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ค าน า 
 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตมหาสารคาม  ได้ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
วิทยาเขตมหาสารคาม พ.ศ. 2561 – 2565  และแผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  (ฉบับทบทวน ปี 2564)  
ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ประเด็นความท้าทาย  เป็นการน ายุทธศาสตร์ลงไปสู่การปฏิบัติ   เพ่ือให้บรรลุผลตามเปูาประสงค์ 
ในแต่ละภารกิจของคณะฯ และเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของคณะฯ  และเป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหาร  
ในการก ากับดูแล และติดตามผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ในแต่ละผลผลิตให้สามารถด าเนินการ
ได้ตามเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารราชการแผ่นดินในภาพรวม 
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                                                                ตลุาคม  2564 
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ส่วนท่ี 1 บทน า 

หลักการและเหตุผล 
แผนปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ประจ าปี  

พ.ศ. 2565  ได้ก าหนดกรอบการด าเนินงานงานต่าง ๆ  ภายในคณะฯ  สู่การปฏิบัติ  โดยการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงาน  เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคณะฯ ให้สัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมาย  ใช้โครงสร้างและเปูาหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตมหาสารคาม (พ.ศ. 2561 – 2565)  และแผนยุทธศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับทบทวน ปี 2564 ) เป็นหลัก โดยพัฒนาเปูาหมายและโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562  
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 
2564  กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที ่ 2 (พ.ศ.2551–2565) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบบัที่ 6  
(พ.ศ. 2560–2564) และยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที ่4 (พ.ศ. 2560-2564) 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์ และเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการ
ปฏิบัติงานและจัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของคณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ส าหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน 
2. เพ่ือเป็นแนวทางด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม และคณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับทบทวน ปี 
2564) 

 

กฎหมาย แผนพัฒนาประเทศและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคณะศึกษาศาสตร์ 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการของ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขต-

มหาสารคาม  ให้ก้าวไปข้างหน้าและบรรลุเปูาหมายนั้น  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขต-
มหาสารคาม ได้ให้ความส าคัญและพิจารณาปัจจัยต่างๆด้านนโยบายและทิศทางของแผนพัฒนาประเทศดังนี้ 

1. พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561  
มาตรา ๑๔ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามมาตรา ๑๓ ต้องก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ 

การบริหารและพัฒนาการกีฬาวิธีปฏิบัติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งระยะเวลาในการด าเนินการให้ชัดเจนและ
อย่างน้อยต้องมีแนวทางการด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากีฬาข้ันพื้นฐานกีฬาเพ่ือมวลชนกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
กีฬาเพ่ือการอาชีพกีฬาเพ่ือคนพิการและวิทยาศาสตร์การกีฬา 

(๒) การส่งเสริมและพัฒนากีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
(๓) การจัดโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านการกีฬาให้ครอบคลุมทั่วถึงและมีความพร้อม 

ให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นธรรมทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลตลอดจนพิจารณาสรรหาและ
คัดเลือกพ้ืนที่สาธารณะในชุมชนหรือท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันในการกีฬา รวมทั้งจัดให้มีการ
เข้าถึงบริการด้านการกีฬาอย่างทั่วถึง 
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(๔) การส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬารวมทั้งก าหนด 
ให้มีสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม  เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการและผู้สนับสนุนทางด้านการกีฬา 

(๕) การพัฒนาการจัดการศึกษาด้านการกีฬาและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาให้มีความสามารถ 
ศักยภาพและคุณธรรม 

(๖) การจัดสรรและแสวงหาทรัพยากร  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการกีฬาในทุกภาค 
ส่วนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๗) การใช้จ่ายงบประมาณด้านการกีฬาอย่างเป็นระบบและมีการบูรณาการในทุกระดับ 
(๘) การด าเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการด าเนินการให้หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ 
(๙) การประสานงาน  เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
(๑๐) การประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
 
 

2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562  
 มาตรา ๘ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬา มีวัตถุประสงค์ 

ใหก้ารศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพทางการสอนวิจัยและพัฒนา บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม  
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านการกีฬาการพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การกีฬาการบริหารจัดการกีฬาการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา และสาขาวิชา 
ที่เก่ียวข้องรวมทั้งเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ 

มาตรา ๙ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา๘มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการโดยยึดหลัก 
ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ผลิตบุคลากรซึ่งมีความเป็นเลิศด้านการกีฬาของประเทศและมีความรู้   ความสามารถ 
ทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพชั้นสูง  ด้านการกีฬา  รู้จักคิด  อย่างมีเหตุผล  มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 

 (2) ส่งเสริม   สนับสนุนและท าการวิจัย โดยพัฒนาองค์ความรู้ให้มีความเป็นเลิศด้านการกีฬา 
การพลศึกษา   การสร้างเสริมสุขภาพวิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬาการประกอบธุรกิจและ
อุตสาหกรรมการกีฬาและสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

(๓) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา  และการกีฬากับชุมชนหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนสถาบันการศึกษา  และองค์กรกีฬาระดับนานาชาติ 

(4) จัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษทางการกีฬา  รวมทั้งส่งเสริมและ 
สนับสนุนการจัดการศึกษาทางการกีฬา  ส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย 

 

3. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
     ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับ  การพัฒนาประเทศในทุกมิติ 

ไปสู่เปูาหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า  
ดังนั้น  จึงจ าเป็นต้องมีการวางรากฐาน  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ  โดยจ าเป็น  
ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติ   และทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี  เก่งและมีคุณภาพ
พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อม
ทั้งกายใจสติปัญญา   มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน   และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย   มีจิตสาธารณะรับผิดชอบ  
ต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ  มีหลักคิด  
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ที่ถูกต้องมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี ๓  และอนุรักษ์  
ภาษาท้องถิ่น  มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง
เป็นนวัตกรรมนักคิด  ผู้ประกอบการเกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง ” 
ดังนั้น เพ่ือให้ทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยสามารถได้รับการพัฒนาและยกระดับได้เต็มศักยภาพ 
และเหมาะสมยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  จึงได้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันและการเสริมสร้างและยกระดับ 
การพัฒนาที่ให้ความส าคัญท่ีครอบคลุมทั้งในส่วนของการพัฒนาทุนมนุษย์ และปัจจัยและสภาพแวดล้อม 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างครอบคลุม  ประกอบด้วย  การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   ควบคู่กับการปฏิรูปที่ส าคัญทั้งในส่วนของการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
เพ่ือให้คนมีความดีอยู่ใน  “วิถี” การด าเนินชีวิตและมีจิตส านึกร่วมในการสร้างสังคมท่ีน่าอยู่และมีการปฏิรูป 
การเรียนรู้แบบพลิกโฉม  ในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัย   จนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต   โดยการพัฒนาระบบ 
การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยน
บทบาทครู   การเพ่ิมประสิทธิภาพ   บริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่อง   แม้จะออกจาก 
ระบบการศึกษาแล้ว   รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย   ตลอดจนพัฒนาและรักษา 
กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท และการปฏิรูประบบเสริมสร้างความรอบรู้และ
จิตส านึกทางสุขภาพ  เพ่ือให้คนไทยมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง  พร้อมกับการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา   และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   ทั้งการเสริมสร้างครอบครัว 
ที่เข้มแข็ง   อบอุ่นซึ่งเป็นการวางรากฐานการส่งต่อเด็กและเยาวชน   ที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาในช่วงอายุถัดไป 
โดยการส่งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพ   การสร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่   การส่งเสริมบทบาท 
ในการมีส่วนร่วม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ที่ ๔.๗ การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคม  และพัฒนาประเทศ  โดยมุ่งส่งเสริม  

การใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและ 
มีคุณภาพมาตรฐานการสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ าใจเป็นนักกีฬาและการใช้กีฬาและนันทนาการในการพัฒนา
จิตใจ  สร้างความสามัคคีของคนในชาติ  หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี  พัฒนาคุณภาพชีวิต   รวมทั้งการพัฒนา
ทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬา   เพ่ือการอาชีพในระดับนานาชาติ   ในการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิ 
ของประเทศชาติ  เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมกีฬา 

 - การส่งเสริมการออกก าลังกายและกีฬาขั้นพ้ืนฐาน  ให้กลายเป็นวิถีชีวิตโดยส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชนประชาชนทั่วไป   บุคคลกลุ่มพิเศษและผู้ด้อยโอกาส   มีความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับ  
การออกก าลังกายการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเล่นกีฬาบางชนิด   ที่มีความจ าเป็นต่อทักษะในการด ารงชีวิต
รวมทั้งการมีอิสระในการประกอบกิจกรรมนันทนาการ   ตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคลและ  
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  จนกลายเป็นวิถีชีวิต  เพ่ือพัฒนาจิตใจสร้างความสัมพันธ์อันดีหล่อหลอมจิตวิญญาณและ 
การเป็นพลเมืองด ี

- การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม   ในกิจกรรมออกก าลังกายกีฬาและนันทนาการ โดยเน้น 
การจัดกิจกรรมกีฬา  สร้างโอกาสและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง การปลูกฝังให้มีคุณธรรม  
ของความเป็นนักกีฬา  มีระเบียบวินัยรู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักการขอโทษ   รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและ
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โครงสร้างพื้นฐานด้านอุปกรณ์สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกทางกีฬาและนันทนาการที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัย 

- การส่งเสริมการกีฬา   เพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ   โดยมุ่งการสร้างและพัฒนานักกีฬา 
ของชาติ  การเฟูนหานักกีฬาที่มีความสามารถ   สร้างพ้ืนที่และโอกาสในการแข่งขันแสดงศักยภาพ   ด้านกีฬา
นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา  การส่งเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติ  และสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอด
ความส าเร็จ   จากความเป็นเลิศสู่การประกอบอาชีพและมีเส้นทางอาชีพที่มั่นคงควบคู่กับส่งเสริมสนับสนุน
งานวิจัยและนวัตกรรม   ด้านการกีฬานันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา   การจัดการความรู้และพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล  เพ่ือน ามาใช้ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬา   เพ่ือความเป็นเลิศกีฬา   เพ่ือการอาชีพและ
นันทนาการเชิงพาณิชย์ 

- การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ  เพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา โดยมุ่งสร้าง
และพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ   ทั้งครูหรือผู้สอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬ า  นักวิทยาศาสตร์  
การกีฬา ผู้บริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา  ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องต่างๆ อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐา น
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เด็กเยาวชนประชาชนทั่วไปบุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้อย่างถูกต้องและ
สามารถต่อยอดศักยภาพในการพัฒนาเป็นบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการ   ที่มีมาตรฐาน ของประเทศ    
รวมทั้งสนับสนุนและเสริมศักยภาพรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาและนันทนาการและการพัฒนา  
ให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนและฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรมกีฬา ของภูมิภาคเอเชียควบคู่กับการพัฒนา  
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการการสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตบุคลากรและการพัฒนานวัตกรรม  
ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาและนันทนาการตลอดจนมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการกีฬาและ
นันทนาการและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์  เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ

ฉบับที่ ๑๒ โดยที่สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๑๙ .๘ ของจ านวนประชากรทั้งหมดในขณะ  
ที่จ านวนประชากรวัยแรงงานได้เริ่มลดลงมาตั้งแต่ปี  ๒๕๕๘  เป็นต้นมา   ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน 
ในภาวะที่ผลิตภาพแรงงานไทยก็ยังต่ า   เนื่องจากปัญหาคุณภาพแรงงานความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยี
และปัญหาการบริหารจัดการ   จึงเป็นข้อจ ากัดในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพ 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  รวมทั้งการสร้างรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ด้วย  ทั้งนี้เมื่อพิจารณาคุณภาพคนพบว่ายังมีปัญหาในแต่ละช่วงวัย  และส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันตลอด 
ช่วงชีวิตตั้งแต่พัฒนาการไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า   การพัฒนา
ความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน   ขณะที่ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียว
สูงขึ้น ครอบครัวมีรูปแบบที่หลากหลายและเปราะบางสูง ส่งผลต่อการบ่มเพาะให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ
ประกอบกับการเคลื่อนไหวของวัฒนธรรมต่างชาต ิ ที่เข้ามาในประเทศไทยผ่านสังคมยุคดิจิทัล  ในขณะที่คนไทย  
จ านวนไม่น้อย  ยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม  ส่งผลต่อวิกฤตค่านิยมทัศนคติ
และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต  การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนา
คนให้มีความสมบูรณ์   เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัย   ที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี   มีทักษะทางสมอง 
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิตเพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ   ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัย 
ให้เป็นคนดีมีสุขภาวะที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม  มีทักษะ ความรู้
และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว   บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคม 
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ที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว   สถาบันการศึกษา   สถาบันศาสนา   สถาบันชุมชน   และภาคเอกชนที่ร่วมกัน
พัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง  อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

 

แนวทางการพัฒนา 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  1. ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก   ที่มีขนาดและจ านวนผู้เรียนต่ ากว่าเกณฑ์

มาตรฐานให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสมตามความจ าเป็นของพ้ืนที่แล ะ
โครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนวัยเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง 

  2.  ปรับหลักสูตรการผลิตคร ู ที่เน้นสมรรถนะมีจิตวิญญาณความเป็นคร ู เป็นผู้แนะน าและสามารถ  
กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน  สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูง  เข้ามาเป็นครูปรับระบบประเมินวิทยฐานะ  
ทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน   และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง 

  3. พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐาน   ที่สามารถวัด  และประเมินผลคุณภาพผู้เรียน 
ทั้งด้านทักษะความรู้  ความสามารถ  และสมรรถนะ  ตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา 

  4. ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจ   ให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพเข้าร่วม ระบบ 
ทวิภาคี หรือสหกิจศึกษา  สร้างความรู้   ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ  ครูฝึกหรือครูพี่เลี้ยงให้ร่วมวางแผน  
การจัดการเรียนการสอน  การฝึกปฏิบัติและการติดตามประเมินผลผู้เรียน 

 5. ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา   สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนและผู้เชี่ยวชาญ 
ทั้งในและต่างประเทศ   พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ   การพัฒนางานวิจัย 
ไปสู่นวัตกรรม  รวมทั้งขยายการจัดท าและการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้มากขึ้น 

  6. จัดท าสื่อการเรียนรู้   ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์   และสามารถใช้งาน   ผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย  สะดวก ทั่วถึง  ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่และใช้มาตรการทางภาษี 
จูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่าน  และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 

7. ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน   ให้เป็นแหล่งเรียนรู้   เชิงสร้างสรรค์   และมีชีวิตอาทิพิพิธภัณฑ์
ห้องสมุด  โบราณสถาน  อุทยานประวัติศาสตร์  โรงเรียนผู้สูงอายุ   รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ 
ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
5. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ : การผลิตและพัฒนาก าลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศมีเปูาหมายดังนี้ 

1) ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญ  จ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ   เช่น  มีฐานข้อมูลความต้องการก าลังคน  
(Demand) จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน  สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น   เมื่อเทียบกับผู้เรียน
สามัญศึกษาและสัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้น  เมื่อเทียบกับผู้เรียน
สังคมศาสตร์ก าลังแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆ  ที่ได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ิมข้ึนเป็นต้น 

 2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษา  ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ 
เฉพาะด้านมีตัวชี้วัดที่ส าคัญ   เช่น   สัดส่วนการผลิตก าลังคน  ระดับกลางและระดับสูง   จ าแนกตามระดับ /
ประเภทการศึกษาในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึนร้อยละ  
ของสถาบันการศึกษา   จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี /สหกิจศึกษา /หลักสูตรโรงเรียน ในโรงงานตามมาตรฐาน  
ที่ก าหนด เพ่ิมข้ึน  จ านวนหลักสูตรของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) เพ่ิมข้ึน จ านวนสถาบัน
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อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตร ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษเพ่ิมข้ึน  และมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพและหน่วยงานที่จัดการศึกษาเพ่ิมข้ึนเป็นต้น 

3) การวิจัยและพัฒนา  เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม  ที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ  เช่น  สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน   เมื่อเทียบกับภาครัฐเพ่ิมข้ึน สัดส่วน
ค่าใช้จ่าย  การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศเพ่ิมข้ึน   
โครงการ /งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ /นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึนบุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร ๑๐ ,๐๐๐ คน  เพ่ิมข้ึนนวัตกรรม /สิ่งประดิษฐ์ที่ได้จดสิทธิบัตร และ
ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมข้ึน  และผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึนเป็นต้น โดยได้ก าหนด  
แนวทางการพัฒนา  คือผลิตและพัฒนาก าลังคน  ให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญ    
และเป็นเลิศเฉพาะด้าน   ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา   เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  และมีแผนงาน และโครงการส าคัญ เช่น  โครงการจัดท าแผนผลิตและพัฒนาก าลังคน
ให้ตรงกับความต้องการของตลาดงาน  ในกลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมาย  เป็นต้น 

 

6.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที ่2 (พ.ศ. 2551 – 2565)  
     มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่สอนและถ่ายทอดความรู้ใหม่   แก่เยาวชนและผู้เรียน 

พร้อมกับท าหน้าที่รวบรวมสังเคราะห์  วิเคราะห์ สร้างและเผยแพ ร่ “ความรู้” ผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยโลก  
ในอดีตสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและสิ่งที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต   ผลที่สังคมควรได้รับจากมหาวิทยาลัย   
คือ “บัณฑิต” ที่มีความรู้สามารถเข้ าสู้ชีวิตการท างาน   เป็นพลเมืองที่ได้รับการขัดเกลาทางสังคม  และ
วัฒนธรรมมาเป็นอย่างดี  ส่วนความรู้และองค์ความรู้ที่เป็นผลิตผลจากมหาวิทยาลัย  นอกจากจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเศรษฐกิจแล้ว   ยังจะต้องช่วยน าพาสังคม   ไปสู่ความเป็นอารยะ
ประเทศอย่างยั่งยืนอีกด้วย 

 

7.  แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนักด้านการออกก าลังกายและการกีฬา 

ขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา   ได้รับการศึกษาด้านพลศึกษา 
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  จากครูพลศึกษาท่ีมีคุณภาพและจ านวนเพียงพอต่อความต้องการ   มีการออกก าลังกาย
และเล่นกีฬาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้อง รู้กฎ และกติกา  จนสามารถถึงขั้นดูกีฬาเป็น  เล่นกีฬาได้  มีทัศนคติที่ดี 
มีระเบียบวินัย   และน้ าใจนักกีฬา  รวมถึงมีการจัดวางระบบโครงข่ายในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อสร้าง 
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและครอบครัว   ในการผลักดันให้การออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต  ตั้งแต่ปฐมวัยโดยมีแนวทางที่ส าคัญได้แก่ 

๑) การเร่งสร้างและพัฒนาพลศึกษาและสุขศึกษา  ในสถานศึกษาท่ัวประเทศ 
๒) การส่งเสริมการพัฒนาการออกก าลังกายและการกีฬาขั้นพ้ืนฐานในชุมชนท้องถิ่น 

นอกสถานศึกษา 
๓) การจัดวางระบบโครงข่ายและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษาและชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับการกีฬามุ่งเน้นด้านการสร้างและ 
การพัฒนาสุขภาพของประชาชนและสมรรถภาพของนักกีฬา   ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  รวมไปถึงเทคนิค
ทักษะกีฬาในช่วงการแข่งขัน  ตลอดจนพัฒนาไปสู่ความสามารถสูงสุดของแต่ละบุคคล   อย่างเป็นระบบโดยจัด
ให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ   พร้อมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
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องค์ความรู้และนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับการกีฬา   และสร้างความตระหนักและการน าองค์ความรู้ไปใช้ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและนักกีฬาทุกกลุ่มมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญได้แก่ 

๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในส่วนกลาง 
และภูมิภาคและระดับท้องถิ่น 

๒) การพัฒนาและการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการกีฬา 
๓) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางการกีฬา  เพ่ือน าไปพัฒนาขีดความสามารถ 

ของนักกีฬาและสุขภาพของประชาชน 
 

8.  ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
     นโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
     นโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้นมีเปูาหมายหลักในการด าเนินนโยบาย 3 ประการ 

ได้แก่ 
1) การสร้างพลังประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 
2) การมีส่วนร่วม 
3) มีความโปร่งใสตรวจสอบได้โดยมีนโยบายในทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับกีฬาที่เกี่ยวข้องกับ 

ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาสามารถสรุปได้ 3 ประการคือ 
 3.1 สนับสนุนการออกก าลังกายในเด็ก และเยาวชน โดยให้มีวิชาพลศึกษา และกิจกรรม 

การออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละไม่ต่ ากว่า  30 นาที  อีกท้ังให้มีกิจกรรมวันกีฬาในสถานศึกษา
และแหล่งประกอบการ  สัปดาห์ละ 1 วัน 

 3.2 การประชาสัมพันธ์ให้ภาคประชาชนและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหา 
สถานที่การบ ารุงรักษาอุปกรณ์กีฬาและการจัดกิจกรรมกีฬาในสนามกีฬาลานกีฬาและสวนสาธารณะในชุมชน
อย่างต่อเนื่อง 

 3.3 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาที่สามารถ 
ยกระดับผลงานของนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาระดับโลก 

 3.4 ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆท่ีมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนหันมาเล่นกีฬาและออกก าลังกาย 
มากขึ้น 

 3.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนผู้ชื่นชอบกีฬาสร้างวัฒนธรรมการรับชมและเชียร์กีฬา 
อย่างสร้างสรรค์ 

 3.6 ร่วมกับประเทศต่างๆในอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านกีฬาร่วมกันเพื่อนน าไปสู่ 
การเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกภายในภูมิภาคต่อไป 
 

9.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 จากการปฏิรูปการกีฬาของสภาปฏิรูป แห่งชาต ิ ท าให้มีการบรรจุถ้อยคาว่า “กีฬา” ไว้ในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์การกีฬาของไทย  
และเป็นหลักการส าคัญในการด าเนินการด้านกีฬาของประเทศต่อไป  ในอนาคตโดยปรากฏในมาตรา 71 วรรคแรก 
กล่าวคือ  “รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็น องค์ประกอบพื้นฐานที่ส าคัญของสังคม   
จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ
ที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง  รวมตลอดท้ังส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์  
สูงสุดแก่ประชาชน” 
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10. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
      มาตรา 6 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 มุ่งให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

มาเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติราชการ ดังต่อไปนี้ 
(1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
(6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
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ส่วนท่ี 2  
แผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  
ปรัชญา   

“การศึกษาดี มีคุณธรรม น ากีฬา พัฒนาชุมชน” 
 

วิสัยทัศน์  
“เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาผลิตครูที่มีคุณภาพ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของชมชนด้วยความรู้  

คู่คุณธรรม และก้าวทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นหน่วยงานแห่งกา รเรียนรู้
ด้านกีฬา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน และสังคม” 

 
 

พันธกิจ   
1. ให้บริการด้านการศึกษาแก่ชุมชนโดยมีการบริหารจัดการที่ดี 
2. ให้บริการด้านการเป็นผู้น าแก่ชุมชน 
3. ท าการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพ่ือพัฒนาให้ก้าวหน้าทางวิชาการ 
4. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้เป็นครูผู้มีคุณภาพคู่คุณธรรม และก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. น ากระบวนการ การประกันคุณภาพมาใช้ในการจัดการศึกษา 

 
 

อัตลักษณ์ 
“ทักษะดี มีน้ าใจนักกีฬา พัฒนาสังคม” 
 
 

เอกลักษณ์  
“เป็นสถาบันที่ให้บริการด้านพลศึกษา กีฬา และวิชาการแก่ชุมชน” 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
2. การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
3. การบริการวิชาการแก่สังคม 
4. การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
5. การพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 
6. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ในการเป็นผู้สอน การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา การเป็นผู้ตัดสินกีฬา
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง โดยการจัดการศึกษาท่ี
มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพที่เก่ียวข้อง สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 
เป้าประสงค์ บัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬามีคุณภาพและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 

กลยุทธ์  
1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

(TQF: Thai Qualifications Framework) และมาตรฐานวิชาชีพ  
2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการ  

การศึกษาอุดมศึกษา(สกอ.)และมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน  
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้  ความสามารถตามวิชาชีพ 
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม  
ล าดับ โครงการ งบประมาณ 

1 บริการงานคณะศึกษาศาสตร์ 217,232 
2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 80,000 
3 ปฏิบัติการสอน 1+2 120,000 
4 อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมในหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด 13,200 
5 สนับสนุนอาจารย์ที่ปรึกษา 15,000 
6 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 20,500 
7 อบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามแนวทาง (CEFR) 1 27,520 
8 จัดสอบรอบโควตาและรอบทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2565 29,880 
9 อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  

ให้เป็นนวัตกร 
19,700 

    10 อบรมเตรียมความพร้อมทักษะในศตวรรษท่ี 21 ก่อนเข้าศึกษาต่อ 16,900 
11 อบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ 14,400 
12 อบรมให้ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู 40,350 
13 ปฐมนิเทศ (ก้าวใหม่วันใหม่) 18,000 
14 ส่งเสริมสนับสนุนสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 46,938 
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ตัวช้ีวัด/งบประมาณ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด หน่วยงาน

รับผิดชอบ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF: Thai 
Qualifications Framework) และมาตรฐานวิชาชีพ 

1. ร้อยละของบัณฑิตได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 80 80 ฝุายวิชาการ 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
คุณภาพบัณฑิต 

ค่าเฉลี่ย 4.0 4.0 ฝุายวิชาการ 

3. ร้อยละนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้
ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ร้อยละ 80 80 ฝุายวิชาการ 

4. ร้อยละนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 50 50 ฝุายวิชาการ 

5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 95 95 ฝุายวิชาการ 

กลยุทธ์ 1.2  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
อุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานวิชาชีพ 

1. คุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

ระดับคุณภาพ ดี ดี ฝุายวิชาการ 

2. ร้อยละของจ านวนหลักสูตรวิชาชีพที่ผ่านการ
รับรองจากองค์กรหรือสภาวิชาชีพ 

ร้อยละ - 100 ฝุายวิชาการ 

กลยุทธ์ 1.3  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

1. คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ระดับคุณภาพ ดี ดี งานธุรการ 

2. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ ดี ดี งานธุรการ 

กลยุทธ์ 1.4 พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ 

1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 60 65 งานธุรการ 

2. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 

ร้อยละ - 40 งานธุรการ 

3. ระดับความส าเร็จของการบริหารและพัฒนา
บุคลากร 

ระดับ - 3 งานธุรการ 

เงินงบประมาณ บาท  679,620  
เงินนอกงบประมาณ บาท  

หมายเหตุ : ค่าเปูาหมายตัวช้ีวัดเปรียบเทียบปีก่อนหน้าและปีปัจจุบัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 

มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย นวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพ่ิมปริมาณงานวิจัยและนวัตกรรม ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา  
การจัดการศึกษา การกีฬา สร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และมุ่งหวังที่จะผลักดันให้
เกิดความเป็นเลิศในการวิจัยด้านศาสตร์การกีฬา โดยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม  สร้างระบบและกลไกท่ีเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ  

 

เป้าประสงค์  ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

กลยุทธ์  
1. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
3. ควบคุมระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
4. ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา 
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม  
ล าดับ โครงการ งบประมาณ 

1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาครู
พลศึกษา 

12,200 

2 สนับสนุนการฝึกทักษะทางกีฬาด้วยรูปแบบการสร้างนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 28,200 
3 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 13,600 
4 สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการน าวิจัยไปใช้ประโยชน์ 40,000 
5 งานวิจัย 200,000 
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ตัวช้ีวัด/งบประมาณ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด หน่วยงาน

รับผิดชอบ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

1. ระดับความส าเร็จของการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ระดับ  3 งานวิจัยและ
นวัตกรรม 

2. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัยและนวัตกรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ร้อยละ 80 80 งานวิจัยและ
นวัตกรรม 

3. ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าที่
น าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ร้อยละ - 25 งานวิจัยและ
นวัตกรรม 

4. สัดส่วนของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

สัดส่วน 1:4 1:4 งานวิจัยและ
นวัตกรรม 

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

1. เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได)้ ระดับ - 5 งานวิจัยและ
นวัตกรรม 2. เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณ

แผ่นดิน) 
ระดับ - 1 งานวิจัยและ

นวัตกรรม 

3. ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

เรื่อง 3 3 งานวิจัยและ
นวัตกรรม 

2.3 ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

1. ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม  หน่วยงาน 1 1 งานวิจัยและ
นวัตกรรม 

เงินงบประมาณ บาท  294,000  
เงินนอกงบประมาณ บาท  

หมายเหตุ : ค่าเปูาหมายตัวช้ีวัดเปรียบเทียบปีก่อนหน้าและปีปัจจุบัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการ ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่ม        
มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การเล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ น าไปสู่การมี
สุขภาวะที่ดี ตลอดจนการให้บริการทางด้านอาคารสถานที่ สนามกีฬา ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยพัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคมและส่งเสริมและ
สนับสนุนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย  

 
 

เป้าประสงค์ บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์  
1. ควบคุมระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

  

โครงการ/กิจกรรม  

ล าดับ โครงการ งบประมาณ 

1 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนสู่การบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือพัฒนาอย่างยั่งยืน 26,400 
 

ตัวช้ีวัด/งบประมาณ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด หน่วยงาน

รับผิดชอบ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
1.ระดับความส าเร็จของการบริหารการบริการ
วิชาการและอาคารสถานที่ 

ระดับ 4 4 งานบริการวิชาการ 

2.จ านวนผู้รับบริการทางวิชาการหรือใช้อาคาร
สถานที่ทั้งหมด 

จ านวน
ผู้รับบริการ 

3,500 8,000 งานบริการวิชาการ 

3.จ านวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน 

จ านวน
ชุมชน 

- 1 งานบริการวิชาการ 

กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

1.ระดับความส าเร็จของการบูรณาการการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

ระดับ - 3 งานหลักสูตร 

2.จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

จ านวน - 3 งานหลักสูตร 

3.จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณการกับการวิจัย จ านวน - 2 งานหลักสูตร 
เงินงบประมาณ บาท  26,400  

เงินนอกงบประมาณ บาท  

หมายเหตุ : ค่าเปูาหมายตัวช้ีวัดเปรียบเทียบปีก่อนหน้าและปีปัจจุบัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
 

มุ่งเน้นการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย เพื่อฟ้ืนฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่
ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติสร้างจิตส านึก ส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าใจใน  
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ซึ่งแต่ละท้องถิ่นล้วนมีเอกลักษณ์ท่ีบ่งบอกถึงการด ารงชีวิตของแต่ละท้องถิ่นตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันที่ก าลังจะเลือนหายไปให้คงอยู่คู่สังคมสืบต่อไปโดยมุ่งหวังให้สถาบันการพลศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ ส าหรับเยาวชนและประชาชน เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนที่มีความสนใจได้ศึกษาเกิดความรู้สึกรักและ
หวงแหนศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยที่เป็นของท้องถิ่นของตนเอง  และมีความภาคภูมิใจ  
ในความเป็นไทย 

 

เป้าประสงค์ นักศึกษา เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ร่วมกิจกรรมฟ้ืนฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติได้เรียนรู้และเข้าใจใน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมมีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

 

กลยุทธ์  
1. ควบคุมระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ 
1 อบรมเชิงปฏิบัติการและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยอีสานตอนล่าง 31,600 
2 อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงของอีสานตอนล่าง(ร าวงชาวบ้าน) 25,600 
3 การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอีสานตอนล่าง 14,700 
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ตัวช้ีวัด/งบประมาณ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด หน่วยงาน

รับผิดชอบ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
1. ระดับความส าเร็จของการฟื้นฟูอนุรักษ์และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬา
ไทย 

ระดับ 5 5 งานทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทย 

ค่าเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า
3.51 

ไม่น้อยกว่า
3.51 

งานทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ 4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ 
1. จ านวนกิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์และเผยแพร่
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

จ านวน - 2 งานทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน
และกีฬาไทยต่อจ านวนนักศึกษาท้ังหมดประจ าปี
การศึกษา 

ร้อยละ - 80 งานทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

เงินงบประมาณ บาท  71,900  
เงินนอกงบประมาณ บาท  

หมายเหตุ : ค่าเปูาหมายตัวช้ีวัดเปรียบเทียบปีก่อนหน้าและปีปัจจุบัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 
 

มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและประสบการณ์ สามารถประสบความส าเร็จในการ
แข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ รวมทั้งใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีน้ าใจ
นักกีฬา เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาการกีฬาของประเทศ โดยมุ่งเน้นพัฒนา
นักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล  มีผลงานด้านกีฬาที่โดดเด่นในระดับชาติ
และนานาชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทางการกีฬาได้รับการพัฒนาศักยภาพมีการพัฒนาองค์ความรู้
และนวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา สร้างความร่วมมือด้านการกีฬา บริหารจัดการกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ือการพัฒนาการกีฬาของประเทศ 

 

เป้าประสงค์   นักศึกษาเข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 
 

กลยุทธ์  
1. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬา  
3. ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ด้านศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการพัฒนากีฬา 
4. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านกีฬา 
 

โครงการ/กิจกรรม  
โครงการ งบประมาณ 

กิจกรรม/โครงการ ร่วมกับส านักงานกีฬา มกช.มค. - 
 

ตัวช้ีวัด/งบประมาณ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด หน่วยงาน

รับผิดชอบ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 

1. ร้อยละของจ านวน นักศึกษาที่เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ 

ร้อยละ - 10 งานกิจการนักศึกษา
คณะ/ส านักกีฬา 

2. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

ร้อยละ - 10 งานกิจการนักศึกษา
คณะ/ส านักกีฬา 

กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬา 

1. จ านวนบุคลากรทางการกีฬาที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 

จ านวน
บุคลากร 

- 3 งานกิจการนักศึกษา
คณะ/ส านักกีฬา 

กลยุทธ์ 5.3  ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการกีฬา 

1. จ านวนหน่วยงานที่ได้รับความร่วมมือด้าน
การกีฬา 

จ านวน
หน่วยงาน 

- 1 งานกิจการนักศึกษา
คณะ/ส านักกีฬา 

เงินงบประมาณ บาท  -  
เงินนอกงบประมาณ บาท  

หมายเหตุ : ค่าเปูาหมายตัวช้ีวัดเปรียบเทียบปีก่อนหน้าและปีปัจจุบัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
 

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและระบบการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือพัฒนาและยกระดับ  
เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านศาสตร์การกีฬาที่มีศักยภาพ เพื่อตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ  
สู่ความยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพ่ือมุ่งสู่องค์กรคุณภาพและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

เป้าประสงค์   ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ์  
1. ควบคุมระบบและกลไกการบริหารจัดการ 
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ  
3. สร้างคุณภาพงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

โครงการ/กิจกรรม  
ล าดับ โครงการ งบประมาณ 

1 สัมมนาความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 20,900 
2 สนับสนุนการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 42,000 
3 หลักสูตรฝึกอบรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ สู่แผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ 16,440 
4 สัมมนาพัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจ 78,740 
5 สัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ 12,000 
6 จัดจ้างอาจารย์ผู้สอน 180,000 
7 สัมมนาการจัดการความรู้ (การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21) 9,000 

 

 

ตัวช้ีวัด/งบประมาณ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด หน่วยงาน

รับผิดชอบ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
6.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ 
1. ร้อยละการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
อย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ 

ร้อยละ - 80 
งานธุรการ 

6.2 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
1. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร 

คะแนน 
เฉลี่ย 

3.10 3.20 งานประกันคุณภาพฯ 

2. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ 

คะแนน 
เฉลี่ย 

3.10 3.30 งานประกันคุณภาพฯ 

เงินงบประมาณ บาท  359,080  
เงินนอกงบประมาณ บาท  

หมายเหตุ : ค่าเปูาหมายตัวช้ีวัดเปรียบเทียบปีก่อนหน้าและปีปัจจุบัน 
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ภาคผนวก 
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 ไม่เห็นชอบ  

 เห็นชอบ  

ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
(คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม) 

ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

น าเสนอแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

คระกรรมการวิทยาเขตเพ่ือพิจารณา 

เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ติดตามผลการด าเนินงานรายงานต่อรองอธิการบดี และเสนอ
คณะกรรมการวิทยาเขต เพ่ือพิจารณา 

น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิทยาเขต ไปปรับปรุงแก้ไข  
เพ่ือวางแผนพัฒนาแผนปฏิบัติราชการต่อไป 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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สรุปแผนเงินงบประมาณ (เงินรายได้) ปี พ.ศ. 2565 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

1 บริการงานคณะศึกษาศาสตร์ 217,232 
2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 80,000 
3 ปฏิบัติการสอน 1+2 120,000 
4 อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมในหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด 13,200 
5 สนับสนุนอาจารย์ที่ปรึกษา 15,000 
6 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 20,500 
7 อบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามแนวทาง (CEFR) 1 27,520 
8 จัดสอบรอบโควตาและรอบทั่วไป ประจ าปีการศึกษา 2565 29,880 
9 อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  

ให้เป็นนวัตกร 
19,700 

10 อบรมเตรียมความพร้อมทักษะในศตวรรษท่ี 21 ก่อนเข้าศึกษาต่อ 16,900 
11 อบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ 14,400 
12 อบรมให้ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู 40,350 
13 ปฐมนิเทศ (ก้าวใหม่วันใหม่) 18,000 
14 ส่งเสริมสนับสนุนสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 46,938 

รวม 679,620 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาครู
พลศึกษา 

12,200 

2 สนับสนุนการฝึกทักษะทางกีฬาด้วยรูปแบบการสร้างนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 28,200 
3 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 13,600 
4 สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการน าวิจัยไปใช้ประโยชน์ 40,000 
5 งานวิจัย 200,000 

รวม 294,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม 

1 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนสู่การบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือพัฒนาอย่างยั่งยืน  26,400 
รวม 26,400 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
1 อบรมเชิงปฏิบัติการและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยอีสานตอนล่าง 31,600 
2 อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงของอีสานตอนล่าง(ร าวงชาวบ้าน) 25,600 
3 การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอีสานตอนล่าง 14,700 

รวม 71,900 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 

1 กิจกรรม/โครงการ ร่วมกับส านักงานกีฬา มกช.มค. - 
รวม - 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
1 สัมมนาความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 20,900 
2 สนับสนุนการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 42,000 
3 หลักสูตรฝึกอบรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ สู่แผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ 16,440 
4 สัมมนาพัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจ 78,740 
5 สัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ 12,000 
6 จัดจ้างอาจารย์ผู้สอน 180,000 
7 สัมมนาการจัดการความรู้ (การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21) 9,000 

รวม 359,080 
รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น 1,431,000 
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