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ค าน า 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง มีภารกิจในการจัดการศึกษาท้ังใน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา รวมท้ังการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพอย่างสูงสุดของ      
แต่ละบุคคลในการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการพัฒนาอย่างมีพลวัตในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษา
และบัณฑิตของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นท่ียอมรับของสังคม และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
โดยระยะเวลาท่ีผ่านมา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้ด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา 
พ.ศ. 2550 – 2555     ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2556 – 2560 ได้ส้ินสุดระยะลงใน
ปีงบประมาณ 2560  

ดังนั้น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชุมพร จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ  วิทยาเขตชุมพร พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน 2562) ขึ้นบนพื้นฐานของการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยได้เปิดโอกาสให้บุคลากรมี    ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และร่วมกันก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
เปูาประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และหน่วยงานรับผิดชอบ ในฐานะหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชุมพร จึงมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 – 2565 ท้ังนี้ เปูาหมายการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้าเพื่อให้การ
ด าเนินงาน สามารถรองรับต่อการเปล่ียนสถานะของสถาบันการพลศึกษาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติและสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาประเทศระดับต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

ยุทธศาสตร์ฉบับนี้ จะใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
วิทยาเขตชุมพร  ขอให้ร่วมกันขับเคล่ือนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้เป็น
สถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาค ดังท่ีมุ่งหวังต่อไป  

  
 

(นายณัฐกร  หงส์เจริญกุล) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าวิทยาเขตชุมพร 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

สถาบันการพลศึกษาจัดท ายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ)               
พ.ศ. 2561 – 2565 ให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาประเทศ  ระดับต่าง ๆ     
ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (ร่าง) พระราชบัญญัตินโยบาย   
การกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ... ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560 – 
2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2551 – 2565) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายรัฐบาล 
(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
และผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2556 – 2560 รวมท้ังสอดคล้องกับ
สถานการณ์ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้สถาบันการพลศึกษา มีเปูาหมายและแนวทางการด าเนินงานท่ี
ชัดเจน รองรับการพัฒนาประเทศ รวมท้ังการด าเนินงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า สามารถรองรับการ
เปล่ียนสถานะของสถาบันการพลศึกษาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ การจัดท ายุทธศาสตร์สถาบัน
การพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 – 2565 เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholder) ท้ังภายในและภายนอกของสถาบัน การพลศึกษาร่วมกันระดมความคิดเห็น       
ผ่านกระบวนการต่าง ๆ กระท่ังได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันการพลศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี       
2/ 2561 เมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 2561  

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน 
2562)  ได้จัดท าขึ้นบนพื้นฐานของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
และการมีส่วนร่วมของบุคลากร        ทุกระดับท่ีเกี่ยวข้อง โดยได้เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น และร่วมกันก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเปูาหมาย และ
หน่วยงานรับผิดชอบ ในฐานะหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ดังนั้น การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร จึงมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา 
(มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 – 2565 ท้ังนี้ เปูาหมายการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชุมพร ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ ์  

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

1. การพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

เปูาประสงค์ท่ี 2 บัณฑิตด้าน
ศาสตร์การกีฬามีคุณภาพตาม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1. บัณฑิตได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อคุณภาพ 
บัณฑิต 
3. หลักสูตรใหม่ท่ีเปิดการเรียนการสอน 
ระดับปริญญาตรี 
4.เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท 
5. อาจารย์ประจ าท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ 
6. ความร่วมมือด้านการศึกษา 

1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  (TQF: Thai 
Qualifications Framework) และมาตรฐานวิชาชีพ 
2. บริหารและจัดการหลักสูตร ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
อุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานวิชาชีพ  
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและส่ิง
สนับสนุน 
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้
ความสามารถตามวิชาชีพ 
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา 

2. การพัฒนาด้านการวิจัย
และพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ศาสตร์การกีฬาและศาสตร์
อื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ี
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

1. อาจารย์ประจ าท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการ
วิจัยและนวัตกรรม 
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการด้าน
การวิจัยและนวัตกรรม 
3. สัดส่วนของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 
4. ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
5. ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

1. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการ
วิจัยและนวัตกรรม 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณพัฒนาด้านการวิจัย
และนวัตกรรม 
3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการวิจัย
และนวัตกรรม 
4. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา 
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 
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3. การบริการวิชาการ 
แก่สังคม 

บริการทางวิชาการแก่สังคม
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. จ านวนผู้รับบริการทางวิชาการและอาคารสถานท่ี 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทาง
วิชาการและอาคารสถานท่ี 
3. ความส าเร็จของการบริการทางวิชาการและอาคาร
สถานท่ีแก่สังคม 

1. พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

4 การทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทย 

นักศึกษา เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม
ฟื้นฟูอนรุักษ์เผยแพร่ 
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทยท้ังใน
ระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและ
ระดับชาติ ได้เรียนรู้และเข้าใจ
ในความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมมีจิตส านึกท่ีดีต่อ
สังคมและมีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย 

1. กิจกรรมทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. กิจกรรมฟื้นฟูอนุรักษ์และเผยแพร่การละเล่นพื้นบ้าน
และกีฬาไทย 
3. ความส าเร็จของการฟื้นฟูอนุรักษ์และเผยแพร ่
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

1. พัฒนาระบบและกลไกการทะนุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูอนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยในระดับ
ท้องถิ่นภูมิภาคและระดับชาติ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
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ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

5. การพัฒนานักศึกษาให้มี
ศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของ
แต่ละบุคคล 
 

นักศึกษาเข้าร่วมและได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาติ 

1. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ 
2. จ านวนรางวัลท่ีนักศึกษาได้รับต่อการแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาติ 1 รายการ 
3. บุคลากรทางการกีฬาท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
4. ความร่วมมือด้านการกีฬา 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬา 
2. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬา
สูงสุดของแต่ละบุคคล 
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬา 
4. ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ด้านศาสตร์การกีฬาไปใช้ใน
การพัฒนากีฬา 
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการกีฬา 

6. การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ 
 

ระบบการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1. การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในภาพรวม 
2. บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการ 
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
5. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร 
6. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ 
7. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน 

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ 
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
4. พัฒนาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
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ส่วนท่ี ๑ บทน า 
 

 หลักการและเหตุผล 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์  ถือเป็นหัวใจส าคัญในการด าเนินงานเพื่อมุ่ง สู่วิสัยทัศน์ เป็นการ        
วางทิศทางการด าเนินงานแล้วถ่ายทอดสู่บุคลากรให้ร่ วมกันขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ  
การกีฬา ให้ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม การปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ จ าเป็นจะต้องมียุทธศาสตร์และการวางแผนและการบริหารงานอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ 
ฝุายแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร ได้ตะหนักถึงความส าคัญดังกล่าว     
จึงด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ฉบับนี้ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัดทุกระดับท่ีเกี่ยวข้อง            
เพื่อจัดท ายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ.2562 – 2565 (ฉบับทบทวน 2562)          
ให้สอดคล้องรองรับกับนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษา
แห่งชาติ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นต้นเพื่อใช้เป็นแนวทางด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในเรื่อง
ของการทบทวนยุทธศาสตร์ การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี                   
เพื่อตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในฐานะหน่วยงานด้านกีฬา ท่ีมีภารกิจในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาและการพัฒนากีฬา  

ยุทธศาสตร์ฉบับนี้ เป็นแนวทางด าเนินงานส าหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตชุมพร และสามารถใช้ เป็นเครื่องมือในการแปลงแผนยุทธศาสตร์ สู่การป ฏิบั ติอย่าง                
เป็นรูปธรรม เพื่อร่วมกันขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบั ติอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้วิ สัยทัศน์             
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร “ เป็นสถาบันช้ันน าท่ีผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์
การกีฬาอย่างยั่ งยืน” อัน เป็นส่วนส าคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ให้ เป็น
สถาบันการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพด้านศาสตร์การกีฬาท่ีตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และก้าวไป
เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่ง  ด้านศาสตร์การกีฬา ดังท่ีมุ่งหวังร่วมกัน  

 

 นโยบายและแผนพัฒนาประเทศที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร       

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
บทบัญญัติ เรื่องการกีฬาและบทบาทหน้าท่ีของการกีฬาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 ระบุไว้ในมาตรา 71 วรรคแรก กล่าวคือ “รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
อันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานท่ีส าคัญของสังคมจัดให้ประชาชนมีท่ีอยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและ
พัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดทั้ง
ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน” 

2. พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
บทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) ได้แก่ 
มาตรา 14 แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตามมาตรา 13 ต้องก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับกา ร

บริหารและพัฒนาการกีฬา วิธีปฏิบัติ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังระยะเวลาในการด าเนินการให้ชัดเจน 
และอย่างน้อยต้องมีแนวทางการด าเนินการในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

(1) การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
กีฬาเพื่อการอาชีพ กีฬาเพื่อคนพิการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา 
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(2) การส่งเสริมและพัฒนากีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

(3) การจัดโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านการกีฬา ให้ครอบคลุมท่ัวถึงและมีความพร้อม
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นธรรม ทันสมัย และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตลอดจนพิจารณาสรรหา
และคัดเลือกพื้นท่ีสาธารณะในชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันในการกีฬา รวมท้ัง
จัดให้มีการเข้าถึงบริการด้านการกีฬาอย่างท่ัวถึง      

(4) การส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา รวมท้ังก าหนดให้มีสิทธิ
ประโยชน์ท่ีเหมาะสมเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการและผู้สนับสนุนทางด้านการกีฬา 

(5) การพัฒนาการจัดการศึกษาด้านการกีฬาและพัฒนาบุค ลากรด้านการกีฬาให้ มี
ความสามารถ ศักยภาพ และคุณธรรม 

(6) การจัดสรรและแสวงหาทรัพยากรเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬาในทุกภาคส่วนให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(7) การใช้จ่ายงบประมาณด้านการกีฬาอย่างเป็นระบบและมีการบูรณาการในทุกระดับ 
(8) การด าเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการด าเนินการให้หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจ 
(9) การประสานงานเพื่อขับเคล่ือนการด าเนินการตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
(10) การประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 

มาตรา 15 เมื่อได้มีการประกาศแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าท่ี
ด าเนินการตามภารกิจท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาการกีฬาและ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 

3. (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ... 
 หลักการของ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ... มีเหตุผลท่ีจ าเป็นในการ
ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ... คือ “โดยท่ีรัฐให้ความส าคัญกับการใช้กีฬาเป็น
เครื่องมือพัฒนาคุณภาพของพลเมืองและก าหนดให้มีการปฏิรูปประเทศด้านการกีฬา จึงมีความจ าเป็นต้อง
ยกฐานะสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพื่อจัดการศึกษาและการวิจัยด้านการกีฬา 
การพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา 
รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนากีฬาภูมิปัญญาไทยให้เป็นท่ียอมรับในระดับภูมิภาคและระดับ
นานาชาติ เพื่อประโยชน์ในการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ” 

มาตรา 8 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา 
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ท าการสอน วิจัย บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมท่ีมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านการกีฬา การพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการ
กีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา และสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังเป็นแหล่งสร้างและ
พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ 

มาตรา 9 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 8 มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการโดยยึดหลัก 
ดังต่อไปนี ้
 (1) ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่งมีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ รู้จักคิดอย่าง
มีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 (2) ส่งเสริม สนับสนุน และท าการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ให้มีความเป็นเลิศด้านการกีฬา              
การพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา 
และสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
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“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   

 (3) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ
นานาชาติ 
 (4) จัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษทางการกีฬา รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาทางการกีฬาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย 

4. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580  
 รัฐบาลได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาประเทศระยะ 20 ปี คือ “ประเทศไทยมีความ
ม่ันคง    ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูง อยู่ในกลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  คนไทยมี
ความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ท่ีใช้เป็นกรอบแนวทางการ
พัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
 
 
 
 
 
 
 

 
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร คือ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยประเด็นหลักในการพัฒนา 7 ประเด็น ได้แก่ 

1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม   
1.1 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเล้ียงดูในครอบครัว 
1.2 การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนการ

สอนในสถานศึกษา 
1.3 การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา 
1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
1.5 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
1.6 การใช้ส่ือและส่ือสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 

 

 

  

 

 

 

1. ด้านความ  
    มั่นคง 
 

2. ด้านการสร้าง  
    ความสามารถ  
    ในการแข่งขัน 
 

3. ด้านการ   
    พัฒนาและ  
    เสริมสรา้ง  
    ศักยภาพ  
    ทรัพยากร  
    มนุษย ์

4. ด้านการ  
    สร้างโอกาส  
    และความ  
    เสมอภาค 
    ทางสังคม 
 

5. ด้านการสร้าง  
    การเติบโตบน  
    คุณภาพชวีิตที่  
    เป็นมิตรต่อ  
    สิ่งแวดล้อม 

6. ด้านการปรับ  
    สมดุลและ   
    พัฒนาระบบ  
    การบริหาร  
    จัดการ     
    ภาครัฐ 
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2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
2.1 ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย 
2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
2.3 ช่วงวัยแรงงาน 
2.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ   

3. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
3.1 การปรับเปล่ียนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21  
3.2 การปรับเปล่ียนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท 
3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.5 การสร้างความต่ืนตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง

ต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
3.6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
3.7 การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

 4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
4.1 การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษาสภาพแวดล้อม 

รวมท้ังส่ือ 
4.2 การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนท่ีเหมาะสม

ส าหรับ  ผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ 
4.3 การดึงดูดกลุ่มผู้เช่ียวชาญต่างชาติและคนไทยท่ีมีความสามารถในต่างประเทศให้มา

สร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ  
5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี  

5.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
5.2 การปูองกันและควบคุมปัจจัยเส่ียงท่ีคุกคามสุขภาวะ 
5.3 การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี 
5.4 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะท่ีดีในทุกพื้นท่ี   

6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
6.1 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
6.2 การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
6.3 การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
6.4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ 

7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
7.1 การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต 
7.2 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ 
7.3 การส่งเสริมการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและต่อยอดสู่ระดับอาชีพ 
7.4 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม 

กีฬา โดยมุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการทั้งครูหรือผู้สอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา 
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องต่าง ๆ อย่างเป็น
ระบบและ มีมาตรฐาน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคล กลุ่มพิเศษ และ
ผู้ด้อยโอกาสได้อย่างถูกต้อง และสามารถต่อยอดศักยภาพในการพัฒนาเป็นบุคลากร ทางการกีฬาและ
นันทนาการที่มีมาตรฐานของประเทศ รวมทั้งสนับสนนุและเสริมศักยภาพรองรับ การเติบโตของ
อุตสาหกรรมกีฬาและนันทนาการและการพัฒนาให้เปน็ศูนย์กลางการลงทุน และฐานการผลิตด้าน
อุตสาหกรรมกีฬาของภูมิภาคเอเชียควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และนันทนาการ การ
สนับสนนุและส่งเสริมการผลิตบุคลากร และการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุน อุตสาหกรรมกีฬาและ
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นันทนาการ ตลอดจนมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการกีฬา และนันทนาการ และธุรกิจท่ี
เก่ียวข้อง 

 แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งสิ้น 23 แผนแม่บท ในส่วนที่เก่ียวข้องกับสถาบัน
การพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) ได้แก่ แผนแม่บทประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา  
 เป้าหมายและตัวชี้วัดภาพรวม 
 1. คนไทยรักสุขภาพ สามัคคี และมีความภูมิใจน าประเทศไทยสู่สากล (คนไทยแข็งแรง ประเทศ
แข็งแรง) 
 2. กีฬาท าให้คนไทยมีน้ าใจนักกีฬา มีวินัย เคารพกฎเกณฑ์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักขอโทษ 

สรุปสาระส าคัญ  
แผนแม่บทการพัฒนาศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ  ให้

ความส าคัญกับการส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของ
ประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้าใจเป็นนักกีฬา และการใช้
กีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี 
พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมท้ังการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพในระดับ
นานาชาติในการสร้างช่ือเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติเพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬา ประกอบด้วย 3 
แผนย่อย ได้แก่  

(1) การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตและการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ  

(2) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ  
(3) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ  .ศ  . 2560 - 2564) ไดนอมน าหลัก
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 ถึง 
11 เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคง เกิดภูมิคุมกัน และมีการ
บริหารจัดการความเส่ียง อยางเหมาะสม สงผลใหประเทศพัฒนาสูความสมดุลและยั่งยืน แผนพัฒนาฯ ฉบับ
ท่ี 12 จัดท าขึ้นบทพื้นฐานของ ยุทธศาสตรชาติ  )พ .ศ  . 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ได้ก าหนดการพัฒนาประเทศโดยมุ่งเน้น (๑) ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (๒) ค านึงถึง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยใช้ “คนเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนา มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประกอบดวย 
10 ยุทธศาสตร ไดแก  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมล้ าในสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งค่ังและยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมา    

ภิบาลในสังคมไทย  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส  
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา  
ส าหรับส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการกีฬานั้น จะมุ่งลดปัจจัยเส่ียงทางสุขภาพและส่งเสริมให้ประชาชนมี

พฤติกรรมทางสุขภาพที่ดี กล่าวคือ 
 ๑) ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพ 
 ๒) พัฒนารูปแบบการออกก าลังกายและโภชนาการท่ีเหมาะสมกับแต่ละวัย รวมถึง สนับสนุนการ
สร้างสภาพแวดล้อมและการรณรงค์ให้มีการตลาดเชิงกิจกรรมท่ีเอื้อต่อการส่งเสริมทางกายและสุขภาพแก่
ประชากรกลุ่มต่าง ๆ  
 ๓) สร้างกลไกในการจัดท านโยบายสาธารณะท่ีต้องค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ ยังมี
การให้ความส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาอย่างครบวงจร 

 ส าหรับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับสถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

 ๑. วัตถุประสงค์  
 ๑.๑ เพื่อปรับเปล่ียนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม  
 ๑.๒ เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑  
 ๑.๓ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีตลอดช่วงชีวิต  
 ๑.๔ เพื่อเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอื้อต่อการพัฒนาคนและประเทศ  

 ๒. เปา้หมายและตัวชี้วัด 
 ๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา  
 2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพิ่มข้ึน 
 ๒.๑.๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น  
 2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 
 2.1.4 คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีขึ้น 
 2.1.5 สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะ 
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน ส่ือมวลชน และภาคเอกชน 

 ๒.๒ ตัวชี้วัด  
 เป้าหมายที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
 ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีข้ึนไปมีกิจกรรมการปฏิบัติตนท่ีสะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม
เพิ่มข้ึน 
 เป้าหมายที่ ๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 
 ๒.๒ เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มข้ึน  
 ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉล่ียไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากวา่เกณฑ์มาตรฐาน 
 เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนือ่ง 
 ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มข้ึน 
 ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85 

เป้าหมายที่ 4 คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีขึ้น 
ตัวชี้วัด 4.3 ประชาชนเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพิ่มขึ้น 
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เป้าหมายที่ 5 สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 

ตัวชี้วัดท่ี 5.2 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไปมีการปฏิบัติตามหลักค าสอนทางศาสนาเพิ่มข้ึน 

 ๓. แนวทางการพัฒนา  
 ๓.๑ ปรับเปล่ียนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ี             
พึงประสงค์  
 ๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า             
 ๓.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ๓.๔ ลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ   

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

 1. วัตถุประสงค์ 
 1.3 เพื่อพัฒนานวัตกรรมท่ีมุ่งเน้นการลดความเหล่ือมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

 2. เปา้หมายและตัวชี้วัด 
2.1 เปูาหมาย 

 เป้าหมายที่ 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
 ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเปูาหมายของ
ประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง / สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบ
มาตรฐาน เพิ่มเป็น 55 : 25 : 20 

 3. แนวทางการพัฒนา 
 3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 

6. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
วิสัยทัศน์ (Vision) “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิต

อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษ ท่ี 
21”  

การจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ  โดยมีแนวคิดในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 
หลักการจัดการ ศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและ
ท่ัวถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) หลักการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) และยึดตามเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ 
คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหล่ือมล้ าของการ
กระจายรายได้และวิกฤตด้านส่ิงแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบ
ความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ  

 วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Objectives) 4 ประการ 
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
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3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและ
ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้ าภายในประเทศ
ลดลง 

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

ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะ
ต่อไปนี้ 

 
3Rs 8Cs 

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

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

  2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุ 
เปูาหมาย ๕๓ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เปูาหมายและตัวชี้วัดท่ีส าคัญ ดังนี้ 

๑) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างท่ัวถึง (Access) มีตัวชี้วัดท่ี
ส าคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ ๖ - ๑๔ ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือเทียบเท่าท่ีรัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบรกิาร
ทางการศึกษาท่ีเหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงาน มีการศึกษาเฉล่ียเพิ่มขึ้น เป็นต้น  

๒) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเปูาหมายได้รับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 
(Equity) มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา ๑๕ ปี เป็นต้น 

๓) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
(Quality) มี ตัว ช้ีวัดที่ส าคัญ เช่น  นัก เรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้น ฐาน  (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉล่ียผลการ
ทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programmer for International Student 
Assessment : PISA) ของนักเรียนอายุ ๑๕ ปีสูงขึ้น เป็นต้น 
 ๔) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลุ
เปูาหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดท่ีส าคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
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คุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมท้ังมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา 
เป็นต้น  

๕) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบทท่ี
เปล่ียนแปลง (Relevancy) มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษาดีขึ้น สัดส่วน ผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อ เทียบกับผู้ เรียนสามัญศึกษา  และจ านวน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับ ๒๐๐ อันดับแรกของโลกเพิ่มข้ึน เป็นต้น  

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ   
แนวทางการพัฒนา 

 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นท่ีพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นท่ีพิเศษ (พื้นท่ีสูง พื้นท่ีตาม
แนวตะเข็บชายแดน และพื้นท่ีเกาะแก่ง ชายฝ่ังทะเล ท้ังกลุ่มต่าง เช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชน
ชายขอบและแรงงานต่างด้าว 

4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อจัดการระบบการดูแลและปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
แนวทางการพัฒนา 
1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทาง

เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

อย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่ือ ต าราเรียน และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน

และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี 
3. สร้างเสริมและปรับเปล่ียนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมท่ีพึง

ประสงค์ 
4. พัฒนาระบบและกลไก การติดตาม การวัด และการประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาคลังข้อมูล ส่ือ และนวัตกรรมการเรียนรูท่ี้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา   
แนวทางการพัฒนา      
1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเข้าถึงได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา      
1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   
แนวทางการพัฒนา      
1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการ

จัดการศึกษา 
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

7. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2551 - 2565)  
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดท ากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2         
(พ.ศ. ๒๕๕๑ - 2565) เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการอุดมศึกษาระดับประเทศ เปูาหมายของกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับท่ี 2 เมื่อส้ินสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย 
เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดงานและพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้
และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ สนับสนุนการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของท้องถ่ินไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐาน และเครือข่าย
อุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ”           

ทิศทางนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษา ฉบับท่ี 2 ประกอบด้วย 

  รอยต่อกับการศึกษาระดับอื่น 
 ปรับปรุงและทบทวนกระบวนการผลิตครู สถาบันอุดมศึกษาพึงสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน              
เต็มความสามารถ รัฐบาลส่งเสริมการสร้างโรงเรียนเฉพาะหรือห้องเรียนเฉพาะในโรงเรียนท่ัวไป ส่งเสริม
การศึกษาของผู้มีความสามารถพิเศษ ระบบการเรียนล่วงหน้า การเป็นพี่เล้ียงในการท าโครงการ ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากสถาบันอาชีวะเข้าศึกษาต่อด้วยความยืดหยุ่น เช่น ระบบ Credit Bank และ LLL (Life-Long-
Learning Education การเป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกให้ผู้ท่ีขาดโอกาสทางการศึกษาได้เข้าเรียนเพื่อ
เก็บหน่วยกิตให้ครบตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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 การแก้ไขปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน 
ปัญหาหลักของสถาบันอุดมศึกษา คือ การไร้ทิศทางในการบริหาร การปฏิบัติงานมีความซ้ าซ้อน 

การขาดคุณธรรมและขาดประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องสร้างกลไกการก ากับ เพื่อลดเลิกหลักสูตรท่ีไม่เป็นท่ี
ต้องการลดเลิกคณะและสถาบันที่มีปัญหาคุณภาพอย่างรุนแรง จัดกลไกการตรวจสอบโดยศูนย์ข้อมูลสถิติ มี
การปรับปรุงกลไกการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยน าผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ ระบบ
การรับรองวิทยฐานะการจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 
 (1) กลุ่มวิทยาลัยชุมชน (Community) ท่ีเน้นจัดการศึกษาระดับอนุปริญญามีอาจารย์ปริญญาเอก 
10 % และสัดส่วนนักศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์ เป็นสัดส่วน 20 : 80 
 (2) กลุ่มมหาวิทยาลัยท่ีเน้นการสอน (Liberal Art) ท่ีเน้นจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและ 
ปริญญาโท มีอาจารย์ปริญญาเอก 50% และสัดส่วนนักศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์เป็นสัดส่วน 40 : 60 
 (3) กลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะทางและสมบูรณ์แบบ (Comprehensive) มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
(Specialized) ท่ีเน้นจัดการศึกษาและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มีอาจารย์ปริญญาเอก 70% และสัดส่วน
นักศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์ เป็นสัดส่วน 60 : 40 
 (4) กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยและบัณฑิตศึกษา (Research and Graduate) ท่ีเน้นจัดการศึกษาวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา มีอาจารย์ปริญญาเอก 100 %  และสัดส่วนนักศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์เป็น 90 : 10 
 สถาบันอุดมศึกษาท้ัง 4 กลุ่ม จะบริหารสถาบันแตกต่างกันตามพื้นท่ีบริการ จุดเน้นของพันธกิจ
เพื่อสามารถเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตน ตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศทุกระดับ ส่งผลทางบวกต่อ
นักศึกษาและอาจารย์ สถาบันอุดมศึกษาท้ัง 4 กลุ่ม จึงต้องมีกลไกการประกันคุณภาพ/นโยบายและแผน   
ท่ีแตกต่างกัน การจัดกลุ่มสถาบันต้องอาศัยกลไก ดังนี้ 
  1) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
  2) การจัดสรรงบประมาณ 
  3) เงินกู้ กยศ. 
  4) คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ก ากับนโยบาย Pre – Post Audit 
  5) ทุนพัฒนาอาจารย์ 
  6) ทุนวิจัย และอื่นๆ 

  ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา 
 การให้ความส าคัญกับ “สภามหาวิทยาลัย”การจัดต้ังองค์กรหรือกลไกการพัฒนาผู้ก ากับนโยบาย
และผู้บริหารในลักษณะ Institute of Director - IOD โดยองค์กรดังกล่าวให้ความรู้เยี่ยมชมเปิดเวที
แลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ มีการปรับโครงสร้างการบริหารธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย การ
ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี การจัดต้ังส านักงานสภามหาวิทยาลัยรวมท้ังการปรับโครงสร้าง 
กกอ. ให้เป็นกรรมาธิการ 

  บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 มหาวิทยาลัยต้องเช่ือมต่อกับภาคการผลิต สร้างความรู้และนวัตกรรม พัฒนาระบบการประเมิน       
“การวิจัย” เพื่อการจัดสรรทรัพยากรและวางต าแหน่งของมหาวิทยาลัย  เสริมศูนย์แห่งความเป็นเลิศ                
ให้มีการท างานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย กลุ่มมหาวิทยาลัย ภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคม และชุมชน 
ตลอดจนผลักดันให้เกิด “ระบบวิจัยแห่งชาติ” 

  การเงินอุดมศึกษา 
 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ โดยยังคง Supply-Side Financing ตาม Performance 
Based และสอดคล้องเปูาหมายการพัฒนาประเทศ โดยยังคงกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตามความ
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จ าเป็น เพิ่มกองทุนประเภท Contribution Scheme การจัดต้ังกองทุนพัฒนาอุดมศึกษาในด้านการพัฒนา
อาจารย์ การวิจัย และสร้างร่วมมือภาคการผลิต การจัดต้ังองค์กรกันชน (Buffer Organization) โดยให้
อิสระในการบริหารการเงินแก่มหาวิทยาลัย 

  การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา 
 ปรับระบบการพัฒนาอาจารย์ให้มีความหลากหลายท้ังเชิงวิชาการ ความเป็นครูตามช่วงวัย จัดให้มี
กระบวนการ Mentoring เน้นการพัฒนาจากการท างานจริง  พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยในประเทศ 
มหาวิทยาลัยต่างประเทศหรือท้ัง 2 ระบบ ตามความจ าเป็น และให้ความส าคัญกับมหาวิทยาลัยใหม่      

  การพัฒนาอุดมศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ส่งเสริมการท างานในลักษณะเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาตามพื้นท่ีน าไปสู่การควบรวมในมิติ
ต่าง ๆ ช่วยยกระดับคุณภาพ สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาชุมชนและเครือข่ายวิชาการ 

  เครือข่ายอุดมศึกษา 
 ต้องมองหลายมิติและมุ่งแก้ปัญหาหลายระดับหลายระยะ มีการพัฒนาเด็ก เยาวชนและพัฒนาครู     
สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นท่ี และพัฒนาเพื่อเช่ือมโยงสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN) 

  โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ 
 การให้ความส าคัญกับการศึกษาในหลักสูตร “ศิลปศาสตร์” (Liberal Arts Education) เน้นการ
เรียนแบบกว้างเพื่อแก้ปัญหาได้ต้นแบบในการจัดการศึกษาจากภูมิภาคตะวันตก  ใช้ศักยภาพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) เพื่อการเรียนรู้ สร้างฐานข้อมูลอุดมศึกษาท่ีทันสมัย สร้างระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ในสถาบันอุดมศึกษา Open Courseware ท่ีเหมาะสมส าหรับคนวัยท างาน อาจเป็นการจัด
อบรมระยะส้ันหรือระยะยาวเพื่อสามารถปรับใช้และเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงาน  พัฒนาเครือข่าย
ห้องสมุดและการเรียนรู้  

8. แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

วิสัยทัศน์ (Vision) “การกีฬาเป็นส่วนส าคัญของวิถีชีวิตประชาชนทุกภาคส่วน และเป็นกลไก
ส าคัญในการสร้างคุณค่าทางสังคมและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ”  

สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) เป็นองค์กรด้านการกีฬา จึงมีส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
กับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติหลายประการ ดังนี้  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนักด้านการออกก าลังกายและการ 
กีฬาขั้นพื้นฐาน 

 1. เป้าประสงค ์
 1.1 เด็ก และเยาวชน มีความเข้าใจและมีความตระหนักในกิจกรรมทางกาย การออกก าลังกาย
และการเล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น 
 1.2 เด็ก และเยาวชน ทุกกลุ่มและทุกพื้นท่ี มีสุขภาพร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 1.3 เด็ก และเยาวชน มีความรู้และทักษะในการออกก าลังกายและเล่นกีฬาท่ีถนัดได้              
อย่างน้อย 1 ชนิดกีฬา พร้อมกับมีความส านึกถึงความมีระเบียบวินัยและน้ าใจนักกีฬา 

 2. ตัวชี้วัด 
 2.1 เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย 
 2.2 มีครูพลศึกษาในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนสถานศึกษาท่ัวประเทศ   
ภายในปี พ.ศ. 2564 
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 2.3 มีการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาผ่านโครงการ “1 โรงเรียน 1 กีฬา” ในสถานศึกษาทุกแห่งท่ัวประเทศ 
 2.4 มีการจัดกิจกรรมการให้ความรู้และส่งเสริมการออกก าลังกายและการเล่นกีฬานอก  
สถานศึกษาในทุกต าบลท่ัวประเทศไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี 
 2.5 มีการเพิ่มวาระการประชุมเรื่องการพัฒนาการกีฬาในการประชุมของสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 
4 ครั้ง ต่อปี 

 3. แนวทางการพัฒนา 
 3.1 เร่งสร้างและพัฒนาพลศึกษาและสุขศึกษาในสถานศึกษาท่ัวประเทศ 
 3.2 ส่งเสริมการพัฒนาการออกก าลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐานในชุมชนท้องถิ่นนอกสถานศึกษา 
 3.3 จัดวางระบบโครงข่ายและสร้างความเช่ือมโยงระหว่างสถานศึกษาและชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมให้มวลชนมีการออกก าลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา 
1. เปา้ประสงค์ 
1.1 ประชาชนทุกภาคส่วนมีสุขภาพโดยเฉล่ียท่ีดีขึ้นจากการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
1.2 มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาท่ีมีมาตรฐาน และสามารถรองรับกิจกรรมกีฬาของประชาชน

ทุกกลุ่มอายุอย่างมีความเสมอภาคกัน พร้อมท้ังมีส่ิงอ านวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุให้
ครอบคลุมในทุกท้องถิ่น 

1.3 สร้างโอกาสในการเข้าถึง และมีการประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมและการบริการทางการกีฬา   
รวมท้ังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาของชุมชน ท้องถิ่น 

1.4 มีอาสาสมัครทางการกีฬาและผู้น าการออกก าลังกายท่ีมีความพร้อมในการช่วยเหลือหรือให้  
การดูแลการเล่นกีฬาและการออกก าลังกายของชุมชนท้องถิ่น 

2. ตัวชี้วัด 
2.1 มีการจัดเตรียมและพัฒนาสถานกีฬาสาธารณะไม่น้อยกว่า 1 แห่ง ต่อต าบล 
2.2 มีการจัดอุปกรณ์การออกก าลังกาย / เล่นกีฬาไม่น้อยกว่า 5 ชนิดกีฬาต่อต าบลต่อปี 
2.3 มีการจัดกิจกรรมการออกก าลังกายและเล่นกีฬา เพื่อมวลชนท่ัวประเทศท่ีจัดขึ้นโดยหน่วยงาน  

ภาครัฐหรือเกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 10 ต่อป ี

2.4 จ านวนบุคลากรและผู้น าทางกีฬาและนันทนาการได้รับการพัฒนา ผ่านการประเมินและ   
ทดสอบถูกติดตามและบันทึกอย่างถูกต้อง โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี 

2.5 ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เฉล่ียของประชากรท่ัวประเทศ ดีขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับเกณฑ์  
มาตรฐานสากล 

2.6 มีอาสาสมัครทางการกีฬาครบทุกหมู่บ้าน และไม่น้อยกว่า 1 คนต่อจ านวนประชากร 900 คน 

3. แนวทางการพัฒนา 
3.1 จัดหาและพัฒนาสถานท่ีและอุปกรณ์กีฬาท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อการออกก าลังกายและ

การเล่นกีฬาของมวลชน 
3.2 เสริมสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาส าหรับประชากรทุกกลุ่ม 
3.3 ส่งเสริมการพัฒนาอาสาสมัครและบุคลากรการกีฬาเพื่อมวลชนอย่างเป็นระบบ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลศิและต่อยอดเพือ่ความส าเร็จในระดับอาชีพ 
1. เปา้ประสงค์ 
1.1 มีระบบการเลือกสรรและพัฒนานักกีฬาระดับเด็กและเยาวชนท่ีมีพรสวรรค์และทักษะเพื่อ  

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ รวมท้ังมีระบบพัฒนาบุคลากรการกีฬาให้มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศต้ังแต่ระดับท้องถิ่น 

1.2 มีศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาท่ีได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นศูนย์กลางการฝึกซ้อมกีฬา   
(Sport Training Hub) ในอาเซียน 

1.3 มีการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพที่ได้มาตรฐานสากลในประเทศไทยมากขึ้น เพื่อน าไปสู่การ  
เพิ่มข้ึนของนักกีฬา บุคลากรการกีฬา และสโมสรกีฬาอาชีพ 

1.4 นักกีฬาไทยมีพัฒนาการด้านสถิติและผลการแข่งขันที่ดีขึ้น และได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันใน  
ชนิดกีฬาท่ีส าคัญ 

1.5 มีการเชิดชูเกียรติและการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักกีฬาและบุคลากรการกีฬาท่ีท า
คุณประโยชน์ให้กับประเทศอย่างเหมาะสม 

2. ตัวชี้วัด 
2.1 จ านวนนักกีฬาสมัครเล่นได้ถูกติดตามและบันทึกอย่างถูกต้องและมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อป ี
2.2 มีการพัฒนาบุคลากรการกีฬา (ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และผู้บริหารการกีฬา) ท่ีได้มาตรฐาน และมี

อัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของบุคลากรการกีฬาท่ีได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อป ี
2.3 มีการจัดต้ังศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ (NTC) และมีการจัดท าแผนจัดต้ังศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ 

ในส่วนภูมิภาค 
2.4 มีอย่างน้อย 10 ชนิดกีฬาได้รับการพัฒนามาตรฐานการเก็บตัวฝึกซ้อมแข่งขันในรูปแบบศูนย์

ฝึกกีฬาแห่งชาติภายในปี 2564 
2.5 นักกีฬาและบุคลากรการกีฬาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของตน 
2.6 สัดส่วนนักกีฬาอาชีพที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการท่ีระบุอยู่ในพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬา  

อาชีพมาจดแจ้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ภายในปี 2564 
2.7 มูลค่าทางเศรษฐกิจในการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ไม่น้อยกว่า 8,000 ล้านบาท               

ภายในปี 2564 
3. แนวทางการพัฒนา 
3.1 เลือกสรรและพัฒนานักกีฬาท่ีมีความสามารถทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
3.2 พัฒนาบุคลากรการกีฬาอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนากีฬาเพื่อความ       

เป็นเลิศและการอาชีพอย่างยั่งยืน 
3.3 สร้างและพัฒนาศูนย์บริการการกีฬาและศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติท่ีเป็นมาตรฐาน 
3.4 ส่งเสริมและจัดเตรียมการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักกีฬาและบุคลากรการกีฬา 
3.5 การส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพอย่างเป็นระบบ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเปน็ส่วนส าคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่ม       
ทางเศรษฐกิจ 

1. เป้าประสงค์ 
1.1 อุตสาหกรรมการกีฬาได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังจากภาครัฐและได้รับการ

สนับสนุนจาก สถาบันการเงินต่างๆ นอกเหนือจากภาครัฐ รวมท้ังมีระบบการบริหารจัดการท่ีดีโดยเฉพาะ
เรื่องฐานข้อมูล 

1.2 การกีฬาเพื่อการท่องเท่ียวและนันทนาการ (Sport Tourism) ได้รับการส่งเสริมอย่าง
จริงจัง    และเมืองกีฬา (Sport City) ได้รับการจัดต้ังขึ้นเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา 

1.3 อุตสาหกรรมการกีฬามีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการจ้างงานท่ีเพิ่มข้ึน 
และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยอย่างมีเสถียรภาพ 

2. ตัวชี้วัด 
2.1 จ านวนผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวกับธุรกิจการกีฬา มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่

น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
2.2 การลงทุนจากภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการกีฬาไทย มีอัตราการเติบโตอย่าง

ต่อเนื่องไม่น้อยกว่าอัตราการเติบโตของมูลค่า GDP 
2.3 มูลค่าการส่งออกทางการกีฬาโดยรวม มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า          

ร้อยละ 5 ต่อปี 
2.4 จ านวนกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงกีฬามีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไมน่้อยกว่า            

ร้อยละ 10 ต่อปี 
2.5 มีการจัดต้ังเมืองกีฬาแห่งแรกได้ส าเร็จ 

3. แนวทางการพัฒนา 
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา 
3.2 พัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเท่ียวและนันทนาการ (Sport Tourism) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับการกีฬา 
1. เปา้ประสงค์ 

1.1 องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการกีฬาได้รับการเผยแพร่และใช้ประโยชน์อย่างท่ัวถึงโดย
ประชาชนทุกภาคส่วน 

1.2 มีโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาท่ี 
สามารถให้บริการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 ขีดความสามารถของนักกีฬาและสุขภาพของประชาชน มีพัฒนาการท่ีดีขึ้นจากการ
ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา 

1.4 มีหน่วยงานหลักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาท่ีสามารถบูรณาการและ 
เช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยปฏิบัติได้อย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง 

1.5 มีการพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ทางการกีฬาอย่างมีระบบ ควบคู่ไปกับการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
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2. ตัวชี้วัด 
2.1 มีจังหวัดท่ีมีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาท่ีได้รับการพัฒนาให้สามารถด าเนินการได้และ

สามารถประสานงานกับส่วนกลางอย่างมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 12 จังหวัดภายในปี พ.ศ.2564 
2.2 มีการจัดต้ังสภาวิชาชีพส าหรับบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาขึ้น

และสามารถด าเนินการได้โดยสมบูรณ์ 
2.3 มีบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาท่ัวประเทศได้รับการพัฒนาและรับรองมาตรฐาน 

เพิ่มข้ึน อย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี 
2.4 มีส่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการกีฬาประจ าท้องถิ่นท่ีด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่

น้อยกว่า 1 ชนิด ต่อต าบล 
2.5 มีการฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการกีฬาในระดับภูมิภาค             

ไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง 
2.6 มีการลงทุนจากภาคเอกชนในการค้นคว้าและวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรม

การกีฬา โดยมีอัตราการเติบโตไม่น้อยกว่าอัตราการเติบโตของมูลค่า GDP 
2.7 นักกีฬาและบุคลากรการกีฬาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในคุณภาพและ

มาตรฐานของบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาท่ีได้รับ 
 

 3. แนวทางการพัฒนา 
3.1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาท้ังในส่วนกลาง 

ภูมิภาค และระดับท้องถิ่น 
3.2 การพัฒนาและการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการกีฬา 
4) ยกระดับระบบการเรียนการสอนด้านการกีฬาให้มีความทันสมัยในระดับอุดมศึกษา

โดยการศึกษาและวิเคราะห์บทเรียนจากกรณีศึกษาตัวอย่างที่ดี และปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาทางการ
กีฬาในระดับอุดมศึกษาให้ทันสมัยสอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล จัดต้ังมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติและสนับสนุนให้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาองค์
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการกีฬาของประเทศ ส่งเสริมการศึกษาทางด้านกีฬาโดยใช้สื่อสาธารณะในการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อดึงดูดให้นักเรียนมีความสนใจและเพิ่มปริมาณบุคลากรการกีฬาที่มีคุณภาพใน
ประเทศ 
  3.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางการกีฬา เพื่อน าไปพัฒนาขีดความสามารถ
ของนักกีฬาและสุขภาพของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับการบริหารจัดการด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ 
 1. เปา้ประสงค์ 
  1.1 มีการพัฒนาต่อยอดจากแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับท่ีผ่านมารวม ท้ังมีการ 
บูรณาการ การด าเนินงานตามแผนและยุทธศาสตร์ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
กีฬา 
  1.2 มีความร่วมมือของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการขับเคล่ือน
การบริหารจัดการกีฬาของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.3 มีระบบฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการกีฬาท่ีได้มาตรฐานเดียวกัน ท้ังในส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
  1.4 มีระบบธรรมาภิบาลเพื่อตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานให้มีความโปร่งใส 
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 2. ตัวชี้วัด 
  2.1 มีการก าหนดยุทธศาสตร์การกีฬาในแผนปฏิบัติราชการประจ าทุกจังหวัดท่ัวประเทศ           
ภายในปี พ.ศ. 2564  
  2.2 มีการจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติท่ีมีบทบาทในการก าหนด
นโยบายก ากับดูแล และตรวจสอบการด าเนินงานด้านการกีฬาของประเทศ 
  2.3 ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการกีฬาไทยได้รับการ
บูรณะและ ยกระดับให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการจัดท าฐานข้อมูลกลางท่ีสามารถเช่ือมโยงกับ
ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการกีฬา 
  2.4 บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการกีฬาไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 มีความพึงพอใจในคุณภาพ
และมาตรฐานของการบริหารจัดการกีฬาในหน่วยงานท่ีตนสังกัดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการท างาน 

 3. แนวทางการพัฒนา 
  3.1 สร้างความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับการกีฬา 
  3.2 พัฒนาฐานข้อมูลด้านการออกก าลังกายและการกีฬาต้ังแต่ระดับชาติ ภูมิภาค และ
ท้องถิ่นเพื่อการติดตามและประเมินผล 
  3.3 ยกระดับการบริหารจัดการกีฬาบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

9. นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา)  
 นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และ
ทักษะใหม่ท่ีสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการ
เรียนรู้และหลักสูตรให้เช่ือมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการ
พัฒนาผู้เรียนท้ังในด้านความรู้ ทักษะ การใฝุเรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องท้ังในและนอกโรงเรียน 
  4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
เน้นครูผู้สอน ให้มีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ี เหมาะสมมาใช้ในการ
เรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมท้ังปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะท้อนประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมท้ังความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์และความเป็นไทย น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
  4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและ
วัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลัก
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
  4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกท่ีดี รวมท้ังสนับสนุนการผลิตส่ือคุณภาพเพื่อเปิดพื้นท่ี
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
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 นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
  5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นส่ือในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มี
น้ าใจนักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกท้ังพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพ
สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างช่ือเสียงแก่ประเทศชาติ 
 
 นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม 
  8.1 สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งไปสู่เปูาหมายให้       
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30: 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ท้ังนี้ เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับ
ประเทศอื่นท่ีมีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย  และ
นวัตกรรมให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยให้มีความเช่ือมโยงกับภาคเอกชน  
  8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตก าลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน                 
การเช่ือมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปท างานใน
ภาคเอกชนและการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจาก
หน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
  8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้าน
วิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาท่ีส าคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิง
พาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพื้นท่ีต่าง ๆ เช่น การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งศูนย์วิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการ สถาบัน และศูนย์วิจัย เป็นต้น 

• ไทยแลนด์ 4.0 ต้องการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ 
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปล่ียนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่
สินค้าเชิงนวัตกรรม เปล่ียนการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี  
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการ    
มากขึ้น 
 • วาระการปฏิรูปด้านการกีฬา ตามวาระปฏิรูปท่ี 19 การกีฬาท่ีเกิดจากการรวบรวมความคิดเห็น
จากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะจากความประสงค์ของประชาชนท่ัวประเทศ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ตามล าดับ ผ่านการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี การพิจารณาจากส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง รวม 14 หน่วยงาน โดยมีสาระส าคัญท่ีมุ่งเน้นว่า 
การกีฬาจะต้องตอบสนองสังคมและประชาชนในเรื่องของ 

1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตท้ังด้านร่างกาย จิตใจ และวินัยของพลเมืองด้วยการกีฬา 
2) การมีส่วนร่วมและการบริการสาธารณะของชุมชนท้องถิ่น 
3) การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการกีฬา 
4) การปฏิรูปนโยบายและโครงสร้างเพื่อพัฒนาระบบการขับเคล่ือนการกีฬาของชาติ  
5) การปฏิรูปและการพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในทุกระดับ  
6) การสร้างสัมพันธภาพและแสดงศักยภาพทางการกีฬาของประเทศไทยในระดับสากล 
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10. ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 วิสัยทัศน์ (Vision) “มุ่งพัฒนาและบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา สร้างเสริมความ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ”  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่ง สินค้า บริการ การอ านวยความสะดวกและการสร้างความสมดุล
ให้กับการท่องเท่ียวไทยผ่านการตลาด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลังกายกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบูรณาการการบริหาร การจัดการการท่องเท่ียวและกีฬาทุกระดับให้มี
ประสิทธิภาพ 
 โดยในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลังกายกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชน 
 ตัวชี้วัด 
  

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
ร้อยละของจ านวนประชาชนที่มีการออกก าลังกายหรือ   
เล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ 

ร้อยละ 
31 

ข้ึนไป 

ร้อยละ 
31 

ข้ึนไป 

ร้อยละ 
31 

ข้ึนไป 

ร้อยละ 
31 

ข้ึนไป 

ร้อยละ 
31 

ข้ึนไป 

 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
1. สนับสนุน ส่งเสริมการออกก าลังกาย การเล่นกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชน โดยการส่งเสริม

การพัฒนาการออกก าลังกาย กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อให้ประชาชนโดยท่ัวไป
ตระหนักถึงการเล่นกีฬาและการประกอบกิจกรรมกีฬา การส่งเสริมการพัฒนาอาสาสมัครกีฬาและผู้น าการ
ออกก าลังกายและการเผยแพร่ความรู้เพื่อส่งเสริมการตระหนักด้านการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา  และ
การดูแลสุขภาพให้กับประชาชนอันจะเป็นการกระตุ้นการเล่นกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชน ตลอดจนการ
จัดท าแนวทางเพื่อสร้างกิจกรรมและส่ิงอ านวยความสะดวกในการออกก าลังกายและเล่นกีฬาส าหรับ
ประชาชน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุซึ่งจะเป็นการส่งเสริมกีฬามวลชนท่ีสมบูรณ์อย่างแท้จริง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเปน็เลิศและกีฬาอาชีพ 
 ตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. อันดับการแข่งขันกีฬา

ระดับนานาชาติ และ
อันดับการแข่งขันกีฬา   
คนพิการนานาชาติ 

 

อันดับที่ 1 จาก
การแข่งขันกีฬา
ซีเกมส์ครัง้ที่ 29 
(ในกีฬาสากล) 
และจากการ
แข่งขันกีฬา
อาเซียนพารา
เกมส์ ครั้งที ่9 

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

อันดับที่ 1 จาก
การแข่งขันกีฬา
ซีเกมส์ครัง้ที่ 30 
(ในกีฬาสากล) 
และจากการ
แข่งขันกีฬา
อาเซียนพารา
เกมส์ ครั้งที่ 10 

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

อันดับที่ 1 จาก
การแข่งขันกีฬา
ซีเกมส์ครัง้ที่ 31 
(ในกีฬาสากล) 
และจากการ
แข่งขันกีฬา
อาเซียนพารา
เกมส์ ครั้งที่ 11 

3. ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงานตาม
แผนงานการจัด
การศึกษา 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
1. พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทุกมิติอย่างเป็นระบบ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนากีฬาจังหวัด (Sport Hero) การส่งเสริมและอุดหนุนการพัฒนา การเตรียมความพร้อม การส่ง     
และจัดการแข่งขันกีฬาส าหรับคนพิการ และการปรับปรุงระบบพัฒนานักกีฬาต้ังแต่เยาว์วัย เริ่มต้ังแต่ระบบ
การเสาะหานักกีฬาการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา การจัดท าเส้นทางการพัฒนานักกีฬา การส่งเสริมโอกาส
การแข่งขันกีฬาทุกระดับและการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนากีฬาในระดับ
ต่าง ๆ และการสร้างความภาคภูมิใจของบุคลากรการกีฬาระดับต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาองค์กรกีฬาเพื่อความ
เป็นเลิศในทุกมิติ 

2. พัฒนากีฬาเพื่อสู่ความส าเร็จในระดับอาชีพอย่างเป็นระบบครบวงจร  โดยเริ่มต้ังแต่การ
พัฒนาหลักสูตรและบุคลากรการกีฬาภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนากีฬาอาชีพให้เป็นท่ีนิยมและได้รับการยอมรับเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงอาชีพนักกีฬา และการ
ส่งเสริมความส าเร็จและเชิดชูเกียรติบุคลากรการกีฬาในทุกระดับให้ทุกภาคส่วนเล็งเห็นถึงผลตอบแทนและ
เกียรติยศในฐานะนักกีฬาและบุคลากรกีฬาท่ีส าคัญ นอกจากนี้การพัฒนากีฬาสู่ความส าเร็จในระดับอาชีพ
นั้นยังรวมถึงการยกระดับมาตรฐานการแข่งขันและการบริหารจัดการกีฬาอาชีพสู่มาตรฐานสากลอันจะเป็น
การแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จอย่างครบวงจรของวงการกีฬาไทยในภาพรวมด้วย 

3. พัฒนาการศึกษาให้มีมาตรฐาน โดยเร่ิมจากการจัดการศึกษาและส่งเสริมการวิจัยด้าน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาไปสู่การปรับเปลี่ยนสถานะของสถาบันการพลศึกษาไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นอกจากนี้ยังจะหมายความรวมถึงการให้บริการด้านวิชาการและการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของประเทศและการส่งเสริมและพัฒนากีฬาในภาพรวมสู่ความเป็นเลิศด้วย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้
และนวัตกรรม 
 ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

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

อย่างน้อย 
6 เรื่อง 

อย่างน้อย 
6 เรื่อง 

อย่างน้อย   
6 เรื่อง 

อย่างน้อย    
6 เรื่อง 

อย่างน้อย   
6 เรื่อง 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
1. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาและการกีฬาเพื่อการ

ท่องเที่ยวและนันทนาการ โดยการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงกีฬาและสร้างรายได้จากการ
ท่องเท่ียวเชิงกีฬาซึ่งถือเป็นแนวทางการท่องเท่ียวรูปแบบหนึ่งของประเทศไทยท่ีมีศักยภาพและสอดคล้อง
กับแนวโน้มระดับสากล ตลอดจนการจัดท าฐานข้อมูลส าหรับอุตสาหกรรมกีฬา อาทิ การพัฒนาระบบ 
Sport Intelligence Center (SIC) และการท าการศึกษาและพัฒนาเมืองกีฬาต้นแบบเพื่อให้เมืองอื่น ๆ 
น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและการกีฬาเพื่อการท่องเท่ียวและนันทนาการในพื้นท่ี
ของตนด้วย 

2. รวบรวม จัดการ พัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมทางการกีฬาอย่างเป็นระบบ โดยการสร้าง
เครือข่ายและจัดท าฐานข้อมูลกลางส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาและพัฒนาศูนย์   
วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างครบวงจรเพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการกีฬา และการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาท่ีเป็นประโยชน์
ให้กับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อให้ทุกฝุายสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดปร ะโยชน์ อันจะ
น าไปสู่ประโยชน์ของวงการกีฬาของประเทศท้ังระบบ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบูรณาการการบริหาร การจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาทุกระดับให้มี
ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
ร้อยละความส าเร็จของโครงการตาม
แผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดและ
จังหวัดด้านการกีฬาและนันทนาการ  

ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 

 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 

2. ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการกีฬาทั้ง
ระบบ โดยการก าหนดมาตรการและแผนงานท่ีมีส่วนผลักดันและขับเคล่ือนการด าเนินงานและประเมินผล
การพัฒนาตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติภายใต้คณะกรรมการกีฬาชาติ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง
ด้านการออกก าลังกายและการกีฬา อาทิ แผนงานพัฒนาฐานข้อมูลด้านการออกก าลังกาย กีฬา 
นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา การพัฒนาการจดแจ้งและระบบทะเบียนนักกีฬา บุคลากรทางกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศ ตลอดจนการจัดท าแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติทุกระยะ 5 ปี และการส่งเสริมและ
พัฒนาการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาในระดับท้องถิ่นให้แพร่หลายและท่ัวถึง 
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 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร 

 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชุมพร เดิมช่ือวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชุมพร เปิด
ท าการสอนครั้งแรกเมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2519 โดยเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง
(ปกศ.สูง) สาขาวิชาพลศึกษา 
 ปี พ.ศ. 2533 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชุมพร ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ในโครงการ
สมทบกับวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการฝึกและการจัดการกีฬา 
 ปี พ.ศ. 2535 เปิดสอนในระดับปริญญาตรี โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการฝึกและการจัดการกีฬา 
 ปี พ.ศ. 2538 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โปรแกรมวิชาการกีฬาและสุขภาพ  
และโปรแกรมวิชาพาณิชยการ 
      ปี พ.ศ. 2538 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ 
 ปี พ.ศ. 2540 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง โปรแกรมวิชาธุรกิจการ
ท่องเท่ียวและการโรงแรม 
 ปี พ.ศ. 2544 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โปรแกรมวิชาการตลาด 
 ปี พ.ศ. 2544 เปิดสอนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต โปรแกรมวิชาพลศึกษา โครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ปี พ.ศ. 2545 เปิดสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  
โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 
 ปี พ.ศ.  2548 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชุมพร  ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันการ     พล
ศึกษา โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ซึ่งส่งผลให้
วิทยาลัยพลศึกษาทุกแห่ง เป็นวิทยาเขตของสถาบันการพลศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
 19 พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทร                   
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธย ในร่าง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒    ให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
โดยเป็นการยกฐานะสถาบันการพลศึกษา เป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพื่อจัดการศึกษาและการวิจัย
ด้านการกีฬา การพลศึกษา วิทยาศาสตร์    การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา ก ารประกอบธุรกิจและ
อุตสาหกรรมการกีฬา รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุน    ให้มีการพัฒนากีฬาภูมิปัญญาไทยให้เป็นท่ียอมรับใน
ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ เพื่อประโยชน์ใน การสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ   
      มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 3 คณะ ดังนี้ 

1. คณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอนในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
2. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา 
  3. คณะศิลปศาสตร์ เปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาการท่องเท่ียวและ
นันทนาการ   
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 ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชุมพร 
 
ชื่อหน่วยงาน ที่ต้ัง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 ชื่อหน่วยงาน 

ช่ือสถาบัน  :  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร 

 ต้นสังกัด     :  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

 ที่ต้ัง 

 ท่ีอยู่ :       140 หมู่ 8 ต าบลขุนกระทิง อ าเภอเมือง  

     จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86190  

             หมายเลขโทรศัพท์ : 077-640930  

                     หมายเลขโทรสาร : 077-642928  

                     สีประจ าคณะ : เทา 

            เว็บไซต์             : http://www.ipecp.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ipecp.ac.th/
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โครงสร้างองค์กร  
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โครงสร้างการบริหาร 
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จ านวนอาจารย ์

จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

ล าดับ
ที ่ คณะวิชา 

จ านวน (คน) 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี รวม 

ทั้งหมด 
ปฏิบัติ 

งานจริง 

ลา
ศึกษา
ต่อ 

ทั้งหมด 
ปฏิบัติ 

งานจริง 

ลา
ศึกษา
ต่อ 

ทั้งหมด 
ปฏิบัติ 

งานจริง 

ลา
ศึกษา
ต่อ 

ทั้งหมด 
ปฏิบัติ 

งานจริง 

ลา
ศึกษา
ต่อ 

1 คณะวิทย์ฯ 2 2 - 6 6 - - - - 8 8 - 

2 คณะศิลปฯ 2 2 - 10 10 - - - - 12 12 - 

3 คณะศึกษาฯ 3 3 - 11 11 - - - - 14 14 - 

สถาบัน (วทิยาเขต) 7 7 - 27 27 - - - - 34 34 - 
 

จ านวนอาจารย์ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ  

ล าดับที่ คณะวิชา 

จ านวน (คน) 

ศาสตราจารย์ (ศ.) 
รองศาสตราจารย์ 

(รศ.)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(ผศ.)/  อาจารย์ รวม 

ท้ังหมด 
ปฏิบัติ
งาน
จริง 

ลา
ศึกษา
ต่อ 

ท้ัง 
หมด 

ปฏิบัติ
งาน
จริง 

ลา
ศึกษา
ต่อ 

ท้ัง 
หมด 

ปฏิบัติง
านจริง 

ลา
ศึกษา
ต่อ 

ท้ัง 
หมด 

ปฏิบัติง
านจริง 

ลา
ศึกษา
ต่อ 

ท้ังหมด 
ปฏิบัติ 
งานจริง 

ลา
ศึกษา
ต่อ 

1 คณะวิทย์ฯ - - - - - - 3 3 - 5 5 - 8 8 - 

2 คณะศิลปฯ - - - - - - 3 3 - 9 9 - 12 12 - 

3 คณะศึกษาฯ - - - 2 2 - 8 8 - 4 4 - 14 14 - 

สถาบัน (วิทยาเขต) - - - 2 2 - 14 14 - 18 18  34 34  
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จ านวนอาจารย์ จ าแนกตามวิทยฐานะ 

ล าดับที่ คณะวิชา 

จ านวน (คน) 

ครูเชี่ยวชาญ (คศ.4) 
ครูช านาญการพิเศษ 

(คศ.3) 
ครูช านาญการ (คศ.2) รวม 

ทั้งหมด 
ปฏิบัติ
งาน
จริง 

ลา
ศึกษา
ต่อ 

ทั้งหมด 
ปฏิบัติ
งาน
จริง 

ลา
ศึกษา
ต่อ 

ทั้งหมด 
ปฏิบัติ
งาน
จริง 

ลา
ศึกษา
ต่อ 

ทั้งหมด 
ปฏิบัติ 
งาน
จริง 

ลา
ศึกษา
ต่อ 

1 คณะวิทย์ฯ - - - - - - - - - - - - 

2 คณะศิลปฯ - - - - - - - - - - - - 

3 คณะศึกษาฯ - - - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - 
 

บุคลากรสายสนับสนนุ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

ล าดับ
ท่ี 

หน่วยงาน 
จ านวน (คน) รวม

ทั้งสิ้น ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ ากว่าปริญญาตรี 

1 คณะวิทย์ฯ - - 4 2 6 

2 คณะศิลปฯ - - 1 1 2 

3 คณะศึกษาฯ - - 3 1 4 

4 
สถาบัน 

(วิทยาเขต) 
- - 8 4 12 
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 นโยบายการพัฒนาสถาบนัการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 – 2565 

สถาบันการพลศึกษา เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาเฉพาะทาง คือ ทางด้านการกีฬา          
มีภารกิจ ๔ ด้าน เหมือนกับมหาวิทยาลัยท่ัวไป คือ ด้านการศึกษา (จัดการเรียนการสอน) ด้านการวิจัย 
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้านการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีหน่วยงานเพื่อ
ด าเนินงานให้บรรลุตามภารกิจดังกล่าว คือ ส านักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ๑๗ วิทยาเขต และ
โรงเรียนกีฬา 13 โรง วิทยาเขตท้ัง ๑๗ แห่ง ด าเนินการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่วนโรงเรียนกีฬา
ด าเนินการจัดการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน ดังนั้น เพื่อให้สถาบันการพลศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษา
ทางด้านกีฬาเป็นท่ียอมรับไม่เฉพาะในประเทศเท่านั้น แต่รวมถึงในกลุ่มประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ต้อง
ค านึงถึงการเปล่ียนสถานะจาก “สถาบันการพลศึกษา” เป็น “มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ” จึงต้องมี
วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาอย่างชัดเจน สถาบันการพลศึกษา จะเป็นหนึ่งทางการศึกษาด้านการกีฬา
เพียงแค่ในประเทศไม่ได้ ต้องมีการพัฒนาเพื่อน าไปสู่ความเป็นหนึ่งในกลุ่มประชาคมอาเซียน ซึ่งปัจจุบัน     
มีท้ังหมด ๑๐ ประเทศ จ าเป็นต้องมีแนวทางการพัฒนาและก าหนดเปูาหมายในการด าเนินงานท่ีชัดเจน 
เพื่อให้สถาบันการพลศึกษาด าเนินการได้อย่างมีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน   

 แนวทางการพัฒนา 

 แนวทางการพัฒนาสถาบันการพลศึกษาใน ๒ มิติ คือ มิติด้านการจัดการศึกษาเฉพาะทาง        
(ด้านการศึกษาและด้านกีฬา) และมิติตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา (การศึกษา การวิจัย การบริการ
วิชาการแก่สังคม และการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม) โดยมีการศึกษาองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องในการ
วางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก และประเทศในปัจจุบัน เช่น  

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
2. (ร่าง) พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ...  
3. (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ...  
4. (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564  
6. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
7. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)  
8. แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
9. นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)  
10. ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

 มิติด้านการจัดการศึกษาเฉพาะทาง 
 ๑. ด้านการศึกษา  
 การจัดการศึกษา ถือเป็นภารกิจหลักของสถาบันการศึกษาทุกระดับ เพราะวัตถุประสงค์ของการ
จัดต้ังสถาบันการศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้มีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพตาม
ศาสตร์และสาขาวิชาท่ีจัดขึ้น ให้มีคุณลักษณะตามหลัก สูตรท่ีก าหนด ซึ่งในการพัฒนาด้านการศึกษา         
มีประเด็นท่ีต้องพัฒนาท่ีส าคัญ คือ หลักสูตร และการจัดการศึกษา  
 ๑.๑ หลักสูตร หลักสูตรเปรียบเสมือนเข็มทิศท่ีใช้ในการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลตาม
จุดมุ่งหมายของแผนการจัดการศึกษาท่ีต้องการให้หลักสูตรเป็นตัวช่วยในการพัฒนาบุคคลต่าง ๆ ให้เป็นคน
ท่ีมีความรู้ความสามารถและพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน นอกจากนี้หลักสูตรยังช่วยท าให้แต่ละบุคคล สามารถ
ก าหนดแนวทางในการประกอบอาชีพตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเอง                      
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เพื่อบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนช่วยพัฒนาประเทศชาติไปสู่ความเจริญ
ต่อไป  

 ในการพัฒนาด้านหลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรมีความเป็นพลวัต หลักสูตรท่ีสร้างขึ้นในช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่งจะเหมาะสมสอดคล้องกับช่วงเวลานั้นๆ ดังนั้น เมื่อสภาพสังคมเปล่ียนย่อมส่งผลกระทบต่อ
หลักสูตรซึ่งการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันการพลศึกษา เพื่อพร้อมรับการเปล่ียนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ เน้นการพัฒนาหลักสูตร โดยมีกรอบการพัฒนา ดังนี้ 
 1.1.1 หลักสูตรครอบคลุมทุกศาสตร์ด้านการกีฬา เช่น วิทยาศาสตร์การกีฬา การออกก าลังกาย         
การฝึกสอนกีฬา การส่งเสริมสุขภาพ พลศึกษาและกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การส่ือสารการกีฬา  
เทคโนโลยีการกีฬา เป็นต้น โดยแบ่งออกเป็น ๔ คณะวิชา ได้แก่  
 

1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
ระดับปริญญาตร ี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา          

2. คณะศึกษาศาสตร์ 
ระดับปริญญาตร ี สาขาวิชาพลศึกษา 

 3. คณะศิลปศาสตร์   
ระดับปริญญาตร ี สาขาวิชาการท่องเท่ียวและนันทนาการ 

 
 1.1.2 หลักสูตรมีความโดดเด่น และมีจุดเน้น  มุ่งพัฒนาหลักสูตรให้มีความโดดเด่น เช่น               
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษานั้นจะมีวิชาการเรียนการสอนท่ีต่างจากพลศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่น  
คือ นอกจากวิชาการศึกษา วิชาความเป็นครู วิชาทางพลศึกษาแล้ว สถาบันยังเพิ่มความเป็นการกีฬาเข้าไป
อีก ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มทักษะและการสอน (เล่นเป็นสอนเป็น) กลุ่มวิชาการตัดสิน (ให้ตัดสินเป็น) และ       
กลุ่มกลวิธีการฝึก (ให้เป็นผู้ฝึกสอนได้)  

 มีจุดเน้นในแต่ละสาขา ของแต่ละคณะ เพื่อให้แต่ละวิทยาเขตสามารถน าไปเปิดการเรียนการสอน
ตามความถนัดและบริบทของตัวเอง เช่น คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ            
ออกก า ลังกายและกีฬา แยกจุดเน้น เป็น  สรีรวิทยาการออกก าลังกายและกีฬา ชีวกลศาสตร์                  
การออกก าลังกายและกีฬา จิตวิทยาการออกก าลังกายและกีฬา และโภชนาการการออกก าลังกายและกีฬา 
เป็นต้น 

 1.1.3 หลักสูตรมีความเป็นวิชาการ / วิชาชีพหรือปฏิบัติการ หลักสูตรต้องมีการส่งเสริม
กระบวนการผลิตท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะความเป็นมนุษย์ ท่ีสมบูรณ์ สามารถด ารงตน           
อยู่ในสังคม ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ท่ีมีการส่ือสารแบบไร้พรมแดน มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต    
มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณท่ีก าหนด สามารถสร้างสรรค์งานท่ี
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมท้ังในระดับท้องถิ่นและสากลได้ โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้  

1) หลักสูตรทางวิชาการ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเน้นความรู้
และทักษะด้านวิชาการ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์  

2) หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ท้ังภาคทฤษฏีและปฏิบัติ     
เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะและทักษะ
ด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ โดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ ปัจจุบัน
หลักสูตรทั้ง ๒ กลุ่ม ในสถาบันการพลศึกษาด าเนินการ ได้แก่ 
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 - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร์ เป็นหลักสูตรทางวิชาการ  
 - คณะศึกษาศาสตร์ เป็นหลักสูตรทางวิชาชีพ (มีองค์กรทางวิชาชีพก ากับดูแล คือ คุรุสภา) 

ในหลักสูตรทางวิชาชีพนี้ ทางส านักงานการอุดมศึกษาได้ให้ทางเลือกอีกว่า ถ้าต้องการสร้าง
หลักสูตรท่ีเน้นสมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพแต่ไม่มีองค์กรวิชาชีพก ากับดูแล ทางสถานศึกษาสามารถ    
สร้างหลักสูตรทางปฏิบัติการได้ ดังนั้น  ในปี ๒๕๖๑ ทางสถาบันการพลศึกษาจะมีการสร้างหลักสูตร       
บางสาขา ท้ัง ๒ คณะ ให้เป็นหลักสูตรทางปฏิบัติการ แล้วเลือกวิทยาเขตในการจัดการเรียนการสอน       
โดยการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการหรือหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร       
โดยเชิญผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพตรงกับความต้องการ เนื่องจากการ
มีส่วนร่วมก่อให้เกิดผลดีต่อการขับเคล่ือนในการน าหลักสูตรไปใช้ เพราะผู้ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมย่อมเกิดความ
ภาคภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารและพัฒนาหลักสูตร  
 

แผนการพัฒนาหลักสูตร 
หลักสูตร ปีการศึกษาท่ีเปิดสอน 

หลักสูตรเดิม 
วิชาการ / วิชาชีพ 
มีความโดดเด่น 
มีจุดเน้น 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

หลักสูตรเดิม (บางสาขาวิชา / บางวิทยาเขต) 
ปฏิบัติการ 
มีความโดดเด่น 
มีจุดเน้น 
การมีส่วนร่วม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

หลักสูตรใหม่ 
วิชาการ / วิชาชีพ หรือ ปฏิบัติการ 
มีความโดดเด่น 
มีจุดเน้น 
การมีส่วนร่วม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

หมายเหตุ  รองรับอุตสาหกรรมการกีฬา 
         ๑.๒ การจัดการศึกษา  ปัจจุบันการจัดการศึกษาของสถาบันการพลศึกษาเป็นการศึกษาใน
ระบบท่ีก าหนดระยะเวลาเรียน การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขท่ีแน่นอน ท าให้ไม่เอื้อต่อการพัฒนา
ของนักกีฬาท่ีจะท าการเก็บตัวฝึกซ้อม และเข้าร่วมแข่งขัน ดังนั้น สถาบันการพลศึกษาจะจัดท าระเบียบ
เกี่ยวกับการศึกษา ๒ เรื่อง คือ  
  ๑) การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนท่ัวไป โดยออกข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดการศึกษา   
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ...... 
  ๒) การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านกีฬา โดยออกข้อบังคับ     
ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา พ.ศ. ....... 
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 ๒. ด้านการกีฬา   

 สถาบันการพลศึกษาเป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง ท่ีจัดการศึกษาในระดับขั้ นพื้นฐานและ
ระดับอุดมศึกษา มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาด้านการกีฬาควบคู่กับด้านการศึกษา แต่ผลผลิตของสถาบัน            
การพลศึกษาในปัจจุบันยังไม่สามารถรับใช้วงการกีฬาของประเทศชาติได้อย่างครอบคลุม โดยเฉพาะ
นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสิน ดังนั้น สถาบันการพลศึกษาจะด าเนินการจัดต้ังหน่วยงานเพื่อรองรับการ
ผลิตนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสิน ประกอบด้วย ๓ หน่วยงาน ได้แก่         

๒.๑ ส านักกีฬา  เป็นหน่วยงานในการบริหาร วางแผนการฝึกนักกีฬาชนิดต่าง  ๆ เพื่อพัฒนา
สมรรถนะนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ส าหรับเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
โดยประสานงานตลอดจัดท าข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมกีฬาและองค์กรวิชาชีพทางการกีฬาท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ๑) ก าหนดชนิดกีฬาท่ีเปิดสอนในวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬาให้สอดคล้องกับรายการแข่งขันกีฬาใน
ระดับชาติและนานาชาติ โดยกระจายชนิดกีฬาให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ และมีความเช่ือมโยง
เพื่อส่งต่อการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ จากโรงเรียนกีฬาไปวิทยาเขตอย่างต่อเนื่อง 
 ๒) จัดหาผู้ฝึกสอนและผู้เช่ียวชาญด้านกีฬาท้ังในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีความรู้
ความสามารถและเช่ียวชาญในชนิดกีฬาต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักกีฬาท้ังในวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬา 
 ๓) วางแผนด้านอาคารสถานท่ีและครุภัณฑ์ รองรับการจัดการเรียนการสอนและการฝึกกีฬา    
ชนิดต่าง ๆ 
 ๔) วางแผนด้านสวัสดิการ เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ เช่น สนับสนุนค่าตอบแทนในการ      
ฝึกซ้อมกีฬา สนับสนุนเครื่องแต่งกายอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมกีฬา เช่น เส้ือผ้ากีฬา และรองเท้ากีฬาฯลฯ         
พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษา เงินรางวัลจากการสร้างผลงานและเชิดชูเกียรติ 
 ๕) จัดท าแผนการฝึกกีฬา พัฒนารูปแบบการฝึกซ้อม และพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
 ๖) ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการแข่งขันต่าง ๆ ท้ังระดับชาติและนานาชาติ 
 ๗) ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยท้ังในรอบคัดเลือก/มหกรรม 
 ๘) จัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย และการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษา   
แห่งประเทศไทย 

 ๒.๒ ศูนย์ฝึกกีฬาและพัฒนาบุคลากรการกีฬา  เป็นศูนย์พัฒนาอาจารย์และนักศึกษาทาง         
ด้านการกีฬา โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ๑) จัดท าหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา 
 ๒) อบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา 
 ๓) ด าเนินงานร่วมกับสมาคมกีฬาในการทดสอบและประเมินผลการเป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬา 

          ๒.๓ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นศูนย์ท่ีมุ่งส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนการประยุกต์ใช้          
สหวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในการฝึกสอนกีฬา การเป็นผู้ตัดสินกีฬา การวิจัยและพัฒนาทาง       
การกีฬา โดยเฉพาะด้านสรีรวิทยาการกีฬา ชีวกลศาสตร์การกีฬา จิตวิทยาการกีฬา และโภชนาการกีฬา 
รวมถึงประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬากับองค์กรกีฬาอื่นๆ ท้ังในและต่างประเทศ       
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มิติตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
 ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ๔ ด้าน คือ ด้านการศึกษา (จัดการเรียนการสอน)  
ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้านทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังนี้ด้านการศึกษา
ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นในมิติด้านการจัดการศึกษาเฉพาะทาง ดังนั้น ในภารกิจอีก ๓ ด้าน สถาบัน            
การพลศึกษามีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  

 ๑. การวิจัย  
 การวิจัย ถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจหลักของสถาบันการศึกษา จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุม          
ให้สามารถด าเนินการในภารกิจนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของสถาบัน            
การพลศึกษา เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยท่ีเกิดประโยชน์  สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่          
อย่างกว้างขวาง จึงได้มีการวางแผนในการพัฒนาด้านการวิจัยใน ๓ ประเด็น คือ  

๑.๑ การเพิ่มจ านวนผลงานวิจัย เนื่องจากผลงานวิจัยแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ
และการพัฒนาองค์ความรู้ของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์มีการท างาน
วิจัยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมด้านอื่นอีก เช่น งบประมาณ การสร้างขวัญและก าลังใจ การอบรม / 
สัมมนาท้ังภายในและภายนอก การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เป็นต้น 

๑.๒ การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ ท่ีได้มาจาก
กระบวนการท่ีน่าเช่ือถือ เป็นผลงานท่ีมีคุณค่า สถาบันจึงต้องส่งเสริมให้มีการน าไปใช้ประโยชน์              
ท้ังเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนการน าไปใช้ในการพัฒนางานของตนเองให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

๑.๓ การเผยแพร่ผลงานวิจัย ท้ังในระดับชาติและนานาชาติเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่าง
นักวิชาการ ท าให้ผลงานวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติ หรือเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับนักวิจัย
อื่นสามารถน าไปเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยต่อไป  

 ๒. การบริการวิชาการแก่สังคม 
 การให้บริการวิชาการเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การบริการวิชาการแก่
ชุมชนและสังคม ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดของแต่ละสถาบัน ดังนั้น สถาบันการพลศึกษาจึงได้มีการ
วางแนวทางพัฒนาการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ใน ๓ ประเด็น คือ 

๒.๑ วางแนวทางในการพัฒนาระบบและกลไกในการให้บริการทางวิชาการ อาคารสถานท่ี และ 
วัสดุอุปกรณ์ท้ังใน และนอกสถานท่ีอย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน ต้ังแต่การวางแผน การปฏิบัติ               
การประเมินผล และการน าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง 

๒.๒ ก าหนดกลุ่มเปูาหมายในการให้บริการ เช่น โรงเรียน เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น 

๒.๓ ก าหนดบุคลากร และนักศึกษาในการออกให้บริการ 

 ๓. การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 
ดังนั้น สถาบันการพลศึกษาซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านกีฬา จึงวางจุดเน้นท่ีสอดคล้องกับบริบท              
คือ การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ซึ่งสถาบันการพลศึกษาได้ด าเนินการส่งเสริมให้มีการฟื้นฟู อนุรักษ์ 
และเผยแพร่ การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย โดยมอบหมายให้วิทยาเขต ๑๗ แห่ง ด าเนินการในพื้นท่ี      
ท่ีก าหนดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสาน และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็น
เอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่น และประจ าชาติต่อไป  
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 ท้ังนี้ การด าเนินงานของสถาบันการพลศึกษาในทุกมิติ ท้ังมิติด้านการจัดการศึกษาเฉพาะทาง     
และมิติตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา จะส าเร็จบรรลุตามเปูาหมายท่ีวางไว้ไม่ได้ หากบุคลากรของ
สถาบันการพลศึกษาซึ่งเป็นหัวใจหลักของการขับเคล่ือนองค์กรไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความรู้ความสามารถ 
ดังนั้น สถาบันการพลศึกษาจึงได้วางแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ เพื่อให้เป็นบุคลากรท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพส าหรับการปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย โดยแบ่งเป็น ๓ ประเด็น
 ๑) การเพิ่มคุณวุฒิ การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาระดับสูงสุดท่ีต้องการบุคลากร           
ท่ีมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของสถาบัน ดังนั้น สถาบันการพลศึกษา      
จึงได้ด าเนินการโครงการพัฒนาอาจารย์ โดยให้ทุนศึกษาต่อภายในประเทศในระดับปริญญาโทและ     
ปริญญาเอกเพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรงและสูงขึ้น เป็นการพัฒนาศักยภาพและ
มาตรฐานให้สูงขึ้น และสอดคล้องตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
 ๒) การเพิ่มวิทยฐานะ ต าแหน่งทางวิชาการ และการเล่ือนระดับ เป็นการส่งเสริมครูในโรงเรียน
กีฬาให้เพิ่มวิทยฐานะ อาจารย์ในวิทยาเขตให้เพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ และบุคลากรทางการศึกษา         
(สายสนับสนุน) เล่ือนระดับให้สูงขึ้น เพื่อเป็นส่ิงสะท้อนการปฏิบัติงานของบุคลากรตามภารกิจทุกประการ 
 ๓) การเพิ่มทักษะและความรู้ มีการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้น 
โดยการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ  เช่น การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม       
การสัมมนา ท้ังท่ีสถาบันการพลศึกษาหรือองค์กรภายนอกจัดขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและความรู้ตาม   
สายงาน สามารถน าความรู้ท่ีได้มาใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากร
พัฒนาตนเองตลอดเวลา 

จะเห็นได้ว่าเมื่อด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาสถาบันการพลศึกษาท้ัง ๒ มิติแล้ว จะท าให้
สถาบันการพลศึกษาซึ่งจะเปล่ียนสถานะเป็น “มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ” สามารถ “เป็น
สถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน” ได้ตามวิสัยทัศน์ท่ีวางไว้ โดยอาศัย
กระบวนการท างานอย่างเป็นระบบและการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกภาคส่วนเพื่อด าเนินการตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ) ด้านต่าง ๆ ท าให้สามารถเข้าใจบริบทและศักยภาพของสถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ) รวมท้ังปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานท้ังในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งประกอบด้วย
ปัจจัยแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก (Internal and external factors) ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญของ
ความส าเร็จ ซึ่งผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) จะถูกน าไปใช้
เป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนยุทธศาสตร์และแนวทางด าเนินการของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี  
 กรอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม บริบท และศักยภาพของสถาบันการพลศึกษาเป็นการวิเคราะห์
ปัจจัยแวดล้อมรอบด้านท้ังปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ซึ่ง ได้แก ่
 1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (สามารถก ากับได้-ปรับเปล่ียนให้เหมาะสม) ประกอบด้วย 
  1.1 ปัจจัยท่ีเป็นบวกซึ่งเป็นจุดเด่น จุดแข็ง (Strengths) หรือส่ิงท่ีส่งเสริมความส าเร็จ 
  1.2 ปัจจัยท่ีเป็นลบซึ่งเป็นจุดด้อย ความไม่พร้อม หรือจุดอ่อน (Weakness) 
 โดยอาศัยเครื่องมือการประเมินของ McKinney เพื่อน าไปวิเคราะห์ SWOT ในแต่ละด้านว่า 
สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) มีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร ในปัจจัยท้ัง 7 ประการ 
(McKinney 7-S Framework) ประกอบด้วย  
   โครงสร้าง (Structure) 
   กลยุทธ์ (Strategy)  
   ระบบ (System) (บริหารจัดการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
   รูปแบบการท างาน (Style)  
   บุคลากร (Staff)  
   ทักษะในการท างาน (Skill)  
   ค่านิยมร่วม (Share values) 
 2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (ไม่สามารถก ากับได้-เตรียมตัวรับมือ) ประกอบด้วย 
  2.1 ปัจจัยภายนอกท่ีเป็นบวก หรือการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
ก่อให้เกิดสถานการณ์ท่ีเป็นโอกาส (Opportunities)  
   2.2 ปัจจัยภายนอกท่ีเป็นลบ ก่อให้เกิดสถานการณ์ท่ีเป็นอุปสรรค และภาวะคุกคามต่อ
การพัฒนา (Threats) โดยอาศัยกรอบแนวคิด PESTLE ซึ่งประกอบด้วย 
   การเมือง (Politics)  
   เศรษฐกิจ (Economic) 
   สังคม (Social) 
   เทคโนโลยี (Technology)  
   กฎหมาย (Legal)  
   และส่ิงแวดล้อม (Environment)  

ส่วนที่ ๒ 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  

(SWOT Analysis) ของสถาบนัการพลศกึษา  
(มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร  พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน 2562) ๔๒ 

 

 

เพื่อน ามาเป็นประเด็นในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร 
นอกจากนี้ ยังอาจเพิ่มเติมประเด็นในการวิเคราะห์ได้ตามความเหมาะสมขององค์กร 

ดังนั้น เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร ให้สามารถตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศ ทันต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงมีความจ าเป็น ต้องศึกษา 
วิเคราะห์ และพิจารณาถึงปัจจัยท่ีส่งผลกระทบและเป็นตัวแปรส าคัญต่อการพัฒนา  
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 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  

ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร 
 

1. ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายใน (IFAS) 
ปัจจัยภายใน (Internal factor) น้ าหนกั 

 
คะแนน น้ าหนกั 

คะแนน จุดแข็ง (Strength) 
1 มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาเพื่อรองรับ การจัดการเรียนการสอน การพัฒนา

กีฬาและการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
0.06 3 0.18 

2 มีบุคลากรท่ีมีช่ือเสียงด้านพลศึกษาและกีฬามายาวนาน 0.06 3 0.18 
3 มีผู้ฝึกสอนและบุคลากรด้านการกีฬาท่ีมีคุณภาพ ท าให้นักศึกษา มีความมุ่งมั่น 

เป็นนักกีฬาท่ีมีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ 
0.05 3 0.15 

4 นักศึกษาของสถาบันการพลศึกษา มีความโดดเด่นด้านศาสตร์กีฬา มีน้ าใจ
นักกีฬา และมีจิตสาธารณสูง 

0.05 3 0.15 

5 มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพท่ี
สูงขึ้น 

0.05 3 0.15 

6 มีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุน การน าเสนองานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ 

0.04 3 0.12 

7 มีศักยภาพท่ีเอื้อต่อการสร้างงานวิจัยด้านศาสตร์การกีฬา 0.04 3 0.12 
8 มีการด าเนินงานด้านการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬา

ไทย 
0.03 2 0.06 

9 มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมท าให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 0.02 2 0.04 
10 บุคลากรของสถาบันการพลศึกษามีปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ส่งผลให้การ

ด าเนินงานส าเร็จด้วยดี 
0.02 2 0.04 

11 มีการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา กีฬาและศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงาน
ในประเทศ 

0.01 2 0.02 

12 มีรายได้จากการให้บริการวิชาการและอาคารสถานท่ีแก่สังคม 0.01 1 0.01 
รวมจุดแข็ง (Strength) 0.44   1.22 
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ปัจจัยภายใน (Internal factor) น้ าหนัก คะแนน 
น้ าหนัก 
คะแนน 

จุดอ่อน (Weakness)    
1 การบริหารจัดการหลักสูตร บางหลักสูตร ยังไม่บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 0.07 3 0.21 
2 จ านวนอาจารย์ประจ า มีไม่เพียงพอ 0.07 3 0.21 
3 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน มีไม่เพียงพอ 0.06 3 0.18 
4 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าในภาพรวมของสถาบันการพลศึกษา  

ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนด 
0.06 2 0.12 

5 สถาบันการพลศึกษามีอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่าเกณฑ์
ท่ี สกอ. ก าหนด 

0.05 2 0.1 

6 สัดส่วนจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกของสถาบันการพลศึกษา
ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนด 

0.05 2 0.1 

7 ปริมาณงานวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันการพลศึกษามีจ านวนน้อย            
ขาดระบบการตรวจสอบ/การประเมินคุณภาพและไม่มีระบบการบริการ
ฐานข้อมูลในการสืบค้นงานวิจัย จากฐานข้อมูลต่างประเทศ 

0.04 2 0.08 

8 ผลงานวิจัยบางส่วนยังไม่เผยแพร่หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม อย่าง
เป็นรูปธรรม 

0.04 2 0.08 

9 นักศึกษาให้ความส าคัญกับเรื่องวิชาการน้อยเกินไป 0.03 2 0.06 
10 นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 0.03 2 0.06 
11 นักศึกษาท่ีมีผลงานโดดเด่นด้านกีฬา บางส่วนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 0.02 1 0.02 
12 นักศึกษาส่วนใหญ่มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารอยู่ในระดับท่ีต้อง

ได้รับการพัฒนา 
0.02 1 0.02 

13 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่สมบูรณ์/ไม่ทันสมัยและ   ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่าท่ีควร   

0.01 1 0.01 

14 นักศึกษา ออกระหว่างภาคเรียน 0.01 1 0.01 
รวมจุดอ่อน (Weakness) 0.56   1.26 
รวมปัจจัยภายใน  (Internal factor) 1     
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2. ตารางสรปุผลการวิเคราะหป์ัจจัยเชิงกลยทุธ์ภายนอก (EFAS) 
ปัจจัยภายนอก (External factor) น้ าหนกั 

 
คะแนน น้ าหนกั 

คะแนน โอกาส (Opportunities) 
1 รัฐบาลมีนโยบายการจัดต้ังมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยเปล่ียนสถานะของ

สถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
0.09 4 0.36 

2 มีการส่งเสริมการออกก าลังกายและการกีฬา 0.09 4 0.36 
3 มีการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ และนานาชาติ เช่น ซีเกมส์ 

เอเชียนเกมส์ โอลิมปิกเกมส์ เป็นต้น 
0.09 3 0.27 

4 ภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาและการกีฬา 0.09 3 0.27 
5 มีกองทุนสนับสนุนการศึกษา จากรัฐบาล 0.08 3 0.24 
6 มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 0.08 3 0.24 
7 กระทรวงศึกษาธิการมีการบรรจุครูด้านพลศึกษาและด้านอื่นๆ 0.08 2 0.16 
8 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีการบรรจุอัตราในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 0.08 2 0.16 
9 ปัจจุบันการท่องเท่ียวเชิงกีฬาก าลังได้รับความนิยม 0.08 2 0.16 

10 ประเทศไทยภายใต้โมเดล “Thailand 4.0” ส่งผลให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม
ทางด้านศาสตร์การกีฬา 

0.07 2 0.14 

รวมโอกาส (Opportunities) 0.83   2.36 
 

 

ปัจจัยภายนอก (External factor) น้ าหนัก 
 

คะแนน น้ าหนัก 
คะแนน 

อุปสรรค (Threats)    
1 การขออัตราก าลังทดแทนมีความล่าช้า และไม่เป็นไปตามสภาพจริง 0.09 3 0.27 
2 มีสถาบันอุดมศึกษาอื่นเปิดสอนในหลักสูตรด้านการกีฬา 0.08 3 0.24 

รวมอุปสรรค (Threats) 0.17   0.51 
รวมปัจจัยจากภายนอก (External factor) 1     
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3. ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 

 

 

  
 
 
 
 

เมื่อน าผลการวิเคราะห์ SWOT มาก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตชุมพร พบว่า มีต าแหน่งยุทธศาสตร์อยู่ในพื้นท่ี WO-Strategy เป็นสถานการณ์ท่ีจับคู่ระหว่าง
จุดอ่อนกับโอกาส โดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร จะต้องใช้โอกาสจากภายนอกเพื่อ
แก้ไขและเอาชนะจุดอ่อนหรือสร้างความได้เปรียบจากโอกาส  

 
ท่ีมา : ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร 
        ระหว่างวันท่ี 5-6 กรกฎาคม  2561  ณ  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร 
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จุดแข็ง 

อุปสรรค 

จุดอ่อน 
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จุดแข็ง (Strengths) 1.22 
จุดอ่อน (Weakness) 1.26 
โอกาส (Opportunities) 2.36 
อุปสรรค (Threats) 0.51 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร  พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน 2562) ๔๗ 

 

 

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร  พ.ศ. 2561-2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันชั้นน า ที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬาอย่างย่ังยืน 

พันธกิจ 

3. บริการวิชาการแก่สังคม 

 

 

4. ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬา
ไทย 

 

5. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุด
ของแต่ละบุคคล 

2. ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้  ด้านศาสตร์การกีฬา
และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

 

1.ผลิตและพัฒนาบุคลากร
ด้านศาสตร์การกีฬา 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

2.การพัฒนาด้านการ
วิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้ด้านศาสตร์การ
กีฬาและศาสตร์อื่นๆที่
เก่ียวข้อง 

3.การบริการวิชาการแก่
สังคม 

 

4. การทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพ้ืนบ้านและ
กีฬาไทย 

1.การพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา  

 

 

5. การพัฒนานักศึกษาให้
มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุด
ของแต่ละบุคคล 

 

6.การพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการ 
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ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

บริการทางวิชาการแก่
สังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษา เด็ก เยาวชน
และประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมฟ้ืนฟูอนุรักษ์
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพ้ืนบ้านและ
กีฬาไทยทัง้ในระดับ
ท้องถ่ิน ภูมิภาคและ
ระดับชาติ ได้เรียนรู้และ
เข้าใจในความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมมีจิตส านึก
ที่ดีต่อสังคมและมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย 

บัณฑิตด้านศาสตร์การ
กีฬามีคุณภาพตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาเข้าร่วมและ
ได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค ์
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1. อาจารย์ประจ าท่ี
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัย
และนวัตกรรม 
2. ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการบริหาร
จัดการด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 
3. สัดส่วนของ
ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 
4. ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
5. ความร่วมมือด้านการ
วิจัยและนวัตกรรม 
 

 

 

 

 

1. จ านวนผู้รับบริการ
ทางวิชาการและอาคาร
สถานที่ 
2. ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
ทางวิชาการและอาคาร
สถานที่ 
3. ความส าเร็จของการ
บริการทางวิชาการและ
อาคารสถานที่แก่สังคม 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1. กิจกรรมทะนุบ ารงุ
ศิลปวัฒนธรรม 
2. กิจกรรมฟ้ืนฟูอนุรักษ์
และเผยแพร่การละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
3. ความส าเร็จของการ
ฟ้ืนฟูอนุรักษ์และเผยแพร่ 
ศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพ้ืนบ้านและ
กีฬาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. บัณฑิตได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา 
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพ 
บัณฑิต 
3. หลักสูตรใหม่ที่ เปิด
การเรียนการสอน 
ระดับปริญญาตรี 
4.เปิดการเรียนการสอน 
ในระดับปริญญาโท 
5. อาจารย์ประจ าท่ีมี
ต าแหน่งทางวิชาการ 
6. ความร่วมมือด้าน
การศึกษา 
 
 

 

 

 

 

1. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาติ 
2. จ านวนรางวัล ที่
นักศึกษาได้รับต่อการ
แข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ 1 รายการ 
3. บุคลากรทางการกีฬา
ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 
4. ความร่วมมือด้านการ
กีฬา 
 
 

 

 

 

 

 

 

1. การเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในภาพรวม 
2. บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 
3. ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการบริหาร
จัดการ 
4. ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
5. ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร 
6. ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
คณะ 
7. ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
สถาบัน 
 

ตัวชี้วัด   (รวมจ านวน  28 ตัวชี้วัด) 
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1. ส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร
ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 
2. ส่งเสริมและ
สนับสนุนงบประมาณ
พัฒนาด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 
3. พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารจัดการ
ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 
4. พัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมด้านศาสตร์
การกีฬา 
5. ส่งเสริมการสร้าง
ความร่วมมือด้านการ
วิจัยและนวัตกรรม 
 
 

 

 

 

1. พัฒนาระบบและ
กลไกการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 

2. ส่งเสริมและสนับสนุน
การบูรณาการการบริการ
วิชาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1. พัฒนาระบบและ
กลไกการทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพ้ืนบ้านและ
กีฬาไทย 
2. ส่งเสริมและสนับสนุน
การฟ้ืนฟูอนุรักษ์และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพ้ืนบ้านและ
กีฬาไทยในระดับท้องถ่ิน
ภูมิภาคและระดับชาติ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุน
แหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพ้ืนบ้านและ
กีฬาไทย 
4. ส่งเสริมและสนับสนุน
การบูรณาการการ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพ้ืนบ้านและ
กีฬาไทย 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(TQF:Thai 
Qualifications 
Framework) และ
มาตรฐานวิชาชีพ 
2. บริหารและจัดการ
หลักสูตร ให้มีคุณภาพ
ต า ม ม า ต ร ฐ า น ข อ ง
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษา 
อุดมศึกษา (สกอ.) และ
มาตรฐานวิชาชีพ  
3. พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุน 
4. ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพคณาจารย์ให้มี
ความรู้ความสามารถตาม
วิชาชีพ 
5. ส่งเสริมการสร้าง
ความร่วมมือด้าน
การศึกษา 
 

1. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการกีฬา 

2. ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาให้มีศักยภาพ
ด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละ
บุคคล 

3. ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ทางการกีฬา 

4. ส่งเสริมการน าองค์
ความรู้ด้านศาสตร์การ
กีฬาไปใช้ในการพัฒนา
กีฬา 

5. ส่งเสริมการสร้าง
ความร่วมมือด้านการ
กีฬา 

 

 

 

 

 

1. พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารจัดการ 
2. ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทุก
ระดับ 
3. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
4. พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์  (รวมจ านวน  25 กลยุทธ์) 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร  พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน 2562) ๕๑ 

 

 

 

 ส่วนท่ี 3  
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร 

พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน 2562) 
 

ปรัชญา   

“พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ” 

วิสัยทัศน์   
   “ เป็นสถาบันชั้นน า ท่ีผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬาอย่างยั่งยืน”  
 พันธกิจ 
  1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา  

2. ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศาสตร์การกีฬาและศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
3. บริการวิชาการแก่สังคม 
4. ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
5. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 
 

อัตลักษณ์  
“ทักษะดี มีน้ าใจนักกีฬา พัฒนาสังคม” 

 เอกลักษณ์  

สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา 
 ค่านิยมองค์กร   

  SPORTS-U 
  S = Spirit   มีน้ าใจนักกีฬา 

 P = Professional   มีความเป็นมืออาชีพ 
 O = Opportunity มีการให้โอกาส 
 R = Responsibility  มีความรับผิดชอบ 
 T = Teamwork  มีการท างานเป็นทีม 
 S = Smart  มีบุคลิกภาพดี 
 U = Universality  มีความเป็นสากล 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาคณุภาพการจัดการศกึษา   
 
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

หลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะความรู้ ความสามารถท้ังในด้านวิชาการและวิชาชีพ 
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของสังคม เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาด้านศาสตร์การกีฬา ประกอบด้วย  

ระดับอุดมศึกษาในวิทยาเขต  
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ในการเป็นผู้สอน การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา การเป็นผู้ตัดสินกีฬา    

มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง โดยการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้น
คุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมและตลาดแรงงาน พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ผู้สอน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือท้ังในประเทศและต่างประเทศ  

 

 เป้าประสงค์ : บัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬามีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์  
1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  (TQF: Thai 
Qualifications Framework) และมาตรฐานวิชาชีพ 
2. บริหารและจัดการหลักสูตร ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
อุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานวิชาชีพ  
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุน 
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ 
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา 

ตัวชี้วัด 
หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1. บัณฑิตได้งานท าหรือ  
    ประกอบอาชีพอิสระ  
    ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ  
    การศึกษา 

ร้อยละ 80 85 90 95 95 สาขาวิชา/คณะ 

2. ความพึงพอใจของผู้ใช้  
    บัณฑิตท่ีมีต่อคุณภาพ  
    บัณฑิต 

คะแนน 
เฉลี่ย 

3.51 3.70 3.90 4.20 4.51 
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ตัวชี้วัด 
หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

3. หลักสูตรใหม่ท่ีเปิดการ
เรียนการสอน ระดับ
ปริญญาตร ี

หน่วย   
งาน 

3 3 3 3 3  

4. เปิดการเรียนการสอนใน 
ระดับปริญญาโท 

หน่วย   
งาน 

- - - - 1 

5. อาจารย์ประจ าท่ีมี   
    ต าแหน่งทางวิชาการ 

คน 1 1 1 1 1 

6. ความร่วมมือด้าน  
    การศึกษา 

หน่วย   
งาน 

2 2 2 2 2 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาด้านการวิจัยและพฒันาองคค์วามรูด้้านศาสตรก์ารกีฬา 
และศาสตร์อ่ืนๆทีเ่กีย่วข้อง 

 
มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย นวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มปริมาณงานวิจัยและนวัตกรรม ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัด
การศึกษา การกีฬา สร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และมุ่งหวังท่ีจะผลักดันให้เกิดความ
เป็นเลิศในการวิจัยด้านศาสตร์การกีฬา โดยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม  
สร้างระบบและกลไกท่ีเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ  

 
เป้าประสงค์  
ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

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

ตัวชี้วัด 
หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1. อาจารย์ประจ าท่ีได้รับการ  
    พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย  
    และนวัตกรรม 

ร้อยละ 40 50 60 70 80 งานวิจัย 
วิทยาเขต 
 

2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการ 
    บริหารจัดการด้านการวิจัยและ 
    นวัตกรรม 

หน่วย   
งาน 

1 1 1 1 1 

3. สัดส่วนของผลงานวิจัยหรือ  
    นวัตกรรมต่อจ านวน 
    อาจารย์ประจ า 

เร่ือง : 
คน 

3 3 3 3 3 

4. ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ี  
    ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ  
    นานาชาติ 

เร่ือง 1 1 1 1 1  

5. ความร่วมมือด้านการวิจัยและ  
    นวัตกรรม 

หน่วย   
งาน 

1 1 1 1 1 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบรกิารวิชาการแก่สังคม 
 
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่ม        

มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การเล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ น าไปสู่การ     
มีสุขภาวะท่ีดี ตลอดจนการให้บริการทางด้านอาคารสถานท่ี สนามกีฬา ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา                
และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยพัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม และส่งเสริม
และสนับสนุนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย  

 
เป้าประสงค์ :  บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์  
1. พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

ตัวชี้วัด 
หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1. จ านวนผู้รับบริการทาง
วิชาการและ อาคารสถานท่ี  

คน 50,000 55,000 60,000 65,000 70,000 ฝุายกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ /  
ส านักงานกีฬา 
/ฝุายอาคาร
สถานท่ี/คณะ
วิชา 3 คณะ 

2. ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการทาง
วิชาการและ อาคารสถานท่ี  

คะแนน 
เฉลี่ย 

3.60 3.90 4.20 4.50 4.80 

3. ความส าเร็จของการ
บริการทาง วิชาการและ
อาคารสถานท่ี แก่สังคม 

ระดับ 4 4 4 4 4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร  พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน 2562) ๕๖ 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การทะนบุ ารุงศิลปวฒันธรรม การละเลน่พืน้บ้านและกีฬาไทย 
 มุ่งเน้นการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ และ        
เผยแพร่ท้ังในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ สร้างจิตส านึก ส่งเสริมการเรียนรู้และความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมท้องถิ่น ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่ีก าลังจะเลือนหายไปให้คงอยู่คู่สังคมสืบไป เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนท่ีมีความสนใจได้ศึกษาเกิดความรู้สึกรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยท่ี
เป็นของท้องถิ่นของตนเอง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  

เป้าประสงค์  : นักศึกษา เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ร่วมกิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ท้ังในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติ ได้เรียนรู้และเข้าใจในความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบและกลไกการทะนุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยในระดับ
ท้องถิ่นภูมิภาคและระดับชาติ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

ตัวชี้วัด 
หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1. กิจกรรมทะนุบ ารุง  
    ศิลปวัฒนธรรม  

กิจกรรม 5 5 5 5 5 ฝุายกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ/
คณะวิชา   
 

2. กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์และ  
    เผยแพรก่ารละเล่นพื้นบ้าน  
    และกีฬาไทย 

กิจกรรม 5 5 5 5 5 

3. ความส าเร็จของการฟื้นฟู   
    อนุรักษ์และเผยแพร่  
    ศิลปวัฒนธรรม การละเล่น  
    พื้นบ้านและกีฬาไทย 

ระดับ 5 5 5 5 5 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร  พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน 2562) ๕๗ 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนานกัศกึษาให้มศีกัยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบคุคล 
มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและประสบการณ์ สามารถประสบความส าเร็จในการ

แข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ รวมทั้งใช้กีฬาเป็นส่ือในการพัฒนาลักษณะนิสัยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีน้ าใจนักกีฬา 
เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาการกีฬาของประเทศ โดยมุ่งพัฒนานักเรียนและ
นักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล มีผลงานด้านกีฬาท่ีโดดเด่นในระดับชาติและนานาชาติ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทางการกีฬาได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม      
ด้านศาสตร์การกีฬา สร้างความร่วมมือด้านการกีฬา บริหารจัดการกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนา      
การกีฬาของประเทศ 

 
เป้าประสงค ์ นักศึกษาเข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ 

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

ตัวชี้วัด 
หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 

ร้อยละ 10 12 14 16 18 ส านักกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศ 

2. จ านวนรางวัล ท่ีนักศึกษา
ได้รับต่อการแข่งขันกีฬา
ระดับชาติ 1 รายการ 
 

รางวัล : 
รายการ 

2 2 2 2 2 

3. บุคลากรทางการกีฬาที่ได้รับ  
    การพัฒนาศักยภาพ 

คน 3 4 5 6 7 
 

4. ความร่วมมือด้านการกีฬา หน่วย 
งาน 

2 2 2 2 2 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการ 
 

มุ่ง เน้นการพัฒนาคุณภาพและระบบการบริหารจัดการองค์กร เพื่อพัฒนาและยกระดับเป็น
สถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านศาสตร์การกีฬาท่ีมีศักยภาพ เพื่อตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ          
สู่ความยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  และหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณภาพและ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในระดับชาติและระดับภูมิภาคอาเซียน โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา  

 
เป้าประสงค ์ : ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์   
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ 
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ  
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
4.  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวชี้วัด 
หน่วย 
นับ 

ค่าเป้าหมาย  
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1. การเบิกจ่ายงบประมาณ  
    รายจ่ายประจ าปีในภาพรวม 

ร้อยละ 90 9๕ 9๕ 9๘ ๑๐๐ ฝุายบริหาร / 
ฝุายวิจัยและ 
ประกันคุณภาพ
การศึกษา / 
ฝุายแผนและ
พัฒนา 
 

2. บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา  
    ศักยภาพ  

ร้อยละ 30 35 40 45 50 

3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    การบริหารจัดการ 

ระบบ - - 1 - 1 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจ  
    ของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยี  
    สารสนเทศและการสื่อสาร 

คะแนน 
เฉลี่ย 

๔.๐๐ ๔.๒0 4.๕๐ 4.๖0 4.๗0 

5. ผลการประเมินการประกัน  
    คุณภาพการศึกษาภายใน   
    ระดับหลักสูตร  

คะแนน 
เฉลี่ย 

>3.01 >3.01 >3.01 >3.01 >3.01 

6. ผลการประเมินการประกัน  
    คุณภาพการศึกษาภายใน   
    ระดับคณะ 

คะแนน 
เฉลี่ย 

>3.51 >3.51 >3.51 >3.51 >3.51 

7. ผลการประเมินการประกัน  
    คุณภาพการศึกษาภายใน  
    ระดับสถาบัน 

คะแนน 
เฉลี่ย 

>3.51 >3.51 >3.51 >3.51 >3.51 
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ไมเ่ห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ส่วนท่ี 4 
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกฬีาแห่งชาติวิทยาเขตชมุพร    

พ.ศ. 2561 – 2565 สู่การปฏิบัติ 
 

ระบบและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร  
พ.ศ. 2561 – 2565  สู่การปฏิบัติ 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. วิทยาเขตชุมพรด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

3. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี

2. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร จัดท า  
ยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร พ.ศ. 2561 – 2565(ฉบับทบทวน)        

 

4. น าเสนอยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปีต่อคณะกรรมการวิทยาเขตชุมพร 

1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร พ.ศ. 2561 – 2565(ฉบับทบทวน) 
 

6. ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

7. น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อคณะกรรมการวิทยาเขตชุมพร  
 

8. น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิทยาเขต ไปใช้ในการวางแผน ทบทวน และปรับปรุงยุทธศาสตร์ 
ในปีงบประมาณถัดไป 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร  พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน 2562) ๖๐ 

 

 

ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร  
 ภาคผนวก ข โครงสร้างการบริหารงานสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร  
 ภาคผนวก ค แสดงความสอดคล้องระหว่างนโยบายและแผนพัฒนาประเทศกับยุทธศาสตร์สถาบัน  
                      การพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร พ.ศ. 2561–2565  
 ภาคผนวก ง ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร   
                     พ.ศ. 2561 – 2565  
 ภาคผนวก จ ขั้นตอนการจัดท ายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา  
                      วิทยาเขตชุมพร พ.ศ. 2561 – 2565 
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ภาคผนวก ก โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสถาบันการพลศึกษา (วิทยาเขต) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

สถาบันการพลศึกษา 

วิทยาเขต 

ส านักงานรองอธิการบดี 

- งานธุรการ 
- งานแผนและงบประมาณ 
- งานวิชาการ 
- งานสาขาวิชา 
- งานบัณฑิตศึกษา 
- งานวิจัยและนวัตกรรม 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
- งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- งานฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

- งานธุรการ 
- งานแผนและงบประมาณ 

- งานบริหารจัดการทางการกีฬา 
- งานส่งเสริมและพัฒนานักกีฬา 
- งานจัดการแข่งขันกีฬา 
- งานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 

- งานฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

- โครงการ 1 วิทยาเขต 1 ชนิดกีฬา 
 

 

ส านักงานรองคณบดี 
คณะศึกษาศาสตร ์

 

ส านักงานกีฬา ส านักงานรองคณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

ส านักงานรองคณบดี 
คณะศิลปศาสตร ์

 

- งานธุรการ 
- งานแผนและงบประมาณ 
- งานวิชาการ 
- งานสาขาวิชา 
- งานบัณฑิตศึกษา 
- งานวิจัยและนวัตกรรม 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
- งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- งานฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

- งานธุรการ 
- งานแผนและงบประมาณ 
- งานวิชาการ 
- งานสาขาวิชา 
- งานบัณฑิตศึกษา 
- งานวิจัยและนวัตกรรม 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
- งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- งานฐานข้อมูลและสารสนเทศ 
- งานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 

กลุ่มอ านวยการ  กลุ่มกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
- งานสารบรรณ -  งานองค์กรนักศึกษา  
- งานเลขานุการ -  งานกิจกรรมนักศึกษา 
- งานประชุมกรรมการวิทยาเขต -  งานพัฒนาบุคลิกภาพและวินัย 
   และประชุมผู้บริหาร -  งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
กลุ่มบริหาร -  งานพยาบาล 
- งานการเงินและบัญชี -  งานสวัสดิการนักศึกษา 
- งานพัสดุและยานพาหนะ -   งานหอพัก 
- งานประชาสัมพันธ์ -  งานบริการชุมชนและสังคม 
- งานอาคารสถานที่ -  งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- งานบุคคล -  งานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- งานบริการและสวัสดิการ กลุ่มนโยบายและแผน 
- งานควบคุมภายในและ -  งานแผนและงบประมาณ 

บริหารความเสี่ยง -  งานติดตามและประเมินผล 
- งานพัฒนาระบบราชการ - งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร 
- งานวิเทศสัมพันธ์ 

กลุ่มส่งเสริมวิชาการ กลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานทะเบียนและประมวลผล -  งานวิจัยและนวัตกรรม    
- งานนวัตกรรมและเทคโนโลยี -  งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานศูนย์วิทยบริการ  
- งานหลักสูตรและแผนการเรียน     



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร  พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน 2562) ๖๒ 

 

 

 

ภาคผนวก ข โครงสร้างการบริหารงานสถาบันการพลศึกษา (วิทยาเขต) 
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ภาคผนวก ค ความสอดคล้องระหว่างนโยบายและแผนพัฒนาประเทศกับยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 - 2565 
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 

ระยะ 20 ป ี
(พ.ศ. 2560 - 2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ีสิบสอง 

(พ.ศ. 2560 - 2564) 

กรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15 ปี  

ฉบับท่ี 2 
( พ.ศ. 2551 - 2565) 

แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ   
ฉบับท่ี ๖  

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 

นโยบายรัฐบาล 
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 

ยุทธศาสตร์กระทรวง 
การท่องเท่ียวและกีฬา  

ฉบับท่ี 4 
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา 
(มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ)         

พ.ศ. 2561 - 2565 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
   และเสริมสร้าง 
   ศักยภาพทรัพยากร  
   มนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที ่๑ การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
 

 บทบาทของมหาวิทยาลยั  
    ในการพัฒนาขีด  
    ความสามารถในการ  
    แข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การสง่เสริม
ให้เกิดความรู้และความ
ตระหนักด้านการออกก าลัง
กายและการกีฬาขั้นพื้นฐาน 

นโยบายที่ 4 การศึกษาและ
เรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวฒันธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่3 สง่เสริมและ
สนับสนุนการออกก าลังกายกีฬา
พื้นฐานและกีฬามวลชน 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการ  
    สร้างความสามารถใน  
    การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที ่8 การพฒันา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม 
 

 การพฒันาวิทยาศาสตร์   
    เทคโนโลยี การวิจัย  
    และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การพฒันา
องค์ความรู้และนวัตกรรมที่
เก่ียวข้องกับการกีฬา 

นโยบายที่ 8 การพัฒนาและ
ส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การพฒันา
อุตสาหกรรมกีฬาและการเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยองค์
ความรู้และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันาด้านการ
วิจัยและนวัตกรรม 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    และเสริมสร้าง 
    ศักยภาพทรัพยากร  
    มนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที ่๑ การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
 

 บทบาทของมหาวิทยาลยั  
    ในการพัฒนาขีด  
    ความสามารถในการ  
    แข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ การสง่เสริม
ให้มวลชนมีการออกก าลังกาย 
และมีส่วนร่วมในกิจกรรม    
การกีฬา 

นโยบายที่ 5 การยกระดับ
คุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
และสุขภาพของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 สง่เสริมและ
สนับสนุนการออกก าลังกายกีฬา
พื้นฐานและกีฬามวลชน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การบริการวชิาการ
แก่สังคม 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    และเสริมสร้าง 
    ศักยภาพทรัพยากร  
    มนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที ่๑ การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
 

 บทบาทของมหาวิทยาลยั  
    ในการพัฒนาขีด  
    ความสามารถในการ  
    แข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ การสง่เสริม
ให้มวลชนมีการออกก าลังกาย 
และมีส่วนร่วมในกิจกรรม    
การกีฬา 

นโยบายที่ 4 การศึกษาและ
เรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวฒันธรรม 
 

 ยุทธศาสตร์ที ่4 การทะนุบ ารงุ
ศิลปวฒันธรรม การละเล่นพื้นบ้าน
และกีฬาไทย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    และเสริมสร้าง 
    ศักยภาพทรัพยากร  
    มนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที ่๑ การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์

 รอยต่อกับการศึกษา  
    ระดับอ่ืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพฒันา
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และต่อ
ยอดเพื่อความส าเร็จในระดับ
อาชีพ 

นโยบายที่ 5 การยกระดับ
คุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
และสุขภาพของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที ่4 สง่เสริมและ
สนับสนุนกีฬาเป็นเลศิและอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การพฒันานักเรียน
และนักศึกษาให้มศีักยภาพด้านกีฬา
สูงสดุของแตล่ะบุคคล 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    และเสริมสร้าง 
    ศักยภาพทรัพยากร  
    มนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที ่6 การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การ
ปูองกันการทุจริตประพฤติ  
มิชอบและธรรมาภิบาล     
ในสังคมไทย 

 ธรรมาภบิาลและการ   
   บริหารจดัการอุดมศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๖ การสง่เสริม
การบริหารจัดการด้านการ
กีฬาให้มีประสิทธิภาพ 

นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มี     
ธรรมาภิบาลและการปูองกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การบูรณาการ
การบริหาร การจดัการการ
ท่องเทีย่วและกีฬาทุกระดับให้มี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันาคุณภาพ
การบริหารจัดการ 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร  พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน 2562) ๖๔ 

 

 

ภาคผนวก ง ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร 
                 พ.ศ. ๒๕61 – 2565 
 

 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร  พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน 2562) ๖๕ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร  พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน 2562) ๖๖ 

 

 

  

ภาคผนวก จ ขั้นตอนการจัดท ายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร พ.ศ. 2561 - 2565 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

              

 

 

                         

        

            

 

 

 

 

2. ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร 

              พ.ศ.2561-2565 

3. ประชุมทบทวนผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  
และก าหนดวิสัยทัศน์, พันธกิจ, ประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันการพลสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร 

              พ.ศ.2561-2565 
 

4. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท ายุทธศาสตร์ 
 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร  พ.ศ.2561-2565 

 

5. ประชุมประชาพิจารณ์ร่างยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร พ.ศ.2561-2565 
 

6. น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชาพิจารณ์มาปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ฯ 

 

7. น าเสนอร่างยุทธศาสตร์ฯ ต่อท่ีประชุม 
กรรมการวิทยาเขต เพื่อพิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

1. จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร 
              พ.ศ.2561-2565 

 

8. จัดพิมพ์รูปเล่ม เผยแพร่ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร 
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ภาคผนวก ....... นยิามศัพท์ 

 การกีฬา หมายถึง การกระท าหรือการด าเนินการใดท่ีเกี่ยวกับกีฬา 

 กีฬาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การออกก าลังกายหรือการเล่นกีฬาท่ีใช้ทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้ เจตคติ และทักษะกีฬา ท าให้สามารถเล่นกีฬาได้ และดูกีฬาเป็น โดยมุ่งพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ก่อให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และน้ าใจนักกีฬา 

 กีฬาเพื่อมวลชน หมายถึง การออกก าลังกายหรือการเล่นกีฬา รวมท้ังการออกก าลังกายในการประกอบ
อาชีพหรือการออกก าลังกายในชีวิตประจ าวันท่ีประชาชนทุกกลุ่มรวมท้ังบุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้      
ออกก าลังกายและเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของตน เพื่อให้มีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิต 

 กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ หมายถึง กีฬาท่ีมุ่งท าการแข่งขันต้ังแต่ระดับนักเรียน ระดับเยาวชน ระดับนิสิต
นักศึกษา ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ท้ังท่ีมุ่งประสงค์ต่อชัยชนะหรือผลตอบแทน 

 กีฬาอาชีพ หมายถึง กีฬาท่ีนักกีฬาและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝุาย สามารถใช้ประกอบกิจกรรมเพื่อหา
รายได้ในการด ารงชีวิตหรือเป็นอาชีพหลัก 

 การออกก าลังกาย หมายถึง การรกระท าใดๆ ท่ีมีการเคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อสุขภาพเพื่อ
ความสนุกสนาน และเพื่อสังคม โดยใช้กิจกรรมง่าย ๆ หรือมีกฎกติกาการแข่งขันง่ายๆ เช่น วิ่ง กร ะโดดเชือก      
การบริหารร่างกาย การยกน้ าหนัก แอโรบิคด๊านซ์ ว่ายน้ า ขี่จักรยาน เกมส์ และการละเล่นพื้นฐานเมือง เป็นต้น 
รวมท้ังการออกก าลังกายในการประกอบอาชีพ และการออกก าลังกายในชีวิตประจ าวัน 

 กิจกรรมทางกาย หมายถึง กิจกรรมการเคล่ือนไหวร่างกายทุกชนิดท่ีเกิดจากการหดตัวของกล้ามเนื้อใหญ่ๆ 
ท าให้เกิดการใช้พลังงานของร่างกาย ซึ่งตรงกันข้ามกับการนั่งหรือนอน เช่น การเดินไปท างาน การเดินขึ้น-ลงบันได 
การท าสวน การท างานบ้าน เป็นต้น 

 นันทนาการ หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคลกระท าตามสมัครใจในยามว่าง เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน 
เพลิดเพลินและผ่อนคลายความตึงเครียดทางร่างกายและจิตใจ 

 วิทยาศาสตร์การกีฬา หมายถึง ระบบวิชาความรู้ท่ีใช้ในกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
มาตรฐาน และความสามารถนักกีฬา และหมายรวมถึง สรีรวิทยาการกีฬา ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา จิตวิทยาการ
กีฬา โภชนาการการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา และเทคโนโลยีการกีฬา 

 อุตสาหกรรมการกีฬา หมายความว่า กลุ่มของตลาดท่ีประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ และบริการด้านการกีฬา 
การออกก าลังกาย และนันทนาการ ซึ่งสามารถจะจัดให้อยู่ในรูปแบบของกิจกรรม สินค้า บริการ บุคลากร สถานท่ี 
ตลอดท้ังแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจอุปกรณ์กีฬา ธุรกิจเพื่อการบริการ ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร อาหารเสริมและ
เครื่องด่ืม ธุรกิจกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ รวมถึงสถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ 

 ศาสตร์การกีฬา หมายถึง องค์ความรู้ท่ีครอบคลุมด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ   
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย วิทยาศาสตร์สุขภาพ บริหารจัดการกีฬา อุตสาหกรรมการกีฬา      
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

บุคลากรทางการกีฬา หมายถึง ครู และอาจารย์ของสถาบันการพลศึกษาท่ีเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ      
ด้านผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬา  
 

 


