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ค าน า 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546         

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 หมวด 3 มาตรา 16 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพ่ือแปลง
เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์และถ่ายทอดไปสู่แนวทางการปฏิบัติ 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2562 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564 และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ขึ้นเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และเป็นแนวทาง     
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 

 หลักกำรและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี

ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 
สิงหาคม 2560 โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม   
การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วน
ด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 มาตรา 16 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เก่ียวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์และถ่ายทอดไปสู่แนวทางการปฏิบัติ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วนราชการระดับกรมสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา           
มีวิสัยทัศน์ คือ“เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน” และมีพันธกิจ       
คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย และการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านการกีฬา
สูงสุดของแต่ละบุคคล 

 เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอื่นที่
เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือเป็นกรอบก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ต่อไป 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 
2. เพ่ือเป็นแนวทางด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับ

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

3. เพ่ือก าหนดกรอบและทิศทางการด าเนินงานให้ทุกหน่วยงานสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง                  
มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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 กฎหมำย แผนพัฒนำประเทศและนโยบำยท่ีเกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 
1. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 จากการปฏิรูปการกีฬาของสภาปฏิรูป

แห่งชาติ ท าให้มีการบรรจุถ้อยค าว่า “กีฬา” ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560     
เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์การกีฬาของไทย และเป็นหลักการส าคัญในการ
ด าเนินการด้านกีฬาของประเทศต่อไป ในอนาคต โดยปรากฏในมาตรา 71 วรรคแรก กล่าวคือ  

 “รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญของสังคม จัดให้
ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน” 

2. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 
และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 มุ่งให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการ ดังต่อไปนี้ 

(1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
(6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

 3. ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 – 2580 โดยรัฐบาลได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนา
ประเทศระยะ 20 ปี คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูง อยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคม มีความม่ันคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์
ที่ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดยในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   เป้าหมายที ่2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
     ตัวชี้วัดที่ 3.3 การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
     ตัวชี้วัดที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 – 2580 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนส าคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของ

ยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีจ านวน 23 ฉบับ โดยใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีดังนี้ 

ประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา  
   เป้าหมายแผนแม่บท : คนไทยมีสุขภาพดีข้ึน มีน้ าใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎ กติกามากขึ้นด้วยกีฬา 
   แผนแม่บทย่อยที่ 1 : การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการ

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ 
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   แผนแม่บทย่อยที่ 2 : การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
   แผนแม่บทย่อยที่ 3 : การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 
ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
   เป้าหมายแผนแม่บท :  มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในของ

ประเทศเพ่ิมข้ึน 
   แผนแม่บทย่อยที่ 2 : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม 

5. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564 ได้น้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ถึง 11 
เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ประเทศพัฒนาสู่ความสมดุลและยั่งยืน แผนพัฒนาฯ ฉบับสิบสอง 
จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ในส่วนของ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติทั้งด้านการศึกษาและกีฬา ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  

    เป้าหมายการพัฒนา : คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 
    ตัวชี้วัด : ประชาชนเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพ่ิมข้ึน 
    แนวทางการพัฒนา  

1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่ 
พึงประสงค ์

2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ   

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
    วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
    เป้าหมายการพัฒนา : เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ตัวชี้วัด : นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เองภายในประเทศ 
มีจ านวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1 เท่าตัว  
    แนวทางการพัฒนา 

1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ          
เชิงสังคม 

6. พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ.2562 มาตรา 8 ให้มหาวิทยาลัยเป็น
สถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬา มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ 
ท าการสอน วิจัยและพัฒนา บริการทางวิชาการ และวิชาชีพแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่มุ่งเน้น
การสร้างองค์ความรู้ด้านการกีฬา การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหาร
จัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างและ
พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ 

 
 



๔ 
 

มาตรา 9 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 8  มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการโดยยึดหลัก ดังต่อไปนี้ 
1) ผลิตบุคลากรซึ่งมีความเป็นเลิศด้านการกีฬาของประเทศและมีความรู้ ความสามารถ         

ทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬา รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม  

2) ส่งเสริม สนับสนุน และท าการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ให้มีความเป็นเลิศด้านการกีฬา         
การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจ         
และอุตสาหกรรมการกีฬา และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  

3) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาและการกีฬากับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรกีฬาระดับนานาชาติ  

4) จัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษทางการกีฬา รวมทั้งส่งเสริมและ สนับสนุน
การจัดการศึกษาทางการกีฬาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย 

 7. ยุทธศำสตร์กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ พ.ศ. 2560 – 2564 
วิสัยทัศน์ (Vision) “มุ่งพัฒนาและบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา สร้างเสริมความ

เจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่ง สินค้า บริการ การอ านวยความสะดวกและการสร้างความสมดุล  
                    ให้กับการท่องเที่ยวไทยผ่านการตลาด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลังกายกีฬาพ้ืนฐานและกีฬามวลชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้และ   
                    นวัตกรรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบูรณาการการบริหาร การจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาทุกระดับให้มี 
                              ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

ส่วนที่ 2  
แผนปฏิบัติรำชกำรมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

 ปรัชญำ 
“พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ” 

 
 วิสัยทัศน์ 

“เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน” 
  

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

 
 อัตลักษณ์ 
   “ทักษะดี มีน้ าใจนักกีฬา พัฒนาสังคม” 

ค าอธิบายอัตลักษณ์  
ทักษะดี หมายถึง มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
มีน  ำใจนักกีฬำ หมายถึง  มีคุณธรรม จริยธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย                       
เป็นที่ยอมรับของสังคม 
พัฒนำสังคม หมายถึง มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ยึดมั่น   
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 

 เอกลกัษณ์ 
“สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา” 

ค าอธิบายเอกลักษณ์ 
สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา หมายถึง เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง      
ที่มีความโดดเด่นทางด้านศาสตร์การกีฬา เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา สู่การ
เป็นผู้น าด้านกีฬาในภูมิภาคอาเซียน 
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ค่ำนิยมองค์กร  
SPORTS - U 

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

 
ประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ  

1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
2. การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
3. การบริการวิชาการแก่สังคม 
4. การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
5. การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 
6. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระดับขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษาเพ่ือจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีทักษะความรู้ ความสามารถ
ทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาด้าน
ศาสตร์การกีฬา ประกอบด้วย  

ระดับขั นพื นฐำนในโรงเรียนกีฬำ 
มุ่งจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านการกีฬาให้มีทักษะ ความรู้ 

ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาชาติ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และเอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน โดยจัด
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ส าหรับโรงเรียนกีฬาและสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาความสามารถด้านการกีฬาให้มีศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม มีน้ าใจนักกีฬา เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

เป้ำประสงค์ที่ 1 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำขั นพื นฐำนมีคุณภำพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลยุทธ์  

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน  
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ 
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา 

 โครงกำร/กิจกรรม  
๑. โครงการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา 
๒. โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน 
๓. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าค าอธิบายรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  (พ.ศ.2563) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

๔. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติมสาระกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ   
ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551        
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

๕. โครงการประชุมคณะกรรมการประเมินเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมี
และเลื่อนวิทยฐานะ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

ตัวชี วัด/งบประมำณ หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี วัด 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
2563 2564 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร้อยละ 98 98 กองส่งเสริมวิชาการโรงเรียนกีฬา 
(กลุ่มมาตรฐานการศึกษา) 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

ร้อยละ 95 95 กองส่งเสริมวิชาการโรงเรียนกีฬา 
(กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศทาง
วิชาการ) 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ 

ร้อยละ 60 60 

4. ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ที่มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ระดับดี 
และดีเยี่ยม) 

ร้อยละ 80 85 กองส่งเสริมวิชาการโรงเรียนกีฬา 
(กลุ่มมาตรฐานการศึกษา) 

5. ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ที่มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ระดับดี
และดีเยี่ยม) 

ร้อยละ 80 85 

6. ความร่วมมือด้านการศึกษา หน่วยงาน 1 1 

เงินงบประมำณ ล้านบาท  926.8504  
เงินนอกงบประมำณ ล้านบาท  2.0847  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



๙ 
 

ระดับอุดมศึกษำในวิทยำเขต  
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ในการเป็นผู้สอน การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา การเป็นผู้ตัดสินกีฬา           

มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง โดยการจัดการศึกษาที่
มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

เป้ำประสงค์ที่ 2 บัณฑิตด้ำนศำสตร์กำรกีฬำมีคุณภำพตำมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์  

1.  พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 
    (TQF: Thai Qualifications Framework) มาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ  
2.  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษาและ     

  มาตรฐานวิชาชีพ 
3.  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน 
4.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ 
5.  ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา 

โครงกำร/กิจกรรม 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตร  
2. โครงการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติ  
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดท าเอกสารผลงานทางวิชาการเพ่ือขอรับ

การพิจารณาก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพผลงานทางวิชาการ เพื่อขอรับการพิจารณา

ก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
5. โครงการการด าเนินการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

ตัวชี วัด/งบประมำณ หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี วัด 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
2563 2564 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 95 95 กองส่งเสริมวิชาการ   
(กลุ่มมาตรฐานการศึกษา) 2. บัณฑิตปริญญาตรีได้งานท าหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ร้อยละ 90 90 

3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อ 
คุณภาพบัณฑิต 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 

มาก มาก 

4. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ร้อยละ 40 40 ส านักงานบัณฑติวิทยาลยั 

5. คุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ระดับอุดมศึกษา 

ระดับ
คุณภาพ 

ดี ดี กองวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา (กลุ่มประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา)       

6. คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ระดับ
คุณภาพ 

ดี ดี 

7. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
 

ระดับ
คุณภาพ 

ดี ดี 

8. อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 20 22 กองการเจ้าหน้าที ่
(กลุ่มพัฒนาบุคลากร) 

9. อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 53 57 

10. ความร่วมมือด้านการศึกษา หน่วยงาน 1 1 กองส่งเสริมวิชาการ  
(กลุ่มมาตรฐานการศึกษา) 

เงินงบประมำณ ล้านบาท  917.9600  

เงินนอกงบประมำณ ล้านบาท  24.8744  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม 
 

มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย นวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬาและ อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมปริมาณงานวิจัยและนวัตกรรม ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัด
การศึกษา การกีฬา สร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และมุ่งหวังที่จะผลักดันให้เกิด
ความเป็นเลิศในการวิจัยด้านศาสตร์การกีฬา โดยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม สร้างระบบและกลไกที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ  

เป้ำประสงค์  ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่น ำไปใช้ประโยชน์ในระดับชำติหรือนำนำชำติ 
กลยุทธ์  

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
2. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
3. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม  

โครงกำร/กิจกรรม  
1. การบริหารงานวิจัย 
2. การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 
3. โครงการจัดท าวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

 

ตัวชี วัด/งบประมำณ หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี วัด 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
2563 2564 

1. อาจารย์ประจ าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

ร้อยละ 70 80 - กองวิจัยและประกัน  
  คุณภาพการศึกษา        
(กลุ่มวิจัยและนวัตกรรม) 
- คณะ (กลุ่มวิจยัและ   
  ประกันคุณภาพการศึกษา 

2. อาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัยหรือ 
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ     
หรือนานาชาติ 

ร้อยละ 50 60 

3. งานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ร้อยละ 85 90 

4. ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม หน่วยงาน 1 1 กองวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา (กลุ่มวิจัยและ
นวัตกรรม) 

เงินงบประมำณ ล้านบาท  7.7424  

เงินนอกงบประมำณ ล้านบาท  7.2646  
 

 

 

 

 



๑๒ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
 

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

เป้ำประสงค์  บริกำรทำงวิชำกำรและอำคำรสถำนที่แก่สังคมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์  

1. พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

โครงกำร/กิจกรรม  
 1. โครงการพลศึกษาพัฒนาและบริการเพื่อเยาวชนและประชาชน 
 2. โครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการบริการชุมชน 
 3. โครงการการอบรมการช่วยชีวิตทางน้ า (Life Saving) 

 4. โครงการวันเด็กแห่งชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 5. โครงการชวนน้องเล่นกีฬา 
  

ตวัชี วัด/งบประมำณ หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี วัด หน่วยงำน

รับผิดชอบ 2563 2564 
1. ผู้รับบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่ ไม่น้อยกว่า 

คน/ป ี
3,500,000 3,500,000 กองกิจการนักเรียน 

นักศึกษาและกิจการ
พิเศษ (กลุ่มบริการ
วิชาการ) 

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการ 
และอาคารสถานที่ 

คะแนนเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 

3.51 3.51 

3. คุณภาพของการบริการวิชาการแก่สังคม  คะแนน 3 4 

4. การบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคม  
กับการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

รายวิชา 71 71 

เงินงบประมำณ ล้านบาท  21.8973  

เงินนอกงบประมำณ ล้านบาท  1.3952  
 
       
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรทะนบุ ำรุงศิลปวัฒนธรรม กำรละเล่นพื นบ้ำนและกีฬำไทย 
 
มุ่งเน้นการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย เพ่ือฟ้ืนฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่ 

ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ สร้างจิตส านึก ส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าใจในความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม ซึ่งแต่ละท้องถิ่นล้วนมีเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการด ารงชีวิตของแต่ละท้องถิ่นตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันที่ก าลังจะเลือนหายไปให้คงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป โดยมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ ส าหรับเยาวชนและประชาชน เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนที่มีความสนใจได้
ศึกษา เกิดความรู้สึกรัก และหวงแหนศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยที่เป็นของท้องถิ่นของ
ตนเอง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

เป้ำประสงค์ นักเรียน นักศึกษำ เด็ก เยำวชน และประชำชนได้ร่วมกิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ 
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม กำรละเล่นพื นบ้ำนและกีฬำไทย ทั งในระดับท้องถิ่น 
ภูมิภำค ระดับชำติ และนำนำชำติ ได้เรียนรู้และเข้ำใจในควำมแตกต่ำงทำง
วัฒนธรรม มีจิตส ำนึกที่ดีต่อสังคม และมีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย 

กลยุทธ์  
1. พัฒนาระบบและกลไกการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน     
    และกีฬาไทยในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม การละเล่น พื้นบ้านและ   
    กีฬาไทย 

 โครงกำร/กิจกรรม  
 1. โครงการการฟ้ืนฟู อนุรักษ์และเผยแพร่ การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
 2. โครงการการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

 
 
 

ตัวชี วัด/งบประมำณ หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี วัด 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
2563 2564 

1. กิจกรรมทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม 150 150 กองกิจการนักเรียน    
นักศึกษาและกิจการ
พิเศษ  
(กลุ่มศิลปวัฒนธรรมและ  
กิจการพิเศษ) 

2. กิจกรรมฟ้ืนฟู อนุรักษ ์และเผยแพร่ 
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

กิจกรรม 85 85 

3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

คะแนนเฉลี่ย 
ไม่นอ้ยกว่า 

3.51 3.51 

4. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฟ้ืนฟ ู
อนุรักษ ์และเผยแพร่ การละเล่นพ้ืนบ้านและ
กีฬาไทย 

คะแนนเฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 

3.51 3.51 

เงินงบประมำณ ล้านบาท  3.4500  

เงินนอกงบประมำณ ล้านบาท  1.8937  



๑๔ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำนักเรียนและนักศึกษำให้มีศกัยภำพด้ำนกีฬำสูงสุดของแต่ละบุคคล 

มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีทักษะ และประสบการณ์ สามารถประสบ
ความส าเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ รวมทั้งใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีน้ าใจนักกีฬา เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาการกีฬาของประเทศ 
โดยมุ่งพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล มีผลงานด้านกีฬาที่โดดเด่นใน
ระดับชาติและนานาชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทางการกีฬาได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีการพัฒนา
องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา สร้างความร่วมมือด้านการกีฬา บริหารจัดการกีฬาอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาการกีฬาของประเทศ 

เป้ำประสงค์  นักเรียนและนักศึกษำเข้ำร่วมและได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันกีฬำระดับนำนำชำติ 

กลยุทธ์  
1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬา 
3. ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ด้านศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการพัฒนากีฬา 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬา 
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการกีฬา 

โครงกำร/กิจกรรม  
 1. โครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ส าหรับโรงเรียนกีฬา 

 2. โครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ส าหรับวิทยาเขต 
 3. โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา ส าหรับโรงเรียนกีฬา 

 4. โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา ส าหรับวิทยาเขต 
 5. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา 

 6. โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา 
 7. โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาพลศึกษาเกมส์ และกีฬามหาวิทยาลัย 
 8. โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

ตัวชี วัด/งบประมำณ หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี วัด 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
2563 2564 

1. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ระดับนานาชาติ 

ร้อยละ 10 10 ส านักกีฬา (กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนานักกีฬา) 

2. นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ 

ร้อยละ 20 20 

3. นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
ระดับนานาชาติ 

ร้อยละ 10 10 

4. นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการ  
แข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ 

ร้อยละ 20 20 

5. บุคลากรทางการกีฬาที่ได้รับการพัฒนา  
ศักยภาพ 

คน 300 300 

6. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการด้าน
การกีฬา 

ระบบ - 1 

7. ความร่วมมือด้านการกีฬา หน่วยงาน 1 1 
เงินงบประมำณ ล้านบาท  81.4922  

เงินนอกงบประมำณ ล้านบาท  23.3898  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 6  กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 
 

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและระบบการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือพัฒนาและยกระดับเป็น
สถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านศาสตร์การกีฬาที่มีศักยภาพ เพ่ือตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนา
ประเทศ สู่ความยั่งยืน ยึดหลัก  ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพ่ือมุ่งสู่องค์กรคุณภาพและเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา  

  เป้ำประสงค์  ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
กลยุทธ์  

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ 
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

โครงกำร/กิจกรรม  
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart) ของบุคลากรใน

หน่วยงานส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
2. โครงการประชุมราชการ”สานประสบการณ์สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ” 
3. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
5. โครงการเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
6. โครงการจ้างดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงระบบเครือข่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

ตัวชี วัด/งบประมำณ หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี วัด 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
2563 2564 

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

ร้อยละ 92 93 กองนโยบายและแผน 
(กลุ่มติดตามและประเมินผล) 

2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 40 45 กองการเจ้าหน้าที ่
(กลุ่มพัฒนาบุคลากร) 

3. การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล อย่าง
ครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน (ระดับดีและดีเยี่ยม) 

ร้อยละ 60 70 กองบริหารงานกลาง 
(กลุ่มกิจการสภา) 

4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ 

ระบบ - 1 กองนโยบายและแผน 
(กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร) 5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
คะแนน
เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 

3.51 3.51 

6. ผลการประเมินโรงเรียนกีฬาทุกโรงของ
มหาวิทยาลัย (คุณภาพระดับดีขึ้นไป) 

ร้อยละ 75 80 กองวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา(กลุ่มประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับขั้น
พื้นฐาน) 

7. ผลการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย (คุณภาพระดับดีขึ้นไป) 

ร้อยละ 97 100 กองวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา (กลุ่มประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา) 

8. ผลการประเมินคณะทุกคณะของ
มหาวิทยาลัย (คุณภาพระดับดีขึ้นไป) 

ร้อยละ 80 85 

9. ผลการประเมินวิทยาเขตทุกวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัย (คุณภาพระดับดีขึ้นไป) 

ร้อยละ 80 85 

10. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย   

คะแนน
ประเมิน 

4.20 4.40 

เงินงบประมำณ ล้านบาท  100.8956  
เงินนอกงบประมำณ ล้านบาท  69.1616  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

 
 ขั นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

  
เห็นชอบ 

2. ประชุมคณะกรรมการฯ ด าเนินการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  
เพื่อจัดท ายุทธศาสตร ์ 

7. ประชุมผู้บริหารเพื่อถ่ายทอดเปา้หมาย ตัวช้ีวัด และแนวทางการด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติให ้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 

6. เผยแพร่ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี

3. น าเสนอยุทธศาสตรต์่อสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณา 

8. ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี
 

9. ตดิตามผลการด าเนินงาน รายงานต่ออธิการบดีและเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั เพื่อพิจารณา 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาต ิ

 

10. น าข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุง แก้ไข เพื่อวางแผนพัฒนายุทธศาสตร์ต่อไป    

4. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจดัท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าป ี
 

5. น าเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อสภา
มหาวิทยาลยั เพื่อพิจารณา 

 



๒๐ 
 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 

  
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ     
เป้ำประสงค์ที่ 1 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำขั นพื นฐำนมีคุณภำพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณที่
จัดสรร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ส าหรับ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา 

1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 64,148,100 กองส่งเสริมวิชาการ
โรงเรียนกีฬา 

  
 

    
 

2 โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารนกัเรียน 1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 194,444,400 กองส่งเสริมวิชาการ
โรงเรียนกีฬา 

        
 

3 โครงการประชุมเชงิปฏบิัติการจดัท า
ค าอธิบายรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลยั
การกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ.2563) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 

 601,100 กองส่งเสริมวิชาการ
โรงเรียนกีฬา 

    กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าค าอธบิายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการงาน
อาชีพ 

14 - 16 ต.ค. 63   

   กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าค าอธบิายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม และ
ศิลปะ 

4 - 6 พ.ย. 63   

  
 

    
 

4 โครงการประชุมเชงิปฏบิัติการจดัท า
ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมสาระกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศ   ตามโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลยั
การกีฬาแห่งชาติพทุธศักราช 2563 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) 

 1,149,200  กองส่งเสริมวิชาการ
โรงเรียนกีฬา 

    กลุ่มที่ 1 กีฬาประเภทบุคคลและกีฬา
ประเภทต่อสู้ป้องกันตัว 

22 - 26 มี.ค. 64   

 



๒๑ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณที่
จัดสรร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

    กลุ่มที่ 2 กีฬาประเภทประเภทที่ใช้
อุปกรณ์ กีฬาประเภททางน้ าและกีฬา
ประเภททีม 

26 - 30 เม.ย. 64   

5 โครงการประชุมคณะกรรมการประเมิน
เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 

1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 629,000 กองการเจ้าหน้าที ่

  
       

รวมงบประมำณที่จัดสรร  260,971,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
เป้ำประสงค์ที่ 2 บัณฑิตด้ำนศำสตร์กำรกีฬำมีคุณภำพตำมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร 
งบประมำณที่

จัดสรร 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาหลักสูตร          

  
1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิารพัฒนา
หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏบิัตกิาร 

 736,600 คณะศิลปศาสตร ์

     ระยะที่ 1 การยกร่างหลักสูตรฯ 10 - 13 พ.ย. 63      

     ระยะที่ 2 การวิพากษ์หลักสตูรฯ 15 - 18 ธ.ค. 63   

      

2 โครงการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบตัร
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวทิยาลัยการ
กีฬาแห่งชาตปิระจ า 

ธ.ค. 63 10,050,400 กองบริหารงานกลาง 

      

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ทักษะการจัดท าเอกสารผลงานทางวชิาการ
เพื่อขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

 

1,717,050 กองการเจ้าหน้าที ่

 
   กิจกรรมที่ 1 การอบรมอาจารย์ประจ า 
ต าแหน่งอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ 

22 - 26 ต.ค. 63   

 
   กิจกรรมที่ 2 การอบรมอาจารย์ประจ า 
ต าแหน่งอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
และสุขภาพ 

11 - 15 พ.ย. 63 
  

     

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
คุณภาพผลงานทางวิชาการ เพื่อขอรับการ
พิจารณาก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย ์

3 - 8 ธ.ค. 63 1,571,600 กองการเจ้าหน้าที ่

     

5 โครงการด าเนินการก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 770,000 กองการเจ้าหน้าที ่

รวมงบประมำณที่จัดสรร 14,845,650 
 

 

 

 



๒๓ 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม 
เป้ำประสงค์  ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่น ำไปใช้ประโยชน์ในระดับชำติหรือนำนำชำติ 

 
        

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณทีจ่ัดสรร หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

1 การบริหารงานวจิัย 1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 9,600,000 กองวิจัยและประกัน 
คุณภาพการศึกษา 

        
 

2 การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ.2564 

1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 500,000 กองวิจัยและประกัน 
คุณภาพการศึกษา 

      
3 โครงการจัดท าวารสารวชิาการ 

มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาต ิ
1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 450,000 กองส่งเสริมวิชาการ 

     

รวมงบประมำณที่จัดสรร  10,550,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
เป้ำประสงค์  บริกำรทำงวิชำกำรและอำคำรสถำนที่แก่สังคมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

     

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณทีจ่ัดสรร หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

1 โครงการพลศึกษาพฒันาและบริการเพื่อ
เยาวชนและประชาชน 

1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 11,992,320 กองกจิการนักเรียน 
นักศึกษาและกิจการพิเศษ 

  
 

     

2 โครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นในการบริการชมุชน 

1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 3,645,000 กองกิจการนักเรียน 
นักศึกษาและกิจการพิเศษ 

  
 

     

3 โครงการการอบรมการช่วยชีวติทางน้ า 
(Life Saving) 

1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 2,800,000 กองกิจการนักเรียน 
นักศึกษาและกิจการพิเศษ 

     

4 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาต ิ

9 ม.ค. 64 1,110,000 กองกิจการนักเรียน 
นักศึกษาและกิจการพิเศษ 

  
 

     

5 โครงการชวนน้องเล่นกีฬา มี.ค. - พ.ค. 64 2,350,000 กองกิจการนักเรยีน 
นักศึกษาและกิจการพิเศษ 

     

รวมงบประมำณที่จัดสรร  21,897,320 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม กำรละเล่นพื นบ้ำนและกีฬำไทย 
เป้ำประสงค์     นักเรียน นักศึกษำ เด็ก เยำวชน และประชำชนได้ร่วมกิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่   
                   ศิลปวัฒนธรรม กำรละเล่นพื นบ้ำนและกีฬำไทย ทั งในระดับท้องถิ่น ภูมิภำค ระดับชำติ   
                   และนำนำชำติ ได้เรียนรู้และเข้ำใจในควำมแตกต่ำง ทำงวัฒนธรรม มีจิตส ำนึกที่ดีต่อสังคม  
                   และมีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย 
 

ที่ 
โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณทีจ่ัดสรร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการการฟื้นฟู อนุรักษ์และเผยแพร่ 
การละเล่นพืน้บา้นและกีฬาไทย 

1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 2,550,000 กองกิจการนักเรียน 
นักศึกษาและกิจการ

พิเศษ 
  

 
     

2 โครงการการทะนบุ ารุงศลิปวฒันธรรม 1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 900,000 กองกิจการนักเรียน 
นักศึกษาและกิจการ

พิเศษ 
     

รวมงบประมำณที่จัดสรร  3,450,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำนักเรียนและนักศึกษำให้มีศักยภำพด้ำนกีฬำสูงสุดของแต่ละบุคคล 
เป้ำประสงค์  นักเรียนและนักศึกษำเข้ำร่วมและได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันกีฬำระดับนำนำชำติ 
 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณทีจ่ัดสรร 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาต ิ ส าหรับโรงเรียนกีฬา 

1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 3,923,200 ส านักกีฬา 

     

2 โครงการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ส าหรับวิทยาเขต 

1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 18,781,000 ส านักกีฬา 

     

3 โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา  
ส าหรับโรงเรียนกีฬา 

1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 10,849,800 ส านักกีฬา 

     

4 โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา  
ส าหรับวิทยาเขต 

1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 14,188,200 ส านักกีฬา 

     

5 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา 1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64 4,347,000 ส านักกีฬา 

     

6 โครงการการจัดการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬา 

17 - 26 ก.ค. 64 7,500,000 ส านักกีฬา 

     

7 โครงการการจัดการแข่งขันกีฬา 
พลศึกษาเกมส ์และกีฬามหาวิทยาลัย 

 25,500,000 ส านักกีฬา 

    กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย  
คร้ังที่ 48 (รอบคัดเลือก) 

ต.ค. 64  
 

   กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย  
คร้ังที่ 48 (รอบมหกรรม)   

8 - 19 ธ.ค. 64  
 

   กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันกีฬา 
พลศึกษาเกมส ์คร้ังที่ 45 

21 - 30 ส.ค. 64  
 

     

 

 

 



๒๗ 
 

 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณทีจ่ัดสรร 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

8 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ด้านกีฬา 

1 ต.ค. 63-30 ก.ย.64 750,000 กองส่งเสริมวิชาการ
โรงเรียนกีฬา 

     

รวมงบประมำณที่จัดสรร  85,839,200 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 
เป้ำประสงค์  ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณทีจ่ัดสรร 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าขั้นตอน
การปฏิบัติงาน (Flowchart) ของบุคลากร
ในหน่วยงานส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาต ิ

 425,280 กองการเจ้าหน้าที ่

  

   กิจกรรมที่ 1 การอบรมการหลักการ
เขียนขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (Flowchart) 
และรายละเอียดการด าเนินงานตามขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

18 ก.พ. 64  

  

 

   กิจกรรมที่ 2 การจัดท าขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (Flowchart) และศึกษา
ธรรมชาติ ประวตัิศาสตร์ เรียนรู ้วัฒนธรรม
และวิถีชีวิตชุมชนภาคตะวันออก 

20 -21 มี.ค. 64  

 

     
2 โครงการประชุมราชการ” 

สานประสบการณ์สู่การพัฒนามหาวิทยาลยั
การกีฬาแห่งชาต”ิ 

ก.ย. 64 1,300,000 กองการเจ้าหน้าที ่

  
 

    
 

3 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ปีการศึกษา 2563 

 969,300 กองวิจัยและประกัน 
คุณภาพการศึกษา 

     กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษา
ภายใน จากการจัดการศึกษาของโรงเรียน
กีฬา ปีการศึกษา 2563 

19 - 21 พ.ค. 64   

  
   กิจกรรมที่ 2 การประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในจากการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2563 

10 - 22 มิ.ย. 64   

     

 

 

 

 

 

 



๒๙ 
 

 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณทีจ่ัดสรร 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

4 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 

  3,306,000 กองวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 

   กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมหลักสูตรผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากการ
จัดการศึกษา ระดับคณะและ           
ระดับวิทยาเขต 

19 - 21 เม.ย. 64  

 

 

   กิจกรรมที่ 2 การอบรมหลักสูตร
เลขานุการการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน จากการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

26 - 27 เม.ย. 64  

 

 
   กิจกรรมที่ 3 การอบรมหลักสูตรผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากการ
จัดการศึกษา ระดับหลักสตูร 

29 เม.ย. - 1 พ.ค. 64  
 

 
   กิจกรรมที่ 4 การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 

16 มิ.ย. - 20 ก.ค. 64  
 

 
   กิจกรรมที่ 5 การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษา 
ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 

16 มิ.ย. - 20 ก.ค. 64  
 

 
   กิจกรรมที่ 6 การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษา 
ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา 2563 

16 มิ.ย. - 20 ก.ค. 64  
 

 
   กิจกรรมที่ 7 การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน จากการจัดการศึกษา 
ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 

26 - 27 ส.ค. 64  
 

     
5 โครงการเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 1 ต.ค.63-30 ก.ย. 64 20,820,000 กองนโยบาย 

และแผน 
     

6 โครงการจ้างดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงระบบ
เครือข่าย 

1 ต.ค.63-30 ก.ย. 64 13,520,300 กองนโยบาย 
และแผน 

     

รวมงบประมำณที่จัดสรร 40,340,880 
 


