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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก ร่าง โครงสร้างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
ภาคผนวก ข โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสถาบันการพลศึกษา (ส านักงานอธิการบดี) 
ภาคผนวก ค โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสถาบันการพลศึกษา (วิทยาเขต) 
ภาคผนวก ง โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสถาบันการพลศึกษา (โรงเรียนกีฬา) 
ภาคผนวก จ โครงสร้างการบริหารงานสถาบันการพลศึกษา    
ภาคผนวก ฉ โครงสร้างการบริหารงานสถาบันการพลศึกษา (วิทยาเขต)  
ภาคผนวก ช โครงสร้างการบริหารงานสถาบันการพลศึกษา (โรงเรียนกีฬา)  
ภาคผนวก ซ แสดงความสอดคล้องระหว่างนโยบายและแผนพัฒนาประเทศกับยุทธศาสตร์              
                สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 - 2565 
ภาคผนวก ฌ การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT 
ภาคผนวก ญ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬา  

                                     แห่งชาติ) พ.ศ. 2561 - 2565  
ภาคผนวก ฎ นิยามศัพท์       
ภาคผนวก ฏ ขั้นตอนการจัดท ายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ)  

                  พ.ศ. 2561 - 2565 
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ภาคผนวก ก (ร่าง) โครงสร้างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 

 

  

 
  

 

  

 

   

  

 

  

   

   

  

 

 
 
 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

สภาวิชาการ 

บัณฑิตวิทยาลัย 

คณะเทคโนโลยีการกีฬา 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

คณะบริหารจัดการกีฬา 

คณะพลศึกษา 

ส านักกีฬา 

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ทางการกีฬา 

ศูนย์อนุรักษ์ เผยแพร่    
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 

ส านักวิจัยและพัฒนาทางการกีฬา 
 

................................. 

ศูนย์วิทยบริการ 

กองกลาง 

กองการเจ้าหน้าที ่

กองกิจการนักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 

 

กองนโยบายและแผน 

กองประกันคุณภาพก ารศึกษา 

กองส่งเสริมวิชาการ 

กองสง่เสรมิและพัฒนาโรงเรียนกฬีา 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 

สภามหาวิทยาลัย 

ส านักงานอธิการบดี คณะ วิทยาเขต โรงเรียนกีฬา ส านัก/ศูนย ์

กองนิติการ 

1. วิทยาเขตกระบี ่
2. วิทยาเขตกรุงเทพ 
3. วิทยาเขตชยัภูม ิ
4. วิทยาเขตชุมพร 
5. วิทยาเขตเชียงใหม ่
6. วิทยาเขตชลบุร ี
7. วิทยาเขตตรัง 
8. วิทยาเขตเพชรบูรณ์ 
9. วิทยาเขตมหาสารคาม 
10. วิทยาเขตยะลา 
11. วิทยาเขตล าปาง 
12. วิทยาเขตศรีสะเกษ 
13. วิทยาเขตสมุทรสาคร 
14. วิทยาเขตสุโขทยั 
15. วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
16. วิทยาเขตอา่งทอง 
17. วิทยาเขตอุดรธาน ี
 

 

 

1. รร.กีฬาจังหวัดขอนแก่น 
2. รร.กีฬาจังหวัดชลบุรี 
3. รร.กีฬาจังหวัดตรัง 
4. รร.กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
5. รร.กีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
6. รร.กีฬาจังหวัดยะลา 
7. รร.กีฬาจังหวัดล าปาง 
8. รร.กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
9. รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
10. รร.กีฬาจังหวัดอ่างทอง 
11. รร.กีฬาจังหวดัอุบลราชธาน ี
12. รร.กีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
13. รร.กีฬาจังหวัดนครนายก 
 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 
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ภาคผนวก ข โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสถาบันการพลศึกษา (ส านักงานอธิการบดี) 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในหวยงานของสถาบันการพลศึกษา(ส่วนกลาง) 
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ภาคผนวก ค โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสถาบันการพลศึกษา (วิทยาเขต) 
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ภาคผนวก ง โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสถาบันการพลศึกษา (โรงเรียนกีฬา) 
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ภาคผนวก จ โครงสร้างการบริหารงานสถาบันการพลศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์สถาบนัการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 - 2565 ๘๖ 

 

ภาคผนวก ฉ โครงสร้างการบริหารงานสถาบันการพลศึกษา (วิทยาเขต) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์สถาบนัการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 - 2565 ๘๗ 

 

ภาคผนวก ช  โครงสร้างการบริหารงานสถาบันการพลศึกษา (โรงเรียนกีฬา)  
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ภาคผนวก ซ ความสอดคล้องระหว่างนโยบายและแผนพัฒนาประเทศกับยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 - 2565 
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 

ระยะ 20 ปี 
(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  
   มนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 
 

 บทบาทของมหาวิทยาลัย  
    ในการพัฒนาขีด  
    ความสามารถในการ  
    แข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริม
ให้เกิดความรู้และความ
ตระหนักด้านการออกก าลัง
กายและการกีฬาข้ันพ้ืนฐาน 

นโยบายที่ 4 การศึกษาและ
เรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการออกก าลังกายกีฬา
พ้ืนฐานและกีฬามวลชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการ  
    สร้างความสามารถใน  
    การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม 
 

 การพัฒนาวิทยาศาสตร์   
    เทคโนโลยี การวิจัย  
    และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
องค์ความรู้และนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการกีฬา 

นโยบายที่ 8 การพัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
อุตสาหกรรมกีฬาและการเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยองค์
ความรู้และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการ
วิจัยและนวัตกรรม 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    และเสริมสร้าง 
    ศักยภาพทรัพยากร  
    มนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 
 

 บทบาทของมหาวิทยาลัย  
    ในการพัฒนาขีด  
    ความสามารถในการ  
    แข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริม
ให้มวลชนมีการออกก าลังกาย 
และมีส่วนร่วมในกิจกรรม    
การกีฬา 

นโยบายที่ 5 การยกระดับ
คุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
และสุขภาพของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการออกก าลังกายกีฬา
พ้ืนฐานและกีฬามวลชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ
แก่สังคม 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    และเสริมสร้าง 
    ศักยภาพทรัพยากร  
    มนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 
 

 บทบาทของมหาวิทยาลัย  
    ในการพัฒนาขีด  
    ความสามารถในการ  
    แข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริม
ให้มวลชนมีการออกก าลังกาย 
และมีส่วนร่วมในกิจกรรม    
การกีฬา 

นโยบายที่ 4 การศึกษาและ
เรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้าน
และกีฬาไทย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    และเสริมสร้าง 
    ศักยภาพทรัพยากร  
    มนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

 รอยต่อกับการศึกษา  
    ระดับอื่น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา
กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ และต่อ
ยอดเพ่ือความส าเร็จในระดับ
อาชีพ 

นโยบายที่ 5 การยกระดับ
คุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
และสุขภาพของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและ
สนับสนุนกีฬาเป็นเลิศและอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนานักเรียน
และนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬา
สูงสุดของแต่ละบคุคล 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    และเสริมสร้าง 
    ศักยภาพทรัพยากร  
    มนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การ
ป้องกันการทุจริตประพฤติ  
มิชอบและธรรมาภิบาล     
ในสังคมไทย 

 ธรรมาภิบาลและการ   
   บริหารจัดการอุดมศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริม
การบริหารจัดการด้านการ
กีฬาให้มีประสิทธิภาพ 

นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มี     
ธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบูรณาการ
การบริหาร การจัดการการ
ท่องเที่ยวและกีฬาทุกระดับให้มี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ 



ยุทธศาสตร์สถาบนัการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 - 2565 ๘๙ 

 

 

ภาคผนวก ฌ การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT 
 

กลยุทธ์ ตอบสนองต าแหน่งยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 1 ผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

WO ประกอบด้วย  
- W1,W2,W3,W4, W5,W6 
- O3,O4,O5, O9,O13,O14 

2. พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

WO ประกอบด้วย 
- W1,W2,W3,W4 
- O1,O2 

3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนบัสนุน  
 

WO ประกอบด้วย 
- W2,W3,W4,W5,W6 
- O1,O2,O9 

4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ 
 
 

SO ประกอบด้วย 
- S1,S2,S5,S6,S9,S12 
- O1,O2,O4, O9 

5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมอืด้านการศึกษา WO ประกอบด้วย 
- W2,W3,W4,W5,W6 
- O1,O3,O5,O9,O13,O14 

เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬามีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มคีุณภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา                    
    (TQF: Thai Qualifications Framework) และมาตรฐานวชิาชพี  
 

WO ประกอบด้วย 
- W2,W3,W4,W6 
- O1,O5,O7,O8,O10,O14 

2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานวิชาชพี 

 

WO ประกอบด้วย 
- W1,W2 
- O1,O2,O3,O7,O12  

3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนบัสนุน  
 

WO ประกอบด้วย 
- W2,W3,W4,W5,W6 
- O7,O8,O9,O12,O13 

4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ 
 

WO ประกอบด้วย 
- W10,W11,W12,W13,W16 
- O1,O4,O9,O11,O13 

5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมอืด้านการศึกษา WO ประกอบด้วย 
- W2,W3,W4,W5,W6, 
- O3,O4,O5,O9,O13,O14 
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กลยุทธ์ ตอบสนองต าแหน่งยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ : ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  
1. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 

WO ประกอบด้วย 
- W5,W6,W7,W8,W11 
- O6,O11 ,O12 

2. ส่งเสริมและสนบัสนุนงบประมาณพฒันาด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 

WT ประกอบด้วย 
- W7,W8,W9,W14  
- T6 

3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 

WO ประกอบด้วย 
- W7,W8,W9,W 11 
- O6,O11 ,O12 

4. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา 
 

WO ประกอบด้วย 
- W7,W8,W9,W11 
- O6,O9, O11 ,O12 

5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมอืด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 

WO ประกอบด้วย 
- W7,W8,W9,w11 
- O6,O9,O11, O12 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม 
เป้าประสงค์ : บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
1. พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
 

SO ประกอบด้วย 
- S1,S3,S6,S9,S11 
- O4,O12 

2. ส่งเสริมและสนบัสนุนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
    และการวิจัย 
 

ST ประกอบด้วย 
- S1,S3,S9,S11 
- T5 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
เป้าประสงค ์ : นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ร่วมกิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติได้เรยีนรู้และเข้าใจ
ในความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

1. พัฒนาระบบและกลไกการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
 
 

SO ประกอบด้วย 
- S4,S6,S9 
- O9,O12,O13 

2. ส่งเสริมและสนบัสนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม การละเลน่
พื้นบา้นและกีฬาไทยในระดับทอ้งถ่ิน ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาต ิ

 

SO ประกอบด้วย 
- S4,S6,S9 
- O9,O10,O12,O13 

3. ส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ด้านศลิปวฒันธรรม การละเล่นพืน้บา้น  
    และกีฬาไทย 
 

SO ประกอบด้วย 
- S4,S6,S9 
- O9,O12,O13 
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กลยุทธ์ ตอบสนองต าแหน่งยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 
เป้าประสงค์ : นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 
1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพดา้นกฬีาสูงสุดของแต่ละบุคคล 
 

SO ประกอบด้วย 
- S1,S2,S3,S5,S10,S13 
- O2,O3,O4,O10,O11 

2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬา 
 

WO ประกอบด้วย 
- W7,W8,W10,W11,W12 
- O1,O2,O9,O10,O12 

3. ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ดา้นศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการพฒันากีฬา 
 
 

WO ประกอบด้วย 
- W2,W5,W6 
- O9,O11 ,O12 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬา 
 

SO ประกอบด้วย 
- S1,S2,S5,S10,S13 
- O1,O2,O9,O10,O12 

5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมอืด้านการกีฬา 
 

SO ประกอบด้วย 
- S1,S2,S5,S9,S10,S13,S14 
- O1,O2,O9,O10,O12 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ : ระบบการบริหารจัดการที่มีประสทิธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ 
 

SO ประกอบด้วย 
- S6, S7, S11,S12 
- O1, O2,O4,O9,O11 

2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ  
 

WO ประกอบด้วย 
- W10,W11,W12,W13,W15, 
  W16 
- O1,O6,O9,O11 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 

WO ประกอบด้วย 
- W7,W8,W14,W17 
- O1,O2 

4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

WO ประกอบด้วย 
- W1,W2,W3,W4,W5 
- O1,O4,O5,O7,O8,O9 
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    ค าสั่งสถาบันการพลศึกษา 
          ที่  1746  / ๒๕๕9 
    เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์สถาบนัการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. ๒๕61 - 2565 

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

 ตามที่  สถาบันการพลศึกษาได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา            
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ สู่การปฏิบัติมาจนกระทั่งถึงระยะสิ้นสุด และประกอบกับสภาปฏิรูปแห่งชาติได้แต่งตั้ง
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬาเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากีฬาของประเทศ คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา 
ได้มีการจัดท าแผนปฏิรูปการกีฬาขึ้น ซึ่งในแผนปฏิรูปการกีฬาก าหนดให้มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาทางการ
กีฬา โดยการปรับเปลี่ยนสถานะของสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  เพ่ือให้มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติเป็นแหล่งผลิตบุคลากรการกีฬาเป็นการเฉพาะทางและมีความเชี่ยวชาญและผลิตผลงานวิจัยที่
ตอบสนองต่อการพัฒนากีฬาเพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางการกีฬาและส่งเสริมกีฬาอาชีพในระดับสากล นั้น   

เพ่ือให้สถาบันการพลศึกษามีเป้าหมายและกรอบทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน และรองรับการพัฒนา
สถาบันการพลศึกษาและมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในระยะต่อไป  

สถาบันการพลศึกษา จึงก าหนดจัดท ายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) 
พ.ศ. 2561 - 2565 ส าหรับใช้เป็นแผนแม่บทของสถาบันการพลศึกษาและมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดย
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ)            
พ.ศ. 2561 - 2565 ดังนี้ 
 1. อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา     ประธานกรรมการ 
 2. รองอธิการบดี ฝ่ายแผนและพัฒนา    รองประธานกรรมการ 
 3. รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
 4. รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
 5. รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
 6. รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  กรรมการ 
 7. รองอธิการบดี ฝ่ายโรงเรียนกีฬา    กรรมการ 
 8. รองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตกระบี่    กรรมการ              
 9. รองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตกรุงเทพ    กรรมการ 
 10. รองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตชัยภูมิ    กรรมการ 
 11. รองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตชุมพร    กรรมการ 
 12. รองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตเชียงใหม่     กรรมการ 
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 13. รองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตชลบุรี    กรรมการ 
 14. รองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตตรัง    กรรมการ 
 15. รองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตเพชรบูรณ์   กรรมการ 
           16. รองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตมหาสารคาม   กรรมการ 
 17. รองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตยะลา    กรรมการ 
 18. รองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตล าปาง    กรรมการ 
 19. รองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตศรีสะเกษ   กรรมการ 
 20. รองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตสมุทรสาคร   กรรมการ 
 21. รองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตสุโขทัย    กรรมการ           
 22. รองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตสุพรรณบุรี   กรรมการ 
 23. รองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตอ่างทอง   กรรมการ 
 24. รองอธิการบดี ประจ าวิทยาเขตอุดรธานี   กรรมการ   
 25. ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น   กรรมการ                                                                                                                   
 26. ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี    กรรมการ 
 27. ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง      กรรมการ 
 28. ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  กรรมการ 
 29. ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์   กรรมการ 
 30. ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา    กรรมการ 
 31. ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง   กรรมการ 
 32. ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ   กรรมการ 
 ๓3. ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี   กรรมการ 
 ๓4. ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง   กรรมการ 
 ๓5. ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี   กรรมการ 
 36. ผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการ 
 37. ผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก กรรมการ 
 38. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์     กรรมการ 
 39. คณบดีคณะศิลปศาสตร์     กรรมการ 
 40. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ   กรรมการ 
 41. ผู้ชว่ยอธิการบดี       กรรมการ  
 42. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี    กรรมการ 
 43. ผู้อ านวยการกองส่งเสริมวิชาการ    กรรมการ 
 44. ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  กรรมการ 
 45. ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนกีฬา  กรรมการ 
 46. ผู้อ านวยการกองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ                   
          47. ผู้อ านวยการกองกลาง     กรรมการ  
 48. ผู้อ านวยการส านักกีฬา     กรรมการ 
 49. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร    กรรมการ 
 50. หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน     กรรมการ 
 51. ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน    กรรมการและเลขานุการ 
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 52. นางสาวฐิติมาภรณ์  ปัญญา     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
53. นางสาวสุกาญจนา  ศรีเขียวพงษ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่ 
 1. อ านวยการ ให้ค าปรึกษา ก าหนดนโยบายและกรอบแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้การจัดท ายุทธศาสตร์
สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม
วัตถุประสงค์  
 2. ก ากับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาในการจัดท ายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ) พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕  
 3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะท างานในการจัดท ายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ) พ.ศ.2561-2565  
 4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    สั่ง ณ วันที่  17  พฤศจิกายน 2559  
 
 
    
        (นายปริวัฒน์  วรรณกลาง) 
                         อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา   
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ค าสั่งสถาบันการพลศึกษา 

ที่  1390 / 2560 

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ)  
พ.ศ. ๒๕61-2565 

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

ตามที่ สถาบันการพลศึกษาได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 - 2565 (ค าสั่งสถาบันการพลศึกษา ที่ 1746/2559 ลงวันที่  17 พฤศจิกายน 
2559) เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 - 2565 ส าหรับ
ใช้เป็นแผนแม่บทของสถาบันการพลศึกษาและมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ในการนี้ สถาบันการพลศึกษาได้
จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท ายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 - 2565 ระหว่างวันที่    
28 - 30 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา 
(มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 – 2565 บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัดสถาบันการ
พลศึกษาทุกระดับ ทั้งนี้ ในที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้มีคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ฯ ด าเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลการใช้ภาษา ก าหนดค่าเป้าหมายให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายและปรับปรุงให้สมบูรณ์มากขึ้น รวมทั้งก าหนด
หน่วยงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ)             
พ.ศ. 2561 - 2565 สู่การปฏิบัติ ติดตาม และประเมินผล  

อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ 3 ของค าสั่งสถาบันการพลศึกษา ที่ 1746 / 2559 ลงวนัที่ 17 
พฤศจิกายน 2559 จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ) พ.ศ. ๒๕61 - 2565  ดังนี้ 
 1. นายสมชาย  ประเสริฐศรี   ประธานอนุกรรมการ 

 2. ผศ.ดร.ณัฐพัชร์  พูลสวสัดิ์   รองประธานอนุกรรมการ  

3. ผศ.สัญญา  จันทรอด    อนุกรรมการ 

  4. นายไพฑูรย์  หงษ์วิไล    อนุกรรมการ 

 5. ผศ.จินตนา  เทียมทิพร    อนุกรรมการ 

 6. ผศ.ดร.นพรัตน์  พบลาภ   อนุกรรมการ 

 7. ดร.นิกร  สีแล     อนุกรรมการ 

 8. ดร.นรินทร์  สุทธิศักดิ์    อนุกรรมการ 

 9. นางสาวฐปนพรรษ  ฤกษ์เปลี่ยน  อนุกรรมการ 

 10. นางสาวกมลวรรณ  คชายุทธ   อนุกรรมการ 

 11. นางสาวเปรมหทัย  อมาตยกุล   อนุกรรมการ 

 12. ผศ.ดร.ปทัญทิญา  สิงห์คราม   อนุกรรมการ 

 13. นายไพฑูรย์  ประเสริฐทรัพย์   อนุกรรมการ 

 14. นางสาวบุษญา  แสงแก้ว   อนุกรรมการ 
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 15. ผศ.มงกุฎ  มูสิกธรรม    อนุกรรมการ 

 16. นายศิวะ  พลนิล    อนุกรรมการ 

 17. ผศ.สมาน  สาระกุล    อนุกรรมการ  

 18. นายกอบกิจ  ธรรมานุชิต   อนุกรรมการ 

 19. นายศุภกิจ  จันทร์ตรี    อนุกรรมการ 

 20. ดร.ธนกร  มีหินกอง    อนุกรรมการ 

 21. ดร.อุไรวรรณ  หว่องสกุล   อนุกรรมการ 

 22. นางสาวนันทวรรณ  อารีราช   อนุกรรมการ 

 23. ผศ.ดร.ชนิตา  ไกรเพชร   อนุกรรมการและเลขานุการ 

 24. นางสาวฐิติมาภรณ์  ปัญญา   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

 อ านาจหน้าที่ 
 1. วางแผนการด าเนินงานเพื่อให้การจัดท ายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ) พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์  
 2. จัดท ายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ให้เป็นที่
ยอมรับของทุกฝ่าย และสอดคล้องรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ       
  3. รายงานผลการด าเนินงาน และแก้ไขปัญหาเพื่อให้การจัดท ายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา 
(มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  
 4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง ณ วันที่ 25  กันยายน พ.ศ. 2560  
 
 
 
    

                                                                      (นายปริวัฒน์  วรรณกลาง) 
                              อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา 

                                                     ประธานกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา  
                                                      (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 - 2565   
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ภาคผนวก ฎ นิยามศัพท์ 

 การกีฬา หมายถึง การกระท าหรือการด าเนินการใดที่เก่ียวกับกีฬา 

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

 กีฬาเพื่อมวลชน หมายถึง การออกก าลังกายหรือการเล่นกีฬา รวมทั้งการออกก าลังกายในการประกอบ
อาชีพหรือการออกก าลังกายในชีวิตประจ าวันที่ประชาชนทุกกลุ่มรวมทั้งบุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้    
ออกก าลังกายและเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของตน เพ่ือให้มีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิต 

 กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ หมายถึง กีฬาที่มุ่งท าการแข่งขันตั้งแต่ระดับนักเรียน ระดับเยาวชน ระดับนิสิต
นักศึกษา ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ทั้งท่ีมุ่งประสงค์ต่อชัยชนะหรือผลตอบแทน 

 กีฬาอาชีพ หมายถึง กีฬาที่นักกีฬาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สามารถใช้ประกอบกิจกรรมเพ่ือหา
รายได้ในการด ารงชีวิตหรือเป็นอาชีพหลัก 

 การออกก าลังกาย หมายถึง การรกระท าใดๆ ที่มีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายเพ่ือสุขภาพเพ่ือ
ความสนุกสนาน และเพ่ือสังคม โดยใช้กิจกรรมง่าย ๆ หรือมีกฎกติกาการแข่งขันง่ายๆ เช่น วิ่ง กระโดดเชือก      
การบริหารร่างกาย การยกน้ าหนัก แอโรบิคด๊านซ์ ว่ายน้ า ขี่จักรยาน เกมส์ และการละเล่นพ้ืนฐานเมือง เป็นต้น 
รวมทั้งการออกก าลังกายในการประกอบอาชีพ และการออกก าลังกายในชีวิตประจ าวัน 

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

 นันทนาการ หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลกระท าตามสมัครใจในยามว่าง เพ่ือให้เกิดความสนุกสนาน 
เพลิดเพลินและผ่อนคลายความตึงเครียดทางร่างกายและจิตใจ 

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

 อุตสาหกรรมการกีฬา หมายความว่า กลุ่มของตลาดที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ และบริการด้านการกีฬา 
การออกก าลังกาย และนันทนาการ ซึ่งสามารถจะจัดให้อยู่ในรูปแบบของกิจกรรม สินค้า บริการ บุคลากร สถานที่ 
ตลอดทั้งแนวคิดที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจอุปกรณ์กีฬา ธุรกิจเพ่ือการบริการ ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร อาหารเสริม
และเครื่องดื่ม ธุรกิจกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ รวมถึงสถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ 

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

บุคลากรทางการกีฬา หมายถึง ครู และอาจารย์ของสถาบันการพลศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ      
ด้านผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬา  
 

 



ยุทธศาสตร์สถาบนัการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 - 2565 ๙๘ 

 

 

ภาคผนวก ฏ ขั้นตอนการจัดท ายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) 
                         พ.ศ. 2561 - 2565 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

              

 

 

                         

        

            

 

 

2. ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของสถาบนัการพลศึกษา 
(มหาวิทยาลัยแห่งชาติ) 

 

3. ประชุมทบทวนผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)  
และก าหนดวสิัยทัศน์, พนัธกิจ, ประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันการพลศึกษา (มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาต)ิ  

4. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท ายุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ)  
พ.ศ.2561-2565 

 

5. ประชุมประชาพจิารณ์ร่างยทุธศาสตร์สถาบนัการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ)  
พ.ศ.2561-2565 

6. น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชาพิจารณ์มาปรบัปรุงร่างยุทธศาสตร์ฯ 

 

7. น าเสนอร่างยทุธศาสตร์ฯ ตอ่ที่ประชุม 
สภาสถาบันการพลศึกษา เพื่อพจิารณา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

1. จัดท าค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์สถาบนัการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการ 
กีฬาแห่งชาต)ิ พ.ศ.2561-2565 

 

8. จัดพิมพ์รูปเล่ม เผยแพร่ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ) 
พ.ศ.2561-2565 

 
 
 




