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ค าน า 

แผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตมหาสารคาม           
พ.ศ. 2561 -2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564) ฉบับนี้  จัดท าข้ึนเพื่อใช้เป็นแผนในการบริหารและพัฒนา 
เพ่ือขับเคลื่อนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตมหาสารคาม  ใน 1 ปีข้างหน้า  
ซึ่งแผนดังกล่าวเกิดจากการประมวลผลสัมฤทธิ์จากการบริหารงานและการด าเนินงานตามการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตมหาสารคาม  พ.ศ.2561-2565 (ทบทวนครั้งที่ 3 
ประจ าปี พ.ศ.2564) ซึ่งจัดท าข้ึนบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน ร่วมระดม 
ความคิดแสดงความเห็นในทุกขั้นตอนของการด าเนินการจัดท า ยุทธศาสตร์ ตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก ( SWOT Analysis) เพ่ือน าผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค มา
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเปูาหมาย ตลอดจนก าหนดยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติ การติดตาม และการประเมินผล อีกทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี เพ่ือให้มี
ความสอดคล้อง ทันต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เช่น นโยบายเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
โลกาภิวัฒน์ เป็นต้น  ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้การด าเนินการของคณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ในช่วงเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และต่อไปอีก 1 
ปีข้างหน้า มีความเหมาะสมกับ สภาวะการณ์ของสังคม และสอดคล้องกับความต้องการของ ผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างมากที่สุด บุคลากรทุกคนในหน่วยงานได้ร่วมจัดท าการทบทวนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม พ.ศ. 2561-2565  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือให้มีทิศทางการด าเนินงานและการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และเพ่ือใช้
ขับเคลื่อนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่เปูาประสงค์และเปูาหมายที่ได้ตั้งไว้  ยุทธศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคามฉบับนี้ จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจ
และเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันส าหรับบุคลากรในคณะ  ได้ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้บรรลุ
เปูาหมายอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้ประสบความส าเร็จในการพัฒนา เจริญก้าวหน้า ดังที่มุ่งหวัง เพื่อให้
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคามเดินหน้าสู่วิสัยทัศน์ คือ “สถาบันการศึกษาอันดับหนึ่ง
ด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาค” 

 
งานแผนและงบประมาณ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ตามมาตรา 8  ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕62 ได้ก าหนดให้
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬา มีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ท าการสอน วิจัยและพัฒนา บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านการกีฬา การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ 
วิทยาศาสตร์กีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา และสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ  จากภารกิจดังกล่าว
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม มีการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 และเม่ือสิ้นสุดแต่ละ 
ปีงบประมาณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคามมีการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องและให้ความส าคัญกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา แผนยุทธศาสตร์ให้เป็นแผนแม่บทท่ีสามารถขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น รวมทั้งเพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม  มีเปูาหมาย และแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงหลายประการ  ทั้งภายในและภายนอกอย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตมหาสารคาม  ได้ตระหนักถึงการพัฒนาให้มีการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของสังคม สู่ปลายทางแห่งความส าเร็จตาม พันธกิจ ตลอดจนบรรลุสู่วิสัยทัศน์ที่มุ่งหวังไว้ใน
อนาคต ยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม  พ.ศ. ๒๕61– 
๒๕๖5 ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕64จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม ของบุคลากรทุกระดับ ที่เก่ียวข้อง ดังนั้น 
ยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมความเข้าใจในการน าแผนยุทธศาสตร์ไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมส าหรับบุคลากรทุกคน    
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคามจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการ

กีฬาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕62 มีภารกิจที่ส าคัญคือการเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬามี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพทาการสอนวิจัยและพัฒนาบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่สังคมทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านการกีฬาการพลศึกษาการ
สร้างเสริมสุขภาพวิทยาศาสตร์กีฬาการบริหารจัดการกีฬาการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬาและ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้องรวมทั้งเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศนอกจากนี้
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคามยังมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา  
ด้านการกีฬาของชาติให้เป็นที่ประจักษ์และตอบสนองความต้องการของสังคมรวมทั้งสามารถแข่งขันได้ใน
ระดับสากลการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ถือเป็นหัวใจส าคัญในการด าเนินการตามพันธกิจสู่วิสัยทัศน์เป็นการวาง
ทิศทางการด าเนินงานแล้วถ่ายทอดสู่บุคลากรให้รวมกันขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖หมวด๓มาตรา๑๔
ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและก าหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณสนอง
ต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตมหาสารคามได้มีการจัดท า
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตมหาสารคามพ.ศ. ๒๕61–๒๕๖5 (ฉบับทบทวนครั้งที่  3 
พ.ศ. 2564) และใช้ขับเคลื่อนการด าเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕ 65จะใช้เป็นแผนแม่บทในการ
ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บุคลากรใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางด าเนินงานเพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์อย่าง
ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันตลอดจนสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในปัจจุบันรวมทั้ง
แนวโน้มที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอันจะส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคาม
ให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงสืบไป 

ดังนั้น  คณะศึกษาศาสตร์  ได้น าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตมหาสารคาม  
พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 (ฉบับทบทวนครั้งที่  3 พ.ศ. 2564) มาเป็นแนวทางในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564)ซึ่งเกิดจาการทบทวนการมีส่วนร่วม 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของระดับวิทยาเขตมหาสารคาม 
กระทั่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาเขต ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม  
2564 

ยุทธศาสตร์ฉบับนี้ เป็นแนวทางด าเนินงานส าหรับบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ และสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือร่วมกันพัฒนา  คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคาม ให้เป็นสถาบันการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพด้าน
ศาสตร์การกีฬาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และก้าวไปเป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การ
กีฬาในภูมิภาคอาเซียนต่อไป 
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แผนภาพการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาสาสตร์ 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม  
พ.ศ. 2561 – ๒565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในSWOT ANALYSIS 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตมหาสารคาม 

ประชุมระดม
ความคิดเห็น 

การยกร่างวิสัยทัศน์ 

การยกร่างยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ของคณะ 

ประชุมระดม
ความคิดเห็น 

ประชุมระดม
ความคิดเห็น 

ประชุมระดม
ความคิดเห็น 

เสนอกรรมการวิทยาเขต 

แผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
วิทยาเขตมหาสารคาม พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.

2564) 
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1.2 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตมหาสารคาม  
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคามให้ก้าวไปข้างหน้าและบรรลุ

เปูาหมายนั้นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคามได้ให้ความส าคัญและพิจารณาปัจจัยต่างๆ
ด้านนโยบายและทิศทางของแผนพัฒนาประเทศดังนี้ 

1.2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
การปฏิรูปการกีฬาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ท าให้มีการบรรจุถ้อยค าว่า “กีฬา” ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองและประวัตศาสตร์การกีฬาของ
ไทยและเป็นหลักการส าคัญในการด าเนินการด้านกีฬาของประเทศต่อไปในอนาคต โดยปรากฏในมาตรา 71 
วรรคแรก กล่าวคือ“รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ส าคัญของสังคม 
จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดท้ังส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน” 

1.2.2 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพ.ศ. 2562  
มาตรา๘ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬามีวัตถุประสงค์ให้

การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพทาการสอนวิจัยและพัฒนาบริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านการกีฬาการพลศึกษาการสร้างเสริมสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การกีฬาการบริหารจัดการกีฬาการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬาและสาขาวิชา  
ที่เก่ียวข้องรวมทั้งเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ 

มาตรา๙เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา๘มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการโดยยึดหลัก 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผลิตบุคลากรซึ่งมีความเป็นเลิศด้านการกีฬาของประเทศและมีความรู้ความสามารถ  
ทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพชั้นสูงด้านการกีฬารู้จักคิดอย่างมีเหตุผลมีคุณธรรมจริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
  (2) ส่งเสริมสนับสนุนและท าการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ให้มีความเป็นเลิศด้านการกีฬา 
การพลศึกษาการสร้างเสริมสุขภาพวิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬาการประกอบธุรกิจและ
อุตสาหกรรมการกีฬาและสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

(๓) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาและการกีฬากับชุมชนหน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและองค์กรกีฬาระดับนานาชาติ 

(๔) จัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษทางการกีฬารวมทั้งส่งเสริมและ 
สนับสนุนการจัดการศึกษาทางการกีฬาสาหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย 

1.2.3 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561– 2580)  
รัฐบาลได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาประเทศระยะ  20 ปี คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง 

ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้
ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูง อยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี 
กินดี สังคม มีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศใน
ระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีดังนี้   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
เป้าหมาย  

2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  
ตัวช้ีวัด  

3.3 การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
เป้าหมาย  

1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
ตัวช้ีวัด  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนส าคัญในการถ่ายทอดเปูาหมายและประเด็น 

ยุทธศาสตร์ ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
มีจ านวน 23 ฉบับ โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีดังนี้  

ประเด็นที ่14 ศักยภาพการกีฬา เกียรติภูมิของประเทศชาติ ดังจะเห็นได้ว่าการกีฬาและนันทนาการ
เป็นกลไกส าคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการสร้างคุณค่าและมูลค่า
ให้แก่ประเทศ  

เป้าหมายแผนแม่บท  
คนไทยมีสุขภาพดีข้ึน มีน้ าใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎ กติกามากขึ้น ด้วยกีฬา  
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายแผนแม่บท  
อายุคา่เฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า  68 ปี ภายในปี 2565  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา  
ประกอบด้วย 3 แผนแม่บทย่อย ได้แก่  
1. การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้  

ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ  
2. การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ  
3. การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ  
แผนแม่บทย่อยท่ี 1 การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และ

การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ  
การส่งเสริมการออกก าลังกายและกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต โดยส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน

ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการ ออกก าลังกาย 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเล่นกีฬาบางชนิดที่มีความจาเป็นต่อทักษะในการด ารงชีวิต รวมทั้งการมี
อิสระในการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
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จนกลายเป็นวิถีชีวิต เพื่อพัฒนาจิตใจ สร้างความสัมพันธ์อันดี หล่อหลอมจิตวิญญาณและการเป็นพลเมืองดี 
ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ โดยเน้นการส่งเสริม
ความรู้และความตระหนักถึงการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐาน การจัดกิจกรรมกีฬา การจัดหาและพัฒนา
สถานที่และอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อการออกก าลังกาย สร้างโอกาสและสนับสนุน  
การมี ส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง การปลูกฝังให้มีคุณธรรมของความเป็นนักกีฬา มีระเบียบ วินัย  
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักการขอโทษ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านอุปกรณ์ สถานที่ 
และ สิ่งอ านวยความสะดวกทางกีฬาและนันทนาการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการและ
เหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย  

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  
คนไทยออกก าลังกายเล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ าเสมอเพ่ิมข้ึน  
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  
ประชาชนทุกภาคส่วนของประชากรทั้งหมดออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ร้อยละ 40 ภายในป ี2565  
แผนแม่บทย่อยท่ี 2 การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ  
การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ โดยมุ่งการสร้างและพัฒนานักกีฬาของชาติ การเฟูนหา

นักกีฬาที่มีความสามารถ สร้างพ้ืนที่และโอกาสในการแข่งขันแสดงศักยภาพด้านกีฬา นันทนาการ และ
วิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติ และสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอด
ความส าเร็จจากความเป็นเลิศสู่การประกอบอาชีพและมีเส้นทางอาชีพที่มั่นคง ควบคู่กับส่งเสริมสนับสนุน
ศึกษาเชิงลึกด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการความรู้และพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล เพ่ือน ามาใช้ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ กีฬาเพ่ือการอาชีพ และนันทนาการ  
เชิงพาณิชย์ ซึ่งปัจจัยส าคัญ คือ ความรู้ในการพัฒนานักกีฬาระดับนานาชาติเพ่ือความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ 
เส้นทางการพัฒนานักกีฬาแต่ละชนิด/แต่ละกลุ่ม ปัจจัยสนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวก ทั้งด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน อุปกรณ์การกีฬาที่มีมาตรฐานรองรับกีฬานานาชาติ การส่งเสริมการพัฒนาแพลตฟอร์ม การพัฒนา
ระบบกลไกรองรับการสร้างนักกีฬาเป็นเลิศและนักกีฬาอาชีพ รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขัน
กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  
นักกีฬาไทยประสบความส าเร็จ ในการแข่งขันระดับนานาชาติ  
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  
การแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬาไทย อันดับ ๗ ในระดับเอเชีย ภายในปี 2565  
แผนแม่บทย่อยท่ี 3 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ  
การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยมุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาและ

นันทนาการทั้งครูหรือผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้อย่างถูกต้อง และสามารถต่อยอดศักยภาพในการพัฒนา  
เป็นบุคลากรและการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนากีฬาและนันทนาการ  

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  
บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น  
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  
มีบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน เฉลี่ยร้อยละ 5 ภายในปี 2565  
ในส่วนที่เกี่ยวกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้  
แผนแม่บท ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการสร้างและ
สะสมองค์ความรู้ในด้านเปูาหมายต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยตลอดเวลา และพัฒนาประเทศจากประเทศ  
ที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  

เป้าหมายแผนแม่บท  
มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในของประเทศเพ่ิมข้ึน  
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายแผนแม่บท  
ร้อยละของมูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ร้อยละ  1.5 

ภายในปี 2565  
แผนแม่บท ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ประกอบด้วย 5 แผนแม่บทย่อย คือ             
1. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ                                                                          
2. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม                                                                     
3. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม                                                                  
4. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน                                                                       
5. ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการ 

กีฬาแห่งชาติด้านการวิจัย ได้แก่  
แผนแม่บทย่อยท่ี 2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม  
มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมไทย การยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ การเตรียม
ความพร้อมของประชาชนไทยเพื่อรองรับกระแสโลกาภิวัฒน์ของวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วขึ้นในยุคดิจิทัล  
การเข้าสู่สังคมสูงวัย การพัฒนาแรงงานทักษะสูงและเฉพาะทาง การยกระดับแรงงานทักษะต่ า การแก้ปัญหา
ความเหลื่อมล้ าในสังคม ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของภาครัฐให้เข้ากับการด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล  

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  
คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้นจาก

ผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม  
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  
ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม* (ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพทางสังคมจากผลการวิจัยฯ) 

หมายเหตุ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ / จัดท าค่าเปูาหมาย  
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1.2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสองพ.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 าขึ้นบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ประกอบด้วย  10 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่งคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล  

ในสังคมไทย  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

 

ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่เก่ียวกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติทั้งด้านการศึกษาและกีฬา ได้แก่  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๑. วัตถุประสงค์  
    ๑.๑ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  
    ๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑  
    ๑.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  
    1.4 เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ  
๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
เป้าหมายการพัฒนา  
    2.1 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน  
ตัวช้ีวัด  
    ตัวชี้วัด 4.3 ประชาชนเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพ่ิมข้ึน  
๓. แนวทางการพัฒนา  
    ๓.๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่  

พึงประสงค์  
    ๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า ๓.๓  

ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
    ๓.๔ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
1. วัตถุประสงค์  
    1.1  เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สูงอายุ 

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด  

เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชนตัวชี้วัดที่ 2.4 นวัตกรรมทางสังคม 
และนวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เองภายในประเทศ มีจ านวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า  1 เท่าตัว  

3. แนวทางการพัฒนา  
3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ 

เชิงสังคม  
3.2 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยี  
เพ่ือผู้พิการ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน อุปกรณ์และเครื่องมือท า
การแพทย)์ โดยอาศัยกลไกการด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน  

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลา 20 ป ี 

โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค  ในการศึกษา  
ที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะ  
ในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ  

วิสัยทัศน์ (Vision)  
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง

กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  21” การจัดท าแผนการศึกษา
แห่งชาติ โดยมีแนวคิดในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือ ปวงชน ( Education for 
All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและท่ัวถึง ( Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (Sufficiency Economy) หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ( All for Education) และ
ยึดตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ( Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็น
ภายในประเทศ ( Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร  
ของประเทศ ความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้และวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ 
(National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ  

วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Objectives) 4 ประการ  
1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  
3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและร่วมมือ

ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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4) เพ่ือนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ
ลดลง  

เป้าหมายแผนการศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดไว้ 2 ด้าน คือ  
1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) แผนการศึกษาแห่งชาติมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้

มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs 8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 
3Rs 8Cs 

- การอ่านออก (Reading)  
- การเขียนได้ (Writing)  
- การคิดเลขเป็น  
(Arithmetic)  
 

-ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา(Critical 
Thinking and Problem Solving)  
- ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)  
- ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์(Cross– cultural  
Understanding)  
-ทักษะด้านความร่วมมือการทางานเป็นทีมและภาวะผู้น า(Collaboration, 
Teamwork and Leadership)  
-ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ ( Communication , 
Information and Media Literacy)  
- ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
(Computing and ICT Literacy)  
- ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills)  
- ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)  

 
2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุ เปูาหมาย 

๕๓ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เปูาหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ ดังนี้  
    ๑) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง ( Access) มีตัวชี้วัดที่

ส าคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ ๖ - ๑๔ ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงาน มีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มข้ึน เป็นต้น  

    ๒) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเปูาหมายได้รับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 
(Equity) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา ๑๕ ปี เป็นต้น  

    ๓) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
(Quality) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน ( O-
NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ( Programmer for International Student Assessment : PISA) 
ของนักเรียนอายุ ๑๕ ปีสูงขึ้น เป็นต้น  

        ๔) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและ
บรรลุเปูาหมาย ( Efficiency) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีไม่ผ่านเกณฑ์  
การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากร  
เพ่ือการจัดการศึกษา เป็นต้น  
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        ๕) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบท  
ที่เปลี่ยนแปลง ( Relevancy) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ด้านการศึกษาดีข้ึน สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจ านวน สถาบัน 
อุดมศึกษาที่ติดอันดับ ๒๐๐ อันดับแรกของโลกเพ่ิมข้ึน เป็นต้น  

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง  
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้  

3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่  
ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มต่าง เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชน
ชายขอบและแรงงานต่างด้าว  

4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือจัดการระบบการดูแลและปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ  
แนวทางการพัฒนา 

1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน  
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม

ทางเศรษฐกิจ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย  

2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ ตารางเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ 
มาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่  

3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์  

4. พัฒนาระบบและกลไก การติดตาม การวัด และการประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  
5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
แนวทางการพัฒนา 

1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  
3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
แนวทางการพัฒนา 
    1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  
    2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ  

ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
แนวทางการพัฒนา 
    1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา  
    2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  
    3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
    4. ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการ

จัดการศึกษา  
    5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
  

1.2.6 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)  
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดท ากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2  

(พ.ศ. ๒๕๕๑ - 2565) เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการอุดมศึกษาระดับประเทศ เปูาหมายของกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่  2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย 
เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตล าดงานและพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้  
และนวัตกรรม เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลก าภิวัตน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐ าน
ของเสรีภาพทางวิชาการความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ”  

ทิศทางนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษา ฉบับท่ี 2 ประกอบด้วย  
1. รอยต่อกับการศึกษาระดับอ่ืน  
ปรับปรุงและทบทวนกระบวนการผลิตครู สถาบันอุดมศึกษาพึงสนับสนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

เต็มความสามารถ รัฐบาลส่งเสริมการสร้างโรงเรียนเฉพาะหรือห้องเรียนเฉพาะในโรงเรียนทั่วไป ส่งเสริม
การศึกษาของผู้มีความสามารถพิเศษ ระบบการเรียนล่วงหน้า การเป็นพ่ีเลี้ยงในการท าโครงการ ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากสถาบันอาชีวะเข้าศึกษาต่อด้วยความยืดหยุ่น เช่น ระบบ  Credit Bank และ LLL (Life-Long-
Learning Education การเป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกให้ผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้เข้าเรียน  
เพ่ือเก็บหน่วยกิตให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

2. การแก้ไขปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน  
ปัญหาหลักของสถาบันอุดมศึกษา คือ การไร้ทิศทางในการบริหาร การปฏิบัติงานมีความซ้ าซ้อน  

การขาดคุณธรรมและขาดประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องสร้างกลไกการกากับ เพ่ือลดเลิกหลักสูตรที่ไม่เป็น  
ที่ต้องการลดเลิกคณะและสถาบันที่มีปัญหาคุณภาพอย่างรุนแรง จัดกลไกการตรวจสอบโดยศูนย์ข้อมูลสถิติ  
มีการปรับปรุงกลไกการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยนาผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ ระบบ  
การรับรองวิทยฐานะการจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย  

    2.1 กลุ่มวิทยาลัยชุมชน ( Community) ที่เน้นจัดการศึกษาระดับอนุปริญญามีอาจารย์ปริญญา
เอก 10 % และสัดส่วนนักศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์ เป็นสัดส่วน 20 : 80 

    2.2  กลุ่มมหาวิทยาลัยที่เน้นการสอน (Liberal Art) ที่เน้นจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและ  
ปริญญาโท มีอาจารย์ปริญญาเอก 50% และสัดส่วนนักศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์เป็นสัดส่วน 40 : 60  

    2.3  กลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะทางและสมบูรณ์แบบ (Comprehensive) มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง  
(Specialized) ที่เน้นจัดการศึกษาและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มีอาจารย์ปริญญาเอก 70% และสัดส่วน
นักศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์ เป็นสัดส่วน 60 : 40  

    2.4 กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยและบัณฑิตศึกษา (Research and Graduate) ที่เน้นจัดการศึกษาวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา มีอาจารย์ปริญญาเอก 100 % และสัดส่วนนักศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์เป็น  90 : 10 

สถาบันอุดมศึกษาท้ัง  4 กลุ่ม จะบริหารสถาบันแตกต่างกันตามพ้ืนที่บริการ จุดเน้นของพันธกิจ  
เพ่ือสามารถเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตน ตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศทุกระดับ ส่งผลทางบวก 
ต่อนักศึกษาและอาจารย์ สถาบันอุดมศึกษาทั้ง  4 กลุ่ม จึงต้องมีกลไกการประกันคุณภาพ/นโยบายและแผนที่
แตกต่างกัน การจัดกลุ่มสถาบันต้องอาศัยกลไก ดังนี้  

1) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
2) การจัดสรรงบประมาณ  
3) เงินกู้ กยศ.  
4) คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กากับนโยบาย Pre – Post Audit  
5) ทุนพัฒนาอาจารย์  
6) ทุนวิจัย และอ่ืนๆ 
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3. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา  
การให้ความส าคัญกับ “สภามหาวิทยาลัย”การจัดตั้งองค์กรหรือกลไกการพัฒนาผู้กากับนโยบายและ

ผู้บริหารในลักษณะ  Institute of Director - IOD โดยองค์กรดังกล่าวให้ความรู้เยี่ยมชมเปิดเวทีแลกเปลี่ยน
ความรู้ และประสบการณ์ มีการปรับโครงสร้างการบริหารธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยการได้มาซึ่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย/อธิการบดี การจัดตั้งสานักงานสภามหาวิทยาลัยรวมทั้งการปรับโครงสร้าง กกอ. ให้เป็น
กรรมาธิการ  

4. บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
มหาวิทยาลัยต้องเชื่อมต่อกับภาคการผลิต สร้างความรู้และนวัตกรรม พัฒนาระบบการประเมิน “การ

วิจัย” เพ่ือการจัดสรรทรัพยากรและวางต าแหน่งของมหาวิทยาลัย เสริมศูนย์แห่งความเป็นเลิศให้มีการทางาน
ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย กลุ่มมหาวิทยาลัย ภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคม และชุมชน ตลอดจนผลักดันให้
เกิด “ระบบวิจัยแห่งชาติ”  

5. การเงินอุดมศึกษา  
ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ โดยยังคง  Supply-Side Financing ตาม Performance 

Based และสอดคล้องเปูาหมายการพัฒนาประเทศ โดยยังคงกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ตามความ
จ าเป็น เพ่ิมกองทุนประเภท  Contribution Scheme การจัดตั้งกองทุนพัฒนาอุดมศึกษาในด้านการพัฒนา
อาจารย์ การวิจัย และสร้างร่วมมือภาคการผลิต การจัดตั้งองค์กรกันชน ( Buffer Organization) โดยให้อิสระ
ในการบริหารการเงินแก่มหาวิทยาลัย  

6. การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา  
ปรับระบบการพัฒนาอาจารย์ให้มีความหลากหลายทั้งเชิงวิชาการ ความเป็นครูตามช่วงวัยจัดให้มี

กระบวนการ Mentoring เน้นการพัฒนาจากการทางานจริง พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยในประเทศ มหาวิทยาลัย
ต่างประเทศหรือท้ัง 2 ระบบ ตามความจาเป็น และให้ความส าคัญกับมหาวิทยาลัยใหม่  

7. การพัฒนาอุดมศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ส่งเสริมการทางานในลักษณะเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาตามพ้ืนที่นาไปสู่การควบรวมในมิติต่าง 

ๆ ช่วยยกระดับคุณภาพ สร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาชุมชนและเครือข่ายวิชาการ  
8. เครือข่ายอุดมศึกษา  
ต้องมองหลายมิติและมุ่งแก้ปัญหาหลายระดับหลายระยะ มีการพัฒนาเด็ก เยาวชนและพัฒนาครู 

สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ และพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN)  
9. โครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้  
การให้ความส าคัญกับการศึกษาในหลักสูตร “ศิลปศาสตร์” (Liberal Arts Education) เน้นการเรียน

แบบกว้างเพ่ือแก้ปัญหาได้ต้นแบบในการจัดการศึกษาจากภูมิภาคตะวันตก ใช้ศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการเรียนรู้ สร้างฐานข้อมูลอุดมศึกษาท่ีทันสมัย สร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ใน
สถาบันอุดมศึกษา Open Courseware ที่เหมาะสมส าหรับคนวัยทางาน อาจเป็นการจัดอบรมระยะสั้นหรือ
ระยะยาวเพ่ือสามารถปรับใช้และเพ่ิมความสามารถในการปฏิบัติงาน พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดและการเรียนรู้  
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1.2.7 ร่างแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับปรับปรุง 
วิสัยทัศน์ (Vision) “การกีฬาเป็นส่วนส าคัญของวิถีชีวิตประชาชนทุกภาคส่วน และเป็นกลไก

ส าคัญในการสร้างสุขภาพ สร้างคุณค่าทางสังคม ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ และเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชน” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนักด้านการออกก าลังกายและการกีฬา  
ขั้นพ้ืนฐาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมให้มวลชนมีการออกก าลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและต่อยอดเพ่ือความส าเร็จในระดับอาชีพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพ่ือเป็นส่วนส าคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง  

เศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับการกีฬา  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับการบริหารจัดการด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้แก่  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนักด้านการออกก าลังกายและการกีฬา 

ขั้นพื้นฐาน  
๑) เป้าประสงค์  

๑.๑) เด็กและเยาวชน มีความเข้าใจและมีความตระหนักในกิจกรรมทางกายการออกก าลังกาย
และ การเล่นกีฬาเพ่ิมมากข้ึน  

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

ชนิดกีฬา พร้อมกับมีความส านึกถึงความมีระเบียบวินัยและน้ าใจนักกีฬา  Thailand National Sports 
University  

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

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

ประเทศไม่น้อยกว่า ๔ ครั้งต่อปี  
๓) แนวทางการพัฒนา 

๓.๑) เร่งสร้างและพัฒนาพลศึกษาและสุขศึกษาในสถานศึกษาท่ัวประเทศ  
๓.๒) ส่งเสริมการพัฒนาการออกก าลังกายและการกีฬาขั้นพ้ืนฐานในชุมชนท้องถิ่น  
๓.๓) จัดวางระบบโครงข่ายและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษาและชุมชน  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมให้มวลชนมีการออกก าลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา  
๑) เป้าประสงค์  

๑.๑) ประชาชนทุกภาคส่วนมีสุขภาพโดยเฉลี่ยที่ดีข้ึนจากการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา  
๑.๒) มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาที่มีมาตรฐานและสามารถรองรับกิจกรรมกีฬาของประชาชน

ทุกกลุ่มอายุอย่างมีความเสมอภาคกัน พร้อมทั้งมีสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุให้
ครอบคลุม  

๑.๓) สร้างโอกาสในการเข้าถึงและมีการประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมและการบริการทางการกีฬา 
รวมทั้ง สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาของชุมชนท้องถิ่น  

๑.๔) มีอาสาสมัครทางการกีฬาและผู้นาการออกก าลังกายที่มีความพร้อมในการช่วยเหลือหรือให้
การเล่นกีฬาและการออกก าลังกายของชุมชนท้องถิ่น  

๒) ตัวช้ีวัด  
๒.๒) มีการจัดอุปกรณ์การออกก าลังกาย และหรือเล่นกีฬาไม่น้อยกว่า ๓ ชนิดกีฬา ชนิดกีฬาต่อ

ต าบล/แขวง หรือ ต่อ อปท. ต่อปี  
๒.๓) มีการจัดกิจกรรมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือประชากรทุกกลุ่มท่ัวประเทศท่ีจัดขึ้น

โดยหน่วยงานของรัฐ และ/หรือภาคเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี  
๒.๖) มีอาสาสมัครทางการออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของ

หมู่บ้าน ทั่วประเทศ  
๓) แนวทางการพัฒนา 

๓.๑) การจัดหาและพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อการออกก าลังกาย
และการเล่นกีฬาของมวลชน  

๓.๒) เสริมสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาส าหรับประชากร
ทุกกลุ่ม  

๓.๓) ส่งเสริมการพัฒนาอาสาสมัครและบุคลากรการกีฬาเพ่ือมวลชนอย่างเป็นระบบ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และต่อยอดเพื่อความส าเร็จในระดับอาชีพ  
๑) เป้าประสงค์  

๑.๑) มีระบบการเลือกสรรและพัฒนานักกีฬาระดับเด็กและเยาวชนที่มีพรสวรรค์และทักษะเพ่ือ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศรวมทั้งมีระบบพัฒนาบุคลากรการกีฬาให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศตั้งแต่ระดับท้องถิ่น  

๑.๒) มีศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาที่ได้มาตรฐานเพ่ือพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นศูนย์กลางการฝึกซ้อมกีฬา 
(Sport Training Hub) ในอาเซียน  

๑.๓) มีการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพที่ได้มาตรฐานสากลในประเทศไทยมากขึ้นเพ่ือนาไปสู่การ
เพ่ิมข้ึนของ นักกีฬา บุคลากรการกีฬา และสโมสรกีฬาอาชีพ  

๑.๔) นักกีฬาไทยมีพัฒนาการด้านสถิติและผลการแข่งขันท่ีดีขึ้นและได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน ใน
ชนิดกีฬาที่ส าคัญ  

๑.๕) มีการเชิดชูเกียรติและการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักกีฬาและบุคลากรการกีฬาที่
ท าคุณประโยชน์ให้กับประเทศอย่างเหมาะสม  
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๒) ตัวช้ีวัด  
๒.๑) จ านวนนักกีฬาสมัครเล่นได้ถูกติดตามและจัดท าฐานข้อมูลบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วนทุก

ชนิดกีฬาสากลและมีอัตราการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี  
๒.๒) จ านวนนักกีฬาระดับโรงเรียนและระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้รับ

การพัฒนาสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติ โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ต่อปี ของแต่ละ
ระดับการศึกษา  

๒.๓) มีการพัฒนาบุคลากรการกีฬาตามมาตรฐานที่การกีฬาแห่งประเทศไทยก าหนด (ผู้ฝึกสอน  
ผู้ตัดสิน ผู้บริหารการกีฬา และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา) ที่ได้มาตรฐานสากลและมีอัตราการเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่องของบุคลากรการกีฬาที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕ ต่อปี  

๓) แนวทางการพัฒนา 
๓.๑) การเลือกสรรและพัฒนานักกีฬาที่มีความสามารถทางการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเพิ่มปริมาณนักกีฬาทีมชาติ โดยการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติที่ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กนักเรียนของโรงเรียนกีฬาจ านวน ๑๓ โรง และนักศึกษาใน
ศูนย์กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและ ขีดความสามารถ
ของนักเรียนและนักศึกษาให้ก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติในด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกฝนและเสริมทักษะ
ในชนิดกีฬาสากลของแต่ละระดับการศึกษา ควบคู่ไปกับการศึกษาตามมาตรฐานของบทบาทหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  

๓.๒) การพัฒนาบุคลากรการกีฬาอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานสากล เพ่ือการพัฒนากีฬา  
เพ่ือความ เป็นเลิศ และการอาชีพอย่างยั่งยืน  ยกระดับการพัฒนาบุคลากรการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและ
อาชีพให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานสากล โดยการพัฒนาหลักสูตรที่มีมาตรฐานในการฝึกสอนบุคลากร
การกีฬาให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลผ่านความร่วมมือกับสถานศึกษา เชิญผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านต่างๆ 
เกี่ยวกับกีฬาจากต่างประเทศเพ่ือมาให้ความรู้และพัฒนารูปแบบการปฏิบัติที่มีอยู่ในปัจจุบัน จัดตั้งองค์กร
วิชาชีพส าหรับบุคลากรการกีฬาเพ่ือกากับดูแลและรับรองมาตรฐานของบุคลากรการกีฬา หรือรับรอง  
โดยสมาคมกีฬาที่ใช้ค าว่า “แห่งประเทศไทย”ประเทศไทย ทั้งนี้ มาตรฐานสากล หมายถึง การมีหลักสูตร 
กระบวนการอบรม ระยะเวลาและเกณฑ์การประเมินและติดตามผลที่ชัดเจนเป็นที่ยอมรับ โดยอาจได้รับการ
รับรองจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และ บุคลากรกีฬา หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการกีฬา 
เช่น ผู้ตัดสินผู้ฝึกสอน ผู้บริหารองค์กรด้านกีฬา และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นต้น  

๓.3) การส่งเสริมและจัดเตรียมการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักกีฬาและบุคลากรการกีฬา  
๓.4) การส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพ่ือการอาชีพอย่างเป็นระบบ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเป็นส่วนส าคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ  

1) เป้าประสงค์  
1.1) อุตสาหกรรมการกีฬาได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังจากภาครัฐและได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน

การเงินต่าง ๆ นอกเหนือจากภาครัฐ รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยเฉพาะเรื่องฐานข้อมูล  
1.2) การกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sport Tourism) ได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง

และเมืองกีฬา (Sport City) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา  
1.3) อุตสาหกรรมมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อการจ้างงานที่เพ่ิมข้ึนและสร้างมูลค่าเพ่ิม

ทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยอย่างมีเสถียรภาพ  
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2) ตัวช้ีวัด  
2.4) มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ในด้านอุตสาหกรรม

การกีฬา การวิจัยพัฒนา การเตรียมแผนด้านบุคลากร หลักสูตร วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๔  

2.6) มีการพัฒนาเมืองกีฬา (Sports City) ให้ส าเร็จและยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง ภายใน 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๕  

3) แนวทางการพัฒนา 
3.1) การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา  
3.2) การพัฒนาการกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sports Tourism)  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา  
๑) เป้าประสงค์  

๑.๑) องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการกีฬาได้รับการเผยแพร่และใช้ประโยชน์อย่างท่ัวถึงโดยประชาชน  
ทุกภาคส่วน  

๑.๒) มีโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาที่สามารถ
ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๑.๓) ขีดความสามารถของนักกีฬาและสุขภาพของประชาชนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากการใช้  
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  

๑.๔) มีหน่วยงานหลักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาที่สามารถบูรณาการและเชื่อมโยง 
กับหน่วยปฏิบัติได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง  

๑.๕) มีการพัฒนาองค์ความรู้ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการกีฬาอย่างมีระบบควบคู่ไปกับการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง  

๒) ตัวช้ีวัด  
2.๑) มีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการพัฒนาสามารถให้บริการกับนักกีฬาและประชาชน  

ทั่วทุกภูมิภาค รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๒๙ แห่ง ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
2.๒) มีบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาปฏิบัติหน้าที่ในสมาคมกีฬาที่ใช้ค าว่า  

“แห่งประเทศไทย” ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
2.3) มีสื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกีฬาและการออกก าลังกาย ไม่น้อยกว่า ๑ ชนิดของสื่อทุกต าบล  

ต่อปี  
๒.๔) มีการฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการกีฬาและการออกก าลังกาย  

ในระดับภูมิภาค ไม่น้อยกว่า ๓๐ ครั้ง  
๒.๕) สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา วิจัย และพัฒนาทางการกีฬากับองค์กรกีฬา

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

นวัตกรรมการกีฬาโดยมีอัตราการเติบโตไม่น้อยกว่าอัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนา (R&D) ในภาพรวมของประเทศในแต่ละปี  

2.7) นักกีฬา บุคลากรการกีฬา และประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในคุณภาพ
และมาตรฐานของบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาที่ได้รับ  
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2.8 มีการจัดท าแผนและฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศด้านการกีฬา (Gross 
Domestic Sport Product: GDSP) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social return on 
investment: SROI) ที่เก่ียวข้องกับการกีฬา  

๒.9) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จะต้องมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการกีฬาในระดับชาติ
และนานาชาติ ไม่น้อยกว่า ๒๐ เรื่อง ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕  

2.10) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจัดการศึกษาและพัฒนาให้แก่บุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ
ทางการกีฬาส าหรับนักกีฬาระดับชาติและนานาชาติ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี  

2.11) มีการยื่นจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ นวัตกรรมทางการกีฬา เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๒ ชิ้นงาน  
ภายในปี พ.ศ.2565  

๓) แนวทางการพัฒนา 
๓.๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค 

และระดับท้องถิ่น  
๓.๒) การพัฒนาและการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการกีฬา  

       (1) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมทางการกีฬา 
และการออกก าลังกายในระดับภูมิภาค โดยการจัดให้มีการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นในเรื่องการให้
ความรู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการกีฬา พร้อมกับการออกก าลังกายในส่วนภูมิภาค 
โดยการใช้ศักยภาพของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีอยู่ รวม 43 แห่ง คือ การกีฬาแห่งประเทศไทย  12 แห่ง 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  30 แห่ง และ กรมพลศึกษา  1 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้ที่ถูกต้อง 
และทันสมัยให้แก่นักกีฬา บุคลากรการกีฬา และประชาชนในพื้นท่ีต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการกระจาย
องค์ความรู้ให้พัฒนาไปสู่ทุกท้องถิ่นของประเทศ  

       (2) ยกระดับระบบการเรียนการสอนด้านการกีฬาให้มีความทันสมัยและท่ัวถึงใน  
ระดับ อุดมศึกษาและได้รับการรับรองมาตรฐานทางการกีฬา โดยการศึกษาและวิเคราะห์บทเรียนจาก
กรณีศึกษาตัวอย่างที่ดีและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาทางการกีฬาในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติให้ทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล จัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและสนับสนุน
ให้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการกีฬาของ
ประเทศ การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษทางการกีฬา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษาทางการกีฬาส าหรับคนพิการ ส่งเสริมการศึกษาทางด้านกีฬาโดยใช้สื่อสาธารณะในการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือดึงดูดให้นักเรียนมีความสนใจและเพ่ิมปริมาณบุคลากรการกีฬาที่มีคุณภาพในประเทศ  
นามาสู่การได้รับการรับรองมาตรฐานทางการศึกษาและด้านการกีฬาของประเทศ พร้อมทั้ง ยกระดับการขยาย
องค์ความรู้ด้านการกีฬาไปสู่เวทีการศึกษาในระดับชาติ และพัฒนาความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
กับองค์กรด้านกีฬาในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ ควรตั้งคณะทางานภายในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
เพ่ือร่วมกันพิจารณาฐานข้อมูลด้านการกีฬา นิยาม มาตรฐาน และวิธีการจัดเก็บข้อมูลให้ชัดเจน และมีระบบ
การจัดเก็บข้อมูลที่ต่อเนื่อง เป็นมาตรฐาน และเหมาะสมกับระยะเวลาในการเรียกใช้ข้อมูล ตลอดจน  
เชิญผู้เชี่ยวชาญสาขาที่เก่ียวข้องมาร่วมให้ความคิดเห็นในแต่ละประเด็น  

๓.๓) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางการกีฬาเพ่ือนาไปพัฒนาขีดความสามารถของ
นักกีฬาและสุขภาพของประชาชน  
                  (1) ผลักดันให้มีการนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาไปใช้จริงส าหรับ
การพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาและสุขภาพของประชาชน  
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(2) ส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาภายในประเทศ  
โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมเพ่ือการกีฬา โดยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง  
กับการกีฬาในประเทศ โดยการสร้างมาตรการ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาของทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้ง สนับสนุนการใช้  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเทศไทยเพ่ือช่วยพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา ส่งเสริมการวิจัยต่อยอดเป็นนวัตกรรม
ทางการกีฬาและส่งเสริมภาพลักษณ์องค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยในระดับสากล รวมถึง ส่งเสริมให้มีการคุ้มครอง
สิทธิทางปัญญาด้านการกีฬาด้วยการส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนยื่นจดสิทธิบัตร 
ลิขสิทธิ์ และนวัตกรรมทางการกีฬา ตลอดจน พิจารณาจัดตั้งคณะทางานร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน เพ่ือร่วมกันพิจารณาฐานข้อมูล ด้านอุตสาหกรรมการกีฬา นิยาม มาตรฐาน และวิธีการจัดเก็บ
ข้อมูลให้ชัดเจน และมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ต่อเนื่อง เป็นมาตรฐาน และเหมาะสมกับระยะเวลาในการ
เรียกใช้ข้อมูล  

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การยกระดับบริหารจัดการด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ  
๑) เป้าประสงค์  

๑.๑) มีการพัฒนาต่อยอดจากแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ผ่านมารวมทั้งมีการบูรณาการ
การด าเนินงานตามแผนและยุทธศาสตร์ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา  

๑.๒) มีความร่วมมือของส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการกีฬาของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ  

๑.๓) มีระบบฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการกีฬาที่ได้มาตรฐานทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคเดียวกัน
และส่วนท้องถิ่น  

๑.๔) มีระบบธรรมาภิบาลเพื่อตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานให้มีความโปร่งใส  
๒) ตัวช้ีวัด  

2.2) ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การกีฬาไทย ได้รับการบูรณะและ
ยกระดับให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการจัดท าฐานข้อมูลกลางที่สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการกีฬาได้ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นรวมถึงภาคเอกชน  

2.3) บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการกีฬาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในคุณภาพและ
มาตรฐาน ของการบริหารจัดการกีฬาในหน่วยงานที่ตนสังกัด หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการทางาน  

๓) แนวทางการพัฒนา 
๓.๑) สร้างความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา  
๓.๒) การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการออกก าลังกาย และการกีฬาตั้งแต่ระดับชาติ ภูมิภาค และ

ท้องถิ่น เพ่ือการติดตามและประเมินผล  
๓.๓) การยกระดับการบริหารจัดการกีฬาบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
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นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)  
ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา  

 วันพฤหัสบดีที่  25 กรกฎาคม 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้แก่ นโยบาย  
ที ่8 และนโยบายที่ 9 ดังนี้  

นโยบายท่ี 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
1.  พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่  
 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยส าหรับศตวรรษ  

ที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการนาเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
จริงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครู  
ที่น าไปสู่การมีครูสมรรถนะสูงเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ สร้างวินัย 
กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้
มากขึ้นควบคู่กับหลักการทางวิชาการ  

2. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ  
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้าและความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา
ความเหลื่อมล้า สร้างโอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับ  
การพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมส าหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็น
รูปธรรมโดยระยะแรกจะให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชน  
อย่างครบวงจรทั้งระบบ ยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

3.  ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย  
มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุก

ระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่ค านึงถึงความจาเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง พร้อมทั้ง
จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จาเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต 

พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยก าหนดระบบที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะและ เพ่ิมประสิทธิภาพ ของทุก
ช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและ
ประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้าน
กีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับ
ความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต  

ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่ถูกต้องของคนในชาติ หลัก
คิดท่ีถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคมเข้าไป  
ในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  
ในทุกมิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือ  
ต่อการ มีคุณธรรมจริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจน
ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ  
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นโยบายที ่9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  
ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน สุขภาวะ  

ที่ถูกต้องของคนทุกกลุ่มวัย ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภ าวะ สร้างระบบรับมือ
ต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า ทั้งระบบติดตาม เฝูาระวัง และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  
อย่างครบวงจรและบูรณาการ จัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างท่ัวถึง และ
ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่  

ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
วิสัยทัศน์ ( Vision) “มุ่งพัฒนาและบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา สร้างเสริมความ

เจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ”ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่ง สินค้า บริการ การอานวยความสะดวกและการสร้างความสมดุล 

ให้กับการท่องเที่ยวไทยผ่านการตลาด  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลังกายกีฬาพ้ืนฐานและกีฬามวลชน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้และ 

นวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบูรณาการการบริหาร การจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาทุกระดับให้มี 

ประสิทธิภาพ  
 

โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้แก่  
ยุทธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลังกายกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชน  

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
ร้อยละของจ านวน

ประชาชนท่ีมีการออก
ก าลังกายหรือเล่นกีฬา

อย่างสม่ าเสมอ 

ร้อยละ 
31 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 
31 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 
31 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 
31 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 
31 

ขึ้นไป 

 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ  
1. สนับสนุนส่งเสริมการออกก าลังก าย การเล่นกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชน โดยการส่งเสริมการ

พัฒนาการออกก าลังกาย กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือให้ประชาชนโดยทั่วไปตระหนักถึง
การเล่นกีฬาและการประกอบกิจกรรมกีฬา การส่งเสริมการพัฒนาอาสาสมัครกีฬาและผู้นาการออกก าลังกาย
และการเผยแพร่ความรู้เพื่อส่งเสริมการตระหนักด้านการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา และการดูแลสุขภาพ
ให้กับประชาชนอันจะเป็นการกระตุ้นการเล่นกีฬาพ้ืนฐานและกีฬามวลชน ตลอดจนการจัดท าแนวทางเพ่ือ
สร้างกิจกรรมและสิ่งอานวยความสะดวกในการออกก าลังกายและเล่นกีฬาส าหรับประชาชน คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุซึ่งจะเป็นการส่งเสริมกีฬามวลชนที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. อันดับการแข่งขัน
กีฬาระดับนานาชาติ 
และอันดับการแข่งขัน

กีฬา คนพิการนานาชาติ  
 

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

อันดับที ่ 6 จาก
การแข่งขันกีฬา
เอเชียนเกมส์ครั้ง
ที ่ 18 และจาก
การแข่งขันกีฬา
เอเชียนพารา
เกมส์  
ครั้งท่ี 3  

อันดับที ่ 1 จาก
การแข่งขันกีฬา
ซีเกมส์ครั้งท่ี 30  
(ในกีฬาสากล) 
และจากการ
แข่งขันกีฬา
อาเซียนพารา
เกมส์ ครั้งท่ี 10  

อันดับที ่ 7 ของ
เอเชียการแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิก
เกมส์ครั้งท่ี 32 
และอันดับที ่ 5 
จากการแข่งขัน
กีฬาพารา
ลิมปิกส์เกมส์  
ครั้งท่ี 16  

อันดับที ่ 1 จาก
การแข่งขันกีฬา
ซีเกมส์ครั้งท่ี 31  
(ในกีฬาสากล) 
และจากการ
แข่งขันกีฬา
อาเซียนพารา
เกมส์ ครั้งท่ี 11  

3. ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตาม
แผนงานการจัด
การศึกษา  

ร้อยละ 80  ร้อยละ 80  ร้อยละ 80  ร้อยละ 80  ร้อยละ 80  

 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ  
1. พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทุกมิติอย่างเป็นระบบ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

กีฬาจังหวัด ( Sport Hero) การส่งเสริมและอุดหนุนการพัฒนา การเตรียมความพร้อม การส่งและจัดการ
แข่งขันกีฬาส าหรับคนพิการ และการปรับปรุงระบบพัฒนานักกีฬาตั้งแต่เยาว์วัย เริ่มตั้งแต่ระบบการเสาะหา
นักกีฬาการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา การจัดท าเส้นทางการพัฒนานักกีฬา การส่งเสริมโอกาสการแข่งขันกีฬา
ทุกระดับและการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนากีฬาในระดับต่าง ๆ และการสร้าง
ความภาคภูมิใจของบุคลากรการกีฬาระดับต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาองค์กรกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศในทุกมิติ  

2. พัฒนากีฬาเพื่อสู่ความส าเร็จในระดับอาชีพอย่างเป็นระบบครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนา
หลักสูตรและบุคลากรการกีฬาภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
กีฬาอาชีพให้เป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงอาชีพนักกีฬา และการส่งเสริม
ความส าเร็จและเชิดชูเกียรติบุคลากรการกีฬาในทุกระดับให้ทุกภาคส่วนเล็งเห็นถึงผลตอบแทนและเกียรติยศ
ในฐานะนักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่ส าคัญ นอกจากนี้การพัฒนากีฬาสู่ความส าเร็จในระดับอาชีพนั้นยังรวมถึง
การยกระดับมาตรฐานการแข่งขันและการบริหารจัดการกีฬาอาชีพสู่มาตรฐานสากลอันจะเป็นการแสดงให้เห็น
ถึงความส าเร็จอย่างครบวงจรของวงการกีฬาไทยในภาพรวมด้วย  

3. พัฒนาการศึกษาให้มีมาตรฐาน โดยเริ่มจากการจัดการศึกษาและส่งเสริมการวิจัยด้านการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษาไปสู่การปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นอกจากนี้ยังจะหมายความรวมถึงการให้บริการด้านวิชาการและการทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศและการส่งเสริมและพัฒนากีฬาในภาพรวมสู่ความเป็นเลิศด้วย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. ร้อยละการ
ด าเนินงานตามแผนงาน  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

2. จ านวนงานวิจัยและ
องค์ความรู้ทาง  
วิทยาศาสตร์การกีฬาท่ี
จัดท าแล้วเสร็จ  

อย่างน้อย 
6 เรื่อง 

อย่างน้อย 
6 เรื่อง 

อย่างน้อย                
6 เรื่อง 

อย่างน้อย               
6 เรื่อง 

อย่างน้อย                      
6 เรื่อง 
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มาตรการและแนวทางปฏิบัติ  
1. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาและการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว

และนันทนาการ  
โดยการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬาซึ่งถือ

เป็นแนวทางการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งของประเทศไทยที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับแนวโน้มระดับสากล 
ตลอดจนการจัดท าฐานข้อมูลส าหรับอุตสาหกรรมกีฬา อาทิ การพัฒนาระบบ  Sport Intelligence Center 
(SIC) และการท าการศึกษาและพัฒนาเมืองกีฬาต้นแบบเพื่อให้เมืองอ่ืน ๆ นาไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
อุตสาหกรรมกีฬาและการกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวและนันทนาการในพ้ืนที่ของตนด้วย  

2. รวบรวม จัดการ พัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมทางการกีฬาอย่างเป็นระบบ  
โดยการสร้างเครือข่ายและจัดท าฐานข้อมูลกลางส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาและ

พัฒนาศูนย์ วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างครบวงจรเพื่อนาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการกีฬา และ  
การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาที่เป็นประโยชน์
ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อให้ทุกฝุายสามารถนาองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อันจะน าไป  
สู่ประโยชน์ของวงการกีฬาของประเทศท้ังระบบ  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบูรณาการการบริหาร การจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาทุกระดับให้มี
ประสิทธิภาพ  ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 

ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์ของกลุ่ม
จังหวัดและจังหวัดด้าน
การกีฬาและ
นันทนาการ  

ร้อยละ 95  ร้อยละ 95  ร้อยละ 95  ร้อยละ 95  ร้อยละ 95  

 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ  
ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการกีฬาทั้งระบบ 
โดยการก าหนดมาตรการและแผนงานที่มีส่วนผลักดันและขับเคลื่อนการด าเนินงานและประเมินผล 

การพัฒนาตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติภายใต้คณะกรรมการกีฬาชาติ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง
ด้านการออกก าลังกายและการกีฬา อาทิ แผนงานพัฒนาฐานข้อมูลด้านการออกก าลังกาย กีฬา นันทนาการ 
และวิทยาศาสตร์การกีฬา การพัฒนาการจดแจ้งและระบบทะเบียนนักกีฬา บุคลากรทางกีฬาเพ่ือความเป็น
เลิศ ตลอดจนการจัดท าแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติทุกระยะ  5 ปี และการส่งเสริมและพัฒนาการออก  
ก าลังกายและการเล่นกีฬาในระดับท้องถิ่นให้แพร่หลายและท่ัวถึง 
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1.3 สภาพการณ์ปัจจุบันของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม  
 

1.3.1 รายนามผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม 
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

 

ดร.นิตยา ทองจันฮาด 
หัวหน้างานธุรการ 

ผศ.สุชิลา  สวสัด ี
หัวหน้างานวิชาการ 

นายบรรพต  รัตนจรัสโรจน์ 
หัวหน้างานแผนและพัฒนา 

ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมานชัย ลีพรหมมา 
หัวหน้ากิจการนักศึกษาฯ 

อาจารย์ ดร.บุณยาพร สารมะโน 
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 

ดร.บุณยาพร สารมะโน 
หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม 

ผศ.ดร.ทวีสุข  โภคทรัพย์ 
หัวหน้างานเทคโนโลยีฯ 

ผศ.ค าพาง   ศรีท้าวปากดี 
หัวหน้างานสาขาวิชาพลศึกษา 
 

ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม 
หัวหน้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คร ู
 

ผศ.ศิรินธร  จัตุชัย 
หัวหน้างานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

ดร.นิตยา ทองจันฮาด 
หัวหน้างานหลักสูตร 

ผศ.ศิรินธร  จัตุชัย 
หัวหน้างานบริการวิชาการ 
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 1.3.2  หลักสูตรที่เปิดสอนคณะศึกษาศาสตร์ 
 
ชื่อหลักสูตร  :    ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) 4ปี 
ชื่อสาขาวิชา :    พลศึกษา (4 ปี) ปรับปรุง พ.ศ. 2563   
ชื่อปริญญา   :     
 ชื่อเต็ม 

  (ภาษาไทย) ศึกษาศาสตร์บัณฑิต  (พลศึกษา)  
  (ภาษาอังกฤษ) Bachelor Education (Physical  Education)    

 ชื่อย่อ   
  (ภาษาไทย)  ศษ.บ. (พลศึกษา) 
  (ภาษาอังกฤษ)  B.Ed. (Physical  Education)     
  
รับผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อ 
 
แนวทางการประกอบอาชีพ : 
      ครูพลศึกษาในโรงเรียน สถาบันต่างๆ ผู้ฝึกสอน วิทยากรด้านกีฬา ผู้ตัดสินกีฬาเจ้าหน้าที่เทคนิคกีฬา 
ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการแข่งขันกีฬา ผู้น ากิจกรรมการออกก าลังกายเจ้าหน้าที่พลศึกษาและนันทนาการประจ า
สถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่ปรึกษาในการจัดโปรแกรมการออกก าลังกาย พนักงานแนะน าสินค้า
เกี่ยวกับกีฬารวมถึงประกอบอาชีพอิสระ       
 

1.3.3  จ านวนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
ล าดับ คณะ/สาขา/โปรแกรมวิชา จ านวน (คน) หมายเหตุ 

1 สาขาวิชาพลศึกษา 
ชั้นปีที่ 1  
ชั้นปีที่ 2 
ชั้นปีที่ 3 
ชั้นปีที่ 4 

 
89 
73 
72 
60 

 
 

รวม 294  
   

   ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 จากงานทะเบียนและประมวลผล  
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 1.34  จ านวนบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 
  1) สายวิชาการ (ผู้สอน) จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ  

ต าแหน่ง/ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปฏิบัติงานจริง (คน) ลาศึกษาต่อ รวม (คน) 

ศาสตราจารย์ - - - 

รองศาสตราจารย์ - - - 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 - 7 

ครู ค.ศ. 4 - - - 

ครู ค.ศ. 3 - - - 

ครู ค.ศ. 2 - - - 

อาจารย์ 5 - 5 

รวม (คน) 12 - 12 
 
 

2)  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 

ต าแหน่ง/ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปฏิบัติงานจริง (คน) ลาศึกษาต่อ รวม (คน) 

บุคลากรทางการศึกษา - - - 
ลูกจ้างประจ า - - - 
อาจารย์พิเศษ 3 - 3 
ผู้เชี่ยวชาญกีฬา - - - 
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทย์ฯ - - - 
ลูกจ้างเหมาบริการ 4 - 4 

รวม 7 - 7 
 

   ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่  25  กรกฎาคม  2564  จากงานบุคคล 
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1.4  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
วิทยาเขตมหาสารคาม 
  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรือการวิเคราะห์SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ 
ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม  ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามี
อิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ อย่างไร และน าผลจากการวิเคราะห์ไปใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์การก าหนดทิศทางหรือเปูาหมายที่จะถูกก าหนดขึ้นมาบนจุดแข็งขององค์กร
และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดล้อมและสามารถก าหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเอาชนะอุปสรรคทาง
สภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนขององค์กรให้มีน้อยท่ีสุดได้เพ่ือให้สถาบันเกิดการพัฒนาไปในทางท่ีเหมาะสม
การวิเคราะห ์SWOT นั้นจะวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. แผนยุทธศาสตร์คณะมีความชัดเจน ครอบคลุม 
และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 
2. โครงสร้างการบริหารงานเป็นระบบสามารถบริหาร
จัดการได้มาตรฐาน โดยการก าหนดบทบาท อ านาจ
หน้าที่ มอบหมายงานบุคคลทุกระดับชัดเจน 
3.มีระบบกลไกในการปฏิบัติงาน แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมและปฏิทินการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกล
ยุทธ์และเปูาประสงค์และบริบทของมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ 
4.ผู้บริหารคณะมีความเป็นผู้น า ชัดเจน และให้การ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน อยู่บน
พ้ืนฐานของการกระจายอ านาจ 
5.อาจารย์มีศักยภาพและเชี่ยวชาญด้านกีฬาและ
วิชาการท่ีหลากหลายและเพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอน 
6.นักศึกษามีความสามารถในการจัดการแข่งขันกีฬา 
การตัดสินกีฬาท าให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 
7.มีระบบการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง สร้าง
ทักษะในการเล่นกีฬาได้ 
8.บุคลากรของคณะมีค่านิยมในการท างานร่วมกัน คือ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

1. การปฏิบัติงานตามแผนยังไม่ครบถ้วน/ไม่
ครอบคลุมทุกตัวชี้วัด 
2.ระบบอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของบุคลากรและนักศึกษา 
3. อาจารย์มีการบูรณาการด้านการวิจัย บริการ
วิชาการและการเรียนการสอนจ านวนน้อย 
4.บุคลากรส่วนใหญ่มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารอยู่ในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนา 
5.อาจารย์มีทักษะการใช้สื่อการสอนแบบใหม่ๆ 
รวมถึงเทคโนโลยีประกอบการสอนจ านวนน้อย 
6.นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
น้อย 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1.มีอาชีพกีฬาเพ่ิมมากข้ึนในประเทศไทย ส่งผลต่อ
ความต้องการของผู้สนใจเรียน และตลาดแรงงานมาก
ยิ่งขึ้น 
2.นโยบายของรัฐบาลได้สนับสนุนการเล่นกีฬาและ
การออกก าลังกาย ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพของคน 
ทั้งในเด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุ 
3.ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ขอความร่วมมือจาก
มหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาไปตัดสินกีฬา ท าให้
นักศึกษาได้เกิดการพัฒนาด้านวิชาชีพ 
4.การละเล่นพื้นฐานและกีฬาไทยการประยุกต์ใช้ใน
การรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุ จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ในการสร้างผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องได้ 
5. เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าเอื้อประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้และการประชาสัมพันธ์หน่วยงานอย่าง
กว้างขวาง 

1.มีการแข่งขันสูงสุดในระดับอุดมศึกษาในเขตพ้ืนที่
ใกล้เคียง 
2.นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา
ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาท่ีต้องการเรียน ท าให้
นักศึกษามีจ าวนลดลง 
3.สภาพเศรษฐกิจของประเทศท าให้ผู้เรียนไม่ต้องการ
ใบปริญญา แต่ต้องการความรู้เพื่อไปประกอบอาชีพ 
4.กระแสค่านิยมและวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาสู่
นักศึกษา ท าให้นักศึกษาไม่เห็นความส าคัญต่อ
กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการละเล่นพ้ืนบ้าน
และกีฬาไทย 
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การให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายใน 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตมหาสารคาม 

 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน น้ าหนัก คะแนน 
น้ าหนัก
คะแนน 

จุดแข็ง 
1. แผนยุทธศาสตร์คณะมีความชัดเจน ครอบคลุม และมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 
2. โครงสร้างการบริหารงานเป็นระบบสามารถบริหารจัดการได้มาตรฐาน โดย
การก าหนดบทบาท อ านาจหน้าที่ มอบหมายงานบุคคลทุกระดับชัดเจน 
3.มีระบบกลไกในการปฏิบัติงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเปูาประสงค์และบริบทของมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ 
4.ผู้บริหารคณะมีความเป็นผู้น า ชัดเจน และให้การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
การเรียนการสอน อยู่บนพื้นฐานของการกระจายอ านาจ 
5.อาจารย์มีศักยภาพและเชี่ยวชาญด้านกีฬาและวิชาการท่ีหลากหลายและ
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
6.นักศึกษามีความสามารถในการจัดการแข่งขันกีฬา การตัดสินกีฬาท าให้เป็น
ที่ยอมรับของสังคม 
7.มีระบบการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง สร้างทักษะในการเล่นกีฬาได้ 
8.บุคลากรของคณะมีค่านิยมในการท างานร่วมกัน คือมุ่งผลสัมฤทธิ์ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
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ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน น้ าหนัก คะแนน 
น้ าหนัก
คะแนน 

จุดอ่อน 
1. การปฏิบัติงานตามแผนยังไม่ครบถ้วน/ไม่ครอบคลุมทุกตัวชี้วัด 
2.ระบบอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการ
ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรและนักศึกษา  
3. อาจารย์มีการบูรณาการด้านการวิจัย บริการวิชาการและการเรียนการสอน
จ านวนน้อย 
4.บุคลากรส่วนใหญ่มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยู่ในระดับที่
ต้องได้รับการพัฒนา 
5.อาจารย์มีทักษะการใช้สื่อการสอนแบบใหม่ๆ รวมถึงเทคโนโลยีประกอบการ
สอนจ านวนน้อย 
6.นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบน้อย 
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การให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายนอก 
ชื่อองค์กรคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตมหาสารคาม  

 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก น้ าหนัก คะแนน 
น้ าหนัก
คะแนน 

โอกาส 
1.มีอาชีพกีฬาเพ่ิมมากข้ึนในประเทศไทย ส่งผลต่อความต้องการของผู้สนใจเรียน 
และตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น 
2.นโยบายของรัฐบาลได้สนับสนุนการเล่นกีฬาและการออกก าลังกาย ส่งเสริมการ
พัฒนาสุขภาพของคน ทั้งในเด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุ 
3.ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาไป
ตัดสินกีฬา ท าให้นักศึกษาได้เกิดการพัฒนาด้านวิชาชีพ 
4.การละเล่นพื้นฐานและกีฬาไทยการประยุกต์ใช้ในการรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุ 
จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ 
5. เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการประชาสัมพันธ์
หน่วยงานอย่างกว้างขวาง 
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อุปสรรค 
1.มีการแข่งขันสูงสุดในระดับอุดมศึกษาในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง 
2.นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาไม่เพียงพอต่อจ านวน
นักศึกษาที่ต้องการเรียน ท าให้นักศึกษามีจ าวนลดลง 
3.สภาพเศรษฐกิจของประเทศท าให้ผู้เรียนไม่ต้องการใบปริญญา แต่ต้องการความรู้
เพ่ือไปประกอบอาชีพ 
4.กระแสค่านิยมและวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาสู่นักศึกษา ท าให้นักศึกษาไม่เห็น
ความส าคัญต่อกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย  
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เมื่อ คณะฯ ก าหนด ประเด็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จึงได้รวบรวมในภาพรวมดังตาราง  
ข้างต้น จากนั้น ได้แจ้งเวียนให้ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในคณะ  มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564  ลงวันที่ 2 กรกฎาคม  2564  เพื่อนามาสู่การวิเคราะห์ TOWS 
Matrix ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ได้จากต่อยอดกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของ
มหาวิทาลัยที่ได้มาจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis แล้วมาทาการจับคู่เข้าด้วยกันเพ่ือใช้หาความสัมพันธ์
กันเพ่ือทาสร้าง กลยุทธ์การปฏิบัติราชการ ที่เหมาะกับสถานการณ์นั้นเพื่อมาใช้ในการบริหารจัดการ คณะ
ศึกษาศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม ดังสรุปได้ดังนี้ 

 

จุดแข็ง 3.88 

จุดอ่อน 3.30 

โอกาส 3.80 

ภัยคุกคาม 4.08 
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จากผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix  ของคณะศึกษาศาสตร์  จะต้องน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์
สร้างภูมิคุ้มกัน (S+T) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
1.5 กลยุทธ์สร้างภูมิคุ้มกัน (S+T) จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis TOWS Matrix 

น ามาสู่การก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตมหาสาคามประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SWOT 
Analysis 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
S1. แผนยุทธศาสตร์คณะมีความชัดเจน 
ครอบคลุม และมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 
S2. โครงสร้างการบริหารงานเป็นระบบ
สามารถบริหารจัดการได้มาตรฐาน โดย
การก าหนดบทบาท อ านาจหน้าที่ 
มอบหมายงานบุคคลทุกระดับชัดเจน 
S3.มีระบบกลไกในการปฏิบัติงาน 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทิน
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
และเปูาประสงค์และบริบทของ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
S4.ผู้บริหารคณะมีความเป็นผู้น า 
ชัดเจน และให้การส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอน อยู่บน
พ้ืนฐานของการกระจายอ านาจ 
S5.อาจารย์มีศักยภาพและเชี่ยวชาญ
ด้านกีฬาและวิชาการท่ีหลากหลายและ
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
S6.นักศึกษามีความสามารถในการ
จัดการแข่งขันกีฬา การตัดสินกีฬาท าให้
เป็นที่ยอมรับของสังคม 
7.มีระบบการเรียนการสอนที่เน้นการ
ปฏิบัติจริง สร้างทักษะในการเล่นกีฬาได้ 
S8.บุคลากรของคณะมีค่านิยมในการ
ท างานร่วมกัน คือมุ่งผลสัมฤทธิ์ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 

W1. การปฏิบัติงานตามแผนยังไม่
ครบถ้วน/ไม่ครอบคลุมทุกตัวชี้วัด 
W2.ระบบอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย
ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการ
ตอบสนองต่อความต้องการของ
บุคลากรและนักศึกษา 
W3. อาจารย์มีการบูรณาการด้าน
การวิจัย บริการวิชาการและการ
เรียนการสอนจ านวนน้อย 
W4.บุคลากรส่วนใหญ่มีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยู่ใน
ระดับท่ีต้องได้รับการพัฒนา 
W5.อาจารย์มีทักษะการใช้สื่อการ
สอนแบบใหม่ๆ รวมถึงเทคโนโลยี
ประกอบการสอนจ านวนน้อย 
W6.นักศึกษามีทักษะในการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบน้อย 
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โอกาส (O) กลยุทธ์เพิ่มศักยภาพ (S+O) กลยุทธ์เร่งพัฒนา (W+O) 
O1.มีอาชีพกีฬาเพ่ิมมากข้ึนใน
ประเทศไทย ส่งผลต่อความ
ต้องการของผู้สนใจเรียน และ
ตลาดแรงงานมากยิ่งข้ึน 
O2.นโยบายของรัฐบาลได้
สนับสนุนการเล่นกีฬาและการ
ออกก าลังกาย ส่งเสริมการพัฒนา
สุขภาพของคน ทั้งในเด็ก 
เยาวชนและผู้สูงอายุ 
O3.ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ขอ
ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย
เพ่ือให้นักศึกษาไปตัดสินกีฬา ท า
ให้นักศึกษาได้เกิดการพัฒนาด้าน
วิชาชีพ 
O4.การละเล่นพื้นฐานและกีฬา
ไทยการประยุกต์ใช้ในการรักษา
สุขภาพของผู้สูงอายุ จึงเป็นอีก
ช่องทางหนึ่งในการสร้างผลงาน
ทางวิชาการและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องได้ 
O5. เทคโนโลยีมีความก้าวหน้า
เอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้และ
การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
อย่างกว้างขวาง 

  

อุปสรรค (T) กลยุทธ์สร้างภูมิคุ้มกัน (S+T) กลยุทธ์แก้วิกฤติ (W+T) 
T1.มีการแข่งขันสูงสุดใน
ระดับอุดมศึกษาในเขตพ้ืนที่
ใกล้เคียง 
T2.นโยบายของรัฐบาลสนับสนุน
ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาไม่เพียงพอ
ต่อจ านวนนักศึกษาท่ีต้องการ
เรียน ท าให้นักศึกษามีจ านวน
ลดลง 
T3.สภาพเศรษฐกิจของประเทศ
ท าให้ผู้เรียนไม่ต้องการใบ
ปริญญา แต่ต้องการความรู้เพื่อ
ไปประกอบอาชีพ 
T4.กระแสค่านิยมและวัฒนธรรม

1.พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF: Thai 
Qualifications Framework) และ
มาตรฐานวิชาชีพ(S5, S7, T1) 
2.ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา 
(สกอ.) และมาตรฐานวิชาชีพ (S5, T2, 
T4) 
3.พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ(S5, S7, T1, T3) 
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ต่างชาติเข้ามาสู่นักศึกษา ท าให้
นักศึกษาไม่เห็นความส าคัญต่อ
กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬา
ไทย 

4.พัฒนาศักยภาพคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นมืออาชีพ
(S5, S8, T1) 
5.ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม(S5, 
S8, T1) 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ
พัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม(S5, 
S8, T1) 
7.พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม(S5, S8, T3) 
8.ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการ
การบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัย(S5, S8, T3) 
9.พัฒนาระบบและกลไกการทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและ
กีฬาไทย(S3, T4) 
10.ส่งเสริมและสนับสนุนการฟ้ืนฟู 
อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยในระดับ
ท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และ
นานาชาติ(S3, T3, T4) 
11.ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มี
ศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
(S3, S6, T3, T4) 
12.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการกีฬา(S3, S6, T3, T4) 
13.ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้าน
การกีฬา(S3, S6, T3, T4) 
14.พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
จัดการ(S1, S3, T1, T3) 
15.พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา(S1, S3, T1, T3) 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 
พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) 

 

ยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม พ.ศ. 2561 – 
2565  (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564) ได้จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการกีฬา รวมทั้งนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนา
ประเทศระดับต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินงานของสถาบันการพลศึกษาเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องรองรับการ
พัฒนาประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม  จึงก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

2.1  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 
 

ปรัชญา   
“การศึกษาดี มีคุณธรรม น ากีฬา พัฒนาชุมชน” 
 

 วิสัยทัศน์  
“ผลิตบัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬาที่มีคุณภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม ด้วย

ความรู้ คู่คุณธรรม และก้าวทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ” 
 
 

 พันธกิจ    
1. ผลิตบัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬาที่มีคุณภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม ด้วย

ความรู้ คู่คุณธรรม และก้าวทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและมีสมรรถนะตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับ  

3. การบริการวิชาการแก่สังคม ตามสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดย
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี  

4.  เป็นแหล่งเรียนรู้และทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีการละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทย 

5.  การพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดในระดับประเทศ 
6. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 

อัตลักษณ์ 
 “ทักษะดี มีน้ าใจนักกีฬา พัฒนาสังคม”  
 
 

เอกลักษณ์  
“ผลิตบัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬาที่มีคุณภาพให้บริการด้านพลศึกษา กีฬา และวิชาการ 

แก่สังคม” 
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2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบ 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1.  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
2. พัฒนาผลงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
3. บริการวิชาการแก่สังคม 
4. ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
5. ผลิตและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุด 
6. พัฒนาระบบคุณภาพบริหารจัดการที่ดี 

 ค านิยาม ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
1.  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

       มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ในการเป็นผู้สอน การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา การเป็น  
ผู้ตัดสินกีฬา มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง โดยการ  
จัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  และมาตรฐานวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
สอดคล้อง          กับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  
การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

2. พัฒนาผลงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย นวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา และอ่ืน ๆ  

ที่เก่ียวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพ่ิมปริมาณงานวิจัยและนวัตกรรม ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการจัดการศึกษา การกีฬา สร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และมุ่งหวัง  
ที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นเลิศในการวิจัยด้านศาสตร์การกีฬา โดยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม   สร้างระบบและกลไกที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ  
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

3. บริการวิชาการแก่สังคม 
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการ ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมให้ ประชาชนทุก

กลุ่ม  มีความรู้ ความเข้า ใจในการ ดูแลสุขภาพ  การออกก าลังกาย การเล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 
น าไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี ตลอดจนการให้บริการทางด้านอาคารสถานที่ สนามกีฬา ศูนย์วิทยาศาสตร์ การกีฬา                
และวัสดุอุปกรณ์ในการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ โดย พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม  และ
ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย  

4. ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
มุ่งเน้นการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย เพื่อฟ้ืนฟู อนุรักษ์ และ

เผยแพร่ ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ สร้างจิตส านึก ส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าใจ                  
ในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ซึ่งแต่ละท้องถิ่นล้วนมีเอกลักษณ์ท่ีบ่งบอกถึงการด ารงชีวิตของแต่ละท้องถิ่น  
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ก าลังจะเลือนหายไปให้คงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป โดยมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ ส าหรับเยาวชนและประชาชน เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนที่มีความสนใจได้ศึกษา   
เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยที่เป็นของท้องถิ่นของตนเอง 
และ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
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5. ผลิตและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุด 
มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและประสบการณ์ สามารถประสบความส าเร็จใน

การแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ รวมทั้งใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีน้ าใจ
นักกีฬา เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาการกีฬาของประเทศ โดยมุ่งพัฒนา
นักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล มีผลงานด้านกีฬาที่โดดเด่นในระดับชาติ
และนานาชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทางการกีฬาได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีการพัฒนา  
องค์ความรู้และนวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา สร้างความร่วมมือด้านการกีฬา บริหารจัดการกีฬาอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาการกีฬาของประเทศ 

6. พัฒนาระบบคุณภาพบริหารจัดการที่ดี 
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและระบบการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือพัฒนาและยกระดับ 

เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านศาสตร์การกีฬาที่มีศักยภาพ เพื่อตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ          
สู่ความยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพ่ือมุ่งสู่องค์กรคุณภาพและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้     
ในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบตามแผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม  
พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564)  
  

 -  6 ยุทธศาสตร์    6 เป้าประสงค์     16  กลยุทธ์  37  ตัวช้ีวัด 

รายการ รายละเอียด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ 1.  บัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬามีคุณภาพตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

กลยุทธ์ 1.1  พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF: Thai Qualifications Framework) และมาตรฐานวิชาชีพ  
ตัวช้ีวัด 1.1.1 ร้อยละของบัณฑิตได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

หลังส าเร็จการศึกษา 
ร้อยละ 80 80 80 80 80 ฝุายวิชาการ 

1.1.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพบัณฑิต ค่าเฉลี่ย 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 ฝุายวิชาการ 
1.1.3 ร้อยละนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

ร้อยละ    80 80 ฝุายวิชาการ 

1.1.4 ร้อยละนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

ร้อยละ    50 50 ฝุายวิชาการ 

1.1.5  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ร้อยละ    95 95 ฝุายวิชาการ 
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รายการ รายละเอียด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

กลยุทธ์ 1.2  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานวิชาชีพ  
ตัวช้ีวัด 1.2.1 คุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา 
ระดับคุณภาพ    ดี ดี ฝุายวิชาการ 

1.2.2 ร้อยละของจ านวนหลักสูตรวิชาชีพที่ผ่านการรับรองจากองค์กร
หรือสภาวิชาชีพ 

ร้อยละ     100 ฝุายวิชาการ 

กลยุทธ์ 1.3  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  
ตัวช้ีวัด 1.3.1 คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ระดับคุณภาพ    ดี ดี งานธุรการ 

1.3.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ    ดี ดี งานธุรการ 
กลยุทธ์ 1.4 พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ 
ตัวช้ีวัด 1.4.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ    60 60 งานธุรการ 

1.4.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ     40 งานธุรการ 
1.4.3 ระดับความส าเร็จของการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระดับ     3 งานธุรการ 
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รายการ รายละเอียด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาผลงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ 2. ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

กลยุทธ์ 2.1ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวช้ีวัด 2.1.1 ระดับความส าเร็จของการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ระดับ     3 งานวิจัยและนวัตกรรม 

2.1.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
และนวัตกรรมในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 งานวิจัยและนวัตกรรม 

2.1.3 ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าที่น าไปใช้
ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ร้อยละ     25 งานวิจัยและนวัตกรรม 

2.1.4 สัดส่วนของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมต่อจ านวนอาจารย์ประจ า สัดส่วน 1:2 1:3 1:6 1:4 1:4 งานวิจัยและนวัตกรรม 
กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวช้ีวัด 2.2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได)้ ระดับ     5 งานวิจัยและนวัตกรรม 

2.2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ระดับ     1 งานวิจัยและนวัตกรรม 
2.2.3 ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

เรื่อง 3 3 3 3 3 งานวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวช้ีวัด 2.3.1 ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม  หน่วยงาน 2 2 1 1 1 งานวิจัยและนวัตกรรม 
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รายการ รายละเอียด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. บริการวิชาการแก่สังคม 
เป้าประสงค์ 3. บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
ตัวช้ีวัด 3.1.1 ระดับความส าเร็จของการบริหารการบริการวิชาการและอาคาร

สถานที่ 
ระดับ 4 4 4 4 4 งานบริการวิชาการ 

3.1.2 จ านวนผู้รับบริการทางวิชาการหรือใช้อาคารสถานที่ทั้งหมด จ านวน
ผู้รับบริการ 

    8,000 งานบริการวิชาการ 

3.1.3 จ านวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเข็มแข็งและยั่งยืน จ านวนชุมชน     1 งานบริการวิชาการ 
กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
ตัวช้ีวัด 3.2.1 ระดับความส าเร็จของการบูรณาการการบริการวิชาการกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
ระดับ     3 งานหลักสูตร 

3.2.2 จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการแก่สังคม จ านวน     3 งานหลักสูตร 
3.2.3 จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณการกับการวิจัย จ านวน     2 งานหลักสูตร 
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รายการ รายละเอียด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที่  4. ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
เป้าประสงค์ 4. เป็นแบบอย่างและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยอย่างย่ังยืน  

กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
ตัวช้ีวัด 4.1.1 ระดับความส าเร็จของการฟื้นฟูอนุรักษ์และเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
ระดับ 5 5 5 5 5 งานทะนุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
4.1.2 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

ค่าเฉลี่ย    ไม่น้อย
กว่า3.51 

ไม่น้อย
กว่า3.51 

งานทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ 4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ  
ตัวช้ีวัด 4.2.1  จ านวนกิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์และเผยแพร่การละเล่นพื้นบ้าน  

และกีฬาไทย 
จ านวน     2 งานทะนุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
4.2.2  ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยต่อจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมดประจ าปีการศึกษา 

ร้อยละ     80 งานทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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รายการ รายละเอียด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที่  5. ผลิตและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุด 
เป้าประสงค์ 5. นักศึกษาเข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 

กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 
ตัวช้ีวัด 5.1.1  ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ

หรือนานาชาติ  
ร้อยละ     10 งานกิจการนักศึกษา

คณะ/ส านักกีฬา 
5.1.2  ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ 

ร้อยละ     10 งานกิจการนักศึกษา
คณะ/ส านักกีฬา 

กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬา 
ตัวช้ีวัด 5.2.1 จ านวนบุคลากรทางการกีฬาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ จ านวน

บุคลากร 
    3 งานกิจการนักศึกษา

คณะ/ส านักกีฬา 
กลยุทธ์ 5.3  ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการกีฬา 
ตัวช้ีวัด 5.3.1  จ านวนหน่วยงานที่ได้รับความร่วมมือด้านการกีฬา จ านวน

หน่วยงาน 
    1 งานกิจการนักศึกษา

คณะ/ส านักกีฬา 
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รายการ รายละเอียด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 6. พัฒนาระบบคุณภาพบริหารจัดการที่ดี 
เป้าประสงค์ 6. ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ 
 6.1.1ร้อยละการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 

ประการ  
ร้อยละ     80 งานธุรการ 

กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 6.2.1 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร 
คะแนน 
เฉลี่ย 

3.00 3.00 3.00 3.10 3.20 งานประกัน
คุณภาพฯ 

6.2.2 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 
 

คะแนน 
เฉลี่ย 

3.00 3.00 3.00 3.10 3.30 งานประกัน
คุณภาพฯ 50 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม  
พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564)  
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ภาคผนวก ข 

ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
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ที่ปรึกษา 
1. นายกอบกิจ ธรรมานุชิต 
2. ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม 

 
คณะผู้จัดท า 

1. ผศ.ดร.รัตนาพร กองพลพรหม 
2. ผศ.ดร.วันชัย กองพลพรหม 
3. ผศ.ว่าที่รต.ดร.สมานชัย ลีพรหมมา 
4. ผศ.ศิรินธร จัตุชัย 
5. ผศ.ค าพาง ศรีท้าวปากดี 
6. ผศ.สุชิลา สวัสด ี
7. ดร.นิตยา ทองจันฮาด 
8. นายบรรพต รัตนจรัสโรจน์ 
9. ดร.บุณยาพร สารมะโน 

 
พิมพ/์ เรียบเรียง/พิสูจน์อักษร 

1. นางสาวนภาพร พันแสนซา พิมพ์  
2. ดร.บุณยาพร สารมะโน เรียบเรียง /พิสูจน์อักษร 

 
จัดท าโดย 
 งานแผนและพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม  
 
ปีที่พิมพ ์
 กันยายน  พ.ศ. 2564  
 

 
 

คณะผู้จัดท า 
แผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 
 พ.ศ. 2561 – 2565  (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) 


