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สถาบันการพลศึกษา เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง มีภารกิจในการจัดการศึกษาทั้งในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพอย่างสูงสุดของ      
แต่ละบุคคลในการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ สถาบันการพลศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
การพัฒนาอย่างมีพลวัตในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาและบัณฑิตของ
สถาบันการพลศึกษาเป็นที่ยอมรับของสังคม และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยระยะเวลาที่ผ่านมา 
สถาบันการพลศึกษาได้ด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2550 – 2555     
ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2556 – 2560 และมีการทบทวนปรับปรุงยุทธศาสตร์เมื่อสิ้นสุดของ
ทุกปีงบประมาณเพ่ือให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน  

ดังนั้น เมื่อยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2556 – 2560 ได้สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2560 
เพ่ือให้สถาบันการพลศึกษามีแผนแม่บทส าหรับใช้เป็นแนวทางด าเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน สถาบันการพลศึกษาจึงได้จัดท ายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ) พ.ศ. 2561 - 2565 ขึ้นบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมจากบุคลากรในสังกัดทุกระดับ มีการระดม
ความคิดเห็นและร่วมกันก าหนดทิศทางการด าเนินงาน รวมทั้ง ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย            
(Stakeholder) ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ เพ่ือให้การด าเนินงานของสถาบันการพลศึกษา   
ช่วงระยะ 5 ปีข้างหน้า สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนสถานะของสถาบันการพลศึกษาสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติและสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาประเทศระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ยุทธศาสตร์ฉบับนี้ จะใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับบุคลากรในสังกัดสถาบันการพลศึกษาในการ
พัฒนาสถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) ขอให้ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สถาบัน            
การพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 – 2565 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม        
อันจะส่งผลให้เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน ดังที่มุ่งหวังต่อไป  
 

   

                                                            อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา                                         
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 สถาบันการพลศึกษาจัดท ายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ)       
พ.ศ. 2561 – 2565 ให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาประเทศ  ระดับต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (ร่าง) พระราชบัญญัตินโยบาย   
การกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ... (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ... (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 
2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551 – 2565) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายรัฐบาล 
(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
และผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2556 – 2560 รวมทั้งสอดคล้องกับ
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพ่ือให้สถาบันการพลศึกษา มีเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงาน  
ที่ชัดเจน รองรับการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการด าเนินงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า สามารถรองรับการ
เปลี่ยนสถานะของสถาบันการพลศึกษาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

การจัดท ายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 – 2565          
เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทั้งภายในและภายนอกของสถาบัน          
การพลศึกษาร่วมกันระดมความคิดเห็น ผ่านกระบวนการต่าง ๆ กระทั่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
การพลศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/ 2561 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561  

สาระส าคัญของยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 - 2๕65  

ปรัชญา   

“พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ” 

วิสัยทัศน์   

“เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน” 

 พันธกิจ 
  1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา 

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

อัตลักษณ์  
“ทักษะดี มีน้ าใจนักกีฬา พัฒนาสังคม” 

 เอกลักษณ์  

“สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา” 

 

 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
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 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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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ที่ 1 ผูส้ าเร็จการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานมีคุณภาพและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ์

1. ผลการประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผู้เรียน 
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน  

(O-net) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน      
(O-net) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

4. ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าศึกษาตอ่ในระดับที่สูงขึน้ 
5. ความร่วมมือด้านการศึกษา 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2. พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนบัสนนุ  

4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มี
ความรู้ความสามารถตามวชิาชพี 

5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมอืด้าน     
    การศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑิตดา้นศาสตร์
การกีฬามีคุณภาพตามคุณลักษณะ      
ที่พึงประสงค ์

1. บัณฑิตไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี   
    หลังส าเร็จการศึกษา 
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อคุณภาพบัณฑิต 
3. หลักสูตรใหม่ที่เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตร ี
4. หลักสูตรใหม่ที่เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท 
5. หลักสูตรใหม่ที่เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก 
6. หลักสูตรนานาชาติที่เปิดการเรียนการสอน 
7. อาจารย์ประจ าที่มีต าแหนง่ทางวิชาการ 
8. ความร่วมมือด้านการศึกษา 

1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มคีุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา                    

    (TQF: Thai Qualifications 
Framework) และมาตรฐานวิชาชีพ  

2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาอุดมศึกษา (สกอ.) และ
มาตรฐานวิชาชีพ 

3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนบัสนนุ  

4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มี
ความรู้ความสามารถตามวชิาชพี 

5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมอืด้าน  
    การศึกษา 

 



ยุทธศาสตร์สถาบนัการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 - 2565 จ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
2. การพัฒนาดา้นการวิจัยและนวัตกรรม 
  

ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตีพมิพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

1. อาจารย์ประจ าที่ได้รบัการพฒันาศักยภาพด้าน 
    การวิจัยและนวัตกรรม 
2. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศการบริหารจัดการด้าน  

การวิจัยและนวัตกรรม 
3. สัดส่วนของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมต่อจ านวน 
    อาจารย์ประจ า 
4. ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาต ิ
5. การประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 
6. ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

1. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

2. ส่งเสริมและสนบัสนุนงบประมาณพฒันา
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

4. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์   
    การกีฬา 
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมอืด้านการวิจัย

และนวัตกรรม 
3. การบริการวิชาการแก่สังคม บริการทางวชิาการและอาคารสถานที่

แก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
1. ผู้รับบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่ 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทาง

วิชาการและอาคารสถานที่ 
3. ความส าเร็จของการบริการทางวิชาการและอาคาร  
    สถานที่แก่สงัคม 

1. พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการ  
    วิชาการแก่สังคม 
2. ส่งเสริมและสนบัสนุนการบูรณาการการ

บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย  

4. การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม      
    การละเล่นพืน้บา้นและกีฬาไทย 

นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ 
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พื้นบา้นและกีฬาไทย ทัง้ในระดบั
ท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และ
นานาชาติ ได้เรียนรู้และเข้าใจใน   
ความแตกต่างทางวฒันธรรม             
มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม และมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

1. กิจกรรมทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่การละเล่นพื้นบ้าน  
    และกีฬาไทย 
3. ความส าเร็จของการฟื้นฟู อนุรักษ ์และเผยแพร ่ 
    ศิลปวัฒนธรรม การละเลน่พืน้บ้านและกีฬาไทย 

1. พัฒนาระบบและกลไกการทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การละเลน่พื้นบา้น       
และกีฬาไทย 

2. ส่งเสริมและสนบัสนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์
และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม การละเล่น
พื้นบา้นและกีฬาไทยในระดับทอ้งถ่ิน 
ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาต ิ

3. ส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดตั้งแหล่ง  
    เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม การละเล่น  
    พื้นบา้นและกีฬาไทย 
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    แต่ละบุคคล 

นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมและได้รบั
รางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดบั
นานาชาต ิ

1. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดบันานาชาติ 
2. สัดส่วนของรางวลัอันดับ 1 ที่นักเรียนได้รับต่อการ

แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 1 รายการ 
3. นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดบันานาชาติ 
4. สัดส่วนของรางวลัอันดับ 1 ที่นักศึกษาได้รบัต่อการ

แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 1 รายการ 
5. บุคลากรทางการกีฬาทีไ่ด้รับการพัฒนาศักยภาพ 
6. ความร่วมมือด้านการกีฬา 

1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษา
ให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของ           
แต่ละบุคคล 

2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง  
    การกีฬา 
3. ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ดา้นศาสตร์การ

กีฬาไปใช้ในการพฒันากีฬา 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬา 
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมอืด้านการกีฬา 

6. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
 

ระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล 

1. การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในภาพรวม 
2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศกัยภาพ 
3. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศการบริหารจัดการ 
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน  
    เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
5. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ  
    โรงเรียนกีฬา 
6. ผลการประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน   
    ระดับหลักสูตร 
7. ผลการประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน   
    ระดับคณะ 
8. ผลการประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  
    ระดับสถาบัน 

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ 
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร        
    ทุกระดับ  
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
    การสื่อสาร 
4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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