร การปฏิบัติงานมีความซ้ าซ้อน การขาด

คุณธรรมและขาดประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องสร้างกลไกการก ากับ เพ่ือลดเลิกหลักสูตรที่ไม่เป็นที่ต้องการลดเลิก
คณะและสถาบันที่มีปัญหาคุณภาพอย่างรุนแรง จัดกลไกการตรวจสอบโดยศูนย์ข้อมูลสถิติมีการปรับปรุงกลไกการ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยน าผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ ระบบการรับรองวิทยฐานะการจัด
สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 
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 (1) กลุ่มวิทยาลัยชุมชน (Community) ที่เน้นจัดการศึกษาระดับอนุปริญญามีอาจารย์ปริญญาเอก 10 
% และสัดส่วนนักศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์ เป็นสัดส่วน 20 : 80 
 (2) กลุ่มมหาวิทยาลัยที่เน้นการสอน (Liberal Art) ที่เน้นจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและ 
ปริญญาโท มีอาจารย์ปริญญาเอก 50% และสัดส่วนนักศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์เป็นสัดส่วน 40 : 60 
 (3) กลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะทางและสมบูรณ์แบบ (Comprehensive) มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
(Specialized) ที่เน้นจัดการศึกษาและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มีอาจารย์ปริญญาเอก 70% และสัดส่วนนักศึกษา
วิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์ เป็นสัดส่วน 60 : 40 
 (4) กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยและบัณฑิตศึกษา (Research and Graduate) ที่เน้นจัดการศึกษาวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา มีอาจารย์ปริญญาเอก 100 %  และสัดส่วนนักศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์เป็น 90 : 10 
 สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม จะบริหารสถาบันแตกต่างกันตามพ้ืนที่บริการ  จุดเน้นของพันธกิจเพ่ือ
สามารถเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตน ตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศทุกระดับ ส่งผลทางบวกต่อนักศึกษาและ
อาจารย์ สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม จึงต้องมีกลไกการประกันคุณภาพ/นโยบายและแผนที่แตกต่างกัน การจัด
กลุ่มสถาบันต้องอาศัยกลไก ดังนี้ 
  1) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
  2) การจัดสรรงบประมาณ 
  3) เงินกู้ กยศ. 
  4) คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ก ากับนโยบาย Pre – Post Audit 
  5) ทุนพัฒนาอาจารย์ 
  6) ทุนวิจัย และอ่ืนๆ 

 • ธรรมำภิบำลและกำรบริหำรจัดกำรอุดมศึกษำ 
 การให้ความส าคัญกับ “สภามหาวิทยาลัย”การจัดตั้งองค์กรหรือกลไกการพัฒนาผู้ก ากับนโยบายและ
ผู้บริหารในลักษณะ Institute of Director - IOD โดยองค์กรดังกล่าวให้ความรู้เยี่ยมชมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ 
และประสบการณ์ มีการปรับโครงสร้างการบริหารธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยการได้มาซึ่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย/อธิการบดี การจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัยรวมทั้งการปรับโครงสร้าง กกอ. ให้เป็นกรรมาธิการ 

 • บทบำทของมหำวิทยำลัยในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 มหาวิทยาลัยต้องเชื่อมต่อกับภาคการผลิต  สร้างความรู้และนวัตกรรม พัฒนาระบบการประเมิน       
“การวิจัย” เพ่ือการจัดสรรทรัพยากรและวางต าแหน่งของมหาวิทยาลัย  เสริมศูนย์แห่งความเป็นเลิศให้มีการ
ท างานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย กลุ่มมหาวิทยาลัย ภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคม และชุมชน ตลอดจนผลักดัน
ให้เกิด “ระบบวิจัยแห่งชาติ” 

 • กำรเงินอุดมศึกษำ 
 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ โดยยังคง Supply-Side Financing ตาม Performance Based 
และสอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาประเทศ โดยยังคงกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ตามความจ าเป็น         
เพ่ิมกองทุนประเภท Contribution Scheme การจัดตั้งกองทุนพัฒนาอุดมศึกษาในด้านการพัฒนาอาจารย์        
การวิจัย และสร้างร่วมมือภาคการผลิต การจัดตั้งองค์กรกันชน (Buffer Organization) โดยให้อิสระในการบริหาร
การเงินแก่มหาวิทยาลัย 
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 • กำรพัฒนำบุคลำกรในอุดมศึกษำ 
 ปรับระบบการพัฒนาอาจารย์ให้มีความหลากหลายทั้งเชิงวิชาการ  ความเป็นครูตามช่วงวัยจัดให้มี
กระบวนการ Mentoring เน้นการพัฒนาจากการท างานจริง พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยในประเทศ มหาวิทยาลัย
ต่างประเทศหรือท้ัง 2 ระบบ ตามความจ าเป็น และให้ความส าคัญกับมหาวิทยาลัยใหม่      

 • กำรพัฒนำอุดมศึกษำ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 ส่งเสริมการท างานในลักษณะเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาตามพ้ืนที่น าไปสู่การควบรวมในมิติต่าง  ๆ 
ช่วยยกระดับคุณภาพ สร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาชุมชนและเครือข่ายวิชาการ 

 • เครือข่ำยอุดมศึกษำ 
 ต้องมองหลายมิติและมุ่งแก้ปัญหาหลายระดับหลายระยะ มีการพัฒนาเด็ก เยาวชนและพัฒนาครู     
สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ และพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN) 

 • โครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำรเรียนรู้ 
 การให้ความส าคัญกับการศึกษาในหลักสูตร “ศิลปศาสตร์” (Liberal Arts Education) เน้นการเรียน
แบบกว้างเพ่ือแก้ปัญหาได้ต้นแบบในการจัดการศึกษาจากภูมิภาคตะวันตก ใช้ศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ( ICT) เพ่ือการเรียนรู้ สร้างฐานข้อมูลอุดมศึกษาที่ทันสมัย  สร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต               
ในสถาบันอุดมศึกษา Open Courseware ที่เหมาะสมส าหรับคนวัยท างาน อาจเป็นการจัดอบรมระยะสั้นหรือ
ระยะยาวเพ่ือสามารถปรับใช้และเพ่ิมความสามารถในการปฏิบัติงาน พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดและการเรียนรู้  

7. ร่ำง แผนพัฒนำกำรกีฬำแห่งชำติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับปรับปรุง 

วิสัยทัศน์ (Vision) “กำรกีฬำเป็นส่วนส ำคัญของวิถีชีวิตประชำชนทุกภำคส่วน และเป็นกลไกส ำคัญใน
กำรสร้ำงสุขภำพ สร้ำงคุณคำ่ทำงสังคม ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน” 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนักด้านการออกก าลังกายและการกีฬา          
ขั้นพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมให้มวลชนมีการออกก าลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและต่อยอดเพ่ือความส าเร็จในระดับอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพ่ือเป็นส่วนส าคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับการบริหารจัดการด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้แก่ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรส่งเสริมให้เกิดควำมรู้และควำมตระหนักด้ำนกำรออกก ำลังกำยและกำรกีฬำ      

ขั้นพื้นฐำน  

๑) เป้ำประสงค์  
๑.๑) เด็กและเยาวชน มีความเข้าใจและมีความตระหนักในกิจกรรมทางกายการออกก าลังกายและ     

การเล่นกีฬาเพ่ิมมากข้ึน  
๑.๒) เด็ก และเยาวชน ทุกกลุ่มและทุกพ้ืนที่ มีสุขภาพร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  
๑.๓) เด็กและเยาวชน มีความรู้และทักษะในการออกก าลังกายและกีฬาที่ถนัดได้อย่างน้อย ๑ ชนิดกีฬา 

พร้อมกับมีความสานึกถึงความมีระเบียบวินัยและน้ าใจนักกีฬา 
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๒) ตัวช้ีวัด  
๒.๑) เด็กและเยาวชนทั่วประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย  
๒.๒) มีครูพลศึกษาในสถานศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจ านวนสถานศึกษาทั่วประเทศ ภายในปี 

พ.ศ. 2565  
๒.๓) มีการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาในสถานศึกษาทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐  
๒.๔) มีการจัดกิจกรรมการให้ความรู้และส่งเสริมการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาในทุกต าบลทั่ว

ประเทศไม่น้อยกว่า ๔ ครั้งต่อปี 

๓) แนวทำงกำรพัฒนำ  
๓.๑) เร่งสร้างและพัฒนาพลศึกษาและสุขศึกษาในสถานศึกษาท่ัวประเทศ  

 ๓.๒) ส่งเสริมการพัฒนาการออกก าลังกายและการกีฬาขั้นพ้ืนฐานในชุมชนท้องถิ่น  
๓.๓) จัดวางระบบโครงข่ายและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษาและชุมชน  

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรส่งเสริมให้มวลชนมีกำรออกก ำลังกำยและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรกีฬำ  

๑) เป้ำประสงค์  
๑.๑) ประชาชนทุกภาคส่วนมีสุขภาพโดยเฉลี่ยที่ดีข้ึนจากการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
๑.๒) มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาที่มีมาตรฐานและสามารถรองรับกิจกรรมกีฬาของประชาชนทุกกลุ่ม

อายุอย่างมีความเสมอภาคกัน พร้อมทั้งมีสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุให้ครอบคลุมในทุก  
๑.๓) สร้างโอกาสในการเข้าถึงและมีการประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมและการบริการทางการกีฬา รวมทั้ง 

สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมดูแลโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาของชุมชนท้องถิ่น  
๑.๔) มีอาสาสมัครทางการกีฬาและผู้น าการออกก าลังกายที่มีความพร้อมในการช่วยเหลือหรือให้การเล่น

กีฬาและการออกก าลังกายของชุมชนท้องถิ่น  

๒) ตัวช้ีวัด  
๒.๒) มีการจัดอุปกรณ์การออกก าลังกาย และหรือเล่นกีฬาไม่น้อยกว่า ๓ ชนิดกีฬา ชนิดกีฬาต่อต าบล/

แขวง หรือ ต่อ อปท. ต่อปี  
๒.๓) มีการจัดกิจกรรมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือประชากรทุกกลุ่มทั่วประเทศท่ีจัดขึ้นโดย

หน่วยงานของรัฐ และ/หรือภาคเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี  
๒.๖) มีอาสาสมัครทางการออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของหมู่บ้าน     

ทั่วประเทศ  

๓) แนวทำงกำรพัฒนำ  
๓.๑) การจัดหาและพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือการออกก าลังกายและ

การเล่นกีฬาของมวลชน 

๓.๒) เสริมสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาส าหรับประชากรทุกกลุ่ม  
 ๓.๓) ส่งเสริมการพัฒนาอาสาสมัครและบุคลากรการกีฬาเพ่ือมวลชนอย่างเป็นระบบ  
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ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำกีฬำเพื่อควำมเป็นเลิศ และต่อยอดเพื่อควำมส ำเร็จในระดับอำชีพ  
๑) เป้ำประสงค์  
๑.๑) มีระบบการเลือกสรรและพัฒนานักกีฬาระดับเด็กและเยาวชนที่มีพรสวรรค์และทักษะเพ่ือพัฒนาสู่

ความเป็นเลิศรวมทั้งมีระบบพัฒนาบุคลากรการกีฬาให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศตั้งแต่ระดับท้องถิ่น 

๑.๒) มีศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาที่ได้มาตรฐานเพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นศูนย์กลางการฝึกซ้อมกีฬา (Sport 
Training Hub) ในอาเซียน  

๑.๓) มีการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพที่ได้มาตรฐานสากลในประเทศไทยมากขึ้นเพ่ือนาไปสู่การเพ่ิมข้ึนของ 
นักกีฬา บุคลากรการกีฬา และสโมสรกีฬาอาชีพ  

๑.๔) นักกีฬาไทยมีพัฒนาการด้านสถิติและผลการแข่งขันที่ดีขึ้นและได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน ในชนิดกีฬา
ที่ส าคัญ  

๑.๕) มีการเชิดชูเกียรติและการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักกีฬาและบุคลากรการกีฬาที่ทา
คุณประโยชน์ให้กับประเทศอย่างเหมาะสม  

๒) ตัวช้ีวัด  
๒.๑) จ านวนนักกีฬาสมัครเล่นได้ถูกติดตามและจัดท าฐานข้อมูลบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกชนิดกีฬา

สากลและมีอัตราการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี  
๒.๒) จ านวนนักกีฬาระดับโรงเรียนและระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้รับการ

พัฒนาสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติ โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ต่อปี ของแต่ละระดับ
การศึกษา  

๒.๓) มีการพัฒนาบุคลากรการกีฬาตามมาตรฐานที่การกีฬาแห่งประเทศไทยก าหนด (ผูฝ้ึกสอน ผู้ตัดสิน 
ผู้บริหารการกีฬา และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา) ที่ได้มาตรฐานสากลและมีอัตราการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องของ
บุคลากรการกีฬาที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕ ต่อปี  

๓) แนวทำงกำรพัฒนำ  
๓.๑) การเลือกสรรและพัฒนานักกีฬาที่มีความสามารถทางการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ  
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเพ่ิมปริมาณนักกีฬาทีมชาติ โดยการสนับสนุน

ให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กนักเรียนของโรงเรียนกีฬาจ านวน ๑๓ โรง 
และนักศึกษาในศูนย์กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและ         
ขีดความสามารถของนักเรียนและนักศึกษาให้ก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติในด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้  ฝึกฝน
และเสริมทักษะในชนิดกีฬาสากลของแต่ละระดับการศึกษา ควบคู่ไปกับการศึกษาตามมาตรฐานของบทบาทหน้าที่
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  

๓.๒) การพัฒนาบุคลากรการกีฬาอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานสากล เพ่ือการพัฒนากีฬาเพ่ือความ    
เป็นเลิศ และการอาชีพอย่างยั่งยืน  

(๑) ยกระดับการพัฒนาบุคลากรการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและอาชีพให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับ
มาตรฐานสากล โดยการพัฒนาหลักสูตรที่มีมาตรฐานในการฝึกสอนบุคลากรการกีฬาให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล
ผ่านความร่วมมือกับสถานศึกษา เชิญผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านต่างๆ เกี่ยวกับกีฬาจากต่างประเทศเพ่ือมาให้
ความรู้และพัฒนารูปแบบการปฏิบัติที่มีอยู่ในปัจจุบัน จัดตั้งองค์กรวิชาชีพส าหรับบุคลากรการกีฬาเพ่ือก ากับดูแล
และรับรองมาตรฐานของบุคลากรการกีฬา หรือรับรองโดยสมาคมกีฬาที่ใช้ค าว่า “แห่งประเทศไทย”ประเทศไทย 
ทั้งนี ้มาตรฐานสากล หมายถึง การมีหลักสูตร กระบวนการอบรม ระยะเวลาและเกณฑ์การประเมินและติดตามผล
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ที่ชัดเจนเป็นที่ยอมรับ โดยอาจได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย  และ บุคลากรกีฬา หมายถึง 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการกีฬา เช่น ผู้ตัดสินผู้ฝึกสอน ผู้บริหารองค์กรด้านกีฬา และนักวิทยาศาสตร์การ
กีฬา เป็นต้น  
 ๓.๔) การส่งเสริมและจัดเตรียมการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักกีฬาและบุคลากรการกีฬา  

๓.๕) การส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพ่ือการอาชีพอย่างเป็นระบบ  

 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรกีฬำเพื่อเป็นส่วนส ำคัญในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำง
เศรษฐกิจ 
 1) เป้ำประสงค์ 
 1.1) อุตสาหกรรมการกีฬาได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังจากภาครัฐและได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน
การเงินต่าง ๆ นอกเหนือจากภาครัฐ รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยเฉพาะเรื่องฐานข้อมูล 
 1.2) การกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism) ได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังและ
เมืองกีฬา (Sport City) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา 
 1.3) อุตสาหกรรมมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อการจ้างงานที่เพ่ิมข้ึนและสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจให้ประเทศไทยอย่างมีเสถียรภาพ 

 2) ตัวชี้วัด 
 2.4) มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ในด้านอุตสาหกรรมการกีฬา 

การวิจัยพัฒนา การเตรียมแผนด้านบุคลากร หลักสูตร วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  ภายในปี พ.ศ.
๒๕๖๔  
 2.6) มีการพัฒนาเมืองกีฬา (Sports City) ให้ส าเร็จและยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 3) แนวทำงกำรพัฒนำ 
 3.1) การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา 
 3.2) การพัฒนาการกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sports Tourism) 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรกีฬำ  
๑) เป้ำประสงค์  
๑.๑) องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาได้รับการเผยแพร่และใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงโดยประชาชน       

ทุกภาคส่วน  
๑.๒) มีโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาที่สามารถให้บริการ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๑.๓) ขีดความสามารถของนักกีฬาและสุขภาพของประชาชนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากการใช้องค์ความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  
๑.๔) มีหน่วยงานหลักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาที่สามารถบูรณาการและเชื่อมโยงกับหน่วย

ปฏิบัติได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง  
๑.๕) มีการพัฒนาองค์ความรู้ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการ

กีฬาอย่างมีระบบควบคู่ไปกับการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง  
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๒) ตัวช้ีวัด  
2.๑) มีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการพัฒนาสามารถให้บริการกับนักกีฬาและประชาชนทั่วทุก

ภูมิภาค รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๒๙ แห่ง ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
2.๒) มีบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาปฏบิัติหน้าที่ในสมาคมกีฬาที่ใช้ค าว่า “แห่ง

ประเทศไทย” ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
2.3) มีสื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกีฬาและการออกก าลังกาย ไม่น้อยกว่า ๑ ชนิดของสื่อทุกต าบลต่อปี 
๒.๔) มีการฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการกีฬาและการออกก าลังกายในระดับ

ภูมิภาค ไม่น้อยกว่า ๓๐ ครั้ง  
๒.๕) สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา วิจัย และพัฒนาทางการกีฬากับองค์กรกีฬา

ระดับชาติและนานาชาติไม่น้อยกว่า 4 องค์กรต่อปี (ไม่น้อยกว่า 12 องค์กร ภายในปี พ.ศ. 2565)  
๒.๖) มีการลงทุนจากภาครัฐและ/หรือภาคเอกชนในการค้นคว้าและวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับการสร้าง

นวัตกรรมการกีฬาโดยมีอัตราการเติบโตไม่น้อยกว่าอัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนา (R&D) ในภาพรวมของประเทศในแต่ละปี 

2.7) นักกีฬา บุคลากรการกีฬา และประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในคุณภาพและ
มาตรฐานของบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาที่ได้รับ 

2.8 มีการจัดท าแผนและฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศด้านการกีฬา (Gross Domestic 
Sport Product: GDSP) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคม  (Social return on investment : SROI)         
ที่เก่ียวข้องกับการกีฬา  
 ๒.9) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จะต้องมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการกีฬาในระดับชาติและ
นานาชาติ ไม่น้อยกว่า ๒๐ เรื่อง ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 2.10) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจัดการศึกษาและพัฒนาให้แก่บุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ
ทางการกีฬาส าหรับนักกีฬาระดับชาติและนานาชาติ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี 
 2.11) มีการยื่นจดสิทธิบัตร ลขิสิทธิ์ นวัตกรรมทางการกีฬา เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า ๒ ชิ้นงาน ภายในปี พ.ศ.
2565 

 ๓) แนวทำงกำรพัฒนำ  
๓.๑) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค และ

ระดับท้องถิ่น  
๓.๒) การพัฒนาและการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการกีฬา  
       (4) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมทางการกีฬาและ

การออกก าลังกายในระดับภูมิภาค โดยการจัดให้มีการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นในเรื่องการให้ความรู้ใน
เรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการกีฬา พร้อมกับการออกก าลังกายในส่วนภูมิภาค โดยการใช้
ศักยภาพของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีอยู่ รวม 43 แห่ง คือ การกีฬาแห่งประเทศไทย 12 แห่ง มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ 30 แห่ง และ กรมพลศึกษา 1 แห่ง เพ่ือเป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้ที่ถูกต้อง และทันสมัยให้แก่
นักกีฬา บุคลากรการกีฬา และประชาชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการกระจายองค์ความรู้ให้พัฒนา
ไปสู่ทุกท้องถิ่นของประเทศ 

       (๕) ยกระดับระบบการเรียนการสอนด้านการกีฬาให้มีความทันสมัยและทั่วถึงในระดับอุดมศึกษา
และได้รับการรับรองมาตรฐานทางการกีฬา โดยการศึกษาและวิเคราะห์บทเรียนจากกรณีศึกษาตัวอย่างที่ดีและ
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาทางการกีฬาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติให้ทันสมัย  



Thailand National Sports University 

 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ๒๑ 

 

สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล จัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและสนับสนุนให้เปิดหลักสูตรการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาของประเทศ การจัดการศึกษาส าหรับ
บุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษทางการกีฬา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทางการกีฬาส าหรับคน
พิการ ส่งเสริมการศึกษาทางด้านกีฬาโดยใช้สื่อสาธารณะในการประชาสัมพันธ์เพ่ือดึงดูดให้นักเรียนมีความสนใจ
และเพ่ิมปริมาณบุคลากรการกีฬาที่มีคุณภาพในประเทศน ามาสู่การได้รับการรับรองมาตรฐานทางการศึกษาและ
ด้านการกีฬาของประเทศ พร้อมทัง้ ยกระดับการขยายองค์ความรู้ด้านการกีฬาไปสู่เวทีการศึกษาในระดับชาติ และ
พัฒนาความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับองค์กรด้านกีฬาในระดับนานาชาติ  ทั้งนี้ ควรตั้งคณะท างาน
ภายในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพ่ือร่วมกันพิจารณาฐานข้อมูลด้านการกีฬา  นิยาม มาตรฐาน และวิธีการ
จัดเก็บข้อมูลให้ชัดเจน และมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ต่อเนื่อง เป็นมาตรฐาน และเหมาะสมกับระยะเวลาในการ
เรียกใช้ข้อมูล ตลอดจน เชิญผู้เชี่ยวชาญสาขาที่เก่ียวข้องมาร่วมให้ความคิดเห็นในแต่ละประเด็น  

๓.๓) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางการกีฬาเพ่ือนาไปพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬา
และสุขภาพของประชาชน  

(๑) ผลักดันให้มีการน าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาไปใช้จริงส าหรับการ
พัฒนาศักยภาพของนักกีฬาและสุขภาพของประชาชน  

(๒) ส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาภายในประเทศ        
โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมเพ่ือการกีฬา โดยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา
ในประเทศ โดยการสร้างมาตรการ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาของทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้ง สนับสนุนการใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ประเทศไทยเพ่ือช่วยพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา ส่งเสริมการวิจัยต่อยอดเป็นนวัตกรรมทางการกีฬาและส่งเสริม
ภาพลักษณ์องค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยในระดับสากล รวมถึง ส่งเสริมให้มีการคุ้มครองสิทธิทางปัญญาด้านการกีฬา
ด้วยการส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนยื่นจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และนวัตกรรมทางการกีฬา 
ตลอดจน พิจารณาจัดตั้งคณะท างานร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  เพ่ือร่วมกันพิจารณา
ฐานข้อมูล ด้านอุตสาหกรรมการกีฬา นิยาม มาตรฐาน และวิธีการจัดเก็บข้อมูลให้ชัดเจน และมีระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลที่ต่อเนื่อง เป็นมาตรฐาน และเหมาะสมกับระยะเวลาในการเรียกใช้ข้อมูล  

ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรยกระดับบริหำรจัดกำรด้ำนกำรกีฬำให้มีประสิทธิภำพ  
๑) เป้ำประสงค์  
๑.๑) มีการพัฒนาต่อยอดจากแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ผ่านมารวมทั้งมีการบูรณาการการ

ด าเนินงานตามแผนและยุทธศาสตร์ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา  
๑.๒) มีความร่วมมือของส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ

กีฬาของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ  
๑.๓) มีระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาที่ได้มาตรฐานทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคเดียวกันและส่วน

ท้องถิ่น  
๑.๔) มีระบบธรรมาภิบาลเพื่อตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานให้มีความโปร่งใส  

๒) ตัวช้ีวัด  
2.2) ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การกีฬาไทย ได้รับการบูรณะและยกระดับ

ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการจัดท าฐานข้อมูลกลางที่สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานต่าง  ๆ     
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการกีฬาได้ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นรวมถึงภาคเอกชน 
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2.3) บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการกีฬาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในคุณภาพและมาตรฐาน ของ
การบริหารจัดการกีฬาในหน่วยงานที่ตนสังกัด หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการท างาน 

๓) แนวทำงกำรพัฒนำ  
๓.๑) สร้างความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา  
๓.๒) การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการออกก าลังกาย และการกีฬาตั้งแต่ระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น เพ่ือการ

ติดตามและประเมินผล 
 ๓.๓) การยกระดับการบริหารจัดการกีฬาบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 

8. นโยบำยรัฐบำล (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ)  
ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา 

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ในส่วนที่เกีย่วข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้แก่ นโยบายที่ 8 
และนโยบายที่ 9 ดังนี้ 

นโยบำยที่ 8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย 
8.2 พัฒนำบัณฑิตพันธุ์ใหม่  

  8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและ
พัฒนาครู ที่น าไปสู่การมีครูสมรรถนะสูงเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ สร้างวินัย 

กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มาก
ขึ้นควบคู่กับหลักการทางวิชาการ  
 ๘.๕ วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ 

๘.๕.๑ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ าและความยากจน ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่ที่สามารถช่วย
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนา
ทุนมนุษย์ให้พร้อมส าหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรมโดย
ระยะแรกจะให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรทั้ง       
ระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 ๘.๖ ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะทุกช่วงวัย 
๘.๖.๑ มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัด

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

๘.๖.๔ พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยก าหนดระบบที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาท ิการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมี
กลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน  ส่งเสริมเยาวชนที่มี
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ศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่
สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต 

  ๘.๖.๕ ส่งเสริมหลักคิดท่ีถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่ถูกต้องของคนใน
ชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคมเข้าไป
ในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในทุกมิติ
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการ             
มีคุณธรรมจริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 

 นโยบำยที่ 9 กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขและหลักประกันทำงสังคม 
  ๙.๒ ส่งเสริมกำรป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภำพ  โดยการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน       
สุขภาวะที่ถูกต้องของคนทุกกลุ่มวัย ส่งเสริมกำรเล่นกีฬำและออกก ำลังกำยเพื่อเสริมสร้ำงสุขภำวะ  สร้างระบบ
รับมือต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า ทั้งระบบติดตาม เฝ้าระวัง และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่าง
ครบวงจรและบูรณาการ จัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้
ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

9. ยุทธศำสตร์กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 วิสัยทัศน์ (Vision) “มุ่งพัฒนำและบูรณำกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวและกำรกีฬำ สร้ำงเสริมควำม
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ”  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่ง สินค้า บริการ การอ านวยความสะดวกและการสร้างความสมดุลให้กับ
การท่องเที่ยวไทยผ่านการตลาด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายทกุภาคส่วนในอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลังกายกีฬาพ้ืนฐานและกีฬามวลชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจดว้ยองค์ความรู้และนวตักรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบูรณาการการบริหาร การจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ 
 โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้แก่ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรออกก ำลังกำยกีฬำพื้นฐำนและกีฬำมวลชน 
 ตัวช้ีวัด 
  

ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

2560 2561 2562 2563 2564 
ร้อยละของจ านวนประชาชนท่ีมีการออกก าลังกายหรือ   
เล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ 

ร้อยละ 
31 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 
31 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 
31 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 
31 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 
31 

ขึ้นไป 

 มำตรกำรและแนวทำงปฏิบัติ 
1. สนับสนุน ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย กำรเล่นกีฬำพื้นฐำนและกีฬำมวลชน โดยการส่งเสริมการ

พัฒนาการออกก าลังกาย กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือให้ประชาชนโดยทั่วไปตระหนักถึงการ
เล่นกีฬาและการประกอบกิจกรรมกีฬา การส่งเสริมการพัฒนาอาสาสมัครกีฬาและผู้น าการออกก าลังกายและการ
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เผยแพร่ความรู้เพ่ือส่งเสริมการตระหนักด้านการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา และการดูแลสุขภาพให้กับประชาชน
อันจะเป็นการกระตุ้นการเล่นกีฬาพ้ืนฐานและกีฬามวลชน ตลอดจนการจัดท าแนวทางเพ่ือสร้างกิจกรรมและสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการออกก าลังกายและเล่นกีฬาส าหรับประชาชน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุซึ่ง จะ
เป็นการส่งเสริมกีฬามวลชนที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง 

 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬำเป็นเลิศและกีฬำอำชีพ 
  

ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. อันดับการแข่งขัน

กีฬาระดับนานาชาติ 
และอันดับการ
แข่งขันกีฬา   คน
พิการนานาชาต ิ

 

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

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

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

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

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

3. ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ตามแผนงานการจัด
การศึกษา 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

 
มำตรกำรและแนวทำงปฏิบัติ 
1. พัฒนำกำรกีฬำเพื่อควำมเป็นเลิศทุกมิติอย่ำงเป็นระบบ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

กีฬาจังหวัด (Sport Hero) การส่งเสริมและอุดหนุนการพัฒนา การเตรียมความพร้อม การส่งและจัดการแข่งขัน
กีฬาส าหรับคนพิการ และการปรับปรุงระบบพัฒนานักกีฬาตั้งแต่เยาว์วัย เริ่มตั้งแต่ระบบการเสาะหานักกีฬาการ
พัฒนาศักยภาพนักกีฬา การจัดท าเส้นทางการพัฒนานักกีฬา การส่งเสริมโอกาสการแข่งขันกีฬาทุกระดับและการ
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนากีฬาในระดับต่าง ๆ และการสร้างความภาคภูมิใจของ
บุคลากรการกีฬาระดับต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาองค์กรกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศในทุกมิติ 

2. พัฒนำกีฬำเพื่อสู่ควำมส ำเร็จในระดับอำชีพอย่ำงเป็นระบบครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนา
หลักสูตรและบุคลากรการกีฬาภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
กีฬาอาชีพให้เป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับเพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงอาชีพนักกีฬา และการส่งเสริม
ความส าเร็จและเชิดชูเกียรติบุคลากรการกีฬาในทุกระดับให้ทุกภาคส่วนเล็งเห็นถึงผลตอบแทนและเกียรติยศใน
ฐานะนักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่ส าคัญ นอกจากนี้การพัฒนากีฬาสู่ความส าเร็จในระดับอาชีพนั้นยังรวมถึงการ
ยกระดับมาตรฐานการแข่งขันและการบริหารจัดการกีฬาอาชีพสู่มาตรฐานสากลอันจะเป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความส าเร็จอย่างครบวงจรของวงการกีฬาไทยในภาพรวมด้วย 

3. พัฒนำกำรศึกษำให้มีมำตรฐำน โดยเริ่มจากการจัดการศึกษาและส่งเสริมการวิจัยด้านการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษาไปสู่การปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ นอกจากนี้ยังจะหมายความรวมถึงการให้บริการด้านวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ของประเทศและการส่งเสริมและพัฒนากีฬาในภาพรวมสู่ความเป็นเลิศด้วย 
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 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำอุตสำหกรรมกีฬำและกำรเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจด้วยองค์ควำมรู้และ
นวัตกรรม 
  

ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

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

อย่างน้อย 
6 เรื่อง 

อย่างน้อย 
6 เรื่อง 

อย่างน้อย   
6 เรื่อง 

อย่างน้อย    
6 เรื่อง 

อย่างน้อย   
6 เรื่อง 

มำตรกำรและแนวทำงปฏิบัติ 
1. พัฒนำ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรเติบโตของอุตสำหกรรมกีฬำและกำรกีฬำเพื่อกำรท่องเที่ยวและ

นันทนำกำร โดยการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬาซึ่งถือ
เป็นแนวทางการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งของประเทศไทยที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับแนวโน้มระดับสากล 
ตลอดจนการจัดท าฐานข้อมูลส าหรับอุตสาหกรรมกีฬา อาทิ การพัฒนาระบบ Sport Intelligence Center (SIC) 
และการท าการศึกษาและพัฒนาเมืองกีฬาต้นแบบเพ่ือให้เมืองอ่ืน ๆ น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรม
กีฬาและการกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวและนันทนาการในพ้ืนที่ของตนด้วย 

2. รวบรวม จัดกำร พัฒนำองค์ควำมรู้นวัตกรรมทำงกำรกีฬำอย่ำงเป็นระบบ โดยการสร้างเครือข่าย
และจัดท าฐานข้อมูลกลางส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาและพัฒนาศูนย์  วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่าง
ครบวงจรเพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการกีฬา และการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพ่ือให้ทุกฝ่าย
สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อันจะน าไปสู่ประโยชน์ของวงการกีฬาของประเทศทั้งระบบ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบูรณำกำรกำรบริหำร กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวและกีฬำทุกระดับให้มี
ประสิทธิภำพ 

ตัวช้ีวัด 
 

ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

2560 2561 2562 2563 2564 
ร้อยละความส าเรจ็ของโครงการตาม
แผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดและ
จังหวัดด้านการกีฬาและนันทนาการ  

ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 

 

มำตรกำรและแนวทำงปฏิบัติ 

2. ส่งเสริม พัฒนำ ปรับปรุง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภำพของกำรบริหำรกำรจัดกำรกีฬำทั้งระบบ 
โดยการก าหนดมาตรการและแผนงานที่มีส่วนผลักดันและขับเคลื่อนการด าเนินงานและประเมินผลการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติภายใต้คณะกรรมการกีฬาชาติ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการออกก าลัง
กายและการกีฬา อาทิ แผนงานพัฒนาฐานข้อมูลด้านการออกก าลังกาย กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การ
กีฬา การพัฒนาการจดแจ้งและระบบทะเบียนนักกีฬา บุคลากรทางกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ตลอดจนการจัดท า
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติทุกระยะ 5 ปี และการส่งเสริมและพัฒนาการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาในระดับ
ท้องถิ่นให้แพร่หลายและท่ัวถึง 
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 ประวัติควำมเป็นมำของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 

ในปี พ.ศ. ๒๔๓๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด าริให้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครู
ขึ้นเป็นแห่งแรก เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๔ ที่โรงเรียนเลี้ยงเด็กและตึกปั้นหยา ถนนบ ารุงเมือง เรียกว่า 
“โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์” เป็นโรงเรียนหลวงสังกัดกรมศึกษาธิการ ประเภทโรงเรียนสอนวิชาพิเศษ ด ารงอยู่ได้ด้วย
เงินงบประมาณแผ่นดิน นักเรียนทุกคนได้รับทุนเล่าเรียนจากรัฐบาล และท าสัญญากับกรมศึกษาธิการเพ่ือเป็น    
ข้อผูกมัดไว้ว่า เมื่อเรียนส าเร็จแล้วจะต้องเข้ารับราชการครู และนอกจากจะต้องเซ็นสัญญากับกรมศึกษาธิการแล้ว 
ยังจ าเป็นต้องมีผู้รับรองความประพฤติไว้เป็นหลักฐานด้วย โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์เป็นสิ่งส าคัญในช่วงระยะเวลา   
ที่ประเทศมีความต้องการพัฒนาการศึกษาในเวลานั้น 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๑ ได้มีประกาศใช้หลักสูตรตามโครงการการศึกษาของไทยฉบับแรกในรัชสมัยของ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลักสูตรก าหนดให้ผู้เรียนต้องเรียนวิชาพลศึกษา (ในสมัยนั้นเรียกว่า 
“วิชากายกรรม” หรือ “วิชาคัดตน” หรือ “วิชาการฝึกหัดร่างกาย” หรือ “วิชากายบริหาร”) ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มี
ผู้ใดมีความรู้ที่จะสามารถสอนวิชาพลศึกษาในหลักสูตรนี้ได้ ดังนั้นเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี  ซึ่งขณะนั้น             
มีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงไพศาลศิลปศาสตร์ จึงได้แต่งต ารากายกรรมขึ้นมา ซึ่งนับว่าเป็นต าราพลศึกษาเล่มแรก    
ของไทย เพ่ือช่วยให้ครูสามารถน าไปเรียนด้วยตนเองแล้วน ามาสอนนักเรียน นอกจากนี้เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
ได้ทุ่มเท ในการบรรยายในที่ประชุมครู และเขียนบทความเกี่ยวกับความรู้ แนวคิดต่าง ๆ เช่น วิธีสอนพลศึกษา 
คุณค่าของพลศึกษาและกีฬา ลักษณะของน้ าใจนักกีฬา ประโยชน์ของน้ าใจนักกีฬาและอ่ืน ๆ อีกเป็นจ านวนมาก
ตีพิมพ์ในวารสารสามัคยาจารย์สมาคม ชื่อ “วิทยาจารย์” เพ่ือให้ครูได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมพอที่จะสามารถสอน
พลศึกษา ในโรงเรียนได้ต่อไป 

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

ในปี พ.ศ. ๒๔๔๘ โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ซึ่งมีหลักสูตรการเรียนการสอน ๒ ปี ก็มีการบรรจุวิชา          
กายบริหารอยู่ในหลักสูตร เพ่ือให้ครูที่ส าเร็จจากโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์สามารถสอนวิชาพลศึกษาได้ด้วย             
แต่จ านวนครู พลศึกษายังไม่เพียงพอ 

ปี พ.ศ. ๒๔5๒ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี จึงได้ผลักดันให้มีการจัดตั้งสถานศึกษาวิชาพลศึกษา ส าหรับ
ครูขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ในสามัคยาจารย์สโมสรสถาน เรียกว่า “สโมสรกายบริหาร” เพ่ือฝึกหัดครู ให้มี
ความรู้พิเศษในวิชาการจัดระเบียบแถว การคัดตน การฝึกยิมนาสติกและกีฬาต่าง ๆ ในตอนเย็นและตอนค่ าเพ่ือจะ
ได้น าความรู้ไปสอนนักเรียนตามหลักสูตรต่อไป ซึ่งผู้มาเรียนได้แก่ครูที่สอนในโรงเรียนต่าง ๆ ในระดับประถม 
ศึกษาและมัธยมศึกษา 

ปี พ.ศ. ๒๔๕๖ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ได้มีความเห็นว่าเพ่ือให้การฝึกหัดครูทางพลศึกษา มีความ
คล่องตัวยิ่งขึ้น จึงได้ปรับปรุงสโมสรกายบริหารขึ้นมาเป็น “ห้องพลศึกษากลาง” เพ่ือท าหน้าที่ผลิตครูไปจัดการ
เรียนการสอนวิชาพลศึกษา โดยได้ใช้สถานที่อาคารของโรงเรียนมัธยมวัดราชบูรณะ (โรงเรียนสวนกุหลาบใน
ปัจจุบัน) โดยจัดการเรียนการสอนในตอนเย็นและตอนค่ าเช่นเดิม 
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 วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๙ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ        
ให้ด ารงต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงธรรมการ ท่านได้ให้ความเห็นว่าพลศึกษามีบทบาทส าคัญวิชาหนึ่งที่จะช่วย
พัฒนาเยาวชนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพ่ือสนองเจตนารมณ์จึงได้มีประกาศ
ยกระดับห้องพลศึกษากลางที่มีอยู่เดิม เป็น “โรงเรียนพลศึกษากลาง” เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๒ ผู้ที่สอบไล่ได้ตาม
หลักสูตรครูมัธยมพลศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตรครูมัธยมพลศึกษา (ป.ม.พ.) ผู้ส าเร็จหลักสูตรครูประถม       
พลศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรครูประถมพลศึกษา (ป.ป.พ.) และผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรครูมูลพลศึกษา        
จะได้รับประกาศนียบัตรครูมูลพลศึกษา (ป.พ.) 

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

ปี พ.ศ. ๒๔๗5 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตย และมีการประกาศ             
ใช้แผนการศึกษาชาติ ซึ่งได้ก าหนดความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาไว้ ๓ ส่วน คือ ๑) จริยศึกษา – อบรมให้มี  
ศีลธรรมอันดีงาม ๒) พุทธิศึกษา-ปัญญาให้มีความรู้ ๓) พลศึกษา-ฝึกหัดให้เป็นผู้มีร่างกายบริบูรณ์ เพ่ือสนอง
เจตนารมณ์ของแผนการศึกษาชาติดังกล่าว จึงจัดตั้งกรมพลศึกษาขึ้นเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ โดยมี
อ ามาตย์เอก พระยาประมวญวิชาพลู (วงษ์ บุญ-หลง) รักษาการในต าแหน่งอธิบดีในระยะเริ่มแรก และในวันที่  ๑ 
เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๗ จึงได้แต่งตั้งนาวาโทหลวงศุภชลาศัย ร.น. (บุง ศุภชลาศัย) มาด ารงต าแหน่งอธิบดีกรม        
พลศึกษา เป็นคนแรก และได้ย้ายโรงเรียนพลศึกษากลางมาลังกัดกรมพลศึกษา 

นาวาโทหลวงศุภชลาศัย ร.น. ได้ด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษา ตั้งแต่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๗ จนถึง 
๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๔ และได้ริเริ่มกิจการทางพลศึกษาของชาติไว้หลายประการทั้งที่เป็นเรื่องของการพลศึกษา 
การกีฬา และสุขาภิบาลโรงเรียน(ภายหลังสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) กิจการลูกเสือและยุวกาชาด เป็นต้น         
อันเป็นพ้ืนฐานของการจัดการศึกษาของชาติ อันเป็นที่มาของ “ห่วงไขว้สามห่วง” ประดิษฐานอยู่ใต้รูปพระพลบดี
ทรงช้างไอยราพรต (ช้างเอราวัณ เป็นช้างเผือกมีสามเศียร) ซึ่งพระพลบดี เป็นค ามาจากภาษามคธ ค าว่า         
“พล” แปลว่า “ก าลัง” และค าว่า “บดี” มาจากค าว่า “ปิติ” แปลว่า “ผู้ยิ่งใหญ่” ดังนั้น ค าว่า “พลบดี” แปลว่า      
“ผู้เป็นใหญ่แห่งก าลัง” ดังนั้น องค์พระพลบดี หมายถึง เทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ แสดงถึงปัญญาอันแหลมคมในการ
เอาชนะอุปสรรค ขจัดปัญหา และความไม่ดี ประทับบนช้างเอราวัณ ซึ่งเป็นพาหนะประจ าของพระอินทร์ยืนอยู่
เหนือ ก้อนเมฆ พระหัตถ์ขวาถือวชิราวุธ อาวุธประจ าองค์พระอินทร์แสดงถึงความเหนือสิ่งบกพร่องทั้งปวง ความรู้
ในสัจธรรม ความเป็นมงคลและศักดิ์สิทธิ์  พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ อาวุธของเทพผู้ทรงบุญญาธิการ              
“พระพลบดี” จึงเป็นตัวแทนของเจ้าแห่งพละก าลัง มีความสง่างามแสดงถึงความเข้มแข็ง ทรงพลังอ านาจ และ
ความมีชัยชนะสืบไป 

วงกลมสามห่วงคล้องไขว้กันอยู่ อันเป็นความหมายขององค์ ๓ ของการศึกษา ซึ่งได้แก่ ห่วงสีขาวแทน 
พุทธิศึกษา ห่วงสีเหลืองแทนจริยศึกษา และห่วงสีเขียวแทนพลศึกษา และได้เลือกตราพระพลบดีเป็นตราประจ า
ของกรมพลศึกษาและโรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษา และใช้ตรานี้ติดต่อกันมาเป็นตราของวิทยาลัยพลศึกษา โรงเรียน
ฝึกหัดครู พลานามัย และเป็นตราของสถาบันการพลศึกษา 

ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ นาวาโทหลวงศุภชลาศัย ได้ท าสัญญาเช่าที่ดินต าบลวังใหม่ อ าเภอปทุม
วัน ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างสนามกีฬาแห่งชาติและอาคารพลศึกษากลาง เพ่ือใช้เป็นที่ท าการของ
กรมพลศึกษาและโรงเรียนพลศึกษากลาง เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๐ ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างกรีฑา



Thailand National Sports University 

 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ๒๘ 

 

สถานแห่งชาติ การก่อสร้างได้เสร็จสิ้นในปี พ.ศ.๒๔๘๑ กรมพลศึกษาจึงได้ย้ายที่ท าการกรมจากกระทรวงธรรมการ 
มาท่ีท าการใหม่บริเวณกรีฑาสถานแห่งชาติ (สนามศุภชลาศัย) 

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

ผู้ที่สอบวิชาต่าง ๆ ผ่านได้ตามหลักสูตรชั้นปีที่ ๑ จะได้รับประกาศนียบัตรผู้สอนพลศึกษาตรี (พ.ต.) 
ผู้ที่สอบวิชาต่าง ๆ ผ่านได้ตามหลักสูตรชั้นปีที่ ๓ จะได้รับประกาศนียบัตรผู้สอนพลศึกษาโท (พ.ท.) 
ผู้ที่สอบวิชาต่าง ๆ ผ่านได้ตามหลักสูตรชั้นปีที่ ๔ จะได้รับประกาศนียบัตรผู้สอนพลศึกษาเอก (พ.อ.) 

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ เมื่อกระทรวงศึกษาธิการได้ขยายโครงการด้านการฝึกหัดครู โดยตั้งเป็นกรมการฝึกหัด
ครูขึ้นมาเพ่ือรวบรวมการฝึกหัดครูในสังกัดต่าง ๆ มาไว้ด้วยกัน โรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษาจึงโอนไปสัง กัดแผนก
ฝึกหัดครูพลานามัย กองโรงเรียนฝึกหัดครูส าหรับกรมพลศึกษานั้น เมื่อโรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษาได้ย้ายไปอยู่
ภายใต้สังกัดการดูแลของกรมฝึกหัดครูแล้ว ก็ได้ ,พิจารณาเห็นว่า กรมพลศึกษายังมีศักยภาพในแง่ของบุคลากร 
สถานที่ และอุปกรณ์เพียงพอที่จะด าเนินการผลิตครูพลศึกษาให้มีคุณภาพสนองต่อความต้องการของประเทศชาติ 
จึงได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยอาศัยหลักการอันเดียวกันกับหลักสูตรของโรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษาที่
เคยมีอยู่เดิม แต่ได้ย่นระยะเวลาจัดการศึกษาจาก 5 ปี เหลือ ๔ ปี และรับนักเรียนที่ส าเร็จมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
(หลักสูตรเดิมที่ใช้ขณะนั้น) มาเรียนต่อเมื่อเรียนจบหลักสูตร ๔ ปี จะได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง 
(พลศึกษา) หรือ ป.กศ.สูง (พลศึกษา) ส าหรับผู้ที่ส าเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๘ สามารถเข้ามาเรียนต่อหลักสูตร ๒ ปี 
เมื่อส าเร็จจะได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (พลศึกษา) หรือ ป.กศ.สูง (พลศึกษา) เช่นเดียวกัน     
จากการพัฒนาหลักสูตรตามแนวที่กล่าวนี้ เมื่อได้น าเสนอกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง
สถานศึกษาชื่อว่า “วิทยาลัยพลศึกษา ” ตามหลักสูตรนี้ได้ และให้อยู่ภายใต้การดูแลและด าเนินการของกรม      
พลศึกษา เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยมีนายแพทย์บุญสม มาร์ติน ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการคนแรก 

ปี พ.ศ. ๒5๐๑ กรมการฝึกหัดครูได้พิจารณาเห็นว่าความต้องการของครูพลศึกษาเพ่ือไปจัดการเรียนการ
สอนในโรงเรียนได้มีมากขึ้น โดยเฉพาะโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและประกอบกับผู้ที่เรียนส าเร็จจากวิทยาลัย
พลศึกษาที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่นั้น ส่วนใหญ่แล้วมักสมัครใจสอนในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามากกว่า ดังนั้น เพ่ือ
เป็นการสนองความต้องการดังกล่าวนี้ให้เพียงพอ กรมการฝึกหัดครูจึงได้พัฒนาหลักสูตรฝึกหัดครูพลานามัย ขึ้นมา
อีกหลักสูตรหนึ่ง โดยอาศัยแนวเดียวกันกับหลักสูตรของวิทยาลัยพลศึกษาที่มีอยู่แล้วนั้น เพ่ือรับนักเรียนที่เรียนจบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ตามหลักสูตรขณะนั้น) และใช้เวลาเรียนอีก ๒ ปี เมื่อเรียนส าเร็จตามหลักสูตรนี้จะได้รับ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (พลานามัย) เมื่อหลักสูตรที่ร่างขึ้นมาใหม่นี้ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ
แล้ว กรมการฝึกหัดครูจึงได้ตั้งสถานศึกษาใหม่นี้ขึ้นมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ เรียกว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัย” 
ขึ้นมา อีกแห่งหนึ่ง แม้ว่าโรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัยที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่นี้เป็นการจัดตั้งโดยกรมฝึกหัดครูก็ตาม     
แต่เนื่องจากกรมฝึกหัดครูยังไม่มีความพร้อมที่จะด าเนินการด้วยตนเองได้จึงได้ฝากให้อยู่ภายใต้การจัดและการ
ด าเนินการของกรมพลศึกษา 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัย และได้ขยายหลักสูตรของวิทยาลัย         
พลศึกษาเป็นระดับปริญญาตรี  โ ดย เป็ นส าขาหนึ่ งของวิทยาลั ยวิ ชาการศึกษากรมการฝึกหัดครู  
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กระทรวงศึกษาธิการ แต่ยังคงด าเนินการโดยกรมพลศึกษา และใช้ซื่อว่า “วิทยาลัยวิชาการศึกษาพลศึกษา”      
(วศ.พลศึกษา) ผลิตครูระดับปริญญาตรี วุฒิการศึกษาบัณฑิตศึกษา (กศ.บ. พลศึกษา) และในปี พ.ศ. ๒๕๑๔        
ได้ยุติการด าเนินการวิทยาลัยพลศึกษาในส่วนกลาง และได้โอนวิทยาลัยวิชาการศึกษาพลศึกษาไปให้วิทยาลัยวิชา
การศึกษาด าเนินการต่อไป 

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายขยายการศึกษาระดับประกาศนียบัตร        
วิชาการศึกษาชั้นสูง (พลศึกษา) ไปยังส่วนภูมิภาค กรมพลศึกษาจึ งได้เปิดด าเนินการผลิตครูพลศึกษา                 
ในส่วนภูมิภาค โดยเริ่มเปิด“วิทยำลัยพลศึกษำจังหวัดเชียงใหม่” ขึ้นเป็นแห่งแรกตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้เปิด “วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดมหาสารคาม” เป็นแห่งที่สองและ
มีการเปิดเพ่ิมขึ้นในจังหวัดต่าง ๆ เรื่อยมาจนกระทั่งมีวิทยาลัยพลศึกษารวม ๑๗ แห่ง และในปี พ.ศ. ๒๕๓๔       
ได้เปิดโรงเรียนกีฬาแห่งแรกของประเทศไทย โดยเริ่มเปิดที่ “โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี” และปัจจุบันมี
โรงเรียนกีฬาในสังกัด รวม ๑๑ โรง 

พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้มีพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งให้มีการจัดตั้ง กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา และให้โอนกรมพลศึกษามาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยเปลี่ยนชื่อจากกรม
พลศึกษาเป็น “ส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ” ท าให้วิทยาลัยพลศึกษา ๑๗ แห่ง และโรงเรียนกีฬา 
๑๑ โรง ก็ย้ายมาสังกดัส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วย 

เมื่อกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายบรรจุข้าราชการครูจากผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี             
กรมพลศึกษาจึงหาแนวทางยกฐานะวิทยาลัยพลศึกษาให้สามารถเปิดท าการสอนในระดับปริญญาตรี โดยใน
ระยะแรกได้จัดท าโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกรมการฝึกหัดครู เป็นสถาบันสมทบของวิทยาลัยครู เพ่ือ
เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ในขณะเดียวกันก็มีแนวทางที่จะเปิดด าเนินการ
สอนระดับปริญญาตรีด้วยตนเอง จนได้มีการร่างพระราชบัญญัติเ พ่ือยกฐานะวิทยา ลัยพลศึกษาขึ้นเป็น
สถาบันการศึกษา ระดับปริญญา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ และใช้ชื่อ “ร่างพระราชบัญญัติสถาบันกาญจนมงคล พ.ศ. ....”
กรมพลศึกษาได้เสนอ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันกาญจนมงคล พ.ศ. .... ตามล าดับ  

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

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

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

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

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือให้การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสนองต่อยุทธศาสตร์ของสถาบัน 
การพลศึกษา สนองต่อนโยบายและแนวทางการบริหารราชการสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ที่ได้
ก าหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการในปีแรก คือการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้นสถาบัน
การพลศึกษา จึงได้พัฒนาหลักสูตรเพ่ือจัดการศึกษาในระดับปริญญาโท ดังนี้ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ (ศศ.ม.การจัดการกีฬาและ
นันทนาการ) ซึ่งสภาสถาบันการพลศึกษา อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 
2557 และเริ่มจัดการเรียนการสอนในภาคต้น ปีการศึกษา 2557  

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ศษ.ม. พลศึกษา) ซึ่งสภาสถาบันการพลศึกษา 
อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 และเริ่มจัดการเรียนการสอนในภาค
ต้น ปีการศึกษา 2557 

 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ตามค าสั่ง ที่ 908/2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ต่อมาสถาบันการพลศึกษา แต่งตั้ง
คณะท างานเตรียมเปลี่ยนสถานะสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตามค าสั่งที่ 10/2558 
ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558  

19 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  
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 ข้อมูลพื้นฐำนของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ  

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 บัญญัติให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทาง
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬา มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ  ท าการสอน วิจัย
และพัฒนา บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้
ด้านการกีฬา การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบ
ธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา
ของประเทศ 

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

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

ตรำประจ ำมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 

 

 

 

 

 

 

 

ตรามหาวิทยาลัย เป็นรูปพระพลบดีทรงช้างเอราวัณสามเศียรยืนอยู่เหนือก้อนเมฆ พระหัตถ์ขวาถือวชิรวุธ 
พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ มีรัศมีสีขาวโดยรอบพระเศียร ด้านหลังมีวงกลมสีเหลืองซึ่งทับบนแถบธงชาติไทยพลิ้ว 
ด้านข้างมีเครื่องหมายสามห่วง (เขียว ขาว เหลือง) ประดับด้านขวาและด้านซ้าย ด้านล่างพระพลบดีทรงช้าง
เอราวัณสามเศียร มีตัวเลขสีขาว “2562” หรือตัวเลขอารบิก “2019” บนพ้ืนสีเขียว วางบนพ้ืนสีน้ าเงินมีขอบ
นอกเป็นสีน้ าตาล ด้านล่างมีตัวอักษรไทยสีน้ าเงิน “มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ” หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ 
“THAILAND NATIONAL SPORTS UNIVERSITY” อยู่บนแถบโบว์โค้งสีเหลือง (สัดส่วนประมาณเท่ากันทั้งสูงและ
กว้าง)  
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ควำมหมำยของตรำ เครื่องหมำย หรือสัญลักษณ์ของมหำวิทยำลัย  
(1) พระพลบดี (พระอินทร์) หมายถึง ผู้เป็นใหญ่แห่งก าลัง ทรงช้างเอราวัณสามเศียร พระหัตถ์ขวาถือ

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

ที่กางออกแสดงถึงความยิ่งใหญ่ มีชีวิตชีวา ไม่หยุดนิ่ง 
(6) เครื่องหมายสามห่วง (เขียว ขาว เหลือง) หมายถึง การให้การศึกษากับบุคคล ควรให้ทั้ง 3 อย่า ง

พร้อมกัน 
 (ก) สีเขียว หมายถึง พลศึกษา 
 (ข) สีขาว หมายถึง จริยศึกษา 
 (ค) สีเหลือง หมายถึง พุทธิศึกษา 
(7) ช้างเอราวัณสามเศียร เป็นพาหนะแห่งพระอินทร์ ยืนอยู่เหนือก้อนเมฆ 
(8) 2562 หมายถึง ปีที่ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

สีประจ ำมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

สีเขียว : พลศึกษำ 

สีขำว : จริยศึกษำ 

สีเหลือง : พุทธศึกษำ 
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1. กำรจัดกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในโรงเรียนกีฬำ  
     ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาให้มี
ความรู้ทางวิชาการควบคู่ไปกับการพัฒนาให้มีศักยภาพด้านกีฬามุ่งสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งระดับประถมศึกษา (ป.4 - 
ป.6) จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี และระดับมัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) จัดการเรียนการ
สอนในโรงเรียนกีฬาจ านวน 1๓ โรง โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน ดังต่อไปนี้  

1.1 ชนิดกีฬำที่เปิดสอน  
 

ชื่อหน่วยงำน ชนิดกีฬำที่เปิดสอน 
1. โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น กรีฑา ฟุตบอล เซปักตะกร้อ เทนนิส แฮนด์บอล มวยไทยสมัครเล่น    

มวยสากลสมัครเล่น  
2. โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี กรีฑา ฟุตบอล เซปักตะกร้อ ยูโด ยกน้ าหนัก บาสเกตบอล ฮอกกี้ 
3. โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กรีฑา ยิมนาสติกศิลป์ จักรยาน เทควันโด เรือพาย เบสบอล แฮนด์บอล 
4. โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง กรีฑา ยิงธนู ยิงปืน ฟุตซอล ฟุตบอล มวยไทยสมัครเล่น มวยสากล

สมัครเล่น ยูโด ปืนหน้าผา 
5. โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก กอล์ฟ จักรยาน ยิงธนู เทควันโด เรือพาย ฮอกกี้ บาสเกตบอล 
6. โรงเรียนกีฬาจังหวัด  
    นครศรีธรรมราช 

กรีฑา ฟุตบอล เซปักตะกร้อ มวยปล้ า มวยสากลสมัครเล่น มวยไทย
สมัครเล่น ยกน้ าหนัก คาราเต้โด 

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

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

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

12. โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง กรีฑา ยกน้ าหนัก ฟุตซอล วอลเลย์บอล มวยสากลสมัครเล่น เรือพาย    
เทควันโด  

13. โรงเรียนกีฬาจังหวัด  
      อุบลราชธาน ี

กรีฑา จักรยาน คาราเต้โด เซปักตะกร้อ มวยสากลสมัครเล่น เรือพาย 
มวยปล้ า แฮนด์บอล  

                                              ที่มา : กองส่งเสริมวิชาการโรงเรียนกีฬา  

1.2 ข้อมูลนักเรียน 

ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
จ านวนนักเรียน (คน) 4,347 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) 564 
จ านวนนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (คน) 244 

                                              ที่มา : กองส่งเสริมวิชาการโรงเรียนกีฬา  



Thailand National Sports University 

 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ๓๔ 

 

ด้านการกีฬา ปีการศึกษา 2562 
จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ (คน) 1,433 
จ านวนเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับชาติ (เหรียญ) 988 
จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (คน) 804 
จ านวนเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (เหรียญ) 231 

                                                              ที่มา : ส านักกีฬา  
หมายเหตุ การนับจ านวนรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขัน นับเฉพาะอันดับที่ 1 หรือเหรียญทอง 

1.3 จ ำนวนนักเรียน  

ล ำดับที่ ชื่อหน่วยงำน 
จ ำนวนนักเรียน 

ปีกำรศึกษำ 2562 (คน) 
1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 384 
2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 378 
3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 350 
4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 377 
5 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก 282 
6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 378 
7 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 384 
8 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 378 
9 โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 384 

10 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 384 
11 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 660 
12 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 384 
13 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 378 

รวมทั้งสิ้น 5,101 
                                                                            ที่มา : กองส่งเสริมวิชาการโรงเรียนกีฬา  
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2. กำรจัดกำรศึกษำและหลักสูตรที่เปิดกำรเรียนกำรสอน ระดับอุดมศึกษำในวิทยำเขต 
 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีอ านาจจัดการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกได้ หลักสูตรที่เปิด
การเรียนการสอนทั้งหมด 17 วิทยาเขต ประกอบด้วย 3 คณะวิชา ดังนี้  
 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
1. สาขาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 
    และกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง  
    พ.ศ.2563) 
2. สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ 
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
3. สาขาวิทยาศาสตร์การฝึกสอนกีฬา 
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

- - 

คณะศิลปศาสตร์ 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
1.1 สาขาการบริหารจัดการกีฬา 
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
1.2 สาขาการบริหารจัดการ 
      ธุรกิจสุขภาพ      
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
2.1 สาขาสื่อสารการกีฬา  
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
2.2 สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ   
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (บธ.ม.) 
  • สาขาการบริหารจัดการกีฬา   
    และนันทนาการ (หลักสูตร   
    ปรับปรุง พ.ศ.2563) 

- 
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คณะศึกษาศาสตร์ 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) 
1. สาขาพลศึกษา (4 ปี)  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)  
2. สาขาสุขศึกษา (4 ปี)  
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
3. สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (4 ปี) 
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
4. สาขาพลศึกษาส าหรับบุคคลพิเศษ       
    (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง  
    พ.ศ.2563) 

หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
   • สาขาวิชาพลศึกษา      
     (หลักสูตรปรับปรุง  
     พ.ศ.2563) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ปร.ด.) 
   • สาขาพลศึกษาและกีฬา 

2.1 ข้อมูลนักศึกษำ  

ระดับปริญญาตรี 
จ านวนนักศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 (คน) 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 
(คน) 

 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 3,612 820 
 • คณะศิลปศาสตร์ 2,486 500 
 • คณะศึกษาศาสตร์ 8,404 1,495 
รวม 14,502 2,815 

ระดับปริญญาโท 
จ านวนนักศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 (คน) 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 
(คน) 

 • คณะศิลปศาสตร์ 22 5 
 • คณะศึกษาศาสตร์ 115 39 

                                                                                           ที่มา : กองส่งเสริมวิชาการ  
 หมายเหตุ 1. จ านวนนักศึกษา หมายถึง จ านวนนักศึกษาทุกชั้นปีในปีการศึกษานั้น ๆ  
 หมายเหตุ 2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา หมายถึง จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตร 

2.2 ข้อมูลนักศึกษำด้ำนกำรกีฬำ  
ด้านการกีฬา ปีงบประมาณ 2562 

จ านวนนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ (คน) 252 
จ านวนเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับชาติ (เหรียญ) 118 
จ านวนนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (คน) 68 
จ านวนเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (เหรียญ) 48 

                                                           ที่มา : ส านักกีฬา  
หมายเหตุ การนับจ านวนรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขัน นับเฉพาะอันดับที่ 1 หรือเหรียญทอง 
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2.3 แผนกำรรับนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 – 2565  

คณะวิชำ ระดับปริญญำตรี จ ำนวนนักศึกษำ (คน) 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
 

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

1,260 

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
1. สาขาการบริหารจัดการกีฬา  
2. สาขาการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
1. สาขาสื่อสารการกีฬา  
2. สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ 

1,050 

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

1,980 

 คณะวิชำ ระดับปริญญำโท  
คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 

  • สาขาการบริหารจัดการกีฬาและ      
     นันทนาการ 

20 

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
  • สาขาวิชาพลศึกษา  

60 

คณะวิชำ ระดับปริญญำเอก  
คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

  • สาขาพลศึกษาและการกีฬา 
10 

                                                                                                       ที่มา : กองส่งเสริมวิชาการ  
3. ข้อมูลบุคลำกร 
 

ประเภทบุคลำกร ปีงบประมำณ 2562 (คน) 
บุคลากรสายสนับสนุน 99 
บุคลากรสายผู้สอน (ครู และคณาจารย์) 810 
ลูกจ้างประจ า 110 
พนักงานราชการ 49 

                                                                                          ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่  
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4. ข้อมูลอำจำรย์ประจ ำที่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรและที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
 

คณะ 
อำจำรย์
ประจ ำ 

อำจำรย ์

อำจำรย์ประจ ำ 

ที่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร อำจำรย์ประจ ำที่มี
คุณวุฒิปริญญำเอก 

ผศ. รศ. ศ. 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
และสุขภาพ 

169 117 52 - - 41 

คณะศิลปศาสตร์ 200 132 68 - - 39 

คณะศึกษาศาสตร์ 246 146 96 4 - 61 

รวมทั้งสิ้น 615 395 216 4 - 141 

                                                                                                      ทีม่า : กองการเจ้าหน้าที่  

5. ข้อมูลด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร / กำรทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม กำรละเล่นพื้นบ้ำนและกีฬำไทย 
 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและในด้านที่มหาวิทยาลัย
มีความเชี่ยวชาญการให้บริการทางวิชาการ อาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจจะคิดค่าใช้จ่ายตามความ
เหมาะสมโดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณสุข ชุมชน และสังคม
โดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ การให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมสัมมนา หรือเพ่ือชี้แนะสังคม 
การให้บริการวิชาการ นอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ 
เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์
ทางด้านจัดการเรียนการสอน พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็น
แหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของมหาวิทยาลัยจากการให้บริการทางวิชาการ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติได้ก าหนดพ้ืนที่รับผิดชอบในการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการและทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ดังนี้  
 

 หน่วยงำน กลุ่มจังหวัดที่รับผิดชอบ 
วิทยาเขตกระบี่ กระบี่ พังงา และภูเก็ต 
วิทยาเขตกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว 
วิทยาเขตชลบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี และตราด 
วิทยาเขตชัยภูมิ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และขอนแก่น 
วิทยาเขตชุมพร ชุมพร ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ และสุราษฎร์ธานี 
วิทยาเขตเชียงใหม่ เชียงใหม่ ล าพูน แม่ฮ่องสอน และเชียงราย 
วิทยาเขตตรัง ตรัง พัทลุง สตูล และนครศรีธรรมราช 
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และพิจิตร 
วิทยาเขตมหาสารคาม มหาสารคาม นครพนม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร 
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 หน่วยงำน กลุ่มจังหวัดที่รับผิดชอบ 
วิทยาเขตยะลา ยะลา สงขลา นราธิวาส และปัตตานี 
วิทยาเขตล าปาง ล าปาง แพร่ น่าน และพะเยา 
วิทยาเขตศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี ยโสธร และอ านาจเจริญ 
วิทยาเขตสมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม เพชรบุรี และสมุทรปราการ 
วิทยาเขตสุโขทัย สุโขทัย ก าแพงเพชร ตาก และอุตรดิตถ์ 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี อุทัยธานี และพระนครศรีอยุธยา 
วิทยาเขตอ่างทอง อ่างทอง สิงห์บุรี สระบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ และชัยนาท 
วิทยาเขตอุดรธานี อุดรธานี หนองคาย สกลนคร เลย หนองบัวล าภู และบึงกาฬ 

                                                                   ทีม่า : กองกิจการนักเรียน นักศึกษา และกิจการพิเศษ 
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 แนวคิดในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. 2561 – 2565 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะทาง คือ ทางด้านการ
กีฬามีภารกิจ ๔ ด้าน เหมือนกับมหาวิทยาลัยทั่วไป คือ ด้านการศึกษา (จัดการเรียนการสอน) ด้านการวิจัย ด้าน
การบริการวิชาการแก่สังคม และด้านการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีหน่วยงานเพ่ือด าเนินงานให้บรรลุ
ตามภารกิจดังกล่าว คือ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ๑๗ วิทยาเขต และโรงเรียนกีฬา      
13 โรง วิทยาเขตทั้ง ๑๗ แห่ง ด าเนินการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่วนโรงเรียนกีฬาด าเนินการจัดการศึกษา
ระดับขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้น เพ่ือให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาทางด้านกีฬาเป็นที่
ยอมรับไม่เฉพาะในประเทศเท่านั้น แต่รวมถึงในกลุ่มประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ต้องค านึงถึงการเปลี่ยนสถานะ
จาก “สถำบันกำรพลศึกษำ” เป็น “มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ” จึงต้องมีวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนา
อย่างชัดเจน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จะเป็นหนึ่งทางการศึกษาด้านการกีฬาเพียงแค่ในประเทศไม่ได้ ต้องมี
การพัฒนาเพ่ือน าไปสู่ความเป็นหนึ่งในกลุ่มประชาคมอาเซียน ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด ๑๐ ประเทศ จ าเป็นต้องมี    
แนวทางการพัฒนาและก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ด าเนินการได้อย่างมีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน   

 แนวทำงกำรพัฒนำ 

 แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติใน ๒ มิติ คือ มิติด้านการจัดการศึกษาเฉพาะทาง               
(ด้านการศึกษาและด้านกีฬา) และมิติตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา (การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ
แก่สังคม และการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม) โดยมีการศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 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. นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)  
7. แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
8. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
9. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)  
10. ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
11. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562  

 มิติด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะทำง 
 ๑. ด้ำนกำรศึกษำ  
 การจัดการศึกษา ถือเป็นภารกิจหลักของสถาบันการศึกษาทุกระดับ เพราะวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถาบันการศึกษา เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้มีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพตามศาสตร์และ
สาขาวิชาที่จัดขึ้น ให้มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด ซึ่งในการพัฒนาด้านการศึกษามีประเด็นที่ต้องพัฒนาที่
ส าคัญ คือ หลักสูตร และการจัดการศึกษา  
 ๑.๑ หลักสูตร หลักสูตรเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ใช้ในการจัดการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลตามจุดมุ่ง
หมายของแผนการจัดการศึกษาที่ต้องการให้หลักสูตรเป็นตัวช่วยในการพัฒนาบุคคลต่าง ๆ ให้เป็นคนที่มีความรู้
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ความสามารถและพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน นอกจากนี้หลักสูตรยังช่วยท าให้แต่ละบุคคลสามารถก าหนดแนวทางใน
การประกอบอาชีพตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเองเพ่ือบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่
สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนช่วยพัฒนาประเทศชาติไปสู่ความเจริญต่อไป  

 ในการพัฒนาด้านหลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรมีความเป็นพลวัต หลักสูตรที่สร้างขึ้นในช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่งจะเหมาะสมสอดคล้องกับช่วงเวลานั้น ๆ ดังนั้น เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนย่อมส่งผลกระทบต่อหลักสูตรซึ่งการ
พัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เน้นการพัฒนาหลักสูตร โดยมีกรอบการพัฒนา ดังนี้ 
 1.1.1 หลักสูตรครอบคลุมทุกศำสตร์ด้ำนกำรกีฬำ โดยการจัดการศึกษาครอบคลุมทุกศาสตร์ด้านการกีฬา
เช่น วิทยาศาสตร์การกีฬา การออกก าลังกาย การฝึกสอนกีฬา การส่งเสริมสุขภาพ พลศึกษาและกีฬา การบริหาร
จัดการกีฬา สื่อสารการกีฬา และเทคโนโลยีการกีฬา เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมการกีฬา ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 คณะ 
ได้แก่ คณะบริหารจัดการกีฬา คณะพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะเทคโนโลยีการกีฬา และ         
บัณฑิตวิทยาลัย  
 1.1.2 หลักสูตรมีควำมโดดเด่น และมีจุดเน้น มุ่งพัฒนาหลักสูตรให้มีความโดดเด่น เช่น คณะพลศึกษา 
สาขาวิชาพลศึกษานั้นจะมีวิชาการเรียนการสอนที่ต่างจากพลศึกษาของมหาวิทยาลัยอ่ืน  คือ นอกจากวิชาการ
ศึกษา วิชาความเป็นครู วิชาทางพลศึกษาแล้ว สถาบันยังเพ่ิมความเป็นการกีฬาเข้าไปอีก ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มทักษะ
และการสอน (เล่นเป็นสอนเป็น) กลุ่มวิชาการตัดสิน (ให้ตัดสินเป็น) และกลุ่มกลวิธีการฝึก (ให้เป็นผู้ฝึกสอนได้)  
 มีจุดเน้นในแต่ละสาขา ของแต่ละคณะ เพ่ือให้แต่ละวิทยาเขตสามารถน าไปเปิดการเรียนการสอนตาม
ความถนัดและบริบทของตัวเอง เช่น คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา 
แยกจุดเน้นเป็น สรีรวิทยาการออกก าลังกายและกีฬา ชีวกลศาสตร์ การออกก าลังกายและกีฬา จิตวิทยาการออก
ก าลังกายและกีฬา และโภชนาการการออกก าลังกายและกีฬา เป็นต้น 

 1.1.3 หลักสูตรมีควำมเป็นวิชำกำร / วิชำชีพหรือปฏิบัติกำร หลักสูตรต้องมีการส่งเสริมกระบวนการ
ผลิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถด ารงตนอยู่ในสังคม ภาย ใต้กระแส
โลกาภิวัตน์ที่มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้
ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่ก าหนด สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและสากลได้ โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้  

1) หลักสูตรทำงวิชำกำร มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเน้นความรู้และ
ทักษะด้านวิชาการ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์  

2) หลักสูตรทำงวิชำชีพหรือปฏิบัติกำร  มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ        
เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะและทักษะด้าน
การปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ โดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ ปัจจุบันหลักสูตรทั้ง       
๒ กลุ่ม ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติด าเนินการ ได้แก่ 
 - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร์ เป็นหลักสูตรทางวิชาการ  
 - คณะศึกษาศาสตร์ เป็นหลักสูตรทางวิชาชีพ (มีองค์กรทางวิชาชีพก ากับดูแล คือ คุรุสภา) 

ในหลักสูตรทางวิชาชีพนี้ ทางส านักงานการอุดมศึกษาได้ให้ทางเลือกอีกว่า ถ้าต้องการสร้างหลักสูตรที่
เน้นสมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพแต่ไม่มีองค์กรวิชาชีพก ากับดูแล ทางสถานศึกษาสามารถสร้างหลักสูตรทาง
ปฏิบัติการได้ ดังนั้น ในปี 2563 ทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจะมีการสร้างหลักสูตร บางสาขา ทั้ง ๒ คณะ 
ให้เป็นหลักสูตรทางปฏิบัติการ แล้วเลือกวิทยาเขตในการจัดการเรียนการสอน โดยการมีส่วนร่วมของสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร โดยเชิญผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง     
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เข้าร่วม เพ่ือให้หลักสูตรมีคุณภาพตรงกับความต้องการ เนื่องจากการมีส่วนร่วมก่อให้เกิดผลดีต่อการขับเคลื่อนใน
การน าหลักสูตรไปใช้ เพราะผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตร โดยมีแผนการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 
 

แผนการพัฒนาหลักสูตร ปีการศึกษาที่เปิดสอน 
- เปิดสอนหลักสูตรที่พัฒนาโดยวิทยาเขต 
- เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาพลศึกษาและกีฬา 

ปีการศึกษา ๒๕๖3 

- เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖4 
- เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ สาขาพลศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖5 
- เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ 
  การออกก าลังกาย 

ปีการศึกษา ๒๕๖6 

         ๑.๒ กำรจัดกำรศึกษำ  ปัจจุบันการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นการศึกษา
ในระบบที่ก าหนดระยะเวลาเรียน การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่แน่นอน ท าให้ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาของ
นักกีฬาที่จะท าการเก็บตัวฝึกซ้อม และเข้าร่วมแข่งขัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจะจั ดท าระเบียบ
เกี่ยวกับการศึกษา ๒ เรื่อง คือ  
  ๑) การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนทั่วไป โดยออกข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษา           
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ...... 
  ๒) การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา โดยออกข้อบังคับ ว่าด้วยการ
จัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา พ.ศ. ....... 

 ๒. ด้ำนกำรกีฬำ   

 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง ที่จัดการศึกษาในระดับขั้นพ้ืนฐานและ
ระดับอุดมศึกษา มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาด้านการกีฬาควบคู่กับด้านการศึกษา แต่ผลผลิตของสถาบันการพลศึกษา
ในปัจจุบันยังไม่สามารถรับใช้วงการกีฬาของประเทศชาติได้อย่างครอบคลุม โดยเฉพาะนักกีฬา  ผู้ฝึกสอน และ      
ผู้ตัดสิน ดังนั้น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจะด าเนินการจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือรองรับการผลิตนักกีฬา  ผู้ฝึกสอน 
และผู้ตัดสิน ประกอบด้วย ๓ หน่วยงาน ได้แก่         

๒.๑ ส ำนักกีฬำ  เป็นหน่วยงานในการบริหาร วางแผนการฝึกนักกีฬาชนิดต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ส าหรับเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย
ประสานงานตลอดจัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมกีฬาและองค์กรวิชาชีพทางการกีฬาที่เกี่ยวข้อง โดยมีการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
  ๑) ก าหนดชนิดกีฬาที่เปิดสอนในวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬาให้สอดคล้องกับรายการแข่งขันกีฬา
ในระดับชาติและนานาชาติ โดยกระจายชนิดกีฬาให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และมีความเชื่อมโยงเพ่ือส่ง
ต่อการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ จากโรงเรียนกีฬาไปวิทยาเขตอย่างต่อเนื่อง 
  ๒) จัดหาผู้ฝึกสอนและผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและเชี่ยวชาญในชนิดกีฬาต่าง ๆ เพ่ือพัฒนานักกีฬาทั้งในวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬา 
  ๓) วางแผนด้านอาค ารสถานที่และครุภัณฑ์ รองรับการจัดการเรียนการสอนและการฝึกกีฬา  
ชนิดต่าง ๆ 
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  ๔) วางแผนด้านสวัสดิการ เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ เช่น สนับสนุนค่าตอบแทนในการฝึกซ้อม
กีฬา สนับสนุนเครื่องแต่งกายอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมกีฬา เช่น เสื้อผ้ากีฬา และรองเท้ากีฬาฯลฯ พร้อมสนับสนุน
ทุนการศึกษา เงินรางวัลจากการสร้างผลงานและเชิดชูเกียรติ 
  ๕) จัดท าแผนการฝึกกีฬา พัฒนารูปแบบการฝึกซ้อม และพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
  ๖) ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการแข่งขันต่าง ๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ            
  ๗) ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยทั้งในรอบคัดเลือก/มหกรรม 
  ๘) จัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย และการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติแห่งประเทศไทย 

  ๒.2 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ  เป็นศูนย์ที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนการ
ประยุกต์ใช้สหวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในการฝึกสอนกีฬา การเป็นผู้ตัดสินกีฬา การวิจัยและพัฒนา
ทางการกีฬา โดยเฉพาะด้านสรีรวิทยาการกีฬา ชีวกลศาสตร์การกีฬา จิตวิทยาการกีฬา และโภชนาการกีฬา 
รวมถึงประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬากับองค์กรกีฬาอ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศ       

๒.3 สถำบันพัฒนำบุคลำกรกำรกีฬำ เป็นศูนย์พัฒนาอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทางด้าน
การกีฬา โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ๑) จัดท าหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา 
 ๒) อบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา 
 ๓) ด าเนินงานร่วมกับสมาคมกีฬาในการทดสอบและประเมินผลการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬา 
  2.4 สถำบันมวยไทย เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการเผยแพร่ อนุรักษ์มวยไทย พัฒนากีฬา    
มวยไทย และพัฒนาระบบบริหารจัดการกีฬามวยไทยให้เป็นระบบและมีรูปแบบที่ชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ตั้งแต่กระบวนการเรียนการสอน โดยใช้ “หลักสูตรมวยไทย 9 ขั้น ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพัฒนาขึ้น ทั้งนี้ 
เพ่ือสร้างสรรค์ศิลปะมวยไทยเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมการกีฬาให้แพร่หลายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก 
  2.5 ศูนย์กีฬำและกิจกรรมทำงทะเล เป็นหน่วยงานที่ผลิตบุคลากรด้านการด าน้ า (Diver) ให้มี
ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการด าน้ า และได้รับใบอนุญาตด าน้ าที่มีมาตรฐานสากล รวมทั้งผลิต
บุคลากรด้านกีฬาเรือพายในทะเล (Sea Kayak) ให้มีมาตรฐาน สามารถเป็นผู้ฝึกสอนในระดับชาติ และระดับ
นานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผลิตบุคลากรกู้ภัยทางทะเล (Rescue) ให้มีความรู้ความสามารถใน
ระดับมาตรฐานสากล สามารถน าความรู้ และทักษะวิชาชีพไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล รวมถึงให้บริการ
ด้านการกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยว และสนับสนุนการกู้ภัยทางทะเล 
  2.6 ศูนย์ฝึกกีฬำบนพื้นที่สูง เป็นสถานที่ฝึกซ้อมนักกีฬาบนพ้ืนที่สูง โดยอาศัยหลักการทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาในการฝึกซ้อม เพ่ือสร้างความทนทานในการเล่นกีฬา ฝึกระบบการหายใจภายใต้ความ        
กดอากาศต่ า ท าให้ร่างกายมีสมรรถภาพในการจับออกซิเจนเพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้นักกีฬาที่รับการฝึก มีระดับความ
ทนทานในการฝึกเพ่ิมข้ึน หรือออกก าลังกายได้ดีขึ้น เหนื่อยช้าลง ท าให้นักกีฬาได้เปรียบในการแข่งขัน  

มิติตำมภำรกิจของสถำบันอุดมศึกษำ 
 ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ๔ ด้าน คือ ด้านการศึกษา (จัดการเรียนการสอน)      
ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้านทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ด้านการศึกษาได้กล่าว
ไปแล้วข้างต้นในมิติด้านการจัดการศึกษาเฉพาะทาง ดังนั้น ในภารกิจอีก ๓ ด้าน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมี
แนวทางการพัฒนา ดังนี้  
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 ๑. กำรวิจัย  
 การวิจัย ถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจหลักของสถาบันการศึกษา จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้
สามารถด าเนินการในภารกิจนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยที่เกิดประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง จึงได้มี
การวางแผนในการพัฒนาด้านการวิจัยใน ๓ ประเด็น คือ  

๑.๑ การเพ่ิมจ านวนผลงานวิจัย เนื่องจากผลงานวิจัยแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการ
พัฒนาองค์ความรู้ของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์มีการท างานวิจัยเพ่ิมขึ้น 
นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมด้านอ่ืนอีก เช่น งบประมาณ การสร้างขวัญและก าลังใจ การอบรม / สัมมนาทั้งภายใน
และภายนอก การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เป็นต้น 

๑.๒ การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้มาจากกระบวนการที่
น่าเชื่อถือ เป็นผลงานที่มีคุณค่า สถาบันจึงต้องส่งเสริมให้มีการน าไปใช้ประโยชน์  ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขัน
ของประเทศ ตลอดจนการน าไปใช้ในการพัฒนางานของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๑.๓ การเผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
นักวิชาการ ท าให้ผลงานวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติ หรือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับนักวิจัยอ่ืน
สามารถน าไปเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยต่อไป  

 ๒. กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
 การให้บริการวิชาการเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้การบริการวิชาการแก่ชุมชน
และสังคม ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดของแต่ละสถาบัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจึงได้มีการวาง
แนวทางพัฒนาการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ใน ๓ ประเด็น คือ 

๒.๑ วางแนวทางในการพัฒนาระบบและกลไกในการให้บริการทางวิชาการ อาค ารสถานที่ และ วัสดุ
อุปกรณ์ทั้งใน และนอกสถานที่อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติการประเมินผล และการ
น าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง 

๒.๒ ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการ เช่น โรงเรียน เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น 

๒.๓ ก าหนดบุคลากร และนักศึกษาในการออกให้บริการ 

 ๓. กำรทะนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านกีฬา จึงวางจุดเน้นที่สอดคล้องกับบริบท               
คือ การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ด าเนินการส่งเสริมให้มีการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ 
และเผยแพร่ การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย โดยมอบหมายให้วิทยาเขต ๑๗ แห่ง ด าเนินการในพ้ืนที่ที่ก าหนด
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสาน และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่น 
และประจ าชาติต่อไป  
 ทั้งนี้ การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในทุกมิติ ทั้งมิติด้านการจัดการศึกษาเฉพาะทาง
และมิติตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา จะส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ไม่ได้ หากบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติซึ่งเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนองค์กรไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความรู้
ความสามารถ ดังนั้น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจึงได้วางแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ เพ่ือให้เป็น
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บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมีศักยภาพส าหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งเป็น          
๓ ประเด็น  

๑) การเพ่ิมคุณวุฒิ การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสถาบัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจึงได้
ด าเนินการโครงการพัฒนาอาจารย์ โดยให้ทุนศึกษาต่อภายในประเทศในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเพ่ือ
พัฒนาอาจารย์ให้มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรงและสูงขึ้น เป็นการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานให้สูงขึ้น และ
สอดคล้องตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
 ๒) การเพ่ิมวิทยฐานะ ต าแหน่งทางวิชาการ และการเลื่อนระดับ เป็นการส่งเสริมครูในโรงเรียนกีฬาให้เพ่ิม
วิทยฐานะ อาจารย์ในวิทยาเขตให้เพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการ และบุคลากรทางการศึกษา (สายสนับสนุน) เลื่อน
ระดับให้สูงขึ้น เพ่ือเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานของบุคลากรตามภารกิจทุกประการ 
 ๓) การเพ่ิมทักษะและความรู้  มีการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้น      
โดยการเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม การสัมมนา 
ทั้งที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติหรือองค์กรภายนอกจัดขึ้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมทักษะและความรู้ตามสายงาน  
สามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา 

จะเห็นได้ว่าเมื่อด าเนินการตามแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติทั้ง ๒ มิติแล้ว จะท าให้
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติซึ่งจะเปลี่ยนสถานะเป็น “มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ” สามารถ “เป็น
สถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน” ได้ตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ โดยอาศัย
กระบวนการท างานอย่างเป็นระบบและการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกภาคส่วนเพ่ือด าเนินการตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 
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 ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. 2561 – 2565 ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 โดยผลการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 6 ประเด็น รวมทั้งสิ้น
จ านวน 37 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดจ านวน 21 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 56.75 ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี
คุณภาพ จ านวนตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจ านวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 40 เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑิต
ด้านศาสตร์การกีฬามีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จ านวนตัวชี้วัด 7 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจ านวน 3 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 42.48  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม จ านวนตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจ านวน 
3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 60  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม จ านวนตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจ านวน 3 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 100  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย จ านวนตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด 
บรรลุเป้าหมายจ านวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล จ านวน
ตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจ านวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ จ านวนตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจ านวน 5 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 62.50  

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
1. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการในการดึงนักเรียนจากโรงเรียนกีฬาในสังกัดเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

การกีฬาแห่งชาติ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นผู้สร้างนักเรียนที่มีศักยภาพทางด้านกีฬาจึงควรได้เป็นผู้ต่อยอด
ศักยภาพทางด้านกีฬาของนักเรียนจนถึงระดับอุดมศึกษา และควรมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงโรงเรียน
กีฬากับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เมื่อโรงเรียนกีฬาได้มีการสรรหานักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา         
เข้ามาเรียน มีกระบวนการหล่อหลอมสร้างทักษะกีฬาตั้งแต่เยาวชน และเมื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติจะได้รับการพัฒนาทักษะกีฬาอย่างต่อเนื่องและน าไปสู่ความเป็นเลิศทางกีฬา  

2. ผลการด าเนินงานในตัวชี้วัดเป้าประสงค์ใดที่ไม่บรรลุเป้าหมายอันเนื่องมาจากมีข้อมูลที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ หรือมีข้อติดขัดในการด าเนินงาน ควรแจ้งหมายเหตุในสิ่งที่เกิดขึ้นให้ทราบด้วยว่าเกิดจากเรื่องใด เพื่อให้
ทราบปัญหาของผลการด าเนินงานนั้น และควรปรับค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับสิ่งที่มหาวิทยาลัย
ด าเนินการจริง เพ่ือให้ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ 
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ส่วนที่ ๒ 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก  

(SWOT Analysis) 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ด้านต่าง ๆ ท าให้
สามารถเข้าใจบริบทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ( Internal and 
external factors) ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญของความส าเร็จ ซึ่งผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก (SWOT Analysis) จะถูกน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนยุทธศาสตร์และแนวทางด าเนินการของ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ     

 กรอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม บริบท และศักยภาพของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นการ
วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมรอบด้านทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ซึ่ง ได้แก่ 
 1. กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน (สามารถก ากับได้-ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม) ประกอบด้วย 
  1.1 ปัจจัยที่เป็นบวกซ่ึงเป็นจุดเด่น จุดแข็ง (Strengths) หรือสิ่งที่ส่งเสริมความส าเร็จ 
  1.2 ปัจจัยที่เป็นลบซึ่งเป็นจุดด้อย ความไม่พร้อม หรือจุดอ่อน (Weakness) 
 โดยอาศัยเครื่องมือการประเมินของ McKinney เพ่ือน าไปวิเคราะห์ SWOT ในแต่ละด้านว่า มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ  มีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร ในปัจจัยทั้ง 7 ประการ (McKinney 7-S Framework) 
ประกอบด้วย  
   โครงสร้าง (Structure) 
   กลยุทธ์ (Strategy)  
   ระบบ (System) (บริหารจัดการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
   รูปแบบการท างาน (Style)  
   บุคลากร (Staff)  
   ทักษะในการท างาน (Skill)  
   ค่านิยมรว่ม (Share values) 
 2. กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก (ไม่สามารถก ากับได้-เตรียมตัวรับมือ) ประกอบด้วย 
  2.1 ปัจจัยภายนอกที่เป็นบวก หรือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ก่อให้เกิด
สถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities)  
   2.2 ปัจจัยภายนอกที่เป็นลบ ก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรค และภาวะคุกคามต่อการ
พัฒนา (Threats) โดยอาศัยกรอบแนวคิด PESTLE ซึ่งประกอบด้วย 
   การเมือง (Politics)  
   เศรษฐกิจ (Economic) 
   สังคม (Social) 
   เทคโนโลยี (Technology)  
   กฎหมาย (Legal)  
   และสิ่งแวดล้อม (Environment)  

เพ่ือน ามาเป็นประเด็นในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังอาจเพ่ิมเติม
ประเด็นในการวิเคราะห์ได้ตามความเหมาะสมขององค์กร 
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 สถำนกำรณ์และแนวโน้มที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ  

•  ปัจจัยภำยในที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ  
 การจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นการพัฒนาปรับปรุงสถาบันการพลศึกษาเดิม ที่มีการจัด
การศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาขึ้นเป็นสถานศึกษาเฉพาะทางด้านการกีฬา ในสังกัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาโดยมุ่งเน้นการกระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา 
วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนันทนาการ อีกท้ังยังเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มุ่งจะให้มี
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเพ่ือเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นด้านพลศึกษา กีฬา วิทยาศาสตร์การ
กีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนันทนาการ ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านพลศึกษา กีฬา และนักกีฬา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศให้ดีขึ้น มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เน้นการพัฒนา
องค์ความรู้และผลิตบุคลากรในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาโดยเฉพาะ โดยมีเป้าหมายในการจัดการศึกษา 
วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน กล่าวคือ มุ่งตอบสนองต่อกีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศและอาชีพ ซึ่งต้องการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างเข้มข้น กีฬาเพ่ือสังคม ซึ่งต้องการ
องค์ความรู้เชิงสุขภาพและบริบททางสังคมเป็นพ้ืนฐานในการสนับสนุนการด าเนินงาน และอุตสาหกรรมกีฬาที่มี
บทบาทต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศส่งผลให้ขีดความสามารถของประเทศในด้านต่าง ๆ เพ่ิมพูน
ขึ้นในทุกมิติ โดยที่รัฐให้ความส าคัญกับการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพของพลเมือง และก าหนดให้เป็น
ประเด็นปฏิรูปประเทศด้านการกีฬา จึงมีความจ าเป็นต้องยกฐานะสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ เพ่ือจัดการศึกษาและการวิจัยด้านการกีฬา การพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา 
การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนากีฬาภู มิปัญญาไทยให้
เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ เพ่ือประโยชน์ในการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของ
ประเทศ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 

เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา         
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป       
สถาบันการพลศึกษาจึงเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบการศึกษาด้านการ
กีฬาเป็นภารกิจส าคัญ ดังนั้น เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งและโดดเด่น และรองรับสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคต จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค านึงถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผล
กระทบและเป็นตัวแปรส าคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้   
 ๑. ด้านโครงสร้าง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างด าเนินการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย โดยจัดโครงสร้างองค์กรแบ่งการบริหารราชการเป็นสี่ภาค ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติประจ าภาคเหนือ 2) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                 
3) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคกลาง 4) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจ าภาคใต้ เพ่ือจัด
การศึกษาด้านศาสตร์การกีฬาซึ่งต้องอาศัยโครงสร้างการบริหารงานในรูปแบบใหม่ที่มีความคล่องตัวและเป็นการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การท างานอย่างสร้างสรรค์ 

 2. ด้านบุคลากร บุคลากรเป็นกลไกส าคัญต่อความส าเร็จของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีจ านวน
บุคลากรไม่เพียงพอ เนื่องจากการอัตราก าลังส่วนใหญ่เป็นวัยเกษียณอายุ มหาวิทยาลัยต้องมีการวางระบบบริหาร
จัดการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดท ากรอบอัตราก าลังและแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องรองรับ
ภารกิจและบริบทใหม่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งก าหนดแนวทางและมาตรการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เช่น การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสร้างผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา       เพ่ือการ
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พัฒนากีฬา การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับครู อาจารย์เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิในสาขาที่ ขาดแคลน การส่งเสริมให้ครู 
อาจารย์ได้รับการพัฒนามีวิทยฐานะและต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ 

 3. ด้านวิชาการและการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง โดยงานวิชาการและ
การจัดการศึกษา มีความส าคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
และตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ การพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ ซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างเข้มข้น รวมทั้งกีฬาเพ่ือสังคมที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
ตลอดจนเป็นฐานส าคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาที่มีบทบาทต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้มหาวิทยาลัยบรรลุเจตนารมณ์ได้นั้น 
จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องให้มีความโดดเด่น ครอบคลุมทุกศาสตร์ด้านการกีฬา 
และสามารถรองรับอุตสาหกรรมการกีฬาด้วย  

4. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยต้องสร้างความร่วมมือทางการศึกษา วิจัยและนวัตกรรมด้าน
การกีฬากับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เร่งส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในการสร้าง
ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากข้ึน และส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อ
การพัฒนาบุคลากรการกีฬาอันจะส่งผลต่อความสามารถของนักเรียนและนักศึกษา และเกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนส่งเสริมการน าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการ
กีฬาไปใช้ในการพัฒนาความสามารถของนักกีฬาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ ปลายทางคือการตอบสนองตาม
เจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ 

5. ด้านการบริการวิชาการและอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยต้องเป็นที่พ่ึงของสังคมด้านศาสตร์การกีฬา 
โดยบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมเพ่ือเพ่ิมโอกาสและเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย  
ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ต้องมีการวางแนวทางในการพัฒนาระบบและกลไก ในการให้บริการ
ทางวิชาการ อาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ทั้งในและนอกสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องควบคุมดูแล
รักษาให้มีความพร้อมต่อจัดการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสามารถรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติ  

6. ด้านการบริหารจัดการ และวัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยต้องร่วมมือปรับเปลี่ยนระบบด้านการ
บริหารจัดการอย่างเข้มแข็ง โดยปรับระบบกลไกการบริหารจัดการที่เน้นการปรับโครงสร้างองค์กร โครงสร้างการ
บริหารจัดการ การพัฒนาผู้บริหารทุกระดับและการเตรียมพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การ
ก าหนดนโยบายระบบการส่งเสริมสนับสนุนการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ระบบการก ากับติดตามการท างานตาม
นโยบายในทุกพันธกิจ รวมทั้งการสร้างความตระหนักและแนวคิดในการท างานเป็นทีมแบบมีเป้าหมายร่วมกันเพ่ือ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุสู่ความส าเร็จและเอ้ือต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

• ปัจจัยภำยนอกท่ีส่งผลต่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ  

1. ด้านการเมือง การสนับสนุนของรัฐบาลที่มุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยเป็นส่วนส าคัญในการผลิตบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการกีฬาต่าง ๆ ซึ่งถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะบุคลากรด้านการกีฬาจะเป็นผู้ที่เข้าไปอยู่
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นกลไกส าคัญที่จะขับเคลื่อนนโยบาย กิจกรรมด้านการกีฬาสู่ประชาชน ท าให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงกิจกรรมทางการกีฬาได้อย่างทั่วถึง ใช้การกีฬาเพ่ือออกก าลังกายจนกลายเป็นวิถีชีวิต     
สืบทอดเป็นวัฒนธรรมของประชาชน และน ากีฬามาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน มหาวิทยาลัยการกีฬา
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แห่งชาติจะท าหน้าที่จัดการศึกษาและการวิจัยด้านการกีฬา การพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการ
กีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมกีฬา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนากีฬาภูมิปัญญาไทยให้
เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและนานาชาติ เพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศให้เข้มแข็ง
ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ เพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติในการก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในปี พ.ศ. 2579 
โดยมุ่งหวังว่า มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจะส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมด้านการพัฒนาการกีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศในทุกระดับ รวมทั้งจัดให้มีการ
บริหารจัดการด้านการกีฬาที่เป็นระบบ ทันสมัย มีมาตรฐานอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

2. ด้านเศรษฐกิจ การเติบโตทางเศรษฐกิจในธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬามีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลให้
ความต้องการบุคลากรทางการกีฬา เช่น นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้บริหารกีฬา นักการตลาดด้านกีฬามีมากขึ้น           
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จ าเป็นต้องมีสถาบันอุดมศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการ
ผลิตบุคลากรดังกล่าว ออกไปรับใช้สังคม ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาของประเทศให้มีมาตรฐานระดับ
สากล รวมทั้งรองรับการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมกีฬา จากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่าประเทศที่ประสบ
ความส าเร็จทางด้านกีฬาจะมีการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาอย่างเป็นระบบในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา      
พลศึกษา และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมกีฬาให้เกิดการสร้างรายได้และการกระจายรายได้
และกระจายรายได้สู่สังคม ซึ่งการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาจะใช้เป็นศูนย์ฝึกของนักกีฬาระดับชาติอีกด้วย 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจะต้องสร้างการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรของประเทศ โดยการผลิต
บุคลากรทางการกีฬา พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับกีฬาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการกีฬาเพ่ือตอบสนองการพัฒนา
ประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยยังต้องพ่ึงพาการน าเข้าและ
ส่งออกกับต่างประเทศในสัดส่วนที่สูงมาก รวมทั้งการจัดเก็บภาษีรายได้ของรัฐบาลก็ไม่เป็นไปตามเป้าและถึงแม้ว่า
รัฐจะจัดสรรงบประมาณในด้านการศึกษาอยู่ในระดับสูงก็ตาม แต่จากภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจท าให้
ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการใช้จ่าย เกิดปัญหาการว่างงานและมีการแข่งขันที่สูงมาก รัฐต้องเร่งพัฒนาด้าน
การศึกษาให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศ เพราะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลต่อการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงทีด่ีให้เกิดข้ึนในสังคมไทยได้ดีที่สุด  

  3. ด้านสังคม ในประเทศไทยพบว่า ความเหลื่อมล้ าทางรายได้ของประชากรและโอกาสการเข้าถึง
ทรัพยากรยังเป็นปัญหาการพัฒนาประเทศ ซึ่งปัญหาดังกล่าวนับเป็นปัจจัยลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
ความมั่นคงทางสังคมและท าให้ประชาธิปไตยอ่อนแอ  ระดับการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น              
แต่คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง ความสามารถในการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้ของคนไทยยัง
อยู่ในระดับต่ า คุณภาพการศึกษายังไม่เพียงพอต่อการปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเข้าสู่สังคมเศรษฐกิ จ 
อีกทั้ง ก าลังคนในวัยท างานยังขาดแคลนทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา    
ของไทยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยโลกถึงประมาณ 5 เท่า จึงเป็นจุดอ่อนของคนไทยในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
รวมทั้งการวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศซึ่งท าให้ประเทศไทยต้องเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัย และพัฒนามากขึ้นเพ่ือ   
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากล  

สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่
หลากหลายมากขึ้น กระแสนิยมวัฒนธรรมต่างชาติมากกว่าวิถีชีวิตความเป็นไทย เป็ นผลกระทบมาจากการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผ่านกระแสโลกาภิวัตน์และโลกไซเบอร์ ท าให้การถ่ายทอดและปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม



Thailand National Sports University 

 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ๕๒ 

 

และภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่คนรุ่นใหม่ถูกละเลยไป ระบบคุณค่าของสังคมไทยในเรื่องจิตสาธารณะ ความเอ้ืออาทร 
และความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเริ่มเสื่อมถอยลง น าไปสู่ค่านิยมและพฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพ่ิม
มากขึ้น ส่งผลให้ความมีคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมลดลง  

ด้านสุขภาวะของคนไทย พบว่าคนไทยสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพอย่างทั่วถึง จากการด าเนิน
นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อย่างไรก็ตามคนไทยส่วนใหญ่ก าลังเผชิญกับการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้
ทั้งโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดในสมอง  โรคหัวใจ และมะเร็ง ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ้ าที่เป็นผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ ในขณะเดียวกันประชาชนได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมเพ่ิมขึ้นและ มีการจัดสวัสดิการทางสังคมในหลายรูปแบบ แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมแรงงานนอก
ระบบและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง  

 4. ด้านการพัฒนาการกีฬา จากผลงานที่ผ่านมาของนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติ เช่น 
เอเชี่ยนเกมส์และโอลิมปิกเกมส์ ยังไม่สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้อันเป็นผล
สืบเนื่องมาจากประเทศไทยยังขาดบุคลากรด้านการกีฬาโดยเฉพาะผู้ฝึกสอนที่มีศักยภาพในระดับนานาชาติ ยังไม่มี
ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาที่ได้มาตรฐานส าหรับนักกีฬาทีมชาติในระดับจังหวัด และการพัฒนานักกีฬาจากขั้นพ้ืนฐานไปสู่
ความเป็นเลิศยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจนและยั่งยืน โดยเป้าหมายส าคัญ คือ เพ่ือพัฒนานักกีฬาของไทยให้ประสบ
ผลส าเร็จจากการแข่งขันและน าความภาคภูมิใจให้แก่คนในชาติ ดังนั้น ควรส่งเสริมและพัฒนาทักษะของบุคลากร
การกีฬา โดยเฉพาะผู้ฝึกสอนให้มีความสามารถทัดเทียมกับสากล รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาที่ได้มาตรฐานระดับ
สากลให้มีการรองรับการฝึกซ้อมและการเก็บตัวของนักกีฬาเพ่ือเข้าแข่งขันกีฬารายการต่างๆ ทั้งนี้ ยังพบว่า 
ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจกีฬา ยังขาดความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและไม่ได้มีการ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาในการพัฒนาสมรรถภาพของนักกีฬาเท่าท่ีควร  

 นอกจากนี้ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาได้รับการส่งเสริมและได้รับความนิยมมากขึ้น โดยกิจกรรมที่ได้รับความ
นิยมสูง ได้แก่ กอล์ฟ มวยไทย จักรยาน วิ่งมาราธอน ขี่จักรยานยนต์ และกีฬาทางน้ า เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรม      
ที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี การพัฒนาการกีฬาของไทย จ าเป็นต้องการสร้างความ
เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้วยการใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบด้านที่ตั้งของ
ประเทศในเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการกีฬาของอาเซียน ซึ่งจ าเป็นต้องเร่งปรับปรุงพัฒนา
สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกทางกีฬา ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ  ให้เอ้ือต่อการพัฒนาการกีฬาของ
ภูมิภาคให้เกิดความเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายทรัพยากรเพ่ือการพัฒนากีฬา อาทิ 
การเคลื่อนย้ายของนักกีฬาและบุคลากรการกีฬาภายในภูมิภาค ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการ
เพ่ิมศักยภาพและพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่กีฬาของประเทศ และ
การพัฒนาการเจริญเติบโตของธุรกิจทางการกีฬา (Growth of the Sports Industry) ในประชาคมอาเซียน  

กำรพัฒนำกำรกีฬำในประชำคมอำเซียน (ASEAN Community) การพัฒนาเพ่ือการรวมตัวกันของ
กลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เกิดขึ้นภายใต้กฎบัตรอาเซียน ที่มีความมุ่งหวังให้เกิดความเป็นเอกภาพ 
“หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม” ดังนั้น จ าเป็นต้องพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในทุกมิติ 
ซึ่งการรวมตัวของประชาคมอาเซียนนับเป็นความท้าทายและโอกาสใหม่ของประเทศไทย เนื่องจาก จะส่งผลต่อ
การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีภาคสินค้าและบริการ รวมทั้งภาคแรงงานภายในภูมิภาคจึงท าให้ประเทศไทยต้องเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และเร่งพัฒนาศักยภาพของประชาชนภายในประเทศเพ่ือให้มี
ความเข้มแข็งและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากการรวมกลุ่ม ในขณะที่การพัฒนาการกีฬาเป็นการ
ด าเนินการภายใต้เสาหลักที่เรียกว่า “ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” ที่มีเป้าหมายให้อาเซียนเป็น
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ประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง สังคมที่เอ้ืออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและ
มีการพัฒนาในทุกด้านเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้ง ส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียน  การ
พัฒนาการกีฬามีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน ในด้านการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเข้าถึงการดูแลสุขภาพและส่งเสริมการ
ด ารงชีวิตที่มีสุขภาพ การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการส าหรับสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุและคนพิการ และ
การมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ในเชิงการกีฬา รวมถึง การใช้กีฬาเป็นกลไกในการลดช่องว่าง
ทางการพัฒนา ด้วยการสร้างและพัฒนาความร่วมมือทางด้านกีฬาในทุกมิติ 

ดังนั้น การกีฬาเป็นกลไกที่มีบทบาทส าคัญในการสร้างความมั่นคงให้ภูมิภาคอาเซียน ในฐานะเป็นตัวกลาง
ที่ดีในการลดความเหลื่อมล้ า การสร้างสันติภาพและความสมานสามัคคี ควบคู่ไปกับการใช้การกีฬาและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการกีฬาเพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอาเซียนจากรายได้จาก
การกีฬาและอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยง อาทิ รายได้จากการชมการแข่งขันกีฬา รายได้จากการประกอบธุรกิจทางการ
กีฬา รายได้จากการให้บริการศูนย์กีฬา รายได้จากลิขสิทธิ์การถ่ายทอดการแข่งขันกีฬา รายได้จากธุรกิจสื่อทางการ
กีฬา จึงนับว่าเป็นความท้าทายและโอกาสใหม่ของประเทศไทย ที่จะใช้ประโยชน์จากการกีฬาเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศควบคู่ไปกับการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน 

 5. ด้านการศึกษา การจัดการศึกษายังขาดคุณภาพและมาตรฐานในทุกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาค่อนข้างสูง โดยมีจ านวนปีการศึกษา
เฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อพิจารณาคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) พบว่า มีค่าเฉลี่ยต่ าในทุกกลุ่มสาระและผลคะแนนจากการทดสอบโครงการประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) อยู่ ในระดับต่ ากว่าอีกหลายประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน          
ปัญหาเหล่านี้เกิดจากข้อจ ากัดเรื่องหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนที่เน้นการสอนเนื้อหาสาระและความจ า
มากกว่าการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ ส่งผลให้ผู้เรียนขาดความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนและครูที่มีคุณภาพยังกระจายไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล ส่วนระดับอุดมศึกษา พบว่า มีการเปิด
หลักสูตรโดยไม่ค านึงถึงความต้องการของตลาดงาน บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาบางส่วนยังมีปัญหาคุณภาพ                  
อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยของไทยในระดับนานาชาติยังอยู่ใน
ล าดับที่ต่ า ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลให้การศึกษาไทยในทุกระดับยังมีปัญหาเชิงคุณภาพท่ีต้องเร่งแก้ไข 

สถานการณ์การศึกษาด้านการกีฬาในประชาคมอาเซียน  ปัจจุบันสถานศึกษาทั้งในระดับการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษาต่างให้ความส าคัญกับการกีฬาโดยมีหน่วยงานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศที่เปิดการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาการกีฬา จะเห็นได้ว่ามีโรงเรียนกีฬาหลายแห่งที่จัดการ
เรียนการสอนควบคู่กับการผลิตนักกีฬาเพ่ือต่อยอดในระดับอุดมศึกษาเป็นจ านวนมาก อาทิ โรงเรียนกีฬาสังกัด
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนกีฬาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงเรียนกีฬาสังกัดเทศบาล เป็นต้น นอกจากนี้   
ยังมีโรงเรียนกีฬาในต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนก็พบว่า มีหลายแห่งที่มีการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และผลิตนักกีฬาควบคู่กัน ยกตัวอย่างเช่น 
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ประเทศ ชื่อสถำนศึกษำ 
สิงคโปร์ โรงเรียนกีฬาสิงคโปร์ 
บรูไน โรงเรียนกีฬาบรูไน 

อินโดนีเซีย 
1) โรงเรียนกีฬาอิสกาลิมัลตัน 
2) โรงเรียนกีฬารากูนัน 

มาเลเซีย 

1) โรงเรียนกีฬาบูกิตจาลิล         
2) โรงเรียนกีฬาซึกูล่า ซูกัน ปาฮัง 
3) โรงเรียนกีฬาซาบา              
4) โรงเรียนกีฬาซาราวัก 
5) โรงเรียนกีฬาตังกูมาโกตาอิสเมล    
6) โรงเรียนกีฬาเสรีธิติวังสา 
7) โรงเรียนกีฬากัวลาลัมเปอร์        
8) โรงเรียนกีฬาเปรัค 
9) โรงเรียนกีฬาปาฮัง 

 

อีกทั้ง ในส่วนของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปัจจุบันก็มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่จัดการศึกษา
หลากหลายสาขาวิชา ซึ่งมีการเปิดการเรียนการสอนด้านการกีฬาด้วยทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เช่น 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ  และ
มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน ยกตัวอย่าง เช่น  

  

ประเทศ ชื่อสถำบันกำรศึกษำ 
สิงคโปร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore)  

อินโดนีเซีย มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (Universitas Indonesia) 
ลาว มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos หรือ NUOL)  

ฟิลิปปินส์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ (University of the Philippines) 
บรูไน มหาวิทยาลัยแห่งบรูไนดารุสซาลาม (University of Brunei Darussalam) 

กัมพูชา มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ (Royal University of Phnom Penh: RUPP) 
พม่า มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง (University of Yangon) 

มาเลเซีย มหาวิทยาลัยมาลายา University of Malaya (UM) 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย (Universiti Kebangsaan Malaysia) The National 
University of Malaysia 

เวียดนาม มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม, โฮจิมินซิตี้ (Viet Nam National University Ho Chi Minh City) 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม, ฮานอย (Vietnam National University, Hanoi) 

 6. ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา อุตสาหกรรมกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของไทย ได้มีการพัฒนามาก
ขึ้น เช่น การผลิต จ าหน่ายอุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬา การจัดมหกรรม กิจกรรมการประชุมทาง ด้านการกีฬา        
การประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการทางการกีฬา สถานที่ออกก าลังกาย โภชนาการทางการกีฬา และอ่ืน ๆ            
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ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางการพัฒนาของประเทศ รวมทั้งมีแนวโน้มที่ดีในการเข้ามาลงทุนในธุรกิจ           
ที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการกีฬาในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับเป็นโอกาสที่ดีในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของไทยให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ   
โดยภาครัฐจ าเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงของประเทศเพ่ือน าไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมและผลิตภาพ (Productivity) ที่เป็นแนวทางพ้ืนฐานในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สร้างบรรยากาศในการลงทุน ส่งเสริมธุรกิจการกีฬาให้เอ้ืออ านวยต่อการ
ประกอบการของนักลงทุนและภาคเอกชน ทั้งนี้ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สอดรับกับวิสัยทัศน์
ของชาติคือ มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  
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 ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก (SWOT Analysis)   
        

1. ตำรำงสรุปผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภำยใน (IFAS) 

ปัจจัยภำยใน (Internal factor) 
น้ ำหนัก 

(weight) 
คะแนน 
(Rating) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

(Weighted 
score) 

จุดแข็ง (Strengths) 
S1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีบุคลากรที่มีชื่อเสียงดา้นพลศึกษาและกีฬา 
     มายาวนาน 

0.04 3 0.12 

S2 นักเรียนและนักศึกษามผีลงานดา้นกีฬาโดดเด่นระดับนานาชาติในหลาย    
ชนิดกีฬา 

0.04 3 0.12 

S3 บุคลากรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีความเชี่ยวชาญใน 
     ศาสตร์การกีฬา 

0.04 3 0.12 

S4 มีระบบการบริหารจัดการทีเ่อ้ือต่อการพัฒนาการกีฬาของประเทศ 0.04 3 0.12 
S5 มีการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงาน      0.03 3 0.09 
S6 บุคลากรมีวัฒนธรรมการท างานที่มุง่เน้นผลงานและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า   0.03 3 0.09 
S7 มีอาคารสถานที่ และสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ส าหรับการจัดการเรียนการสอน   
    การวิจัย และให้บร ิการวิชาการแก่สังคมด้านการกีฬาอย่างเพียงพอ สามารถ  
    รองรับการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาระดบันานาชาติ 

0.03 3 0.09 

S8 มีการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการศึกษา พลศึกษา กีฬา นันทนาการ   
     วิทยาศาสตร์การกีฬา และวทิยาศาสตร์สุขภาพกับหนว่ยงานอ่ืน ๆ 

0.03 3 0.09 

S9 มีการบริหารงานแบบมีสว่นร่วมท าให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 0.03 3 0.09 
S10 ผู้บริหารมีวิสัยทัศนท์ี่กว้างไกล มีการกระจายอ านาจและการบริหารงาน  
       แบบมีส่วนร่วมและพฒันาอย่างไม่หยุดนิง่ 

0.03 3 0.09 

S11 วิทยาเขตและโรงเรียนกีฬากระจายอยู่ตามภูมิภาคจึงเอ้ือต่อการด าเนินงาน  
       ด้านการทะนบุ ารุงศิลปวฒันธรรมการละเลน่พื้นบ้านและกีฬาไทยให้คงอยู่ 
       คู่สังคมไทย 

0.03 3 0.09 

S12 มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมัน่ให้ครู อาจารย์ และบุคลากรไดร้ับการพัฒนา    
       ศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

0.03 3 0.09 

S13 มีการพัฒนาหลักสตูรอย่างต่อเนื่องและการจัดการเรียนการสอนที่เนน้การ 
       ปฏิบัติจริง 

0.02 3 0.06 

S14 นักเรียนและนักศึกษาได้รบัการยอมรับด้านความมนี้ าใจนกักีฬา และมีจิต
สาธารณะสูง 

0.02 3 0.06 

S15 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างผลงานวิจัยดา้นศาสตร์การกีฬา 0.02 3 0.06 
รวม จุดแข็ง (Strengths) 0.46  1.38 
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ปัจจัยภำยใน (Internal factor) 
น้ ำหนัก 

(weight) 
คะแนน 
(Rating) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

(Weighted 
score) 

จุดอ่อน (Weakness) 
W1 ผู้ส าเร็จการศึกษายังไมโ่ดดเด่นและคุณภาพของบณัฑิตยังอยู่ในระดับที่ 
      ต้องพัฒนา 

0.04 4 0.16 

W2 หลักสูตรยังขาดความโดดเด่นที่ท าให้นักเรียนสนใจเข้าศึกษาต่อ 0.04 3 0.12 
W3 นักเรียน นักศึกษายงัขาดทกัษะการเรียนรู้ที่จ าเปน็ในศตวรรษที่ 21 0.04 3 0.12 
W4 ระบบและกลไกการบริการนักศึกษายังไม่มปีระสทิธิภาพ 0.04 3 0.12 
W5 นักเรียนและนักศึกษาส่วนใหญ่มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ  
      สื่อสารอยู่ในระดับที่ต้องไดร้ับการพัฒนา 

0.04 3 0.12 

W6 บุคลากรสายสนับสนนุไม่เพียงพอ 0.04 3 0.12 
W7 ยังไม่มีแผนบริหารอาจารย ์แผนบริหารบุคลากรสายสนบัสนุนทีช่ัดเจน 0.04 3 0.12 
W8 สัดส่วนจ านวนอาจารยป์ระจ าที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกของมหาวิทยาลยั 
      การกีฬาแห่งชาติต่ ากว่าเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด 

0.04 3 0.12 

W9 ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
     การกีฬาแห่งชาติต่ ากว่าเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด 

0.04 3 0.12 

W10 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถตอบสนองความ     
        ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่าที่ควร   

0.04 
3 

0.12 

W11 การบริการวิชาการและอาค ารสถานที่ยังไม่ก่อให้เกิดรายได้ 0.04 3 0.12 
W12 นักเรียนมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาค่อนข้างน้อยและไมน่ าหลัก  
        วิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้พัฒนาศักยภาพอยา่งจริงจัง 

0.04 
3 

0.12 

W13 ทรัพยากรทางการศึกษาและกีฬายังไม่สมบูรณ์แบบเท่าที่ควร   0.03 3 0.09 
W14 การเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้า 0.03 3 0.09 

รวม จุดอ่อน (Weakness) 0.54  1.66 
รวมปัจจัยภำยใน 1.00   
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2. ตำรำงสรุปผลกำรวิเครำะห์ปจัจัยเชิงกลยุทธภ์ำยนอก (EFAS) 

ปัจจัยภำยนอก (External factor) 

น้ ำหนัก 
(weight) 

คะแนน 
(Rating) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

(Weighted 
score) 

โอกำส (Opportunities) 
O1 รัฐบาลมนีโยบายสนบัสนุนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 0.10 4 0.40 
O2 กระแสนิยมของสังคมที่มีความชืน่ชอบกีฬาทั้งการดู การเล่นกีฬา และกีฬา    
     อาชีพมากข้ึน     

0.10 4 0.40 

O3 ปัจจุบนัการท่องเที่ยวเชิงกฬีาก าลงัได้รับความนยิมและธุรกิจกีฬาของ    
     ประเทศมีแนวโน้มของการเจริญเติบโตมากข้ึน 

0.09 4 0.36 

O4 หน่วยงานกระทรวงศึกษาธกิารมีการบรรจุครูด้านพลศึกษา 0.09 3 0.27 
O5 มีนโยบายกองทนุ กยศ. กรอ. และแหล่งทุนภายนอก ท าให้นักเรียนมีทุนการ 
     ศึกษาต่อมากขึ้น 

0.08 3 0.24 

O6 การเปิดประชาคมอาเซียนส่งผลให้เกิดความร่วมมือหลายด้าน 0.08 3 0.24 
O7 ภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาและการกีฬา 0.07 3 0.21 
O8 มีแหล่งทุนสนับสนนุการวิจยัจากหลายหน่วยงาน 0.07 3 0.21 
O9 ประเด็นการปฏิรูปด้านวัฒนธรรมมีการส่งเสริมการปฏิรูประบบคา่นิยม    
     คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 

0.07 3 0.21 

รวม โอกำส (Opportunities) 0.75  2.54 
อุปสรรค (Threats) 
T1 กระแสนิยมวฒันธรรมตา่งชาติมากกว่าวิถชีีวิตความเปน็ไทย 0.05 3 0.15 
T2 หน่วยงานอ่ืนเสนอสวัสดิการที่โดดเด่นกว่าในการดึงดูดนักเรียน นักศึกษา    
     และบุคลากรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

0.05 3 0.15 

T3 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลต่อการจ้างงานและมีการแข่งขันสูง
ทั้งด้านอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว และภาษาตา่งประเทศ 

0.05 3 0.15 

T4 วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยทีี่ทนัสมัยมีราค าแพงและมีการเปลีย่นแปลง          
     อย่างรวดเร็ว 

0.05 3 0.15 

T5 การขอรับทุนวิจัยของหน่วยงานภายนอกมีการแข่งขันสูง 0.05 3 0.15 
รวม อุปสรรค (Threats) 0.25  0.75 

รวมปัจจัยภำยนอก 1.00   
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เมื่อน าผลการวิเคราะห์ SWOT มาก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พบว่า 
มีต าแหน่งยุทธศาสตร์อยู่ในพ้ืนที่ WO - Strategy เป็นสถานการณ์ที่จับคู่ระหว่างจุดอ่อนกับโอกาส ดังนั้น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจะต้องใช้โอกาสจากภายนอกเพ่ือแก้ไขและเอาชนะจุดอ่อนหรือสร้างความได้เปรียบ
จากโอกาส  
  
 

 

จุดแข็ง (Strengths) 1.38 
จุดอ่อน (Weakness) 1.66 
โอกาส (Opportunities) 2.54 
อุปสรรค (Threats) 0.75 

WO 
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วิสัยทัศน์ : “เป็นสถำบันกำรศึกษำอันดับหน่ึงด้ำนศำสตร์กำรกฬีำในภูมิภำคอำเซียน” 

 แผนภูมิแสดงควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
กำรทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
กำรละเล่นพ้ืนบ้ำนและ 
กีฬำไทย   

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
กำรพัฒนำนักเรียนและ
นักศึกษำให้มีศักยภำพด้ำน
กีฬำสูงสุดของแต่ละบุคคล    

ยุทธศำสตร์ที่ 6 
กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำร 

เป้ำประสงค์ที่ 1 
ผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
มีคุณภาพและคุณลักษณะ   
อันพึงประสงค์ 

เป้ำประสงค์ที่ 2 
บัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬามี
คุณภาพตามคุณลักษณะที่     
พึงประสงค์ 

เป้ำประสงค ์: ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์
ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

เป้ำประสงค ์: บริการทาง
วิชาการและอาคารสถานที่แก่
สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้ำประสงค ์: นักเรียน 
นักศึกษา เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมฟื้นฟู 
อนุรักษ์ เผยแพร่ 
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทย ทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ภูมภิาค 
ระดับชาติ และนานาชาติ      
ได้เรียนรู้และเข้าใจในความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม          
มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม และ     
มีความภาคภูมิใจในความ    
เป็นไทย 

เป้ำประสงค์ : นักเรียนและ
นักศึกษาเข้ารว่มและได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาต ิ

เป้ำประสงค ์: ระบบการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
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กลยุทธ์ (5 กลยุทธ์) กลยุทธ์ (5 กลยุทธ์) กลยุทธ์ (5 กลยุทธ์) กลยุทธ์ (2 กลยุทธ์) กลยุทธ์ (3 กลยุทธ์) กลยุทธ์ (5 กลยุทธ์) กลยุทธ์ (4 กลยุทธ์) 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

และมีคุณลักษณะอัน        
พึงประสงค์ 

2. พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและ          
สิ่งสนับสนุน  

4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนให้มีความรู้
ความสามารถตามวิชาชพี 

5. ส่งเสริมการสร้างความ
ร่วมมือด้านการศึกษา 

1. พัฒนาคุณภาพนกัศึกษาให้มี
คุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF: 
Thai Qualifications 
Framework) มาตรฐาน
การอุดมศึกษา และ 

     มาตรฐานวิชาชีพ   
2. ปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ 

3. พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุน  

4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
คณาจารย์ให้มีความรู้
ความสามารถตามวิชาชพี 

5. ส่งเสริมการสร้างความ
ร่วมมือด้านการศึกษา 

1. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจัดการดา้นการวิจัย
และนวัตกรรม 

2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรด้านการวิจยั
และนวัตกรรม 

3. พัฒนางานวจิัยและ
นวัตกรรมด้านศาสตร์การ
กีฬา 

4. ส่งเสริมและสนับสนุน
งบประมาณด้านการวิจัย
และนวัตกรรม 

5. ส่งเสริมการสร้างความ
ร่วมมือด้านการวิจยัและ
นวัตกรรม 

1. พัฒนาระบบและกลไกการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการ  
บูรณาการการบรกิาร
วิชาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจยั 

1. พัฒนาระบบและกลไกการ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและ   
กีฬาไทย 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทยใน
ระดับท้องถิ่น ภูมภิาค 
ระดับชาติ และนานาชาติ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทย 

1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
และนักศึกษาให้มีศักยภาพ
ด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละ
บุคคล 

2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการกีฬา 

3. ส่งเสริมการน าองค์ความรู้
ด้านศาสตร์การกีฬาไปใช้
ในการพัฒนากีฬา 

4. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการกีฬา 

5. ส่งเสริมการสร้างความ
ร่วมมือด้านการกีฬา 

1. พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจัดการ 

2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทุกระดับ  

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

4. พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

รวม 29 กลยุทธ ์
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(6 ตัวชี้วัด) (10 ตัวชี้วัด) ตัวชี้วัด (6 ตัวชี้วัด) ตัวชี้วัด (4 ตัวชี้วัด) ตัวชี้วัด (4 ตัวชี้วัด) ตัวชี้วัด (7 ตัวชี้วัด) ตัวชี้วัด (10 ตัวชี้วัด) 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษา         

ขั้นพ้ืนฐาน 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษา          

ขั้นพ้ืนฐานเข้าศึกษาต่อใน     
   ระดับอุดมศึกษา 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษา          

ขั้นพ้ืนฐานเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ 

4. ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปทีี่ 3 ที่มีผล
การประเมินคุณลักษณะ             
อันพึงประสงค์  

5. ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปทีี่ 6 ที่มีผล
การประเมินคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์  

6. ความร่วมมือด้านการศึกษา 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษา    
    ระดับอุดมศึกษา 
2. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ 
    งานท าหรือประกอบอาชีพ   
    อิสระภายใน 1 ปี 
3. ความพึงพอใจของผู้ใช้ 
    บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพ 
    บัณฑิต 
4. ผลงานของนักศึกษาและ    
    ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ  
    ปริญญาโทที่ได้รับการ    
    ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
5. คุณภาพของหลักสูตรตาม    
    เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
    ระดับอุดมศึกษา 
6. คุณภาพการจัดการเรียน    
    การสอน 
7. สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้  
8. อาจารย์ประจ า    
    มหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิ    
    ปริญญาเอก 
9. อาจารย์ประจ า     
    มหาวิทยาลัยที่ด ารง    
    ต าแหน่งทางวิชาการ 
10. ความร่วมมือด้าน     
      การศึกษา 
 

1. ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 

2. อาจารย์ประจ าที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้าน      
การวิจัยและนวัตกรรม 

3. อาจารย์ประจ าที่มี
ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม
ที่น าไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

4. งานวิจัยและนวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์ใน  

   ระดับชาติหรือนานาชาติ 
5. การประชุมวิชาการ

ระดับชาติหรือนานาชาต ิ
6. ความร่วมมือด้านการวิจัย

และนวัตกรรม 
 
 

1. ผู้รับบริการทางวิชาการ
และอาคารสถานที่ 

2. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการทางวิชาการ
และอาคารสถานที่ 

3. คุณภาพของการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

4. การบูรณาการการบริการ
วิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

1. กิจกรรมทะนุบ ารุง    
    ศิลปวัฒนธรรม 
2. กิจกรรมฟ้ืนฟู อนุรักษ์   
    และเผยแพร่การละเล่น    
    พ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
3. ความพึงพอใจของ  
    ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
    ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     
4. ความพึงพอใจของ  
    ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
    ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่     
    การละเล่นพ้ืนบ้านและ   
    กีฬาไทย 

1. นักเรียนที่เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาต ิ

2. นักเรียนที่ได้รับรางวัลจาก
การเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาในระดับนานาชาต ิ

3. นักศึกษาที่เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาต ิ

4. นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก
การเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาในระดับนานาชาต ิ

5. บุคลากรทางการกีฬาที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

6. ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการด้าน      
การกีฬา 

7. ความร่วมมือด้านการกีฬา 

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

3. การบริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน
ทั้ง 10 ประการ ที่อธิบาย
การด าเนินงานอย่างชัดเจน   

4. ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ 

5. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการด้านเทคโนโลยี  

   สารสนเทศและการสื่อสาร 
6. ผลการประเมินโรงเรียน

กีฬาทุกโรงของ
มหาวิทยาลัย  

7. ผลการประเมินหลักสูตร
ทุกหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย  

8. ผลการประเมินคณะทุก
คณะของมหาวิทยาลัย  

9. ผลการประเมินวิทยาเขต
ทุกวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัย 

10. ผลการประเมินคุณภาพ   
      การศึกษาภายใน  
      ระดับมหาวิทยาลัย 

รวม 47 ตัวชี้วัด 
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ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ได้จัดท าขึ้น เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้อง
รองรับการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยจึงก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และ     
กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ปรัชญำ   
“พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ” 

 2. วิสัยทัศน์  
“เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน” 

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

4. อัตลักษณ์ 
 “ทักษะดี มีน้ าใจนักกีฬา พัฒนาสังคม” 

ค าอธิบายอัตลักษณ์  
ทักษะดี หมายถึง มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

มีน้ ำใจนักกีฬำ หมายถึง  มีคุณธรรม จริยธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นที่ยอมรับของสังคม 

พัฒนำสังคม หมายถึง มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ยึดมั่น   
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

5. เอกลักษณ์  
“สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา” 
ค าอธิบายเอกลักษณ์ 
สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา หมายถึง เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางที่มีความ

โดดเด่นทางด้านศาสตร์การกีฬา เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาสู่การเป็นผู้น าด้านกีฬาในภูมิภาคอาเซียน 

6. ค่ำนิยมองค์กร  
SPORTS-U 

  Spirit    มีน้ าใจนักกีฬา 
 Professional    มีความเป็นมืออาชีพ 
 Opportunity  มีการให้โอกาส 
 Responsibility   มีความรับผิดชอบ 
 Teamwork   มีการท างานเป็นทีม 
 Smart   มีบุคลิกภาพดี 
 Universality   มีความเป็นสากล 
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7. ประเด็นยุทธศำสตร์  
1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
2. การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
3. การบริการวิชาการแก่สังคม 
4. การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
5. การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 
6. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
เป้ำประสงค์ที่ 1 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีคุณภำพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน  
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ 
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำนรับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 ระดับโรงเรียน ระดับมหำวิทยำลัย 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร้อยละ - - 98 98 98 ฝ่ายวิชาการ  

(งานทะเบียน) 
กองส่งเสริมวิชาการ
โรงเรียนกีฬา  
(กลุ่มมาตรฐาน
การศึกษา) 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน              
    เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

ร้อยละ - - 95 95 95 ฝ่ายวิชาการ  
(งานแนะแนวและ
บริการทางการศึกษา) 

กองส่งเสริมวิชาการ
โรงเรียนกีฬา  
(กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศทางวิชาการ) 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬา  
    แห่งชาติ 

ร้อยละ - - 60 60 60 ฝ่ายวิชาการ  
(งานแนะแนวและ
บริการทางการศึกษา) 

กองส่งเสริมวิชาการ
โรงเรียนกีฬา  
(กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศทางวิชาการ) 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำนรับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 ระดับโรงเรียน ระดับมหำวิทยำลัย 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 
    ปีที่ 3 ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะ  
    อันพึงประสงค ์(ระดับดีและดีเยี่ยม)          

ร้อยละ - - 80 85 90 ฝ่ายวิชาการ (งาน
ทะเบียนและวัดผล) 

กองส่งเสริมวิชาการ
โรงเรียนกีฬา  
(กลุ่มมาตรฐาน
การศึกษา) 
 

5. ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 
    ปีที่ 6 ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะ  
    อันพึงประสงค์ (ระดับดีและดีเยี่ยม)                   

ร้อยละ - - 80 85 90 

6. ความร่วมมือด้านการศึกษา หน่วยงาน 1 1 1 1 1 ฝ่ายบริหาร 
(งานวิเทศสัมพันธ์) 

กองส่งเสริมวิชาการ
โรงเรียนกีฬา 
(กลุ่มมาตรฐาน 
การศึกษา) 
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เป้ำประสงค์ที่ 2 บัณฑิตด้ำนศำสตร์กำรกีฬำมีคุณภำพตำมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF: Thai Qualifications Framework) มาตรฐานการอุดมศึกษา และ 
    มาตรฐานวิชาชีพ   
2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน  
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ 
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำนรับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 ระดับวิทยำเขต ระดับมหำวิทยำลัย 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
      
 

ร้อยละ - - 95 95 95 ส านักงานรองอธิการบดี 
(งานทะเบียนและ
ประมวลผล)   

กองส่งเสริมวิชาการ    
(กลุ่มมาตรฐาน
การศึกษา) 

2. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ  
    ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

ร้อยละ 80 85 90 90 90 ส านักงานรองอธิการบดี   
(งานแนะแนวการศึกษา  
และอาชีพ) 

กองส่งเสริมวิชาการ    
(กลุ่มมาตรฐาน
การศึกษา) 
  

3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อ  
    คุณภาพบัณฑิต 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 

- - มาก มาก มากที่สุด 

4. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ  
    การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ  
    ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ - - 40 40 40 ส านักงานรองคณบดี 
(งานประกันคุณภาพ
การศึกษา) 

ส านักงานบัณฑิต
วิทยาลัย 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำนรับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 ระดับวิทยำเขต ระดับมหำวิทยำลัย 
5. คุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์  
    มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

ระดับ
คุณภาพ 

- - ดี ดี ดี ส านักงานรองคณบดี         
(งานประกันคุณภาพ
การศึกษา) 

กองวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
(กลุ่มประกันคุณภาพ
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา)       

6. คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ระดับ
คุณภาพ 

- - ดี ดี ดี ส านักงานรองคณบดี         
(งานประกันคุณภาพ
การศึกษา) 

กองวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
(กลุ่มประกันคุณภาพ
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา)       

7. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
    

ระดับ
คุณภาพ 

- - ดี ดี ดี ส านักงานรองคณบดี         
(งานประกันคุณภาพ
การศึกษา) 

กองวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
(กลุ่มประกันคุณภาพ
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา)     

8. อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิ   
    ปริญญาเอก 

ร้อยละ - - 20 22 24 - กองการเจ้าหน้าที่ 
(กลุ่มพัฒนาบุคลากร) 

9. อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารง    
    ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 45 49 53 57 61 - กองการเจ้าหน้าที่ 
(กลุ่มพัฒนาบุคลากร) 

10. ความร่วมมือด้านการศึกษา หน่วยงาน 1 1 1 1 1 - กองนโยบายและแผน  
(กลุ่มวิเทศสัมพันธ์) 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม 
เป้ำประสงค์ : ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่น ำไปใช้ประโยชน์ในระดับชำติหรือนำนำชำติ 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
3. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำนรับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 ระดับวิทยำเขต ระดับมหำวิทยำลัย 
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ  
    บริหารจัดการด้านการวิจัยและ  
    นวัตกรรม 

ระบบ - - - - 1 - กองวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
(กลุ่มวิจัยและนวัตกรรม) 

2. อาจารย์ประจ าที่ได้รับการพัฒนา  
    ศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

ร้อยละ 50 60 70 80 90 - ส านักงานรอง 
  อธิการบดี      
  (งานวิจัยและ  
  นวัตกรรม) 
- ส านักงานรองคณบดี 
  (งานวิจัยและ  
  นวัตกรรม) 

- กองวิจัยและประกนั  
  คุณภาพการศึกษา  
  (กลุ่มวิจัยและ      
  นวัตกรรม) 
- คณะ (กลุ่มวิจัยและ  
  ประกันคุณภาพ  
  การศึกษา 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำนรับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 ระดับวิทยำเขต ระดับมหำวิทยำลัย 
3. อาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัยหรือ  
    นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ใน  
    ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

ร้อยละ - - 50 60 70 - ส านักงานรอง  
  อธิการบดี      
  (งานวิจัยและ  
  นวัตกรรม) 
- ส านักงานรองคณบดี 
  (งานวิจัยและ  
  นวัตกรรม) 

- กองวิจัยและประกัน  
  คุณภาพการศึกษา  
  (กลุ่มวิจัยและ      
  นวัตกรรม) 
- คณะ (กลุ่มวิจัยและ  
  ประกันคุณภาพ  
  การศึกษา 

4. งานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้  
    ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ร้อยละ - - ๘๕ ๙๐ ๙๕ - ส านักงานรอง  
  อธิการบดี      
  (งานวิจัยและ  
  นวัตกรรม) 
- ส านักงานรองคณบดี 
  (งานวิจัยและ  
  นวัตกรรม) 

- กองวิจัยและประกัน  
  คุณภาพการศึกษา  
  (กลุ่มวิจัยและ      
  นวัตกรรม) 
- คณะ (กลุ่มวิจัยและ  
  ประกันคุณภาพ  
  การศึกษา 

5. การประชุมวิชาการระดับชาติหรือ  
    นานาชาต ิ
 

ครั้ง  1 1 1 1 1 - กองส่งเสริมวิชาการ        
(กลุ่มส่งเสริมและเผยแพร่
งานวิชาการ) 

6. ความร่วมมือด้านการวิจัยและ  
    นวัตกรรม 

หน่วยงาน 18 18 1 1 1 - ส านักงานรอง   
  อธิการบดี (งานวิจัย  
  และนวัตกรรม) 

- กองวิจัยและประกัน  
  คุณภาพการศึกษา  
  (กลุ่มวิจัยและ  
  นวัตกรรม) 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
เป้ำประสงค์ :  บริกำรทำงวิชำกำรและอำคำรสถำนที่แก่สังคมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำนรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 ระดับโรงเรียน ระดับวิทยำเขต ระดับมหำวิทยำลัย 

1. ผู้รับบริการทาง  
    วิชาการและอาคาร  
    สถานที่ 

คน  2,664,
500 

2,691,
145 

ไม่ 
น้อยกว่า  
3,500,
000 

ไม่ 
น้อยกว่า  
3,500,
000 

ไม่ 
น้อยกว่า  
3,500,
000 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 
(งานนันทนาการและ
กิจการพิเศษ) 

ส านักงานรองอธิการบดี  
(กลุ่มกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ) 

กองกิจการนักเรียน 
นักศึกษาและกิจการพิเศษ 
(กลุ่มบริการวิชาการ) 

2. ความพึงพอใจของ  
    ผู้รับบริการทาง  
    วิชาการและอาคาร  
    สถานที่ 

คะแนน
เฉลี่ย 

 

3.60 3.90 ไม่ 
น้อยกว่า  
3.51 

ไม่ 
น้อยกว่า  
3.51 

ไม่ 
น้อยกว่า  
3.51 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 
(งานนันทนาการและ
กิจการพิเศษ) 
 

ส านักงานรองอธิการบดี  
(กลุ่มกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ) 
 

กองกิจการนักเรียน 
นักศึกษาและกิจการพิเศษ 
(กลุ่มบริการวิชาการ)  

3. คุณภาพของการ  
    บริการวิชาการแก่  
    สังคม  

คะแนน - - 3 4 5 - - กองกิจการนักเรียน 
นักศึกษาและกิจการพิเศษ 
(กลุ่มบริการวิชาการ) 

4. การบูรณาการการ  
    บริการวิชาการแก่  
    สังคมกับการเรียน  
    การสอนและ 
    การวิจัย 

รายวิชา - - 71 71 71 - ส านักงานรองอธิการบดี 
(งานบริการชุมชนและ
สังคม)  

กองกิจการนักเรียน 
นักศึกษา และกิจการ
พิเศษ (กลุ่มบริการ
วิชาการ) 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม กำรละเล่นพื้นบ้ำนและกีฬำไทย 
เป้ำประสงค์  : นักเรียน นักศึกษำ เด็ก เยำวชน และประชำชนได้ร่วมกิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม กำรละเล่นพื้นบ้ำนและกีฬำไทย ทั้งในระดับท้องถิ่น 
ภูมิภำค ระดับชำติ และนำนำชำติ ได้เรียนรู้และเข้ำใจในควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม มีจิตส ำนึกที่ดีต่อสังคม และมีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบและกลไกการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำนรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 ระดับโรงเรียน ระดับวิทยำเขต ระดับมหำวิทยำลัย 

1. กิจกรรมทะนุบ ารุง   
    ศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรม 140 140 150 150 150 ฝ่ายกิจการนักเรียน  
(งานส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม) 

ส านักงานรองอธิการบดี  
(งานทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม) 

กองกิจการนักเรียน    
นักศึกษาและกิจการพิเศษ 
(กลุ่มศิลปวัฒนธรรมและ  
กิจการพิเศษ) 

2. กิจกรรมฟ้ืนฟู   
    อนุรักษ ์และเผยแพร่  
    การละเล่นพื้นบ้าน  
    และกีฬาไทย 

กิจกรรม 85 85 85 85 85 - ส านักงานรองอธิการบดี  
(งานทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม) 

กองกิจการนักเรียน    
นักศึกษาและกิจการพิเศษ 
(กลุ่มศิลปวัฒนธรรมและ  
กิจการพิเศษ) 

3. ความพึงพอใจของ  
    ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
    ทะนุบ ารุง  
    ศิลปวัฒนธรรม   
     
 

คะแนน
เฉลี่ย 

 
 

- - ไม่ 
น้อยกว่า  
3.51 

ไม่ 
น้อยกว่า  
3.51 

ไม่ 
น้อยกว่า  
3.51 

ฝ่ายกิจการนักเรียน  
(งานส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม) 

ส านักงานรองอธิการบดี  
(งานทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม) 

กองกิจการนักเรียน    
นักศึกษาและกิจการพิเศษ 
(กลุ่มศิลปวัฒนธรรมและ  
กิจการพิเศษ) 
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ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำนรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 ระดับโรงเรียน ระดับวิทยำเขต ระดับมหำวิทยำลัย 

4. ความพึงพอใจของ  
    ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
    ฟ้ืนฟ ูอนุรักษ์ และ   
    เผยแพร่ การละเล่น  
    พ้ืนบ้าน และ 
    กีฬาไทย 

คะแนน
เฉลี่ย 

 
 

- - ไม่ 
น้อยกว่า  
3.51 

ไม่ 
น้อยกว่า  
3.51 

ไม่ 
น้อยกว่า  
3.51 

- ส านักงานรองอธิการบดี  
(งานทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม) 

กองกิจการนักเรียน    
นักศึกษาและกิจการพิเศษ 
(กลุ่มศลิปวัฒนธรรมและ  
กิจการพิเศษ) 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำนักเรียนและนักศึกษำให้มีศักยภำพด้ำนกีฬำสูงสุดของแต่ละบุคคล 
เป้ำประสงค์  : นักเรียนและนักศึกษำเข้ำร่วมและได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันกีฬำระดับนำนำชำติ 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬา 
3. ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ด้านศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการพัฒนากีฬา 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬา 
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการกีฬา 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำนรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 ระดับโรงเรียน ระดับวิทยำเขต ระดับมหำวิทยำลัย 

1. นักเรียนที่เข้าร่วม  
    การแข่งขันกีฬา  
    ระดับนานาชาติ 

ร้อยละ 23 26 10 10 10 ฝ่ายพัฒนากีฬา 
(งานทะเบียนและสถิติ
นักกีฬา 

- ส านักกีฬา (กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนานักกีฬา) 

2. นักเรียนที่ได้รับ
รางวัลจากการเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
ในระดับนานาชาติ 

ร้อยละ - - 20 20 20 ฝ่ายพัฒนากีฬา 
(งานทะเบียนและสถิติ
นักกีฬา 
 

- ส านักกีฬา (กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนานักกีฬา) 

3. นักศึกษาที่เข้าร่วม  
    การแข่งขันกีฬา  
    ระดับนานาชาติ 

ร้อยละ 8 11 10 10 10 - ส านักงานกีฬา (งาน
ติดตามและประเมินผล) 

ส านักกีฬา (กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนานักกีฬา) 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำนรับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 ระดับโรงเรียน ระดับวิทยำเขต ระดับมหำวิทยำลัย 
4. นักศึกษาที่ได้รับรางวัล  
    จากการเข้าร่วมการ  
    แข่งขันกีฬาในระดับ  
    นานาชาต ิ

ร้อยละ - - 20 20 20 - ส านักงานกีฬา (งาน
ติดตามและประเมินผล) 

ส านักกีฬา (กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนานักกีฬา) 

5. บุคลากรทางการกีฬาที่  
    ได้รับการพัฒนา  
    ศักยภาพ 

คน 280 280 300 300 300 ฝ่ายพัฒนาการกีฬา 
(งานส่งเสริมกีฬา
เพ่ือความเป็นเลิศ) 

ส านักงานกีฬา (งาน
บริหารจัดการทางการ
กีฬา) 

ส านักกีฬา (กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนานักกีฬา) 

6. ระบบสารสนเทศเพ่ือ  
    การบริหารจัดการด้าน  
    การกีฬา 

ระบบ - - - 1 - - - ส านักกีฬา (กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนานักกีฬา) 

7. ความร่วมมือด้าน 
    การกีฬา 

หน่วยงาน 29 29 1 1 1 ฝ่ายพัฒนาการกีฬา 
(งานส่งเสริมกีฬา
เพ่ือความเป็นเลิศ) 

ส านักงานกีฬา (งาน
บริหารจัดการทางการ
กีฬา) 

ส านักกีฬา (กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนานักกีฬา) 

 

 

 

 

 

 

 



Thailand National Sports University 
 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 77 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 
เป้ำประสงค์  : ระบบกำรบริหำรจัดกำรทีมี่ประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ 
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ  
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำนรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 ระดับโรงเรียน ระดับวิทยำเขต ระดับมหำวิทยำลัย 

1. ผลการเบิกจ่าย  
    งบประมาณรายจ่าย  
    ประจ าปี 

ร้อยละ 90 91 92 93 94 ฝ่ายบริหาร 
(งานแผนและ
งบประมาณ) 

ส านักงานรองอธิการบดี         
(งานแผนงาน) 

กองนโยบายและแผน 
(กลุ่มติดตามและ
ประเมินผล) 

2. บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 

ร้อยละ 30 35 40 45 50 ฝ่ายบริหาร 
(งานบุคคล) 

ส านักงานรองอธิการบดี         
(งานบุคคล) 

กองการเจ้าหน้าที่ 
(กลุ่มพัฒนาบุคลากร) 

3. การบริหารงานด้วย   
    หลักธรรมาภิบาล  
    อย่างครบถ้วนทั้ง   
    10 ประการ 
    ที่อธิบายการ  
    ด าเนินงานอย่าง  
    ชัดเจน (ระดับดีและ  
    ดีเยี่ยม) 

ร้อยละ - - 60 70 80 ฝ่ายบริหาร 
(งานบุคคล) 

ส านักงานรองอธิการบดี         
(งานประชุมกรรมการ
วิทยาเขตและและ
ประชุมผู้บริหาร) 

กองบริหารงานกลาง 
(กลุ่มกิจการสภา) 
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ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำนรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 ระดับโรงเรียน ระดับวิทยำเขต ระดับมหำวิทยำลัย 

4. ระบบเทคโนโลยี  
    สารสนเทศเพ่ือการ  
    บริหารจัดการ 

ระบบ - 1 - 1 - - - กองนโยบายและแผน 
(กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร) 

5. ความพึงพอใจของ  
    ผู้รับบริการด้าน     
    เทคโนโลยี  
    สารสนเทศ  
    และการสื่อสาร 

คะแนน
เฉลี่ย 

3.60 3.90 ไม่น้อย
กว่า 

3.51 

ไม่น้อย
กว่า

3.51 

ไม่น้อย
กว่า

3.51 

ฝ่ายบริหาร 
(งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร) 

ส านักงานรองอธิการบดี 
(งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร) 

กองนโยบายและแผน 
(กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร) 

6. ผลการประเมิน  
    โรงเรียนกีฬาทุกโรง    
    ของมหาวิทยาลัย 
    (คุณภาพระดับดี 
    ขึ้นไป) 

ร้อยละ - - 75 80 85 ฝ่ายวิชาการ 
(งานประกันคุณภาพ
การศึกษา) 

- กองวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
(กลุ่มประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน) 

7. ผลการประเมิน  
    หลักสูตรทุกหลักสูตร    
    ของมหาวิทยาลัย   
    (ระดับคุณภาพดี 
    ขึ้นไป) 

ร้อยละ - - 97 100 100 - ส านักงานรองคณบดี 
(งานประกันคุณภาพ
การศึกษา) 

กองวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา        
(กลุ่มประกันคุณภาพ
การศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา) 
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ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำนรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 ระดับโรงเรียน ระดับวิทยำเขต ระดับมหำวิทยำลัย 

8. ผลการประเมินคณะ   
    ทุกคณะของ 
    มหาวิทยาลัย   
    (ระดับคุณภาพดี 
    ขึ้นไป) 

ร้อยละ - - 80 85 90 - ส านักงานรองคณบดี 
(งานประกันคุณภาพ
การศึกษา) 

กองวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา        
(กลุ่มประกันคุณภาพ
การศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา) 

9. ผลการประเมิน 
    วิทยาเขตทุก 
    วิทยาเขตของ  
    มหาวิทยาลัย (ระดับ   
    คุณภาพดีขึ้นไป) 

ร้อยละ - - 80 85 90 - ส านักงานรองคณบดี 
(งานประกันคุณภาพ
การศึกษา) 

กองวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา        
(กลุ่มประกันคุณภาพ
การศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา) 

10. ผลการประเมิน 
      คุณภาพการศึกษา  
      ภายใน              
      ระดับมหาวิทยาลัย   

คะแนน
ประเมิน 

3.80 4.00 4.20 4.40 4.60 - ส านักงานรองคณบดี 
(งานประกันคุณภาพ
การศึกษา) 

กองวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา        
(กลุ่มประกันคุณภาพ
การศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา) 
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ส่วนท่ี 4 
แนวทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 

พ.ศ. 2561 – 2565  
(ฉบับทบทวน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  
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ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

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

 

 ระบบและกลไกกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. 2561 – 2565  
     (ฉบับทบทวน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี

3. หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลยัจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีของหน่วยงาน 

2. ผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย สร้างความเข้าใจหลักการสาระส าคญัของยุทธศาสตร์       
    มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

4. น าเสนอยุทธศาสตร์หน่วยงานและแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีต่อสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการ

วิทยาเขต / คณะกรรมการประจ าคณะ / 
คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณา 

และเสนอแนะ 
 

6. ติดตาม ประเมินผล และจดัท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

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

 

8. น าข้อเสนอแนะของสภามหาวทิยาลัย / คณะกรรมการวิทยาเขต / คณะกรรมการประจ าคณะ /       
    คณะกรรมการสถานศึกษา ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณถดัไป 
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 กำรแปลงยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน)  
     ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สู่กำรปฏิบัติ 

มหาวิทยาลัยต้องสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ยุทธศาสตร์ให้หน่วยงานในสังกัดทราบ เพ่ือผนึกก าลัง
ในการร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  ซึ่งการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัตินั้น หมายถึง               
การที่บุคลากรในหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย น าแนวทางของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปจัดท าเป็นยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานและแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยผู้บริหารจะถ่ายทอดนโยบาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ผลผลิต ผลลัพธ์ และให้แก่ผู้บริหารระดับสูงและเชื่อมโยงไปสู่บุคลากรทุกภาคส่วน เพ่ือให้การด าเนินงาน     
ของทุก ๆ หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน             
โดยประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 2. ผู้บริหารถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไปสู่ระดับหน่วยงานปฏิบัติต่าง ๆ ทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัย วิทยาเขต และโรงเรียนกีฬา ไปจนถึงระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้จริงและมีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงระหว่างกัน โดยการเผยแพร่ยุทธศาสตร์หรือประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจสาระส าคัญของ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2563 อย่างชัดเจน   
 3. หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของหน่วยงานโดยพิจารณาบทบาทภารกิจที่หน่วยงานตนเองรับผิดชอบและเชื่อมโยงแนวทางการด าเนินงาน
จากยุทธศาสตร์ทั้งนี้บุคลากรทุกภาคส่วนจ าเป็นต้องเข้าใจในสาระส าคัญและส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนโดย
ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน 
 4. น าเสนอยุทธศาสตร์หน่วยงานและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อสภามหาวิทยาลัย /
คณะกรรมการวิทยาเขต / คณะกรรมการประจ าคณะ / คณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือพิจารณา 
        5. ทุกหน่วยงานด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
 6. ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 7. น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน (รอบ 6 เดือน    
และรอบ 12 เดือน) ต่อสภามหาวิทยาลัย /คณะกรรมการวิทยาเขต / คณะกรรมการประจ าคณะ / 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
 8. น าข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย /คณะกรรมการวิทยาเขต / คณะกรรมการประจ าคณะ / 
คณะกรรมการสถานศึกษา ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณถัดไป 
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 ปัจจัยส ำคัญท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ   
     แห่งชำติ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

ความส าเร็จของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน)     
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สู่การปฏิบัตินั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้วย 

1) สาระของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน)     
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ที่มีความชัดเจน ครบถ้วน และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษา 

2) การสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจในทิศทางยุทธศาสตร์ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และเข้าใจตรงกัน      
โดยผู้บริหารจะต้องท าให้บุคลากรทุกหน่วยงาน ตระหนักถึงความส าคัญของบทบาทหน้าที่ซึ่งมีความเชื่อมโยง
สอดคล้อง และบูรณาการการด าเนินงานตามแนวทางของยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ร่วมกัน  

3) การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาบุคลากร การมีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีมจะท าให้
การด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน)     
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สู่การปฏิบัติประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นในการที่จะผลักดัน
ให้มีการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบงาน การปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ ค่านิยม
องค์กรที่ดี อันเป็นภารกิจที่ล้วนมุ่งเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของบุคคล ซึ่งจ าเป็นต้องใช้
ระยะเวลาและความต่อเนื่องในการด าเนินงานเพ่ือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของระบบและ       
ตัวบุคคล  

5) การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. 2561 
– 2565 (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติจะเป็นส่วนส าคัญที่จะวางนโยบายก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 
เดือน ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยได้ทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะต้องน าข้อเสนอแนะของมหาวิทยาลัยมาปรับปรุงและพัฒนา      
ยุทธศาสตร์ต่อไป   
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 ภำคผนวก ก ควำมสอดคล้องระหว่ำงนโยบำยและแผนพัฒนำประเทศกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน)  
                     ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศำสตร์ชำติ 
พ.ศ. 2561 - 

2580 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 

แผนแม่บท
ภำยใต้ 

ยุทธศำสตร์ชำติ 

ประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา 
 

ประเด็นที่ 23 การวิจยัและ
พัฒนานวัตกรรม 
 

ประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา 
 

เป้ำหมำย 
แผนแม่บท 

1. คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ าใจ
นักกีฬา และมีวินยั เคารพกฎ
กติกามากขึ้น ดว้ยกีฬา 

2. มูลค่าการลงทุนวิจยัและ
พัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในของประเทศ
เพิ่มขึ้น 

1. คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ าใจนกักีฬา และมีวินยั เคารพกฎกตกิามากขึ้น ด้วยกีฬา 
 

ตัวชี้วัด 
แผนแม่บท 

 

1.1 อายุคาดเฉลี่ยของการมี
สุขภาพดีเพิ่มขึ้นตอ่เนื่อง (อายุ
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 68 ป ีภายในปี 
2565) 
 

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

1.1 อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (อายุเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 68 ปี ภายในป ี2565) 
 

แผนแม่บทย่อย แผนแม่บทย่อยที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 

แผนแม่บทย่อยที่ 2 การวิจยัและ
พัฒนานวัตกรรม ดา้นสังคม 
 

แผนแม่บทย่อยที่ 1 การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐาน
ให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ 

แผนแม่บทย่อยที่ 2 การส่งเสริม
การกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
 

แผนแม่บทย่อยที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 

เป้ำหมำย 
แผนแม่บทย่อย 

 

3.1 บุคลากรด้านการกีฬาและ
นันทนาการมีคุณภาพและ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

 

2.1 คุณภาพชีวิต ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอ
ภาคทางสังคมได้รับการยกระดับ
เพิ่มขึ้นจากผลการวิจยัและพัฒนา
นวัตกรรมเชิงสังคม 

1.1 คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ าเสมอ
เพิ่มขึ้น 

2.1 นักกีฬาไทยประสบ
ความส าเร็จ ในการแข่งขันระดับ
นานาชาต ิ

3.1 บุคลากรด้านการกีฬาและ
นันทนาการมีคุณภาพและ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

 

ตัวชี้วัดแผน
แม่บทย่อย 

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

2.1.1 ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม* 
(ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการ
ยกระดับคุณภาพทางสังคมจาก
ผลการวิจยัฯ) 

1.1.1 ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากรทั้งหมด ออกก าลังกายอยา่ง
สม่ าเสมอ ร้อยละ 40 ภายในปี 2565 
 
 
 

2.1.1 อันดับการแข่งขันกีฬาใน
มหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของ
นักกีฬาไทย อันดับ ๗  ในระดับ
เอเชีย ภายในปี 2565 
 

3.1.1 มีบุคลากรด้านการกีฬา 
นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การ
กีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานเพิ่มขึ้น (เฉลี่ยร้อยละ 5 
ภายในป ี2565) 
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แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั 
และนวัตกรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 

เป้ำหมำย 4. คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น 2. เพิ่มความสามารถการแข่งขัน
ของภาคการผลิตและบริการ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน  

4. คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น 

ตัวชี้วัด 4.3 ประชาชนเล่นกีฬาและเข้า
ร่วมกิจกรรมนันทนาการเพิ่มขึ้น 
 

2.4 นวัตกรรมทางสังคมและ
นวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุและผู้
พิการที่ผลิตได้เอง ภายในประเทศ       
มีจ านวนเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 
เท่าตัว 

4.3 ประชาชนเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพิ่มขึ้น 
 

นโยบำยรัฐบำล  
ที่แถลงต่อ
รัฐสภำ 
วันที่ 25 
กรกฎำคม 
2562 

นโยบายที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะทกุช่วงวยั 
8.6.4 พัฒนาทักษะอาชพีทุก 
ช่วงวัย 
 

8.5 วิจยัและพัฒนานวัตกรรมที่
ตอบโจทยก์ารพัฒนาประเทศ 
8.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความ
เหลื่อมล้ าและยากจน 

8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวยั 
 
8.6.4 พัฒนาทักษะอาชพีทุกชว่งวัย 
 

แผนพัฒนำกำร
กีฬำแห่งชำติ 
ฉบับที่ 6  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมให้
เกิดความรู้และความตระหนัก 
ด้านการออกก าลังกายและการ
กีฬาขั้นพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์
ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการกีฬา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมให้มวลชนมีการออกก าลังกายและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการกีฬา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนากีฬา
เพื่อความเป็นเลิศ และต่อยอด
เพื่อความส าเร็จในระดับอาชีพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การยกระดับการ
บริหารจัดการดา้นการกีฬาให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศำสตร์
กระทรวงกำร
ท่องเที่ยวและ
กีฬำฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการออกก าลังกายกีฬา
พื้นฐานและกีฬามวลชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
อุตสาหกรรมกีฬาและการเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยองค์
ความรู้และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลังกายกีฬาพื้นฐาน
และกีฬามวลชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและ
สนับสนุนกีฬาเป็นเลิศและอาชีพ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการออกก าลังกายกีฬา
พื้นฐานและกีฬามวลชน 

ยุทธศำสตร์
มหำวทิยำลยั   
กำรกีฬำแห่งชำต ิ

พ.ศ. 2561 – 
2565  
(ฉบบัทบทวน) 
ประจ ำปี
งบประมำณ 

พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน
การวิจยัและนวัตกรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทย   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
นักเรียนและนักศึกษาให้มี
ศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของ 
แต่ละบุคคล    
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ 
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 ภำคผนวก ข กำรก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ / กลยุทธ์จำกผลกำรวิเครำะห์ SWOT 
 

กลยุทธ์ ตอบสนองต ำแหน่งยุทธศำสตร ์

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
เป้ำประสงค์ที่ 1 ผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

WO ประกอบด้วย  
- W1,W2,W3,W4, W5,W6 
- O3,O4,O5, O9 

2. พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

WO ประกอบด้วย 
- W1,W2,W3,W4 
- O1,O2 

3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนบัสนุน  
 

WO ประกอบด้วย 
- W2,W3,W4,W5,W6 
- O1,O2,O9 

4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ 
 
 

SO ประกอบด้วย 
- S1,S2,S5,S6,S9,S12 
- O1 

5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมอืด้านการศึกษา WO ประกอบด้วย 
- W2,W3,W4,W5,W6 
- O1,O3,O5,O9 

เป้ำประสงค์ที่ 2 บัณฑิตด้ำนศำสตร์กำรกีฬำมีคุณภำพตำมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มคีุณภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา                    
    (TQF: Thai Qualifications Framework) และมาตรฐานวชิาชพี  
 

WO ประกอบด้วย 
- W2,W3,W4,W6 
- O1,O4,O5,O7,O8, 

2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานวิชาชพี 

 

WO ประกอบด้วย 
- W1,W2 
- O1,O2,O4  

3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนบัสนุน  
 

WO ประกอบด้วย 
- W2,W3,W4,W5,W6,W13 
- O1,O8,O9 

4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ 
 

WO ประกอบด้วย 
- W10,W11,W12,W13 
- O1,O2 

5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมอืด้านการศึกษา WO ประกอบด้วย 
- W2,W3,W4,W5,W6, 
- O3,O4,O5,O9 
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กลยุทธ์ ตอบสนองต ำแหน่งยุทธศำสตร ์

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม 
เป้ำประสงค์ : ผลงำนวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ  
1. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 

WO ประกอบด้วย 
- W5,W6,W7,W8,W11 
- O6,O1,O8 

2. ส่งเสริมและสนบัสนุนงบประมาณพฒันาด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 

WT ประกอบด้วย 
- W7,W8,W9,W14  
- T6 

3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 

WO ประกอบด้วย 
- W7,W8,W9,W 11 
- O6,O8 

4. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา 
 

WO ประกอบด้วย 
- W7,W8,W9,W11 
- O6,O9 

5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมอืด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 

WO ประกอบด้วย 
- W7,W8,W9,w11 
- O6,O9 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
เป้ำประสงค์ : บริกำรทำงวิชำกำรและอำคำรสถำนที่แก่สังคมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
1. พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
 

SO ประกอบด้วย 
- S1,S3,S6,S9,S11,S15 
- O4,O12 

2. ส่งเสริมและสนบัสนุนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
    และการวิจัย 
 

ST ประกอบด้วย 
- S1,S3,S9,S11,S15 
- T5 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม กำรละเล่นพื้นบ้ำนและกีฬำไทย 
เป้ำประสงค์  : นักเรียน นักศึกษำ เด็ก เยำวชน และประชำชนได้ร่วมกิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

กำรละเล่นพื้นบ้ำนและกีฬำไทย ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภำค ระดับชำติ และนำนำชำติได้เรยีนรู้และเข้ำใจ
ในควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม มีจิตส ำนึกที่ดีต่อสังคม และมีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย 

1. พัฒนาระบบและกลไกการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
 
 

SO ประกอบด้วย 
- S4,S6,S9 
- O9 

2. ส่งเสริมและสนบัสนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม การละเลน่
พื้นบา้นและกีฬาไทยในระดับทอ้งถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาต ิ

 

SO ประกอบด้วย 
- S4,S6,S9 
- O9 

3. ส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ด้านศลิปวฒันธรรม การละเล่นพืน้บา้น  
    และกีฬาไทย 
 

SO ประกอบด้วย 
- S4,S6,S9 
- O9,O12,O13 

 

 



Thailand National Sports University 
 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ๘๙ 

 

กลยุทธ์ ตอบสนองต ำแหน่งยุทธศำสตร ์

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำนักเรียนและนักศึกษำให้มีศักยภำพด้ำนกีฬำสูงสุดของแต่ละบุคคล 
เป้ำประสงค์ : นักเรียนและนักศึกษำเข้ำร่วมและได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันกีฬำระดับนำนำชำติ 
1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพดา้นกฬีาสูงสุดของแต่ละบุคคล 
 

SO ประกอบด้วย 
- S1,S2,S3,S5,S10,S13,S14 
- O2,O3,O4,O10,O11 

2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬา 
 

WO ประกอบด้วย 
- W7,W8,W10,W11,W12 
- O1,O2,O9,O10,O12 

3. ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ดา้นศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการพฒันากีฬา 
 
 

WO ประกอบด้วย 
- W2,W5,W6 
- O9,O11 ,O12 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬา 
 

SO ประกอบด้วย 
- S1,S2,S5,S10,S13 
- O1,O2,O9,O10,O12 

5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมอืด้านการกีฬา 
 

SO ประกอบด้วย 
- S1,S2,S5,S9,S10,S13 
- O1,O2,O9,O10,O12 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 
เป้ำประสงค์ : ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสทิธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
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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ภำคผนวก ค ตำรำงเปรียบเทียบยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. 2561 – 2565 กับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. 2561 – 2565           
                (ฉบับทบทวน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563    

 
รำยกำร ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 

พ.ศ. 2561 – 2565 
(ฉบับทบทวน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

หมำยเหตุ 

ปรัชญา “พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พฒันาชาติ” “พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พฒันาชาติ” - คงเดิม 

วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาใน 
ภูมิภาคอาเซียน” 

“เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬา 
  ในภูมิภาคอาเซยีน” 

- คงเดิม 

พันธกิจ 1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรดา้นศาสตร์การกีฬา 
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวตักรรม ด้านศาสตร์การกีฬา 
3. บริการวิชาการแก่สังคม 
4. ทะนุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
5. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพ  
    ด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรดา้นศาสตร์การกีฬา 
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวตักรรม ด้านศาสตร์  
    การกีฬา 
3. บริการวิชาการแก่สังคม 
4. ทะนุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและ  
    กีฬาไทย 
5. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพ  
    ด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 

- คงเดิม 

อัตลักษณ ์ “ทักษะดี มีน้ าใจนักกีฬา พัฒนาสงัคม” “ทักษะดี มีน้ าใจนักกีฬา พัฒนาสงัคม” - คงเดิม 
เอกลักษณ ์ “สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา” “สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา” - คงเดิม 
ค่านิยม
องค์กร 

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

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

     U = Universality    มีความเป็นสากล 

- คงเดิม 

 



Thailand National Sports University 
 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ๙๑ 

 

รำยกำร ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. 2561 – 2565  
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 

พ.ศ. 2561 – 2565  
(ฉบับทบทวน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

หมำยเหตุ 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 1 

การพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา - คงเดิม 

เป้าประสงค ์
ที ่1 

1. ผูส้ าเรจ็การศึกษาขั้นพื้นฐานมคีุณภาพและคณุลักษณะ          
    อันพึงประสงค์ 

1. ผูส้ าเรจ็การศึกษาขั้นพื้นฐานมคีุณภาพและคณุลักษณะ 
    อันพึงประสงค์ 

- คงเดิม 

กลยุทธ์ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์  
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคณุภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคณุภาพและมีคุณลักษณะอัน            

    พึงประสงค์ 
- คงเดิม 

2. พัฒนาหลักสูตรใหม้ีคณุภาพตามมาตรฐานการจดัการศึกษา 
    ขั้นพื้นฐาน 

2. พัฒนาหลักสูตรใหม้ีคณุภาพตามมาตรฐานการจดั  
    การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- คงเดิม 

3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน  3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและ 
    สิ่งสนับสนุน  

- คงเดิม 

4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครผูู้สอนให้มีความรู้  
   ความสามารถตามวิชาชีพ 

4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครผูู้สอนให้มีความรู้  
   ความสามารถตามวิชาชีพ 

- คงเดิม 

5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา 5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา - คงเดิม 
ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 6 ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัดที่ 1 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตัวช้ีวัดที่ 4 ผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่มผีลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์           

- แก้ไขข้อความและเปลี่ยนหน่วยนับ 
  เป็นร้อยละเนื่องจากคุณลักษณะอัน 
  พึงประสงค์ของนักเรียนแตล่ะคนไม่สามารถน ามา

เฉลี่ยเป็นภาพรวมได ้
- การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

นักเรียนใช้ผลการประเมิน 2 ระดบัช้ัน ได้แก่    
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ตัวช้ีวัดที่ 5 ผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่มผีลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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รำยกำร ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. 2561 – 2565 
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 

พ.ศ. 2561 – 2565 
(ฉบับทบทวน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

หมำยเหตุ 

ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดที่ 2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน        
(O-net) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 

- - ตัดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการทบทวน  
  ยุทธศาสตรฯ์ 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-net) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา     
ปีท่ี 6 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น ตัวช้ีวัดที่ 2 ผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษา 
- แก้ไขข้อความให้สอดคล้องกับตวัช้ีวัด  
  งบประมาณ 

- ตัวช้ีวัดที่ 3 ผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาต ิ

- เพิ่มตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
  สภามหาวิทยาลัย 

- ตัวช้ีวัดที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน - เพิ่มให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดงบประมาณ 
ตัวช้ีวัดที่ 5 ความร่วมมือด้านการศึกษา ตัวช้ีวัดที่ 6 ความร่วมมือด้านการศึกษา - คงเดิม 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ๙๓ 

 

รำยกำร ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. 2561 – 2565  
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 

พ.ศ. 2561 – 2565  
(ฉบับทบทวน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

หมำยเหตุ 

เป้าประสงค ์
ที่ 2 

บัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬามคีุณภาพตามคณุลักษณะที่พึงประสงค ์ บัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬามคีุณภาพตามคณุลักษณะ 
ที่พึงประสงค ์

- คงเดิม 

กลยุทธ์ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์  
1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีคณุภาพตามกรอบมาตรฐาน  
    คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF: Thai Qualifications   
    Framework) และมาตรฐานวิชาชีพ 

1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีคณุภาพตามกรอบ  
    มาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา (TQF: Thai   
    Qualifications Framework) มาตรฐานการอุดมศึกษา   
    และมาตรฐานวิชาชีพ   

- แก้ไขเพิ่มค าว่า “มาตรฐานการ    
  อุดมศึกษา” 

2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของ  
    ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาอุดมศึกษา (สกอ.)   
    และมาตรฐานวิชาชีพ 

2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ 

- แก้ไขเปลี่ยนข้อความจาก“มาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  

  อุดมศึกษา (สกอ.) เป็น “เกณฑม์าตรฐาน
หลักสตูรระดับอุดมศึกษา”  

3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน  3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและ 
    สิ่งสนับสนุน  

- คงเดิม 

4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้  
    ความสามารถตามวิชาชีพ 

4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้  
    ความสามารถตามวิชาชีพ 

- คงเดิม 

5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา 5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา - คงเดิม 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ๙๔ 

 

รำยกำร 
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ  

พ.ศ. 2561 – 2565  

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 
พ.ศ. 2561 – 2565  

(ฉบับทบทวน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
หมำยเหตุ 

ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 8 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 10 ตัวช้ีวัด  
ตัวช้ีวัดที่ 1 บัณฑติได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   
หลังส าเร็จการศึกษา 

ตัวช้ีวัดที ่2 บัณฑติปรญิญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป ี

- แก้ไขข้อความให้สอดคล้องกับตวัช้ีวัด  
  งบประมาณ 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อคุณภาพบัณฑติ ตัวช้ีวัดที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อคุณภาพบัณฑติ  - คงเดิม 
ตัวช้ีวัดที่ 3 หลักสูตรใหม่ที่เปิดการเรียนการสอนระดับปรญิญาตรี ตัวช้ีวัดที่ 5 คุณภาพของหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา 
- แก้ไขให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ  
  การศึกษาภายใน  ตัวช้ีวัดที่ 4 หลักสูตรใหม่ที่เปิดการเรียนการสอนระดับปรญิญาโท 

ตัวช้ีวัดที่ 5 หลักสูตรใหม่ที่เปิดการเรียนการสอนระดับปรญิญาเอก 
ตัวช้ีวัดที่ 6 หลักสูตรนานาชาติที่เปิดการเรียนการสอน 
ตัวช้ีวัดที่ 7 อาจารย์ประจ าทีม่ีต าแหน่งทางวิชาการ ตัวช้ีวัดที่ 9 อาจารย์ประจ ามหาวทิยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทาง  

               วิชาการ 
- แก้ไขให้สอดคล้องกับการประกนัคุณภาพ  
  การศึกษาภายใน  

ตัวช้ีวัดที ่8 ความร่วมมือด้านการศึกษา ตัวช้ีวัดที่ 10 ความร่วมมือด้านการศึกษา - คงเดิม 

- 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  - เพิ่มตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัด  

  งบประมาณ 
- ตัวช้ีวัดที ่4 ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
- เพิ่มตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัด  
  งบประมาณ 

- ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการจดัการเรยีนการสอน - เพิ่มตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับกลยทุธ์ 
- ตัวช้ีวัดที่ 7 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - เพิ่มตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับกลยทุธ์ 
- ตัวช้ีวัดที่ 8 อาจารย์ประจ ามหาวทิยาลัยที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก - เพิ่มตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับกลยทุธ์ 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ๙๕ 

 

รำยกำร ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. 2561 – 2565  
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 

พ.ศ. 2561 – 2565  
(ฉบับทบทวน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

หมำยเหตุ 

ยุทธศาสตร์  
ที่ 2 

การพัฒนาด้านการวจิัยและนวัตกรรม การพัฒนาด้านการวจิัยและนวัตกรรม - คงเดิม 

เป้าประสงค ์ ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

- แก้ไขให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดงบประมาณ 

กลยุทธ์ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์  
1. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการวิจัยและ  
    นวัตกรรม 

1. พัฒนาระบบและกลไกการบรหิารจัดการด้านการวิจัยและ  
    นวัตกรรม 

- คงเดิม 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณพัฒนาด้านการวิจัยและ    
    นวัตกรรม 

2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและ  
    นวัตกรรม 

3. พัฒนาระบบและกลไกการบรหิารจัดการด้านการวิจัยและ   
    นวัตกรรม 

3. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดา้นศาสตร์การกีฬา 

4. พัฒนางานวิจัยและนวตักรรมดา้นศาสตร์การกีฬา 4. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและ   
    นวัตกรรม 

5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและนวตักรรม 5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและนวตักรรม 
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 6 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 6 ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัดที่ 1 อาจารย์ประจ าทีไ่ดร้บัการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั  
และนวัตกรรม 

ตัวช้ีวัดที่ 2 อาจารย์ประจ าทีไ่ดร้บัการพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยและนวัตกรรม 

- คงเดิม 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศการบริหารจดัการด้านการ  
วิจยัและนวตักรรม 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการ
ด้านการวิจัยและนวตักรรม 

- คงเดิม 

ตัวช้ีวัดที่ 3 สัดส่วนของผลงานวิจยัหรือนวัตกรรมต่อจ านวน 
อาจารย์ประจ า 

ตัวช้ีวัดที่ 3 อาจารย์ประจ าทีม่ีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม       
ที่น าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

- แก้ไขให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ  
  การศึกษาภายใน  

ตัวช้ีวัดที่ 4 ผลงานวิจยัหรือนวัตกรรมที่ตีพมิพ์เผยแพร่ในระดับชาติ  
หรือนานาชาต ิ

ตัวช้ีวัดที่ 4 งานวิจัยและนวตักรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

- แก้ไขให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดงบประมาณ 

ตัวช้ีวัดที่ 5 การประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาต ิ ตัวช้ีวัดที่ 5 การประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาต ิ - คงเดิม 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ๙๖ 

 

รำยกำร ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ  
พ.ศ. 2561 – 2565  

(ฉบับทบทวน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

หมำยเหตุ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 6 ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวตักรรม ตัวช้ีวัดที่ 6 ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวตักรรม - แก้ไขปรับลดค่าเป้าหมายเนื่องจากการ
บันทึกลงนามความร่วมมือกับหน่วยงาน
อื่นนั้นวิทยาเขตไมส่ามารถด าเนินการ     
ได้เองต้องได้รับความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาต ิ

ยุทธศาสตร ์
ที่ 3 

การบริการวิชาการแก่สังคม การบริการวิชาการแก่สังคม - คงเดิม 

เป้าประสงค ์ บริการทางวิชาการและอาคารสถานท่ีแก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ บริการทางวิชาการและอาคารสถานท่ีแก่สังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- คงเดิม 

กลยุทธ์ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์  
1. พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแกส่ังคม 
 

1. พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการ 
    แก่สังคม 

- คงเดิม 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการบริการวิชาการ  
    กับการเรียนการสอนและการวจิัย 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการบริการ  
    วิชาการกับการเรียนการสอนและการวจิัย 

- คงเดิม 

ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัด  
ตัวช้ีวัดที่ 1 ผู้รับบริการทางวิชาการและอาคารสถานท่ี ตัวช้ีวัดที่ 1 ผู้รับบริการทางวิชาการและอาคารสถานท่ี - คงเดิม 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการ      
และอาคารสถานท่ี 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการและ  
อาคารสถานท่ี 

- แก้ไขให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดงบประมาณ 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ความส าเร็จของการบริการทางวิชาการและอาคาร
สถานท่ีแก่สังคม 

ตัวช้ีวัดที่ 3 คุณภาพของการบริการวิชาการแก่สังคม  - แก้ไขให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน   

- ตัวช้ีวัดที่ 4 การบูรณาการการบรกิารวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจยั 

- เพิ่มตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับกลยทุธ์ 
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(ฉบับทบทวน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

หมำยเหตุ 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 4 

การทะนุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย การทะนุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย - คงเดิม 

เป้าประสงค ์ นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน และประชาชนไดร้่วมกิจกรรมฟื้นฟู 
อนุรักษ์ เผยแพร่ศลิปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย    
ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ ได้เรียนรู้และ
เข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีจิตส านึกท่ีดตี่อสังคม และ     
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน และประชาชนได้             
ร่วมกิจกรรมฟื้นฟ ูอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทย ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดบัชาติ 
และนานาชาติ ได้เรียนรู้และเข้าใจในความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม มีจติส านึกท่ีดตี่อสังคม และมีความภาคภูมิใจ       
ในความเป็นไทย 

- คงเดิม 

กลยุทธ์ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์  
1. พัฒนาระบบและกลไกการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่น

พื้นบ้านและกีฬาไทย 
1. พัฒนาระบบและกลไกการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
- คงเดิม 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟ ูอนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทยในระดับท้องถิ่น 
ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาต ิ

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟ ูอนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทยในระดับ
ท้องถิ่น ภูมิภาค ระดบัชาติ และนานาชาติ 

- คงเดิม 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัตัง้แหล่งเรียนรู้ด้าน  
    ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัตัง้แหล่งเรียนรู้ด้าน  
    ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 

- คงเดิม 

ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด  
ตัวช้ีวัดที่ 1 กิจกรรมทะนุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ตัวช้ีวัดที่ 1 กิจกรรมทะนุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม - คงเดิม 
ตัวช้ีวัดที่ 2 กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่การละเล่นพ้ืนบ้าน
และกีฬาไทย 

ตัวช้ีวัดที่ 2 กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่การละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทย 

- คงเดิม 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ความส าเร็จของการฟืน้ฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทะนุบ ารุง  
ศิลปวัฒนธรรม  

- แก้ไขให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดงบประมาณ 

- ตัวช้ีวัดที่ 4 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ 
และเผยแพร่การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 

- เพิ่มตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัด    
  งบประมาณ 
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รำยกำร ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. 2561 – 2565 
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 
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หมำยเหตุ 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 5 

การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของ 
แต่ละบคุคล 

การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพดา้นกีฬาสูงสุด
ของแต่ละบุคคล 

- คงเดิม 

เป้าประสงค ์ นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาต ิ

นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
กีฬาระดับนานาชาต ิ

- คงเดิม 

กลยุทธ์ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์  
1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬา

สูงสุดของแตล่ะบุคคล 
1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้าน

กีฬาสูงสุดของแตล่ะบุคคล 
- คงเดิม 

2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบคุลากรทางการกีฬา 2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบคุลากรทางการกีฬา - คงเดิม 
3. ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ด้านศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการพัฒนา

กีฬา 
3. ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ด้านศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการ

พัฒนากีฬา 
- คงเดิม 

4. พัฒนาระบบการบรหิารจดัการกีฬา 4. พัฒนาระบบการบรหิารจดัการกีฬา - คงเดิม 
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการกีฬา 5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการกีฬา - คงเดิม 
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(ฉบับทบทวน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

หมำยเหตุ 

ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 6 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 7 ตัวช้ีวัด  
ตัวช้ีวัดที่ 1 นักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาต ิ ตัวช้ีวัดที่ 1 นักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาต ิ - คงเดิม 

- ตัวช้ีวัดที่ 2 นักเรียนท่ีได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาระดับนานาชาต ิ

- เพิ่มตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัด  
  งบประมาณ 

ตัวช้ีวัดที่ 2 สัดส่วนของรางวัลอันดับ 1 ท่ีนักเรียนไดร้ับต่อการ
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 1 รายการ 

- - ตัดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการทบทวน  
  ยุทธศาสตรฯ์ เนื่องจากการคดิสดัส่วนของ

รางวัลแตล่ะรายการมีโอกาสประสบ
ผลส าเร็จต่างกันตามระดับรายการแข่งขัน 
เช่น ซีเกมส์ เอเช่ียนเกมส์ โอลิมปคิเกมส์ 
เป็นต้น จึงไมส่ามารถน ามาเป็นผลสัมฤทธ์ิ
ในภาพรวมได ้

ตัวช้ีวัดที่ 3 นักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาต ิ ตัวช้ีวัดที่ 3 นักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาต ิ - คงเดิม 
- ตัวช้ีวัดที่ 4 นักศึกษาท่ีไดร้ับรางวลัจากการเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาระดับนานาชาต ิ
- เพิ่มตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัด  
  งบประมาณ 

ตัวช้ีวัดที่ 4 สัดส่วนของรางวัลอันดับ 1 ท่ีนักศึกษาได้รับต่อการ  
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 1 รายการ 

- - ตัดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการทบทวน  
  ยุทธศาสตรฯ์ เนื่องจากการคดิสดัส่วนของ

รางวัลแตล่ะรายการมีโอกาสประสบ
ผลส าเร็จต่างกันตามระดับรายการแข่งขัน 
เช่น ซีเกมส์ เอเช่ียนเกมส์ โอลิมปคิเกมส์ 
เป็นต้น จึงไมส่ามารถน ามาเป็นผลสัมฤทธ์ิ
ในภาพรวมได ้

5. บุคลากรทางการกีฬาท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ ตัวช้ีวัดที่ 5 บุคลากรทางการกีฬาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ - คงเดิม 
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 6. ความร่วมมือด้านการกีฬา ตัวช้ีวัดที่ 7 ความร่วมมือด้านการกีฬา - แก้ไขปรับลดค่าเป้าหมายเนื่องจากการ
บันทึกลงนามความร่วมมือกับหน่วยงาน
อื่นนั้นวิทยาเขตไมส่ามารถด าเนินการได้
เองต้องได้รับความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาต ิ

- ตัวช้ีวัดที่ 6 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการ
ด้านการกีฬา 

- เพิ่มตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับกลยทุธ์ 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 6 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ - คงเดิม 

เป้าประสงค ์ ระบบการบริหารจัดการที่มีประสทิธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ระบบการบริหารจัดการที่มีประสทิธิภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

- คงเดิม 

กลยุทธ์ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์  
1. พัฒนาระบบและกลไกการบรหิารจัดการ 1. พัฒนาระบบและกลไกการบรหิารจัดการ - คงเดิม 
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ  2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ  - คงเดิม 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร - คงเดิม 
4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา - คงเดิม 

ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 8 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 10 ตัวช้ีวัด  
ตัวช้ีวัดที ่1 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในภาพรวม ตัวช้ีวัดที่ 1 ผลการเบิกจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าป ี - แก้ไขข้อความ  
ตัวช้ีวัดที่ 2 บุคลากรที่ไดร้ับการพฒันาศักยภาพ ตัวช้ีวัดที่ 2 บุคลากรที่ไดร้ับการพฒันาศักยภาพ - คงเดิม 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศการบริหารจดัการ ตัวช้ีวัดที่ 4 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการ - แก้ไขข้อความ  

- ตัวช้ีวัดที่ 3 การบรหิารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่าง
ครบถ้วนท้ัง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน  

- เพิ่มตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับการประกัน  
  คุณภาพการศึกษาภายใน 

ตัวช้ีวัดที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตัวช้ีวัดที่ 5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

- แก้ไขข้อความให้สอดคล้องกับตวัช้ีวัด   
  งบประมาณ 
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รำยกำร ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. 2561 – 2565 ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 
พ.ศ. 2561 – 2565  

(ฉบับทบทวน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

หมำยเหตุ 

 ตัวช้ีวัดที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน
กีฬา 

ตัวช้ีวัดที่ 6 ผลการประเมินโรงเรยีนกีฬาทุกโรงของ
มหาวิทยาลยั (คุณภาพระดับดีขึ้นไป) 

- แก้ไขข้อความใหส้อดคล้องกับการประกัน  
  คุณภาพการศึกษาภายใน  

ตัวช้ีวัดที่ 6 ผลการประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน   
ระดับหลักสตูร 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ผลการประเมินหลักสตูรทุกหลักสูตรของ
มหาวิทยาลยั (คุณภาพระดับดีขึ้นไป) 

- แก้ไขข้อความใหส้อดคล้องกับการประกัน  
  คุณภาพการศึกษาภายใน 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ผลการประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน   
ระดับคณะ 

ตัวช้ีวัดที่ 8 ผลการประเมินคณะทุกคณะของมหาวิทยาลัย 
(คุณภาพระดับดีขึ้นไป) 

- แก้ไขข้อความใหส้อดคล้องกับการประกัน  
  คุณภาพการศึกษาภายใน 

ตัวช้ีวัดที่ 8 ผลการประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  
ระดับมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัดที่ 10 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย   

- แก้ไขข้อความใหส้อดคล้องกับการประกัน  
  คุณภาพการศึกษาภายใน 

- ตัวช้ีวัดที่ 9 ผลการประเมินวิทยาเขตทุกวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลยั (คุณภาพระดับดีขึ้นไป)  

- เพิ่มตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับการประกัน   
  คุณภาพการศึกษาภายใน 
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 ภำคผนวก ง นิยำมศัพท์ 

 กำรกีฬำ หมายถึง การกระท าหรือการด าเนินการใดที่เก่ียวกับกีฬา 

 กีฬำขั้นพื้นฐำน หมายถึง การออกก าลังกายหรือการเล่นกีฬาที่ใช้ทักษะกีฬาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้เด็ก
และเยาวชนมีความรู้ เจตคติ และทักษะกีฬา ท าให้สามารถเล่นกีฬาได้ และดูกีฬาเป็น โดยมุ่งพัฒนาด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ก่อให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และน้ าใจนักกีฬา 

 กีฬำเพื่อมวลชน หมายถึง การออกก าลังกายหรือการเล่นกีฬา รวมทั้งการออกก าลังกายในการ
ประกอบอาชีพหรือการออกก าลังกายในชีวิตประจ าวันที่ประชาชนทุกกลุ่มรวมทั้งบุคคลกลุ่มพิเศษ และ
ผู้ด้อยโอกาสได้ออกก าลังกายและเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของตน เพ่ือให้มีสุขภาพดี และ          
มีคุณภาพชีวิต 

 กีฬำเพื่อควำมเป็นเลิศ หมายถึง กีฬาที่มุ่งท าการแข่งขันตั้งแต่ระดับนักเรียน ระดับเยาวชน ระดับ
นิสิตนักศึกษา ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ทั้งท่ีมุ่งประสงค์ต่อชัยชนะหรือผลตอบแทน 

 กีฬำอำชีพ หมายถึง กีฬาที่นักกีฬาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สามารถใช้ประกอบกิจกรรมเพ่ือ
หารายได้ในการด ารงชีวิตหรือเป็นอาชีพหลัก 

 กำรออกก ำลังกำย หมายถึง การรกระท าใดๆ ที่มีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายเพ่ือสุขภาพ
เพ่ือความสนุกสนาน และเพ่ือสังคม โดยใช้กิจกรรมง่าย ๆ หรือมีกฎกติกาการแข่งขันง่ายๆ เช่น วิ่ง กระโดด
เชือก      การบริหารร่างกาย การยกน้ าหนัก แอโรบิคด๊านซ์ ว่ายน้ า ขี่จักรยาน เกมส์ และการละเล่นพ้ืนฐาน
เมือง เป็นต้น รวมทั้งการออกก าลังกายในการประกอบอาชีพ และการออกก าลังกายในชีวิตประจ าวัน 

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

 นันทนำกำร หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลกระท าตามสมัครใจในยามว่าง เพ่ือให้เกิดความสนุกสนาน 
เพลิดเพลินและผ่อนคลายความตึงเครียดทางร่างกายและจิตใจ 

 วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ หมายถึง ระบบวิชาความรู้ที่ใช้ในกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
มาตรฐาน และความสามารถนักกีฬา และหมายรวมถึง สรีรวิทยาการกีฬา ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา จิตวิทยา
การกีฬา โภชนาการการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา และเทคโนโลยีการกีฬา 

 อุตสำหกรรมกำรกีฬำ หมายความว่า กลุ่มของตลาดที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ และบริการด้านการ
กีฬา การออกก าลังกาย และนันทนาการ ซึ่งสามารถจะจัดให้อยู่ในรูปแบบของกิจกรรม สินค้า บริการ 
บุคลากร สถานที่ ตลอดทั้งแนวคิดที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจอุปกรณ์กีฬา ธุรกิจเพ่ือการบริการ ธุรกิจโรงแรม 
ร้านอาหาร อาหารเสริมและเครื่องดื่ม ธุรกิจกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ รวมถึงสถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ 

 ศำสตร์กำรกีฬำ หมายถึง องค์ความรู้ที่ครอบคลุมด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ   
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย วิทยาศาสตร์สุขภาพ บริหารจัดการกีฬา อุตสาหกรรมการกีฬา      
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

บุคลำกรทำงกำรกีฬำ หมายถึง ครู และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่เข้ารับการ
พัฒนาศักยภาพด้านผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬา  
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2. ประชุมคณะกรรมการฯ ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  
เพื่อจัดท ายุทธศาสตร์ 

3. น าเสนอยุทธศาสตร์ฯ                           
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  

ไม่เห็นชอบ 

6. จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

9. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
 

10. ติดตามผลการด าเนินงานรายงานต่ออธิการบดีและเสนอตอ่สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 

1. จัดท าค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ฯ  

 4. เผยแพร่ยุทธศาสตร์ฯ 

8. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 5. ประชุมผูบ้ริหารเพี่อถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไป       
ในทิศทางเดียวกนั 

 7. น าเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปี         
ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 

 

ไม่เห็นชอบ 

11. น าข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลยัไปปรับปรุง แก้ไข เพื่อวางแผนยทุธศาสตร์ต่อไป 

 ภำคผนวก จ ขั้นตอนกำรทบทวนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. 2561 – 2565  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 


