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มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา   
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

คํานาํ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ เปนสถาบันการศึกษาเฉพาะทางเปน
หนวยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา มีภารกิจใน     
การจัดการศึกษาทั้งในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการสงเสริมและพัฒนานักกีฬาใหมีศักยภาพดานกีฬา     
สูความเปนเลิศในการแขงขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขต
ชัยภูมิไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาอยางมีพลวัตในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทาง  
การกีฬา เพ่ือใหบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิเปนท่ียอมรับของสังคม 
และสามารถแขงขันไดในระดับชาติโดยระยะเวลาที่ผานมา มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขต
ชัยภูมิ ไดดําเนินงานภายใตแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. 2561 
– 25๖5) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 โดยไดดําเนินการตามมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ   
ไดประกาศใชแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพ่ือใหหนวยงาน   
ในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ มีแผนแมบทสําหรบัใชเปนแนวทาดําเนินงาน  
ที่ชัดเจน สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน และมีการทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนากอนสิ้น
ปงบประมาณของทุกป เพ่ือใหสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปจจุบัน  

ดังนั้น มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งในสังกัด
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ จึงไดดําเนินการทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจน
แผนพัฒนาใหมีความสอดคลองระหวางนโยบาย แผนพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตรสําคัญของชาติ 
และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ บนพื้นฐานการมีสวนรวมจากบุคลากรในสังกัด 
ทุกระดับ มีการระดมความคิดเห็นและรวมกันกําหนดทิศทางการดําเนินงาน รวมทั้ง ไดเปดโอกาส  
ใหผูมีสวนไดสวนเสียรวมแสดงความคิดเห็นตอรางแผนพัฒนา จึงไดประกาศใช แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๕ (ฉบับปรับปรุง) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือจะใชเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ในการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ     
วิทยาเขตชัยภูมิ สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

   
 

              (รองศาสตราจารย ดร.อนันต เมฆสวรรค) 

                                รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ประจําวิทยาเขตชัยภูมิ                             
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สารบัญ 

     หนา 
คํานํา                 ก 

สารบัญ                 ข  

บทสรุปสําหรับผูบริหาร               ค 

สาระสําคัญของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ         ง 

สวนท่ี 1  บทนํา          
  ๑.๑  หลักการและเหตุผล             1 
  ๑.๒  ประวัตคิวามเปนมา             2 
  ๑.๓  วัตถุประสงคการจัดทําแผนพัฒนา            6 
  ๑.๔  ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนา            6 
  ๑.๕  ขอบเขตการดาํเนินการ             6 

สวนท่ี ๒  การประเมินสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยการกฬีาแหงชาติฯ 
   ๒.๑  การประเมินสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ          7 

  วิทยาเขตชัยภูมิ 
   ๒.๒  ผลการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอก (SWOT Analysis)         8 

สวนท่ี ๓  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ประจําป ๒๕๖๕  
   (ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ๓.๑  ปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจ อัตลักษณ เอกลักษณ และคานิยมฯ       15 
  ๓.๒  นโยบายการบริหารงานของรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ      18 
         ประจําวิทยาเขตชัยภูมิ 
  ๓.๓  นโยบายการประกันคุณภาพศึกษา           21 
  ๓.๔  สรปุสาระสําคัญประเด็นพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ         23 
         วิทยาเขตชัยภูมิ (ฉบับปรับปรงุ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ๓.๕  ความสอดคลองระหวางนโยบายและพัฒนาประเทศกับแผนพัฒนา        35 
         มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ภาคผนวก 
  ความเชื่อมโยงประเด็นการพัฒนา เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค และกลยุทธ    36 
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
แผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด        49 
เปาประสงค และกลยุทธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ          ๗๗ 
  วิทยาเขตชัยภูมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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(ฉบบัปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ จัดทําแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติ วทิยาเขต ชัยภูมิ พ.ศ. 25๖๑ – 256๕ (ฉบับปรับปรุง) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ใหสอดคลองกับกฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร และแผนพัฒนาประเทศ นโยบายรัฐบาล (พลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา) ยุทธศาสตรกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา แผนพัฒนา มหาวิทยาลัย      
การกีฬาแหงชาติ (มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ   
พ.ศ. 25๖๑ – 256๕ (ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งสอดคลองกับ
สถานการณความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น เพ่ือใหมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ        
มีเปาหมาย และแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนรองรับการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการดําเนินงาน  

การจัดทําแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ พ.ศ. 25๖๑ – 256๕ 
(ฉบับทบทวน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เกิดจากการมีสวนรวมของบุคลากรสายผูสอน และ
สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ รวมกันระดมความคิดเห็น 
วิเคราะห สรุปประเด็น ดังนี ้

สําระสําคัญของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติวิทยาเขตชัยภูมิ พ.ศ. 2561 - 2๕65 
(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ปรัชญา 

“พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พฒันาชาติ” 

วิสัยทัศน 
          “เปนสถาบันที่ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรดานพลศึกษา วทิยาศาสตรการกีฬา

และสุขภาพ และส่ือสารการกีฬาเขาสูประชาคมอาเซียน”  

พันธกิจ 
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานศาสตรการกีฬา 
2. วิจยัและพัฒนาองคความรู นวัตกรรม ดานศาสตรการกีฬา  
3. บริการวิชาการแกสังคม  
4. ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การละเลนพ้ืนบานและกีฬาไทย 
5. สงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพดานกฬีาสูงสุดของแตละบุคคล 

เอกลักษณ 

“สถาบันการศึกษาดานศาสตรการกีฬา” 

 อัตลักษณ 

“ทักษะดี มีน้ําใจนักกีฬา พัฒนาสังคม” 

บทสรปุสําหรับผูบรหิาร 

ค 



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

คานิยมองคกร 
         SPORTS-U 
  S = Spirit   มีน้ําใจนักกีฬา 

 P = Professional   มีความเปนมืออาชีพ 
 O = Opportunity มีการใหโอกาส 
 R = Responsibility  มีความรบัผิดชอบ 
 T = Teamwork  มีการทํางานเปนทีม 
 S = Smart  มีบุคลิกภาพดี 
 U = Universality  มีความเปนสากล 

คติพจน 
“กยิราเจ กยิราเถนํ”    ทําอะไรทําจรงิ 
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ประเด็นการพัฒนา เปาประสงค ตัวช้ีวัดเปาประสงค และกลยุทธ 

ประเด็นการพัฒนา เปาประสงค ตัวช้ีวัดเปาประสงค กลยุทธ 

1. การพัฒนาคุณภาพ    
การจัดการศึกษา 

บัณฑิตดานศาสตรการกีฬา  
มีคุณภาพตามคุณลักษณะ   
ท่ีพึงประสงค 

1. รอยละของบัณฑิตไดงานทําหรือประกอบอาชีพ          
    อิสระภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา                   
    (ไมนอยกวารอยละ 80)  
2. ผลประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอ  
    คุณภาพ บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ          
    (ไมนอยกวาคะแนนเฉลี่ย 4.00)  
3. จํานวนหลักสตูรที่เปดการเรียนการสอนระดับ  
    ปริญญาตรี (3 หลักสูตร) 
4. จํานวนอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ   
    (ไมนอยกวา 1 คน) 
5. ความรวมมือดานการศึกษา (ไมนอยกวา 1  
    หนวยงาน) 
6. ผลการประเมินความมีนํ้าใจนักกีฬาของนักศึกษา 
    ชั้นปสดุทาย (คะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 3.00) 
๗. นักศึกษาชั้นปสุดทายเปนผูสรางหรือผูรวมสราง 
    นวัตกรรม (ไมนอยกวารอยละ ๘๐) 
๘. จํานวนนักศึกษาชั้นปสุดทายที่สอบผาน  
    ภาษาอังกฤษตาม เกณฑที่กําหนด (ไมนอยกวา   
    รอยละ ๕๐) 

กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาคุณภาพนักศกึษาใหมีคุณภาพ 
            ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดบัอุดมศึกษา   
            (TQF : Thai Qualifications Framework)     
            และมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธที่ 1.2 ปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหารายวิชาใหมี 
            คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธที่ 1.3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
            และส่ิงสนับสนนุการเรียนรู 
กลยุทธที่ 1.4 สงเสริมและพัฒนาศกัยภาพคณาจารย 
            ใหมีความรูความสามารถตามวิชาชีพ 
กลยุทธที่ 1.5 สงเสริมการสรางความรวมมือ           
            ดานการศึกษา 
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ประเด็นการพัฒนา เปาประสงค ตัวช้ีวัดเปาประสงค และกลยุทธ 

ประเด็นการพัฒนา เปาประสงค ตัวช้ีวัดเปาประสงค กลยุทธ 

2. การพัฒนาดานการวิจัย
และนวัตกรรม 

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม    
ท่ีตพีิมพเผยแพรในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

1. รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับการพัฒนา  
    ศักยภาพ ดานการวิจัยและนวัตกรรม (ไมนอยกวา    
    รอยละ 80) 
2. รอยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอจํานวน 
    อาจารยประจํา (ไมนอยกวารอยละ ๓0) 
3. รอยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมดานศาสตร  
    การกีฬาตอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย 
    ประจํา (ไมนอยกวารอยละ ๘0)                                                                                                                           
4. จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีตีพิมพเผยแพร 
    ในระดับชาติหรือนานาชาติ (ไมนอยกวา 6 เร่ือง)                                                                               
5. ความรวมมือดานการวิจัยและนวัตกรรม  
    (ไมนอยกวา 1 หนวยงาน) 
๖. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนของ  
    อาจารยประจํา (ไมนอยกวารอยละ ๕๐) 

กลยุทธที่  2.1 สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะของ 
             บุคลากรดานการวิจัยและนวัตกรรม 
กลยุทธที่  2.2 สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณ  
            พัฒนาดานการวิจัยและนวัตกรรม 
กลยุทธที่  2.3 พัฒนางานวิจัยและนวตักรรม        
             ดานศาสตรการกีฬา 
กลยุทธที่  2.4 สงเสริมการสรางความรวมมือ         
             ดานการวิจัยและนวัตกรรม 
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ประเด็นการพัฒนา เปาประสงค ตัวช้ีวัดเปาประสงค และกลยุทธ 

ประเด็นการพัฒนา เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค กลยุทธ 

3. การบริการวิชาการ    
แกสังคม 

บริการทางวิชาการและอาคาร
สถานที่แกสังคมอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1. จํานวนผูรับบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่   
    (จํานวนไมนอยกวา 130,800 คน) 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ     
    ทางวิชาการและอาคารสถานที่ (คาเฉลี่ยไมนอยกวา 
    3.51) 
3. ระดับความสําเร็จของการบริการทางวิชาการและ 
    อาคารสถานท่ีแกสังคม (ระดับ 4 มีการดําเนนิการ   
    ตามเกณฑการประเมินครบทุกขอ) 
 

กลยุทธท่ี 3.1 พัฒนาระบบและกลไกการใหบริการ 
            วิชาการแกสังคม 
กลยุทธท่ี 3.2 สงเสริมและสนับสนุนการบูรณาการ 
            บริการวิชาการกับ การเรียนการสอนและ   
            การวิจัย 
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ประเด็นการพัฒนา เปาประสงค ตัวช้ีวัดเปาประสงค และกลยุทธ 

ประเด็นการพัฒนา เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค กลยุทธ 

4. การสงเสริมสนับสนุน
ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเลนพ้ืนบานและ  
กีฬาไทย 

นกัศึกษา เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนไดรวมกิจกรรม
ฟนฟู อนุรักษเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม การละเลน
พ้ืนบานและกีฬาไทยทั้งใน
ระดับทองถ่ินภูมิภาคและ
ระดับชาติ ไดเรียนรูและเขาใจ
ในความแตกตางทาง
วัฒนธรรม มีจิตสาํนึกท่ีดีตอ
สังคมและมีความภาคภูมิใจ 
ในความเปนไทย 

1. จํานวนกิจกรรมทะนบุํารุง ศิลปวัฒนธรรม  
    (จํานวนไมนอยกวา 5 กิจกรรม) 
2. จํานวนกิจกรรมฟนฟู อนุรักษและเผยแพร  
    การละเลนพ้ืนบาน และกีฬาไทย  
    (จํานวนไมนอยกวา ๖ เร่ือง) 
3. ระดับความสําเร็จของการฟนฟู อนุรักษ และเผยแพร  
    ศิลปวัฒนธรรม การละเลน พื้นบาน และกฬีาไทย  
    (ระดับ 4 มีการดําเนินการตามเกณฑการประเมิน 
    ครบทุกขอ)   
 

กลยุทธท่ี 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการทะนุบํารุง   
            ศิลปวัฒนธรรมการละเลนพ้ืนบานและ 
            กีฬาไทย 
กลยุทธท่ี 4.2 สงเสริมและสนับสนุนการฟนฟู  
            อนุรักษและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 
            การละเลนพื้นบานและกีฬาไทยในระดับ 
            ทองถ่ิน 
กลยุทธท่ี 4.3 สงเสริมและสนับสนุนการจัดต้ัง   
            แหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม  
            การละเลนพื้นบานและกีฬาไทย 
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ประเด็นการพัฒนา เปาประสงค ตัวช้ีวัดเปาประสงค และกลยุทธ 

ประเด็นการพัฒนา เปาประสงค ตัวช้ีวัดเปาประสงค กลยุทธ 

5. การพัฒนานักศึกษาใหมี
ศักยภาพดานกีฬาสูงสุดของ
แตละบุคคล 

นกัศึกษาในมหาวิทยาลัย  
การกฬีาแหงชาติ วิทยาเขต
ชัยภูมิ เขารวมและไดรับ
รางวัลจากการแขงขันกีฬา
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

1. รอยละของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ  
    วิทยาเขตชยัภูมิไดรับรางวัลในการแขงขันกีฬา 
    ระดบัชาติ (จํานวนไมนอยกวารอยละ ๑๐) 
2. รอยละของนักศึกษาในสํานักงานกีฬาไดรับเหรียญ 
    รางวัลจากการแขงขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ  
    (จํานวนไมนอยกวารอยละ ๑๐) 
3. จํานวนบุคลากรทางการกีฬาที่ไดรับการพัฒนา 
    ศักยภาพ (จํานวนไมนอยกวารอยละ ๕) 
4. ความรวมมือดานการกีฬา (อยางนอย 1 หนวยงาน) 
 

กลยุทธที่ 5.1 สงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมี  
            ศักยภาพดานกีฬาสูงสุดของแตละบุคคล 
กลยุทธที่ 5.2 สงเสริมและพัฒนาศกัยภาพ 
            บุคลากรทางการกีฬา 
กลยุทธที่ 5.3 สงเสริมการสรางความรวมมือ 
            ทางการกฬีาในประเทศ 
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6. การพัฒนาคุณภาพ   
การบริหารจัดการ 

ระบบการบริหารจัดการท่ี
มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

1. รอยละของการเบิกจายงบประมาณรายจาย  
    ประจําปในภาพรวม (รอยละ 9๕) 
2. รอยละของบคุลากรที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ  
    (จํานวนไมนอยกวารอยละ ๗0) 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ     
    ดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
    (คะแนนเฉล่ียไมต่ํากวา 3.51) 
4. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา   
    ภายในระดับหลักสูตร  
    (คะแนนเฉล่ียไมตํ่ากวา 3.๒๐) 
6. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา   
    ภายในระดับคณะ  
    (คะแนนเฉล่ียไมตํ่ากวา 3.๗0) 
7. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา  
    ภายในระดับสถาบัน  
    (คะแนนเฉล่ียไมตํ่ากวา 3.๗๐) 

กลยุทธที่ 6.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร 
            จัดการ 
กลยุทธที่ 6.2 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบคุลากร    
            ทุกระดับ 
กลยุทธที่ 6.3 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรในการใช   
            ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   
กลยุทธที่ 6.4 พัฒนาระบบการประกันคณุภาพ  
            การศึกษา 
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สวนที่ 1 

ประวัติความเปนมา 

1.1  หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ เปนสถาบันการศึกษาที่มีภารกิจตาม
พระราชบัญญัติการพลศึกษา พ.ศ.2548 กลาวคือ มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการ
วิชาการ และทะนุบํารุงศิลป และวัฒนธรรม การที่จะใหดําเนินการตามภารกิจดังกลาวเปนไปอยาง      
มีทิศทางเกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพนั้น หากสถาบันฯ มีแผนพัฒนาที่เหมาสม มีพ้ืนฐานจากที่
วิเคราะหสถานการณ ท่ีถูกตอง รูจักจัดออนจุดแข็ง ขององคกร สามารถประเมินโอกาสภัยคุกคาม    

ที่องคกรกําลังเผชิญหนาไดอยางเหมาะสมและถูกตองก็จะเปนเคร่ืองมือที่สําคัญจะชวยให           
การดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ บรรลุเปาหมายไดเปนอยางดี 

 การจัดทําแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ จึงเปนสิ่งสําคัญ 
ประการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ใหความสําคัญโดยแผนกลยุทธ
ดังกลาว จะเปนแผนแมบทหลักระยะยาวของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ กําหนด
ทิศทางการดําเนินการของมหาวิทยาลัย การกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ เปนแผนแมบทของ    
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ แผนการใชจายงบประมาณ ผลผลิต กิจกรรม/โครงการ และการจัดทํา  
คําของบประมาณที่สอดคลองกับระบบงบประมาณแบบใหม ซึ่งมุงเนนการจัดสรรงบประมาณ       
ตามแผนพัฒนา ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ และการมุงผลสัมฤทธ์ิ (Result -
based) นอกจากนี้ ยังเปนเคร่ืองมือสําคัญในการกํากับติดตาม และประเมินผลการทํางานภายใต
ระบบการสรางตัวชี้ วัดผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) ตามระบบ      
การบริหารงานสมัยใหม ที่มุงเนนการวัดผลการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ            
เปนมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ หนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ 
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเพ่ิมขีดความสามารถใน        
การแขงขันระดับประเทศ จึงไดจัดทําแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 
เปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาองคกรไปสูความสําเร็จอยางมีทิศทางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

1.2  ความเปนมา 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ตั้งอยูที่ ๒๓๙ หมู ๔ ถนนองคการบริหาร    
สาย ๒ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐ โทรศัพท ๐-๔ ๔๘๑-๒๐๘๘ โทรสาร    
๐-๔๔๘๒-๒๓๒๓ เว็บไซต http.www.ipec.ac.th 

เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2521 ดร.กอ สวัสดิ์พานิชย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ไดเดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดชัยภูมิ ไดปรารภวา บริเวณเขตเมืองชัยภูมิ คับแคบมาก
โดยเฉพาะสถานศึกษาตางๆ สนามกีฬาจังหวัด และจะไดเปดวิทยาลัยพลศึกษาในโอกาสตอไป    
โดยขอใชท่ีดินของกองทัพอากาศจึงมอบให ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิดําเนินการประสานงาน     
การจัดตั้งโดยมีกระทรวงศึกษาธิการใหการสนับสนุน ดังนั้น นายสมภาพ ศรีวรขาน ผูวาราชการ
จังหวัดชัยภูมิ และนายเลื่อน เพชรล้ํา ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิจึงไดดําเนินการติดตอกองทัพอากาศ 
เพื่อขอที่ดินบริเวณสนามบิน ในจังหวัดชัยภูมิ ตอมาหัวหนาสวนราชการไดแก นายกเทศมนตรี 
ประธานสภา และ รองประธานสภาจังหวัด จัดใหมีการประชุมครั้งที่ 11/2522 เมื่อวันที่ 12 
เมษายน พ.ศ. 2522 มติที่ประชุมไดตกลงจัดแบงที่ดินสนามบินใหตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิจํานวน 100 ไร  สนามกีฬาจังหวัด 100 ไร  และต้ังคณะกรรมการดําเนินการ โดยมี         
นายจรวย ยิ่งสวัสด์ิ รองผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ เปนประธาน นายประกอบ ไพฑูรย ผูชวยพนักงาน
ที่ดิน เปนเลขานุการ จังหวัดชัยภูมิ ไดรายงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยนั้นคือ ศาสตราจารย 
นายแพทยบุญสม มารตินและกรมพลศึกษาเพ่ือทราบเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินสําหรับสรางสนาม
กีฬาและวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จากนั้นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และอธิบดีกรมพลศึกษา 
ไดตอบรับและใหการสนับสนุน จึงไดสงสถาปนิกกรมพลศึกษา มาวางผังที่ดินเพื่อการกอสราง
วิทยาลัยพลศึกษาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 ดร.สําอาง พวงบุตร อธิบดีกรมพลศึกษา 
ไดมาตรวจดูสภาพท่ีดิน ขณะนั้น นายดํารง วชิโรดม ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ และผูวาราชการ
จังหวัดชัยภูมิ คนตอมาไดดําเนินการตอเนื่อง มาโดยตลอดไดเร่ิมกอนตั้งในป พ.ศ. 2524 จังหวัดได
แตงตั้งคณะกรรมการริเร่ิมกอตั้งวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดชัยภูมิขึ้น โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้ 

1.  นายวิโรจน อํามะรัตน  ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ  ประธานกรรมการที่ปรึกษา 
2.  พ.ต.เฉลิม ศุภมรรอง  ผูวาราชการจังหวัด  รองประธานกรรมการ 
3.  นายชาญ วิมลจิตต  ปลัดจังหวัดชัยภูมิ  กรรมการท่ีปรึกษา 
4.  นายกําธร กิตติชัยภูมิ  ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  กรรมการท่ีปรึกษา 
5.  นายวิเชียร สาคะริชานนท เจาของ ร.ร.สาคริชวิทยา  กรรมการท่ีปรึกษา 
6.  นายสันติ ชัยวิรัตนะ  สมาชิกสภาผูแทนจังหวัดชัยภูมิ กรรมการท่ีปรึกษา 
7.  นายบัวพรหม ธีระกัลยาณพันธ สมาชิกสภาผูแทนจังหวัดชัยภูมิ กรรมการท่ีปรึกษา 
8.  นายวินัย คิดบรรจง  สมาชิกสภาผูแทนจังหวัดชัยภูมิ กรรมการท่ีปรึกษา 
9.  นายอําพล พันประสิทธ์ิ สมาชิกสภาผูแทนจังหวัดชัยภูมิ กรรมการท่ีปรึกษา 
10.  นายสีหนาท ฤาชา  สมาชิกสภาผูแทนจังหวัดชัยภูมิ กรรมการท่ีปรึกษา 
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กรรมการดําเนินการ 

๑. นายวิชัย ชัยบุตร  นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ   ประธานกรรมการ 
๒. นายแถมเวท เวทยเวทิน ขาราชการบํานาญ     รองประธานกรรมการ 
๓. สื่อมวลชนจังหวัดชัยภูมิ กรรมการ 
๔. คหบดีในจังหวัดชัยภูมิ กรรมการ 
๕. หนวยราชการในจังหวัดชัยภูมิ กรรมการ 
๖. นายพิชิต ตุมรสุนทร  สมาชิกสภาเทศบาล     กรรมการ 
๗. นายปรีชา ดิเรกลาภ  เทศมนตรีเมืองชัยภูมิ     กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการกอตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิชุดนี้ ไดดําเนินการโดยประสานงาน
รวมกับคณะผูแทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ เพื่อขอเปดวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ตอกรมพลศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สภาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2524 คณะผูแทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ ไดมีหนังสือขอรับ
รองการสนับสนุนถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ    
ตอบรับวา กรมพลศึกษากําลังดําเนินการดวยความเอาใจใส กระทรวงศึกษาธิการไดอนุมัติใหเปด
วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  ข้ึน เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2525 จึงเร่ิมเปดรับนักศึกษาในป
การศึกษา 2526 เปนตนมา พรอมกับวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ และวิทยาลัยพลศึกษา
จังหวัดตรัง พรอมกันนั้น กรมพลศึกษาไดใหนายบุญเรืองไตรคุมดัน รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ มาปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูอํานวยการโครงการเปด
วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ พรอมคณะอาจารยผูสอน อีกจํานวน 8 ทาน ที่ยังไมไดงบประมาณนี้
ไดรับความอนุเคราะหจาก นายวิเชียร สาคะริชานนท ใหอาศัยโรงเรียนสาคริชวิทยา ทําการเรียน  
การสอนไปพลางกอน มีนักศึกษาจํานวนทั้งสิ้นในปแรกนี้ จํานวน 87 คน เปนชาย 63 คน หญิง 24 คน 
เนื่องจากในปการศึกษา 2526 เปนระยะเริ่มของการเปดวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
กระทรวงศึกษาธิการ ยังไมไดจัดงบประมาณใหจังหวัดชัยภูมิ จึงใหการชวยเหลือดานการเงินดวย   
การจัดหาเงินสําหรับใชจายในการจัดซื้ออุปกรณการเรียนการสอน รวมเปนเงิน 4 แสนบาทเศษ 
คณะกรรมการกอตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ โดยการขอความชวยเหลือจากพอคา คหบดี 
ผูแทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิและพ่ีนองชาวจังหวัดชัยภูมิ ไดรบังบประมาณรวมทั้งสิ้น 250,000 บาท 
(สองแสนหาหม่ืนบาท) และดวยความกรุณาของนายเพชร อภิรัตนรังสี ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ 
และ นายเฉลิม ศุภมร รองผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ ไดกรุณารับเร่ืองนี้เขาปรึกษาสภาจังหวัด ขอตั้ง
งบประมาณชวยเหลือสวนที่ยังขาดโดยขอความชวยเหลือจากมูลนิธิเจาพอพญาแลอีกสวนหนึ่งทําให
การเปดวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิเปนไปดวยดี เปดทําการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา 
(ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง สาขาวิชาเอกพลศึกษา) จนถึงป พ.ศ. 2547 

 จากการปฏิรูประบบราชการของรัฐ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 
ไดจัดตั้งกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ขึ้น และโดยพระราชกฤษฏีกา โอนกิจการบริหาร อํานาจหนาที่ 
ของสวนราชการ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 สถานศึกษา 
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ในสังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดโอนมาสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา   
เปนสวนราชการในสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 

 ป พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงลงพระปรมาภิไธย วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 
2548 และไดประกาศพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา  
เลมที่ 122 ตอนที่ 13 ก เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ พ.ศ.2548 และทําใหพระราชบัญญัติสถาบัน  
การพลศึกษา มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ.2548 เปนตนไป ภายใตการบริหารของ
สภาสถาบันการพลศึกษา มีผลทําใหวิทยาลัยศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เปลี่ยนชื่อใหมเปน “สถาบัน    
การพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ”  

ปพ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกลาเจาอยูหัว วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ไดประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติ ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ 136 ตอนที่ 67 ก 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และทําให
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย การกีฬาแหงชาติ มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
เปนตนไปภายใตการบริหารของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ  มีผลทําใหสถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตชัยภูมิ เปลี่ยนชื่อใหมเปน “มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ”  

ทําเนียบผูบริหาร 

ทําเนียบผูอํานวยการวิทยาลัยพลศกึษาจังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ ชื่อ  -  สกุล     ระยะเวลาดํารงตําแหนง   
1 นายบุญเรือง  ไตรคุมดัน        2526 - 2531 
2 นายอัมพร  คําเหล็ก           2531 - 2532 
3 นายวิบูลย  อุบาลี             2532 - 2534 
4 นายสมพงษ  ชาตะวิถี          2534 - 2535 
5 นายบุญเรือง  ไตรคุมดัน        2535 - 2536 
6 นายชลอ  ผลพงษ             2536 – 2540 
7 นายวินัย  นาราภิรมย         2540 – 2543 
8 นายวิรัตน  มั่งคั่ง 2543 – 2546 
9 นายไพรัช  ปานอุทัย 2546 – 2546 

10 นายชาญณรงค  หินเกิด 2546 – 2548 

ทําเนียบรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจําวิทยาเขตชัยภูมิ 

ลําดับ ชื่อ  -  สกุล     ระยะเวลาดํารงตําแหนง   
1 นายตรยัรักษ  วรัทยหินเกิด          2548 – 2551  (วาระที่ 1) 
2 นายตรยัรักษ  วรัทยหินเกิด 2552 - 2556    (วาระที่ 2) 
3 ผูชวยศาสตราจารยสัญญา  จันทรอด 2556 – 2560  (วาระที่ 1) 
4 ผูชวยศาสตราจารยวราพรรธน ธรรมะโชติสิน  2561 – 2561  (รกัษาราชการ) 
5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนันต  เมฆสวรรค   2561 –  2562                            

๔ 



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทําเนียบรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ประจําวิทยาเขตชัยภูมิ 

ลําดับ ชื่อ  -  สกุล     ระยะเวลาดํารงตําแหนง   
1 รองศาสตราจารย ดร.อนันต  เมฆสวรรค   2563  ถึงปจจุบัน  

การจัดการเรียนการสอน 

 ปจจุบันปการศึกษา 256๔ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ มีการจัดการ
เรียนการสอนระดับตางๆ ตามหลักสูตร ดังตอไปนี้ 

ระดับปริญญาตรี 
    1.  คณะศิลปศาสตร เปดสอนหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารการกีฬา ( 4 ป) 

     2.  คณะศึกษาศาสตร เปดสอนหลักสูตร ศกึษาศาสตรบัณฑติ สาขาพลศึกษา ( 4 ป) 
     3.  คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ เปดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและกีฬา ( 4 ป) 

การบริหารงาน 
 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ แบงโครงสรางการบริหารงาน มีบุคลากร
สายบริหาร ดังนี้ 

ลําดับ ชื่อ  -  สกุล ดํารงตําแหนง 
1 รองศาสตราจารย ดร.อนันต  เมฆสวรรค รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ   

ประจําวิทยาเขตชัยภูมิ 
2 ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  วงศคําสิงห ผูชวยอธิการบดีประจําวิทยาเขตชัยภูมิ 

ฝายบริหาร 
3 ผูชวยศาสตราจารยเยาวลักษณ  เกิดสมบูรณ ผูชวยอธิการบดีประจําวิทยาเขตชัยภูมิ  

ฝายวิชาการ 
4 ผูชวยศาสตราจารยสมพร  จุลมาศ 

 

ผูชวยอธิการบดีประจําวิทยาเขตชัยภูมิ 
ฝายแผนและพัฒนา 

5 ผูชวยศาสตราจารยประกอบ  ศักดิ์ภูเขียว 
 

ผูชวยอธิการบดีประจําวิทยาเขตชัยภูมิ           
ฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

6 นายสงกรานต  ธิจ่ิน ผูชวยอธิการบดีประจําวิทยาเขตชัยภูมิ  
ฝายวิจัย และประกันคุณภาพการศกึษา 

7 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรณทิพย  ลิ่มนรรตัน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ 

8 ผูชวยศาสตราจารยจักรพันธ  เรืองนุภาพขจร   รองคณบดีคณะศิลปศาสตร 
9 นายวิระ  ชัยบุตร   รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร 

10 ผูชวยศาสตราจารยวราภรณ  แตงมีแสง 
 

หัวหนาสํานักงานรองอธิการบดี   
ประจําวิทยาเขตชัยภูมิ 

11 นายแสนศักดา  วรรณมูล หัวหนาสํานักงานกีฬา 

 

๕  
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1.3 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพฒันา 

เพ่ือจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ พ.ศ.2561 – 2565 
(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) อยางถูกตองและสามารถนําไปใชประโยชนใน  
การวางแผนและกําหนดทิศทางการดาํเนินงานไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ  

1.4  ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนา 

1. วิเคราะหภารกิจและการดําเนินงานของวิทยาเขตชัยภูมิ และทบทวนประเด็นการพัฒนา
ฉบับปจจุบัน ถึงความเช่ือมโยงและความสอดคลองกับแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 
แผนยุทธศาสตรระดับจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560       
- 2564) แผนพัฒนาการศึกษาระดับ อุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558 (รัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) และ
ยุทธศาสตรของหนวยงานที่เก่ียวของ รวมท้ังวิเคราะหความสอดคลองของวิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาหมาย ประเด็นการพัฒนา และการกําหนด กลยุทธ โดยใชเทคนิค TOWS Matrix ซึ่งจะแสดง  
ใหเห็นวา ปจจัยภายนอกท่ีเปนโอกาส และอุปสรรคที่องคกรกําลังเผชิญอยู สามารถนํามาจับคูเพื่อ 
ใหสอดคลองกับปจจัยภายในที่เปนจุดแข็งและจุดออนขององคกรและเปนการจัดทําแผนพัฒนาที่เปน
ทางเลือก 4 ชุด สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการกําหนด กลยุทธตางๆ     

2. ประเมินสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment) และสภาพแวดลอมภายนอก
(External Environment) โดยใชเทคนิคการวิเคราะห SWOT Analysis 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและระดมพลังสมอง (Brainstorming) 
ของบุคลากรของวิทยาเขตในเรื่องผลการประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร และราง
แผนพัฒนา ที่เก่ียวของกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และประเดน็การพัฒนา 

4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เร่ืองการจัดทําแผนพัฒนา เพื่อจัดทํารางแผนพัฒนาประจําป
งบประมาณนั้นของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ซึ่งประกอบดวยเนื้อหาสําคัญ คอื 

- การประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 
- วิสัยทัศนและพันธกิจ (Vision & Mission) 
- เปาประสงค (Goals) 
- ประเด็นการพัฒนา (Development Issues) 
- กลยุทธ (Strategies) 
- มาตรการ 
- โครงการและตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินการ (KPIs) 

5. นําเสนอรางแผนกลยุทธของวิทยาเขตชัยภูมิ ตอคณะกรรมการประจําวิทยาเขต เพื่อพิจารณา 
ขอความเห็นชอบ และขอเสนอแนะ 

1.5  ขอบเขตการดําเนินการ 

การดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ จะพิจารณา 
ถึงความเหมาะสมในการวางแผนพัฒนาสําหรับมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 
ในชวง 4 ป (พ.ศ.2561-2565) จากปรากฏการณทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี 

๖ 
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สวนที่ 2 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

2.1  การประเมินสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 

การประเมินสภาพแวดลอมภายในและและภายนอกองคกร (Internal & External Scanning) 
เปนกระบวนการสําคัญอยางหนึ่งในการจัดทําแผนกลยุทธ เพราะจะทําใหทราบถึงปจจัยที่สงเสริม
หรือปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานขององคกร การประเมินปจจัยภายในอยางตรงไปตรงมาจะทํา
ใหสามารถทราบถึงจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) ขององคกรเพ่ือนําจุดแข็งมาใช
ใหเกิดประโยชนและหาวิธีการในการลดจุดออนใหนอยลงการประเมินปจจัยและหาทางลดหรือ
หลีกเลี่ยงภัยคุกคามท่ีจะเกิดข้ึนกับองคกร สําหรับเทคนิคที่ใชในการประเมินดังกลาวคือ เทคนิคการ
วิเคราะหโดยใช SWOT Analysis โดยมีรายละเอียดของเคร่ืองมือชวยในการวิเคราะหดังตอไปนี้ 

๑. เทคนิคการวิเคราะหองคประกอบพ้ืนฐานของการบริหาร (4Ms) และ 7-s ของ McKinseys 
เปนกรอบในการวิเคราะห จุดออน-จุดแข็ง ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ      
โดยพิจารณาจากองคประกอบของปจจัยพ้ืนฐานการบริหาร 4 Ms ไดแก คน (Man) เงิน (Money) 
วัสดุอุปกรณ (Materials) และการจัดการ (Management) พิจารณาจาก 7-s ไดแก โครงสราง 
(Structure) ยุทธศาสตร (Strategy) ระบบ (System) แนวการบริหาร (Style) บุคลากร (Staff) และ
ทักษะ (Skills) อุดมการณรวมกัน (Superordinate Goals) ซึ่ง ไดใช วิ ธีการประชุมเพื่อรวมกัน
วิเคราะหและประเมินถึงจุดออน-จุดแข็ง ตามกรอบการวิเคราะหดังกลาว 

๒. เทคนิคการวิเคราะหสิ่งแวดลอมทั่วไปและสิ่งแวดลอมเฉพาะองคกร (General and 
Specific Environment) เพ่ือการประเมินโอกาสและภัยคุกคามท่ีองคกรเผชิญหนาอยูไดใชเทคนิค
การวิเคราะหโดยใช PEST Analysis ไดแก การเมือง (Political-Legal) เศรษฐกิจ (Economic) 
สังคม (Social) และเทคโนโลยี (Technological) เปนกรอบการวิเคราะหโอกาส - ภัยคุกคามของ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ซึ่งไดใชวิธีการประชุมเพื่อรวมการวิเคราะหประเมิน
โอกาส - ภัยคุกคามตามกรอบการวิเคราะหดังกลาว 

๓. การประเมินสถานการณที่องคกรตองเผชิญหนาในรูปตารางไขว (TOWS Matrix) โดย
การสรางมิติ การประเมินรวม (Combination) ระหวางจุดแข็ง - จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม 
เพ่ือใหทราบวาสถานะของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ วาอยูในสถานะใดใน 4 
สถานะ คือ So, Wo, ST, หรือ WT 

ผลการวิเคราะหการประเมินสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขต
ชัยภูมิ โดยการใชเทคนิคดังกลาวอันจะนําไปสูการประเมินวิธีการ ซึ่งเปนประเด็นพัฒนาในการ
ดําเนินงานและกําหนดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ มีรายละเอียด
ตามลําดับดังตอไปนี้
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2.2 สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    ตารางสรุปผลการวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธภายใน (IFAS) 

ปจจัยภายใน (Internal factor) 

 

รายการ 
 

น้ําหนัก 
 

คะแนน 
น้ําหนัก
คะแนน 

จุดแข็ง (Strength)    

S1 ทําเลท่ีตั้งอยูก่ึงกลางของสวนราชการทําใหสะดวกตอการติดตอราชการการ
บริการ ดานวิชาการสถานท่ี ในการสงเสรมิการออกกําลังกายใหแกชุมชนและ
สังคม 

0.1๒ 4.73 0.๕๗ 

S2 เปนสถาบันการศึกษาท่ีมีหลักสูตรเฉพาะทางดานศาสตรการกีฬา มีบุคลากร
ท่ีมีความรูความสามารถ และความเช่ียวชาญทางดาน พลศึกษา วิทยาศาสตร
การกีฬา และส่ือสาร การกีฬา 

0.1๒ 4.18 0.๕๐ 

S3 ศิษยปจจุบันและศิษยเกาประสบความสําเร็จในการเปนนักกีฬาระดับ
จังหวัดและระดับชาติ 

0.๐๘ 3.82 0.๓๑ 

S4 อาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอในการเรยีนการสอนและ
การบริการสังคม 

0.1๒ 4.64 0.๕๖ 

S5 นักศึกษาของวิทยาเขต มีความโดดเดนดานศาสตรดานกีฬา มีนํ้าใจนักกีฬา  
และมีจิตสาธารณทําใหหนวยงานและสถานประกอบการ ยอมรับคุณภาพ
นักศึกษา และบัณฑติ สงผลตอภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

0.๐๖ 4.27 0.๒๖ 

S6 เปนผูนําดานการจัดการแขงขันกีฬาระดบัจังหวัด ระดับชาติ และนานาชาติ 0.10 4.36 0.๔๔ 
รวมจดุแข็ง (Strength) 0.60  ๒.๖๒ 

จุดออน (Weakness)    
W1 ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยท่ีไดรบัการเผยแพรไมเปนไปตามเกณฑ  0.0๘ 4.18  0.๓๓ 
W2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยังไมมีการประชาสัมพันธ                 
ไปยังกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

0.0๙ 4.18 0.๓๘ 

W3 อาจารยท่ีมีคุณวุฒิระดับปรญิญาเอกไมเปนไปตามเกณฑ สกอ. 0.0๔ 4.36 0.๑๗ 
W4 ยังขาดแคลนบุคลากรท่ีมีคณุวุฒิในสาขาวิชาศึกษาท่ัวไป 0.0๔ 4.73 0.๑๕ 
W5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขาดประสิทธิภาพ สงผลตอ   
การเรียนในระบบออนไลน 

0.0๔ 3.45 0.๑๔ 

W6 อาจารยและนักศึกษายังไมคุนเคยกับระบบการจัดการเรียนสอนแบบ
ออนไลน 

0.0๔ 3.55 0.๑๔ 

W7 ขอมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานพลศึกษาและกีฬายังไมสมบูรณ 
และยังไมเปนระบบ 

0.0๗ 3.82 0.๒๗ 

รวมจุดออน (Weakness) 0.40  ๑.๕๘ 

รวมปจจัยภายใน (Internal factor) 1.00  1.00 
 
 

   

 

๘ 
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ปจจัยภายนอก (External factor) 
 

รายการ 
 

น้ําหนัก 
 

คะแนน 
น้ําหนัก
คะแนน 

โอกาส (Opportunity)    

O1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ มีนโยบายและงบประมาณในการจัดจางผูฝกสอน
กีฬาท่ีเช่ียวชาญในประเทศ และตางประเทศเพ่ือพัฒนาความสามารถดานกีฬาใหแก
นักกีฬา 

0.04 3.82   0.๑๕ 
 

O2 ภาครัฐมีนโยบาย สงเสริม สนบัสนุนดานพลศึกษา การออกกําลังกายและเลนกีฬา 0.0๖ 3.91 0.๒๓ 
O3 มีโอกาสในการสรางเครือขายกับสวนราชการและองคกรสวนทองถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ 0.0๕ 4.09 0.๒๐ 
O4 ตลาดแรงงานมีความตองการบุคลากรทางดานสุขภาพและการออกกําลังกาย 0.0๖ 4.27 0.๒๖ 
O5 การพัฒนาเทคโนโลยีดานการสื่อสารและการพัฒนาของส่ือสังคมออนไลนรวมท้ัง 
ดานนโยบายของรัฐบาลดานเทคโนโลยี สงผลใหตลาดแรงงานมีความตองการแรงงาน 
ดานส่ือสารการกีฬา 

0.0๔ 3.73 0.๑๕ 

O6 รัฐบาลมีนโยบายสงเสรมิดูแลสุขภาพผูสูงอายุ 0.04 3.82 0.๑๕ 
O7 ประชาชนใหความสนใจในการดูแลสุขภาพและการออกกําลังกายมากขึ้น 0.0๕ 4.27 0.๒๑ 
O8 ชาวตางชาติใหความสนใจและตองการบุคลากรทางดานพลศึกษาและกีฬาจาก
ประเทศไทย  ทําใหบัณฑิตเพ่ิมโอกาสในการมีงานทํามากย่ิงข้ึน 

0.0๒ 3.45 0.๐๗ 

O9 ประชาชนใหความสนใจเก่ียวกับกีฬาและศิลปวัฒนธรรมของไทย เชน มวยไทย 
การละเลนพื้นบาน และประเพณีทองถ่ิน 

0.04 3.82 0.๑๕ 

O10 ชื่อและภาพลักษณของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติท่ีมีความโดดเดนดานกีฬา 
ทําใหมีโอกาสในการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุนดานกีฬาของชาติ 

0.0๖ 4.00 0.๒๔ 

O11 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ใหการสงเสริมและสนับสนุน                 
การใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะในสถานการณการแพรระบาด
ของโรคโควิด 19 หรือ (COVID - 19) 

0.04 3.64 0.๑๕ 

รวมโอกาส (Opportunity) 0.50  ๑.๙๗ 
อุปสรรค (Threat)    
T1 มหาวิทยาลยัการกีฬาแหงชาติ จัดสรรกรอบอัตรากําลังเพ่ือบรรจุเขารับราชการ 
ใหแกวิทยาเขตแตไมมีการบรรจุแตงต้ัง 

  0.0๕ 3.09 0.๑๕ 

T2 สถาบันการศึกษาอ่ืน มีกลยุทธในการดึงดูดนักกีฬา นักศึกษาแรกเขาและผูฝกสอน
ฝกสอน ท่ีมีศักยภาพสูง จึงทําใหการรับนักศึกษาไมเปนไปตามเปาหมาย 

0.0๙ 3.73 0.๓๔ 

T3 นโยบายของรัฐบาลสงเสริมการศึกษาหลักสูตรคูขนาน รวมท้ังทัศนคติของผูปกครอง           
ตอการศึกษาเฉพาะทาง สงผลตอจํานวนนักศึกษาแรกเขา 

0.0๙ 3.73 0.๓๔ 

T4 ความผันผวนดานเศรษฐกิจของประเทศสงผลกระทบตอการผลิตและพัฒนากีฬา
ของวิทยาเขตเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ 

0.0๕ 4.00 0.๒๐ 

T5 สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ทําใหตองมีการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน อาจจะไมสะทอนผลลัพธการเรียนรู 

0.0๘ 4.27 0.๓๔ 

T6 ปญหาดานเศรษฐกิจทําใหการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีลดลง 0.0๗ 4.27 0.๓๐ 
T7 นโยบายการลดคาเลาเรียนทําใหงบประมาณลดลง 0.07 4.18 0.๒๙ 

รวมอปุสรรค (Threat) 0.50  ๑.๙๖  
รวมปจจัยภายนอก (External factor) 1.00  1.00 

๙ 
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ตําแหนงยุทธศาสตร 
 

 

  
 
 
 
 

เมื่อนําผลการวิเคราะห SWOT มากําหนดตําแหนงแผนพัฒนา ของมหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ พบวา มีตําแหนงประเด็นการพัฒนาอยูในพ้ืนท่ี ST-Strategy ที่มีจุดแข็ง
มากกวาจุดออนและมีปญหาอุปสรรคสูงกวาโอกาส (ไมเอ้ือแตแข็ง) “Cash Cows” กลยุทธแนวทาง
ต้ังรับ (ST-Strategy) ซ่ึงตองใชจุดแข็งขององคกรมากําหนดเปนกลยุทธเพื่อรับมือหรือหลีกเล่ียงกับ
อปุสรรค การกําหนดประเด็นการพัฒนาโดยวิสัยทัศนตองมุงเนนการใชประโยชนจากจุดแข็งภายใน 
ที่มีอยูเพื่อลดทอนหรือหลีกเล่ียงภัยคุกคามจากภายนอก 

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00

โอกาส 

(Opportunity)

จดุแข็ง 

(Strength)

อปุสรรค 

(Threat)

จุดออน 

(Weakness)

ST

จุดแข็ง (Strengths) 2.62 
จุดออน (Weakness) 1.58 
โอกาส (Opportunities) 1.97 
อปุสรรค (Threats) 1.96 

 
๑๐ 
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ตาราง TOWS Matrix กับการกําหนดกลยุทธขององคกร 

กลยุทธเชิงรบั (ST) เกิดจากการจับคูของ (จุดแข็งกับอุปสรรค) 

 
S1 ทําเลท่ีต้ังอยูก่ึงกลางของสวนราชการทําใหสะดวกตอการ
ติดตอราชการการบริการดานวิชาการสถานท่ี ในการสงเสริม               
การออกกําลังกายใหแกชุมชนและสังคม 
S2 เปนสถาบันการศึกษาท่ีมีหลักสตูรเฉพาะทางดานศาสตร
การกีฬา มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ และความ
เช่ียวชาญทางดานพลศึกษา วิทยาศาสตรการกีฬา และส่ือสาร
การกีฬา 
S3 ศิษยปจจุบันและศษิยเกาประสบความสําเร็จในการเปน
นักกีฬาระดับจังหวัดและระดับชาติ 
S4 อาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอในการ
เรียน  การสอนและการบริการสังคม 
S5 นักศึกษาของวิทยาเขต มีความโดดเดนดานศาสตรดาน
กีฬา  มีนํ้าใจนักกีฬา และมีจิตสาธารณสงูทําใหหนวยงานและ            
สถานประกอบการ ยอมรับคุณภาพนักศึกษาและบัณฑิต      
สงผลตอภาวะการมีงานทําของบัณฑติ  
S6 เปนผูนําดานการจัดการแขงขันกีฬาระดับจังหวัด 
ระดับชาติ และนานาชาติ  
แผนการดําเนินงาน 
1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา (TQF : Thai Qualifications 
Framework) และมาตรฐานวิชาชีพ (S5, S6, S3, T1, T2) 
2. ปรับปรุงและพัฒนาเน้ือหารายวิชาใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน วิชาชีพ (S2 ,T2, T3, T5) 
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน       
การเรียนรู (S1, S4, T5) 
4. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารยใหมีความรู
ความสามารถตามวิชาชีพ (S6, T1) 
5. พัฒนาระบบและกลไกการใหบริการวิชาการแกสงัคม     
(S1, S4, T2) 
6. สงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพดานกีฬาสูงสุด        
ของแตละบุคคล (S2, S5, S6, T2, T4) 
7. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬา 
(S2, S6, T2, T4) 
8. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ (S6, T4) 
 

T1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ จัดสรรกรอบอัตรากําลัง   
เพื่อบรรจุเขารับราชการใหแกวิทยาเขตแตไมมีการบรรจุแตงต้ัง        
T2 สถาบันการศึกษาอ่ืน มีกลยุทธในการดึงดูดนักกีฬา นักศึกษา
แรกเขา และผูฝกสอนท่ีมีศักยภาพสูง จึงทําใหการรับนักศึกษา 
ไมเปนไปตามเปาหมาย 
T3 นโยบายของรัฐบาลสงเสริมการศึกษาหลักสูตรคูขนานรวมท้ัง
ทัศนคติของผูปกครองตอการศึกษาเฉพาะทางสงผลตอจํานวน
นักศึกษาแรกเขา 
T4 ความผันผวนดานเศรษฐกิจของประเทศสงผลกระทบ        
ตอการผลิตและพัฒนากีฬาของวิทยาเขตเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ 
T5 สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ทําใหตองมีการ

จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน อาจจะไมสะทอนผลลัพธ 
การเรียนรูของผูเรียนท่ีเปนจริง 
T6 ปญหาดานเศรษฐกิจทําใหการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
ลดลง  

T7 นโยบายการลดคาเลาเรียนทําใหงบประมาณลดลง 

 

 

 

 
๑๑ 



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กลยุทธเชิงรบั (So) เกิดจากการจับคูของ (จุดแข็งกับโอกาส) 

 
S1 ทําเลท่ีตั้งอยูก่ึงกลางของสวนราชการทําใหสะดวกตอการติดตอ
ราชการการบริการดานวิชาการสถานที่ ในการสงเสริมการออก
กําลังกายใหแกชุมชนและสังคม 
S2 เปนสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรเฉพาะทางดานศาสตร    
การกีฬา มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ และความเชี่ยวชาญ
ทางดานพลศึกษา วิทยาศาสตรการกีฬา และสื่อสารการกีฬา 
S3 ศิษยปจจุบันและศิษยเกาประสบความสําเร็จในการเปนนักกีฬา    
ระดับจังหวัดและระดับชาติ 
S4 อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอในการเรยีน        
การสอนและการบริการสังคม 
S5 นักศึกษาของวิทยาเขต มีความโดดเดนดานศาสตรดานกีฬา             
มีน้ําใจนักกีฬา และมีจิตสาธารณสูงทําใหหนวยงานและสถาน
ประกอบการ ยอมรับคุณภาพนักศึกษาและบัณฑิต สงผลตอ
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  
S6 เปนผูนําดานการจัดการแขงขันกีฬาระดับจังหวัด ระดับชาติ           
และนานาชาติ  
แผนการดําเนินงาน 
1. สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรดานการวิจัยและ
นวัตกรรม (S2, S4, O2, O6, O9) 
2.  สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณพัฒนาดานการวิจัยและ
นวัตกรรม (S4,O3) 
3. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานศาสตรการกีฬา (S2, S4 

,O3) 
4. สงเสริมการสรางความรวมมือดานการวิจัยและนวัตกรรม             
(S2, S4 ,O3) 
5. สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งแหลงเรียนรูดาน
ศิลปวัฒนธรรม การละเลนพ้ืนบานและกีฬาไทย (S1, O2, O3, 
O6, O9, O10) 
6. สงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพดานกีฬาสูงสุด              
ของแตละบุคคล (S2, S5, S6, O1, O10,) 
7. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬา 
(S2, S6, O1, O8, O10) 
8. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ (S6, O1, O3, 
O11)  
9. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (S2, O2, O3,) 
 

O1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ  มีนโยบายและงบประมาณในการ
จัดจางผูฝกสอนกีฬาที่เช่ียวชาญในประเทศ และตางประเทศเพ่ือ
พัฒนาความสามารถดานกีฬาใหแกนักกีฬา 
O2 ภาครัฐมีนโยบาย สงเสริม สนับสนุนดานพลศึกษา               
การออกกําลังกายและเลนกีฬา 
O3 มีโอกาสในการสรางเครือขายกับสวนราชการและองคกร       
สวนทองถิ่น  ในจังหวัดชัยภูมิ 
O4 ตลาดแรงงานมีความตองการบุคลากรทางดานสุขภาพ           
และการออกกําลังกาย 
O5 การพัฒนาเทคโนโลยีดานการสื่อสารและการพัฒนาของส่ือสังคม
ออนไลนรวมท้ังดานนโยบายของรัฐบาลดานเทคโนโลยี สงผลให
ตลาดแรงงานมีความตองการแรงงานดานสื่อสารการกีฬา 
O6 รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมดูแลสุขภาพผูสูงอายุ 
O7 ประชาชนใหความสนใจในการดูแลสุขภาพและการออกกําลังกาย   
มากขึ้น 
O8 ชาวตางชาติใหความสนใจและตองการบุคลากรทางดานพลศึกษา
และกีฬาจากประเทศไทย ทําใหบัณฑิตเพ่ิมโอกาสในการมีงานทํา   
มากยิ่งข้ึน 
O9 ประชาชนใหความสนใจเก่ียวกับกีฬาและศิลปวัฒนธรรมของไทย    
เชน มวยไทย การละเลนพ้ืนบาน และประเพณีทองถ่ิน 
O10 ชื่อและภาพลักษณของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติท่ีมีความ      
โดดเดนดานกีฬาทําใหมีโอกาสในการจัดกิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุน     
ดานกีฬาของชาติ 
O11 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ใหการสงเสริม     
และสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะ     
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 หรือ (COVID - 19) 

 
๑๒ 



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กลยุทธเชิงรบั (WO) เกิดจากการจับคูของ (จุดออนกับโอกาส) 

 
W1 ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพรไม
เปนไปตามเกณฑ 
W2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยังไมมี
การประชาสัมพันธ ไปยังกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
W3 อาจารยท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกไมเปนไปตามเกณฑ 
สกอ. 
W4 ยังขาดแคลนบุคลากรท่ีมีคณุวุฒิในสาขาวิชาศึกษาท่ัวไป 
W5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารขาด
ประสิทธิภาพ สงผลตอการเรียนในระบบออนไลน 
W6 อาจารยและนักศึกษายังไมคุนเคยกับระบบการจัด     
การเรียนการสอนแบบออนไลน 
W7 ขอมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานพลศึกษาและ
กีฬา ยังไมสมบูรณและยังไมเปนระบบ 
แผนการดําเนินงาน 

1. สงเสริมการสรางความรวมมือดานการศึกษา 
(O1, O2, O3,O10-W1,) 
2. สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรดานการวิจัย        
และนวัตกรรม (W1, W5,O2, O6, O9) 
3.  สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณพัฒนาดานการวิจัย          
และนวัตกรรม  (W1, O3) 
4. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานศาสตรการกีฬา (W1, 
O3) 
5. สงเสริมการสรางความรวมมือดานการวิจัยและนวัตกรรม 
(W1, O3) 
6. พัฒนาระบบและกลไกการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
การละเลนพื้นบานและกีฬาไทย (W1, W2, W7 ,O3, O9, 
O10) 
7. สงเสรมิและสนับสนุนการฟนฟูอนุรักษและเผยแพร 
ศิลปวัฒนธรรมการละเลนพ้ืนบานและกีฬาไทยในระดับ
ทองถิ่น (W1, W2, W7 O3, O9, O10) 
8. สงเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังแหลงเรยีนรูดาน
ศิลปวัฒนธรรม การละเลนพื้นบานและกีฬาไทย 
(W1,O2, O3, O6, O9, O10) 
9. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ (W3, W4, 
O1, O2, O3, O11) 
10. สงเสรมิการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ 
(W1, W3,S6, O1, O3, O11) 
11. สงเสรมิการพัฒนาบุคลากรในการใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (W2, W5, W7,O5, O11) 
12. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
(W1, W3, O2, O3,) 

O1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ มีนโยบายและงบประมาณ       
ในการจัดจางผูฝกสอนกีฬาท่ีเชี่ยวชาญในประเทศ และตางประเทศ
เพ่ือพัฒนาความสามารถดานกีฬาใหแกนักกีฬา 
O2 ภาครัฐมีนโยบาย สงเสริม สนับสนุนดานพลศึกษา               
การออกกําลังกายและเลนกีฬา 
O3 มีโอกาสในการสรางเครือขายกับสวนราชการและองคกร       
สวนทองถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ 
O4 ตลาดแรงงานมีความตองการบุคลากรทางดานสุขภาพ          
และการออกกําลังกาย 
O5 การพัฒนาเทคโนโลยีดานการสื่อสารและการพัฒนาของส่ือสังคม
ออนไลนรวมท้ังดานนโยบายของรัฐบาลดานเทคโนโลยี สงผลให
ตลาดแรงงานมีความตองการแรงงานดานสื่อสารการกีฬา 
O6 รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมดูแลสุขภาพผูสูงอายุ 
O7 ประชาชนใหความสนใจในการดูแลสุขภาพและการออกกําลังกาย 
มากขึ้น 
O8 ชาวตางชาติใหความสนใจและตองการบุคลากรทางดานพลศึกษา
และกีฬาจากประเทศไทย ทําใหบัณฑิตเพ่ิมโอกาสในการมีงานทํา  
มากยิ่งข้ึน 
O9 ประชาชนใหความสนใจเก่ียวกับกีฬาและศิลปวัฒนธรรมของไทย 
เชน มวยไทย การละเลนพ้ืนบาน และประเพณีทองถ่ิน 
O10 ชื่อและภาพลักษณของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติท่ีมีความ
โดดเดนดานกีฬาทําใหมีโอกาสในการจัดกิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุน 
ดานกีฬาของชาติ 
O11 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ใหการสงเสริม
และสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะ
ในสถาน การณการแพรระบาดของ 
โรคโควิด 19 หรือ (COVID - 19) 

 

๑๓ 



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กลยุทธเชิงรบั (WT) เกิดจากการจับคูของ (จุดออนกับอุปสรรค) 

 
W1 ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพรไม
เปนไปตามเกณฑ 
W2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยังไมมี        
การประชาสัมพันธ ไปยังกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
W3 อาจารยท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกไมเปนไปตามเกณฑ 
สกอ. 
W4 ยังขาดแคลนบุคลากรท่ีมีคณุวุฒิในสาขาวิชาศึกษาท่ัวไป 
W5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารขาด
ประสิทธิภาพ สงผลตอการเรียนในระบบออนไลน 
W6 อาจารยและนักศึกษายังไมคุนเคยกับระบบการจัด     
การเรียนการสอนแบบออนไลน 
W7 ขอมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานพลศึกษาและ
กีฬา ยังไมสมบูรณและยังไมเปนระบบ 
แผนการดําเนินงาน 

1. สงเสริมการสรางความรวมมือดานการศึกษา 
(W1,T2, T6, T7) 
2.  พัฒนาระบบและกลไกการใหบริการวิชาการแกสังคม 
(W2, W7, T2) 
3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ 
(W3, W4, T1) 
4. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ 
(W1, W3, T4) 
5.สงเสริมการพัฒนาบุคลากรในการใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (W2, W5, W7, T5,) 
 
 
 

T1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ จัดสรรกรอบอัตรากําลัง   
เพื่อบรรจุเขารับราชการใหแกวิทยาเขตแตไมมีการบรรจุแตงต้ัง        
T2 สถาบันการศึกษาอ่ืน มีกลยุทธในการดึงดูดนักกีฬา นักศึกษา
แรกเขา และผูฝกสอนท่ีมีศักยภาพสูง จึงทําใหการรับนักศึกษา 
ไมเปนไปตามเปาหมาย 

T3 นโยบายของรัฐบาลสงเสริมการศึกษาหลักสูตรคูขนานรวมท้ัง
ทัศนคติของผูปกครองตอการศึกษาเฉพาะทางสงผลตอจํานวน
นักศึกษาแรกเขา 
T4 ความผันผวนดานเศรษฐกิจของประเทศสงผลกระทบตอ   
การผลิตและพัฒนากีฬาของวิทยาเขตเพื่อมุงสูความเปนเลิศ 

T5 สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ทําใหตองมีการ

จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน อาจจะไมสะทอนผลลัพธ 
การเรียนรูของผูเรียนท่ีเปนจริง 

T6 ปญหาดานเศรษฐกิจทําใหการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
ลดลง  
T7 นโยบายการลดคาเลาเรียนทําใหงบประมาณลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 
๑๔ 
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(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สวนที่ 3 

สรุปผลการทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เอกลักษณ อัตลักษณ คานิยม
องคกร คติพจน และแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 
(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓.๑ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เอกลักษณ อัตลักษณ คานิยมองคกร คติพจน มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

ปรัชญา 

“พลศกึษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ” 

วิสัยทัศน 

“เปนสถาบันที่ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรดานพลศึกษา วิทยาศาสตรการกีฬาและ
สุขภาพและสื่อสารการกีฬาเขาสูประชาคมอาเซียน”  

 พันธกิจ 

  1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานศาสตรการกีฬา 
2. วิจัยและพัฒนาองคความรู นวัตกรรม ดานศาสตรการกีฬา  
3. บริการวิชาการแกสังคม  
4. ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การละเลนพ้ืนบานและกีฬาไทย 
5. สงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพดานกีฬาสูงสุดของแตละบุคคล 

 

 

 
 



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  

   เอกลักษณ 

                      “สถาบันการศึกษาดานศาสตรการกีฬา” 

คําอธิบายเอกลักษณ 

  “สถาบันการศึกษาดานศาสตรการกีฬา หมายถึง เปนสถาบันการศึกษาเฉพาะทางที่มี ความ
โดดเดนทางดานศาสตรการกีฬา เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาสูการเปนผูนําดานกีฬา         
ในภูมิภาคอาเซยีน” 

   อัตลักษณ 

                    “ทักษะดี มีน้ําใจนักกีฬา พัฒนาสังคม” 

คําอธิบายอัตลักษณ  

ทักษะดี            หมายถึง  การมีความรูความสามารถและมีทกัษะในดานวิชาชีพ 
       มีน้ําใจนักกีฬา    หมายถึง  มีคุณธรรม จรยิธรรม รูแพ รูชนะ รูอภัย เปนท่ียอมรบัในสังคม 
       พัฒนาสังคม      หมายถึง  มีความรับผิดชอบและมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม ยึดมั่น    
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

     คานิยมองคกร 

  SPORTS-U 
    S = Spirit   มีน้ําใจนักกีฬา 

   P = Professional   มีความเปนมืออาชีพ 
   O = Opportunity มีการใหโอกาส 
   R = Responsibility  มีความรบัผิดชอบ 
   T = Teamwork  มีการทํางานเปนทีม 
   S = Smart  มีบุคลิกภาพดี 
   U = Universality  มีความเปนสากล 

   คติพจน 

                                          “กยิราเจ กยิราเถนํ”    ทําอะไรทําจริง 
 
 
 

 
 

๑๖ 



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

       ตนไมประจํามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตนราชพฤกษมีดอกสีเหลืองแทนสัญญาลักษณของสีประจํามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 
คือ เขียว ขาว เหลือง ซึ่งหนวยงานในสังกัด ท้ังมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ จํานวน ๑๗ แหง และ
โรงเรียนกีฬาจํานวน ๑๓ แหง ใชตนราชพฤกษ เปนตนไมประจําโรงเรียนและมหาวิทยาลัย เพื่อเปน
การแสดงถึงความเปนอันหนึ่ง  อันเดียวกัน ความสามัคคขีองทกุหนวยงานในสังกัด 

 

        ธงประจํามหาวิทยาลัย 
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓.๒ นโยบายการบริหารงานของรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ประจําวิทยาเขต
ชัยภูมิ 

1. ดานการศกึษา 
    ใหมีระบบการจัดการศึกษาที่สงเสริมและพัฒนานักศึกษา ที่มีความสามารถพิเศษ

ทางการกีฬา เพื่อมุงผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพในศาสตรการกีฬา โดยจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

ทางวิชาการที่มุงเนนผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เนนความรู และ

ทักษะดานวิชาการ สามารถนําความรูไปประยุกตใชในสถานที่จริง ไดอยางสรางสรรค รวมทั้งมี   

การเตรียมความพรอมเพ่ือจะเปดหลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 

2. ดานการวิจัยและนวัตกรรม 
    ใหมีการดําเนินงานดานการวิจัยและนวัตกรรม ที่มุงเนนการพัฒนาศักยภาพแกบุคลากร

ดานวิจัยและนวัตกรรมใหสามารถสรางสรรคผลงานวิจัยและนวัตกรรมดานศาสตรการกีฬาและสาขา 

วิชาที่เก่ียวของใหเปนไปอยางมีคุณภาพและมีปริมาณที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งสงเสริมใหมีความรวมมือดาน

การวิจัยและนวัตกรรมกับหนวยงานภายนอก โดยสามารถนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นสู

การนําไปใชประโยชนตลอดจนใหมีการยกยองเชิดชูเกียรติเพ่ือสรางขวัญและกําลังใจกับบุคลากร    

ที่มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเดน 

3. ดานการบริการทางวิชาการแกสังคม 
    ใหมีการดําเนินงานดานการบริการวิชาการแกสังคมท่ีครอบคลุมกลุมเปาหมายทั่วเขต

พื้นที่ที่รับผิดชอบ สําหรับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน เพื่อใหมีความรู ความเขาใจใน

การดูแลสุขภาพ ออกกําลังกาย การเลนกีฬา ซึ่งนําไปสูการมีสุขภาวะที่ดี โดยมุงเนนการใหบริการ

วิชาการ ๒ รปูแบบ ดังนี้ 

     ๓.๑ การใหบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของคณะ โดยมอบหมายใหทุกคณะ

ดําเนินงานภายใตศาสตรการกีฬา รวมทั้งดานจิตอาสาและพัฒนาชุมชน ประกอบดวย 

 ๑) คณะศึกษาศาสตร ใหบริการดานการฝกสอนทักษะกีฬา การตัดสินกีฬา การจัด

แขงขันกีฬา และการเปนผูนําการออกกําลังกาย 

 ๒) คณะศิลปศาสตร ใหบรกิารดานการสื่อสารการกีฬา และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

  ๓) คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ ใหบริการดานวิทยาศาสตรการกีฬา

การเสริมสรางและทดสอบสมรรถภาพทางกาย การใหคําแนะนําการออกกําลังกายและการดูแล

สุขภาพ และสาขาวิชาที่เก่ียวของ 

     ๓.๒ รูปแบบที่สอง การใหบริการอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณทางการกีฬาโดยมุงเนน

สําหรับการออกกําลังกาย การเลนกีฬา การจัดการแขงขันกีฬา และกิจกรรมทางการกีฬาตางๆ รวมท้ัง

สงเสริมความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน ในการพัฒนาชุมชนเปาหมายใหมีความเขมแข็ง

และยั่งยืนตอไป 

๑๘ 

๑๙ 



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

4.  ดานการทะนบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ใหมีการดําเนินงานดานการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมงเนนการละเลนพ้ืนบานและ

กีฬาไทย ดวยวิธีการฟนฟู การอนุรักษ การวิจัย และนําไปสูการเผยแพรทั้งในระดับภูมิภาค และ
ระดับชาติโดยการสรางจิตสํานึกใหกับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ตลอดจนสงเสริม
การเรียนรู ความเขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรมของแตละทองถ่ิน เพื่อใหเกิดความรัก ความหวง
แหน และความภาคภูมิใจในความเปนไทย 

5.  ดานการกีฬา 
     ใหมีการผลิตนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาใหมีศักยภาพดานกีฬาสูงสุด

ของแตละบุคคล มีการนําหลักวิทยาศาสตรการกีฬามาใชในการเสริมสรางสมรรถนภาพทางกายให
สามารถสรางผลงานดานการกีฬาท้ังในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งเปนแหลงสรางและพัฒนา
บุคลากรดานการกีฬาในการเปนผูฝกสอนกีฬา ผูตัดสินกีฬา และนักวิทยาศาสตรการกีฬา ใหมี
ความรูความเชี่ยวชาญสูระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนการสรางเครือขายความรวมมือทางการ
กีฬากับองคกรทางการกีฬาในประเทศเพ่ือการพัฒนาการกีฬาของประเทศ 

 6.  ดานการบริหารจัดการ 
      ใหมีการบริการจัดการสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูดานศาสตรการกีฬาท่ีมีคุณภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ใหครอบคลุมทุกดาน และนําระบบประกันคุณภาพการศึกษามาเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 7.  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
     ๗.๑ จัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับ

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
     ๗.๒ จัดทําคูมือและปฏิทินการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีความ

เชื่อมโยงการดาํเนินงานทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับวิทยาเขต 
     ๗.๓ มีการสงเสริมสนับสนุน และพัฒนาใหผูบริหารและบุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัย

ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหเปนไปตามนโยบาย 
     ๗.๔ มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกปการศึกษา 

 8. ดานการกิจการนกัศกึษา 
    ๘.๑ สงเสริม สนับสนุนการจัดตั้งองคการนักศึกษาในวิทยาเขตใหมีบทบาทในการสงเสริม 

สนับสนุนกระบวนการดําเนินงานตางๆ ของสถาบัน เชน กิจกรรมดานกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และการละเลนพ้ืนบานและกีฬาไทย 

๘.๒ จัดทําระเบียบหลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานขององคการนักศึกษา  
๘.๓ จัดหางบประมาณสนับสนุนองคการนักศึกษา สภานักศึกษาและชมรมโดยคณะ

กรรมการบริหารองคการนักศึกษา เพ่ือเสริมสรางพัฒนานักศึกษาใหเปนคนดีมีจิตอาสา มีคุณธรรม 
รับผิดชอบตอตนเอง และสังคม 

    ๘.๔ ขับเคลื่อนกิจกรรมนักศึกษาอยางเปนรูปธรรม 
    ๘.๕ จัดหาสถานท่ีทําการองคการนักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมไดอยางยั่งยืน 

๒๐ 



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 9. ดานอาคารสถานท่ี 
     9.1  ปรับปรุงภูมิทัศนใหสะอาดสวยงามและสงเสริมการเรียนรู 
     9.2  ปรับปรงุอาคารเรียนและอาคารฝกกีฬาและสนามกีฬาพรอมใชการไดอยางสม่ําเสมอ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓.๓ นโยบายการประกันคุณภาพการศกึษา 

๑. มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติขอยกเลิก ประกาศสถาบันการพลศึกษา เร่ือง นโยบาย
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ลงวันที่ 
๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ๒. ประกาศน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพการศกึษาภายในสําหรับการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 
วิทยาเขตชัยภูมิ โดยมีการดําเนินงานที่ประกอบดวย การควบคุม การตรวจสอบ การประเมินผลใน  
การจัดการศึกษา และการบริหารจัดการ ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือใหเกิด   
การพัฒนาและสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชนวา สามารถจัดการศึกษาได
อยาง มีคุณภาพตามมาตรฐานเปาประสงคของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ และ
หนวยงานตนสังกัด 

 ๓. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สําหรับการจัดการศึกษา นโยบายการประกัน
คุณภาพ  การศึกษาภายใน สําหรับการจัดการศึกษาขอบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วาดวย
ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ กําหนดใหมหาวิทยาลัย มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในประกอบดวย การควบคุมการตรวจสอบ การประเมินผลใน  
ดานการจัดการศึกษา การกีฬา การวิจัย และนวัตกรรม การบริการวิชาการ การทะนุบํารุงศิลป 
วัฒนธรรม การละเลนพื้นบานและกีฬาไทย การบริหารจัดการท่ีครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา 
กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ ใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติ จึงประกาศนโยบาย โดยใหผูบริหารและบุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 
วิทยาเขตชัยภูมิ ตองใหความสําคัญและรับผิดชอบรวมกัน โดยตองปฏิบัติ ดงันี้ 
  ๓.๑ จัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาที่สอดคลอง
กับกฎหมายกระทรวงการประกันคุณภาพการการศึกษา 
  ๓.๒ จัดทําคูมือและปฏิทินการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มี
ความเชื่อมโยงการดําเนินงานทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับวิทยาเขต พรอมทั้งถายทอดไป
ยังผูบรหิารและบุคลากรทุกคน 
  ๓.๓ มีการสงเสริมสนับสนุน และพัฒนาใหผูบริหารและบุคลากรทุกคนของ
มหาวิทยาลัยดําเนินงานการประกันคุณภาพกาศึกษาภายในใหเปนไปตานโยบาย แนวแนวปฏิบัติ 
การประกันคุณภายใน 
  ๓.๔ มีการประมเนคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกปการศกึษา 

๔. แนวปฏิบัติการดําเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน สําหรับการจัดการศกึษา 
  ๔.๑ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในประกอบดวย ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ เรื่อง นโยบาย และ
แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สําหรับการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน            
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกําหนดหนวยงานรบัผิดชอบตามตัวบงชี้ 

๒๑ 



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๔.๒ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ใหเปนไปตามวงจรคุณภาพ ประกอบดวย ๔ ขั้นตอน การวางแผน (Plan) การดําเนินงาน 
และเก็บขอมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรงุ (Act) 
โดยมีวิธีการ ดังนี้ 

(๑) วางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษาจัดเก็บ
ขอมูลตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

(๒) จัดเก็บขอมูลตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(๓) จัดทํารายงานการประเมินตนเองทุกระดับ 
(๔) จัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับ 
(๕) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับตอบุคลากร 

ผูบริหารกรรมการวิทยาเขต และหนวยงานท่ีเก่ียวของพรอมท้ังเปดเผยตอสาธารณชน 
(๖) วางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน แผนปฏิบัติราชการประจําป และแผนยุทธศาสตร 

รวมทั้งจัดทําแผนพัฒนาคุรภาพการศึกษา 
๔.๓ ฝายวิจัยและประกันคุรภาพการศึกษา รวบรวมรายงานการประเมินตนเอง 

และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสนอตอกรรมการวิทยาเขตหลังสิ้นสุดการรับประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในแตละระดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๒ 



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓.๔ สรุปสาระสําคัญประเด็นการพฒันา มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (ฉบับ
ปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

เปาประสงค บัณฑติดานศาสตรการกีฬามีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 

ตัวชี้วัดเปาประสงค  
๑.  รอยละของบัณฑิตไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา             

(ไมนอยกวารอยละ 80)  
๒.  ผลประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ คุณภาพบัณฑิตกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ            

(ไมนอยกวาคะแนนเฉลี่ย 4.00)  
3.  จํานวนหลักสูตรที่เปดการเรียนการสอนระดับปรญิญาตรี (3 หลกัสูตร) 
4.  จํานวนอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ (ไมนอยกวา 1 คน) 
5.  ความรวมมือดานการศึกษา (ไมนอยกวา 1 หนวยงาน) 
6.  ผลการประเมินความมีนํ้าใจนักกีฬาของนักศึกษาชั้นปสุดทาย (คะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 3.00) 
๗.  นักศึกษาชั้นปสุดทายเปนผูสรางหรือผูรวมสรางนวัตกรรม (ไมนอยกวารอยละ 80) 
๘.  จํานวนนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีสอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีกําหนด (ไมนอยกวารอยละ 50) 

กลยุทธ        

กลยุทธท่ี ๑.๑ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
(TQF: Thai Qualifications  Framework) และมาตรฐานวิชาชีพ 

กลยุทธที่ ๑.2  ปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหารายวิชาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธที่ ๑.3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
กลยุทธที่ ๑.4 สงเสรมิและพัฒนาศักยภาพคณาจารยใหมีความรูความสามารถตามวิชาชีพ 
กลยุทธที่ ๑.5 สงเสริมการสรางความรวมมือดานการศึกษา 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๓ 



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบบัปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 

มุงเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอุดมศึกษาเพ่ือจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ ในการเปนผูสอน การเปน    
ผูฝกสอนกีฬา การเปนผูตัดสินกีฬา มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะในการประกอบ 
อาชีพระดับสูง โดยการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และมาตรฐาน 
วิชาชีพที่เก่ียวของ สอดคลองกับความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน พัฒนาคุณภาพการจัด 
การเรียนการสอน การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร พัฒนาศักยภาพอาจารยผูสอน และสรางเครือขาย
ความรวมมอืทางการศึกษาในประเทศ  

 

 
 

 

ตัวช้ีวัด 
หนวย 
นับ 

คาเปาหมาย หนวยงาน 
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1. รอยละของบัณฑิตใน ระดับ
ปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ 
อาชพีอิสระภายใน ๑ ป หลังสําเร็จ
การศึกษา 

รอยละ 80 ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ฝายวิชาการ / 
คณะวิชา  

 

2. ผลการประเมินความพงึพอใจ
ของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอคุณภาพ
บัณฑิตกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

คะแนน
เฉลี่ย 

๓.๕๑ ๓.๖๐ 4.00 ๔.๒๐ ๔.๐๐ 

3. จาํนวนหลักสูตรท่ีเปดการเรียน 
การสอนระดับปริญญาตรี 

หลักสูตร 3 3 3 3 3 

4. อาจารยประจําท่ีมีตําแหนงทาง
วิชาการ 

คน ๓ ๓ 1 ๓ ๑ 

5. ความรวมมือดานการศึกษา หนวย 
งาน 

๑ ๑ 1 ๑ ๑ 

6. ผลการประเมินความมีนํ้าใจ
นักกีฬาของนักศึกษาช้ันปสุดทาย 

คะแนน
เฉลี่ย 

- - 3.00 3.20 3.๐๐ 

๗. นักศึกษาชั้นปสุดทายเปนผูสราง
นวัตกรรม 

รอยละ - - - - ๘๐ 

๘. จาํนวนนักศึกษาช้ันปสุดทาย    
ท่ีสอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑ 
ท่ีกําหนด 

รอยละ - - - - ๕๐ 

 

เปาประสงค : บัณฑิตดานศาสตรการกีฬามีคุณภาพตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   
 

๒๔ 



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาดานการวิจัยและนวัตกรรม 

เปาประสงค:      ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ 
ตัวชี้วัดเปาประสงค 

๑.  รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและนวัตกรรม (ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐) 

๒.  รอยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอจํานวนอาจารยประจํา (ไมนอยกวารอยละ ๓0) 
๓.  รอยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมดานศาสตรการกีฬาตอผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ของอาจารยประจํา (ไมนอยกวารอยละ ๘0)                                                                                                                                                
๔.  จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ (ไมนอย 

กวา ๖ เรื่อง) 
๕.  ความรวมมือดานการวิจัยและนวัตกรรม (ไมนอยกวา 1 หนวยงาน) 
๖.  ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนของอาจารยประจํา (ไมนอยกวารอยละ ๕๐) 

กลยุทธ 

กลยุทธที่ 2.1 สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรดานการวิจัยและนวัตกรรม 
กลยุทธที่ 2.2 สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณพัฒนาดานการวิจัยและนวัตกรรม 
กลยุทธที่ 2.3 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานศาสตรการกีฬา 
กลยุทธที่ 2.4 สงเสริมการสรางความรวมมือดานการวิจัยและนวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๕ 



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบบัปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 

มุงเนนการสรางและพัฒนาองคความรู การวิจัย นวัตกรรมดานศาสตรการกีฬา และอ่ืนๆ   
ที่เกี่ยวของ โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือเพิ่มปริมาณงานวิจัยและนวัตกรรม ใหสามารถนําไปใชประโยชน
ตอการพัฒนาการจัดการศึกษา การกีฬา สรางเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
และมุงหวังที่จะผลักดันใหเกิดความเปนเลิศในการวิจัยดานศาสตรการกีฬา โดยสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดานการวิจัยและนวัตกรรม สรางระบบและกลไกท่ีเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ     
สรางเครือขายความรวมมือทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  

 
 

 

ตัวช้ีวัด 
หนวย 
นับ 

คาเปาหมาย หนวยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1. รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับ
การพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย     
และนวัตกรรม 

รอยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ฝายวิจัยและ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา /
คณะ /คณะ
วิชา 

2. รอยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

รอยละ - - 40 50 ๓0 

3. รอยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ดานศาสตรการกีฬา ตอผลงานวิจัย  
และนวัตกรรมของอาจารยประจํา   

รอยละ - - 50 60 ๘0 

4. จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรม    
ท่ีตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

เร่ือง ๖ 
 

๖ ๖ ๖ ๖ 

๕. ความรวมมือดานการวิจัยและ
นวัตกรรม 

หนวย   
งาน 

1 1 1 1 1 

๖. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีนําไปใช
ประโยชนของอาจารยประจํา 

รอยละ - - - - ๕๐ 

 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาดานการวิจัยและนวตักรรม 

เปาประสงค : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

๒๖ 



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓  การบริการวิชาการแกสังคม 

เปาประสงค:  บรกิารทางวิชาการและอาคารสถานที่แกสังคมอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดเปาประสงค: 
๑. จํานวนผูรับบริการทางวิชาการและ อาคารสถานท่ี (จํานวนไมนอยกวา 130,800 คน) 
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบรกิารทางวิชาการและ อาคารสถานที่                            

(คาเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51) 
๓. ระดับความสําเร็จของการบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แกสังคม (ระดับ 4 มี 

การดาํเนินการตามเกณฑการประเมินครบทุกขอ) 

กลยุทธ 

กลยุทธที่ ๓.๑  พัฒนาระบบและกลไกการใหบริการวิชาการแกสังคม 
กลยุทธที่ ๓.๒  สงเสรมิและสนับสนุนการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 

และการวิจัย 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๗ 



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบบัปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แ 
 
 

มุงเนนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสงเสริมใหประชาชน
ทุกกลุมมีความรู ความเขาใจในการดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การเลนกีฬา และกิจกรรม
นันทนาการ นําไปสูการมีสุขภาวะที่ดี ตลอดจนการใหบริการทางดานอาคารสถานที่ สนามกีฬา   
ศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา และวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรมตางๆ โดยพัฒนาระบบและกลไกการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม และสงเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียน
การสอนและการวิจยั  
  
  

 

ตัวช้ีวัด 
หนวย 
นับ 

คาเปาหมาย หนวยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1. จํานวนผูรับบริการทาง
วิชาการและ อาคารสถานท่ี  

คน 15,000 15,000 130,800 130,800 130,800 ฝายกิจการ
นักศึกษา
และกิจการ
พิเศษ/ งาน
กิจการ
นักศึกษา
และกิจการ
พิเศษคณะ
วิชา 

2. ผลการประเมินความพึง
พอใจของผูรับบริการทาง
วิชาการ และอาคารสถานท่ี  

คะแนน 
เฉล่ีย 

๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ 
 

3. ระดับความสําเร็จของการ
บริการทางวิชาการและอาคาร 
สถานท่ีแกสังคม 

ระดับ 3 3 ๔ ๔ ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เปาประสงค :  บริการทางวิชาการและอาคารสถานท่ีแกสังคมอยางมีประสิทธภิาพ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การบริการวิชาการแกสังคม 
 

๒๘ 



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4  การสงเสริมสนับสนุนทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การละเลนพื้นบานและ
กีฬาไทย 

เปาประสงค: นักศึกษา เด็ก เยาวชน และประชาชนไดรวมกิจกรรมฟนฟู อนุรักษ เผยแพร ศิลปวัฒนธรรม 
การละเลนพ้ืนบานและกีฬาไทย ทั้งในระดับทองถ่ิน ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ไดเรียนรู และเขาใจ 
ในความแตกตางทางวัฒนธรรม มีจิตสํานึกท่ีดีตอ สังคม และมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย 

ตัวชี้วัดเปาประสงค: 
 1.  จํานวนกิจกรรมทะนบุํารุง ศิลปวัฒนธรรม  (จํานวนไมนอยกวา 5 กิจกรรม) 
 2.  จํานวนกิจกรรมฟนฟู อนุรักษและเผยแพรการละเลนพื้นบาน และกีฬาไทย (จํานวน  

ไมนอยกวา 6 เร่ือง) 
 3.  ระดับความสําเร็จของการฟนฟู อนุรกัษและเผยแพร ศลิปวัฒนธรรมการละเลนพ้ืนบาน

และกีฬาไทย (ระดับ 4 มีการดาํเนินการตามเกณฑ การประเมินครบทุกขอ) 

กลยุทธ  
กลยุทธที่ 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การละเลนพื้นบานและ

กีฬาไทย 
กลยุทธที่ 4.2 สงเสริมและสนับสนุนการฟนฟูอนุรักษและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมการละเลน 

พื้นบาน และกีฬาไทยในระดับทองถ่ิน 
กลยุทธที่ 4.๓ สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม การละเลน

พื้นบาน และกีฬาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๙ 



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบบัปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

มุงเนนการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การละเลนพื้นบานและกีฬาไทย เพื่อฟนฟู อนุรักษ และเผยแพร 
ทั้งในระดับทองถ่ิน ภูมิภาค ระดับชาติ สรางจิตสํานึก สงเสริมการเรียนรูและเขาใจในความแตกตาง         
ทางวัฒนธรรมวัฒนธรรม ซึ่งแตละทองถิ่นลวนมีเอกลักษณท่ีบงบอกถึงการดํารงชีวิตของแตละทองถ่ิน 
ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันท่ีกําลังจะเลือนหายไปใหคงอยูคูสังคมสืบตอไป โดยมุงหวังใหสถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตสุพรรณบุรีเปนแหลงเรียนรู สําหรับเยาวชนและประชาชน เพ่ือใหเยาวชนและประชาชนที่มี
ความสนใจไดศึกษาเกิดความรูสึกรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรม การละเลนพ้ืนบานและกีฬาไทย     
ที่เปนของทองถ่ินของตนเอง และมีความภาคภูมิใจ ในความเปนไทย 

 
 
 
 

 

ตัวช้ีวัด 
หนวย 
นับ 

คาเปาหมาย หนวยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1. จํานวนกิจกรรมทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

กิจกรร
ม 

2 4 5 5 5 ฝายกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ/  
งานกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ
คณะ 

2. จํานวนกิจกรรมฟนฟู อนุรักษ และ 
เผยแพร การละเลนพื้นบาน และ  
กีฬาไทย 

กิจกรร
ม 

1 1 6 6 6 

3. ระดับความสําเร็จของการฟนฟู
อนุรักษและเผยแพร ศิลปวฒันธรรม 
การละเลน พ้ืนบานและกฬีาไทย 

ระดับ 3 3 4 4 ๔ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การสงเสริมทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การละเลนพ้ืนบานและกีฬาไทย 

เปาประสงค  : นักศึกษา เด็ก เยาวชนและประชาชนไดรวมกิจกรรมฟนฟู อนุรักษเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม การละเลนพ้ืนบานและกีฬาไทยทั้งในระดับทองถ่ินภูมิภาค และระดับชาติ ได
เรียนรูและเขาใจในความแตกตางทางวัฒนธรรม มจีิตสํานึกท่ีดีตอสังคมและมีความภาคภูมิใจใน
ความ เปนไทย 
 

๓๐ 



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพดานกีฬาสูงสุดของแตลบุคคล 

เปาประสงค:    นักศึกษาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิเขารวมและไดรับรางวัล
จากการแขงขันกีฬาระดับชาติหรอืนานาชาติ 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 
๑.  รอยละของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิไดรับรางวัลใน

การแขงขันกีฬาระดับชาติ (จํานวนไมนอยกวารอยละ ๑๐) 
๒.  รอยละของนักศึกษาในสํานักงานกีฬาไดรับเหรียญรางวัลจากการแขงขันกีฬาระดับชาติ

และนานาชาติ (จํานวนไมนอยกวารอยละ ๑๐) 
3.  จํานวนบุคลากรทางการกีฬาที่ไดรบัการพัฒนาศักยภาพ (จํานวนไมนอยกวารอยละ ๕) 
4.  ความรวมมือดานการกีฬา (อยางนอย 1 หนวยงาน) 

กลยุทธ 
กลยุทธที่ ๕.๑  สงเสรมิและพัฒนานักศกึษาใหมีศักยภาพดานกีฬาสูงสุดของแตละบุคคล 
กลยุทธที่ ๕.๒  สงเสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬา 
กลยุทธที่ 5.3  สงเสรมิการสรางความรวมมือดานการกีฬาในประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๑ 



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบบัปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 

มุ งเนนการผลิตและพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะและประสบการณ สามารถประสบ
ความสําเร็จในการแขงขันกีฬาระดับตางๆ รวมทั้งใชกีฬาเปนส่ือในการพัฒนาลักษณะนิสัยใหมี
คุณธรรม จริยธรรม มีน้ําใจนักกีฬา เปนพลเมืองท่ีดีของสังคม เพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา  
การกฬีาของประเทศ โดยมุงพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพดานกีฬาสูความเปนเลิศ มีผลงานดานกีฬา
ที่โดดเดนในระดับชาติและนานาชาติ สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทางการกีฬาไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ มกีารพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานศาสตรการกีฬา สรางความรวมมือดานการกีฬา  

 
 
 

 

ตัวช้ีวัด 
หนวย 
นับ 

คาเปาหมาย หนวยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1. รอยละของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
การกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 
ไดรับรางวัลในการแขงขันระดับชาติ 

รอยละ 5๐ 5๐ 25 25 ๑๐  สํานักกีฬา
งานกีฬาเพื่อ
ความเปนเลิศ  

 2. รอยละของนักศึกษาในสํานักงาน
กีฬาไดรับเหรียญรางวัลในการแขงขัน
กีฬาระดับชาติและนานาชาติ 

รอยละ - - 15 15 1๐ 

3. จาํนวนบุคลากรทางการกีฬา      
ท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

รอยละ - - 5 5 5 

4. ความรวมมือดานการกีฬา หนวย 
งาน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 การพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพดานกีฬาสงูสุดของแตละบคุคล 

 

เปาประสงค: นักศึกษาในสํานักงานกีฬาเขารวมและไดรับรางวัลจากการแขงขันกีฬาระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

๓๒ 



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๖ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ  

เปาประสงค:    ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 
๑.  รอยละของการเบิกจายงบประมาณ รายจายประจําป ในภาพรวม (รอยละ 95) 
๒.  รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ (จํานวนไมนอยกวารอยละ 70) 
3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

(คะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 3.51) 
4.  ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (คะแนนเฉลี่ย    

ไมต่ํากวา 3.20) 
5.  ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (คะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.70) 
6.  ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต (คะแนนเฉลี่ย    

ไมต่ํากวา 3.70) 

กลยุทธ 
กลยุทธที่ 6.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ 
กลยุทธที่ 6.2 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ 
กลยุทธที่ 6.3  สงเสริมการพัฒนาบุคลาการในการใชระบบเทคโนโลยีสารทนเทศและการสื่อสาร 
กลยุทธที่ 6.4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๓ 



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบบัปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 

มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและระบบการบริหารจัดการองคกร เพ่ือพัฒนาและยกระดับเปน
สถาบันการศึกษาเฉพาะทางดานศาสตรการกีฬาท่ีมีศักยภาพ เพ่ือตอบสนองตอทิศทางการพัฒนา
ประเทศสูความยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพื่อมุงสูองคกรคุณภาพและเปน
องคกรแหงการเรียนรูในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
 
 

  

ตัวช้ีวัด 
หนวย 
นับ 

คาเปาหมาย หนวยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

๑. รอยละของการเบิกจาย
งบประมาณรายจายประจําปใน
ภาพรวม 

รอยละ 90 91 92 96 9๕ งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา/งาน
บุคคล ฝาย
บริหาร/งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ฝายแผนและ
พัฒนา 
 

๒. รอยละของบุคลากรไดรับ     
การพัฒนาศักยภาพ 

รอยละ 4๐ 4๐ 60 70 ๗0 

๓. ผลการประเมินความพ่ึงพอใจ
ของผูรับบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสาร 

คะแนน 
เฉล่ีย 

3.50 3.50 3.51 3.51 3.51 

4. ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

คะแนน 
เฉล่ีย 

3.01 3.02 3.10 3.10 3.๒0 

5. ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 

คะแนน 
เฉล่ีย 

3.50 3.60 3.60 3.65 3.๗๐ 

6. ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาเขต 

คะแนน 
เฉล่ีย 

3.60 3.60 3.61 3.61 3.๗๐ 

 
 

 
  
 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

เปาประสงค  : ระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 

๓๔ 



แผนพัฒนามหาวิทยาลยัการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓.๕ ความสอดคลองระหวางนโยบายและแผนพัฒนาประเทศกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชยัภูมิ พ.ศ. 2561 – 2565  
(ฉบับปรับปรุง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตรชาติ 
ระยะ 20 ป 

(พ.ศ. 2560-2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี ๑๒ 
(พ.ศ. 2560-2564) 

กรอบแผนอดุมศึกษา 
ระยะยาว 15 ป  

ฉบับที่ 2 
( พ.ศ. 2551-2565) 

แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ   
ฉบับที่ ๖  

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 

นโยบายรัฐบาล 
(พลเอกประยุทธจันทรโอชา) 

ยุทธศาสตรกระทรวง 
การทองเท่ียวและกีฬา 

ฉบับท่ี 4 
(พ.ศ.2560-2564) 

แผนพัฒนา 

มหาวิทยาลยัการกีฬา

แหงชาติ พ.ศ. 2561 - 
2565 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
การกีฬาแหงชาติ 

วิทยาเขตชัยภูมิ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 

3. ยุทธศาสตรการพฒันา  
   และเสริมสราง 
   ศักยภาพทรัพยากร  
   มนุษย 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  
การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย 
 

 บทบาทของมหาวิทยาลัย  
    ในการพัฒนาขีด  
    ความสามารถในการ  
    แขงขันของประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  
การสงเสริมใหเกดิความรูและ 
ความตระหนักดานการออกกําลัง
กายและการกีฬาขั้นพ้ืนฐาน 

นโยบายที่ 4  
การศึกษาและเรียนรู  
การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 3  
สงเสริมและสนับสนุนการ ออก
กําลังกายกีฬาพ้ืนฐาน          
และกีฬามวลชน 

ยุทธศาสตรที่ 1  
การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

ประเดน็การพัฒนาที่ 1  
การพัฒนาคณุภาพการจัด
การศึกษา   

2. ยุทธศาสตรดานการ  
    สรางความสามารถใน  
    การแขงขัน 

ยุทธศาสตรท่ี 8  
การพฒันาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจยั และ
นวัตกรรม 
 

 การพัฒนาวิทยาศาสตร   
    เทคโนโลยี การวิจัย  
    และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 5  
การพัฒนาองคความรูและ
นวัตกรรมที่เกี่ยวของกับ 
การกีฬา 

นโยบายที่ 8  
การพฒันาและสงเสริม 
การใชประโยชนจากวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรที่ 5  
การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา
และการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
ดวยองคความรูและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรที่ 2  
การพัฒนาดานการวิจัย         
และนวัตกรรม 

ประเดน็การพัฒนาที่ 2  
การพัฒนาดานการวิจัย 
และนวัตกรรม  

3. ยุทธศาสตรการพฒันา  
    และเสริมสราง 
    ศักยภาพทรัพยากร  
    มนุษย 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  
การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย 
 

 บทบาทของมหาวิทยาลัย  
    ในการพัฒนาขีด  
    ความสามารถในการ  
    แขงขันของประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  
การสงเสริมใหมวลชนมีการออก
กําลังกายและมีสวนรวมใน
กิจกรรมการกีฬา 

นโยบายที่ 5  
การยกระดับคุณภาพบริการดาน
สาธารณสุข และสุขภาพของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 3  
สงเสริมและสนับสนุนการ ออก
กําลังกายกีฬาพ้ืนฐาน และกีฬา
มวลชน 

ยุทธศาสตรที่ 3  
การบริการวิชาการแกสงัคม 
 

ประเดน็การพัฒนาที่ 3  
การบริการวิชาการแกสังคม 
 

3. ยุทธศาสตรการพฒันา  
    และเสริมสราง 
    ศักยภาพทรัพยากร  
    มนุษย 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  
การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย 
 

 บทบาทของมหาวิทยาลัย  
    ในการพัฒนาขีด  
    ความสามารถในการ  
    แขงขันของประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  
การสงเสริมใหมวลชนมีการออก
กําลังกาย และมสีวนรวมใน
กิจกรรมการกีฬา 

นโยบายที่ 4  
การศึกษาและเรียนรู  
การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 ยุทธศาสตรที่ 4  
การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
การละเลนพื้นบานและกีฬา
ไทย 

ประเดน็การพัฒนาที่ 4  
การสงเสริมสนับสนุนทะนุ 
บํารุงศิลปวัฒนธรรมการ 
ละเลนพื้นบานและกีฬาไทย 

3. ยุทธศาสตรการพฒันา  
    และเสริมสราง 
    ศักยภาพทรัพยากร  
    มนุษย 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  
การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย 

 รอยตอกบัการศึกษา  
    ระดับอ่ืน 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  
การพัฒนากีฬาเพื่อความ 
เปนเลิศ และตอยอดเพ่ือ
ความสําเร็จในระดับอาชีพ 

นโยบายที่ 5  
การยกระดับคุณภาพบริการดาน
สาธารณสุข และสุขภาพของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 4  
สงเสริมและสนับสนุนกีฬาเปน
เลิศและอาชีพ 

ยุทธศาสตรที่ 5  
การพัฒนานักเรียนและ
นกัศึกษาใหมีศักยภาพดาน
กีฬาสูงสุดของแตละบุคคล 

ประเดน็การพัฒนาที่ 5  
การพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพ
ดานกีฬาสูความเปนเลิศ 

3. ยุทธศาสตรการพฒันา  
    และเสริมสราง 
    ศักยภาพทรัพยากร  
    มนุษย 

ยุทธศาสตรท่ี 6  
การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การปองกันการ
ทุจริตประพฤติ มิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 ธรรมาภิบาลและการ   
   บริหารจัดการอุดมศึกษา 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๖  
การสงเสริมการบริหารจัดการดาน
การกีฬาใหมีประสิทธิภาพ 

นโยบายที่ 10  
การสงเสริมการบริหารราชการ
แผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการ
ปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 6  
การบูรณาการการบริหาร  
การจดัการการทองเที่ยว 
และกีฬาทุกระดับใหมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 6  
การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ 

ประเดน็การพัฒนาที่ 6  
การพัฒนาคณุภาพ 
การบริหารจัดการ ๓๕ 



แผนพฒันามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ความเช่ือมโยงประเด็นการพัฒนา เปาประสงค ตัวชี้วัด 

เปาประสงค และกลยุทธ 
(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓๖ 



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนพัฒนา เปาประสงค ตัวช้ีวัดเปาประสงค และกลยุทธ (ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

         เปาประสงค  
 

         ตัวชี้วัดเปาประสงค 
 

                         กลย ุทธ 
บัณฑิตดานศาสตรการกีฬามีคุณภาพ
ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

1. รอยละของบัณฑิตไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  
    1 ป หลังสําเร็จการศึกษา (ไมนอยกวารอยละ 80)  
2. ผลประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอคุณภาพ  

  บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ไมนอยกวาคะแนน              
เฉล่ีย 4.00)  

3. จํานวนหลักสูตรที่เปดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี    
    (3 หลกัสูตร) 
4. จํานวนอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ  
    (ไมนอยกวา 1 คน) 
5. ความรวมมือดานการศึกษา (ไมนอยกวา 1 หนวยงาน) 
6. ผลการประเมินความมีน้ําใจนักกีฬาของนักศึกษา           
    ชั้นปสุดทาย (คะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 3.00) 
๗. นักศึกษาชั้นปสุดทายเปนผูสรางหรือผูรวมสรางนวัตกรรม         
    (ไมนอยกวารอยละ ๘๐) 
๘. จํานวนนักศึกษาชั้นปสุดทายที่สอบผานภาษาอังกฤษ 
    ตามเกณฑที่กําหนด (ไมนอยกวารอยละ ๕๐) 

กลยุทธท่ี 1.1 พฒันาคุณภาพนักศึกษาใหมีคุณภาพตามกรอบ  
            มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา (TQF : Thai   
            Qualifications Framework) และมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธท่ี 1.2 ปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหารายวิชาใหมีคณุภาพ         
            ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธท่ี 1.3 พฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนและ 
            สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
กลยุทธท่ี 1.4 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารยใหมีความรู 
            ความสามารถตามวิชาชพี 
กลยุทธท่ี 1.5 สงเสริมการสรางความรวมมือดานการศึกษา 

 
 
 ๓๗ 



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาดานการวิจัยและนวัตกรรม 
 

           เปาประสงค  
 

        ตวัชี้วัดเปาประสงค 
 

                     กลย ุทธ 
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

1. รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ                        
    ดานการวิจัยและนวัตกรรม (ไมนอยกวารอยละ 80) 
2. รอยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอจํานวนอาจารย                 
    ประจํา (ไมนอยกวารอยละ ๓0) 
3. รอยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมดานศาสตรการกีฬาตอ        
    ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารยประจํา (ไมนอยกวา                   
    รอยละ ๘0)                                                                                                                           
4. จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพเผยแพร 
    ในระดับชาติหรือนานาชาติ (ไมนอยกวา 6 เร่ือง)                                                                                                                      
5. ความรวมมือดานการวิจัยและนวัตกรรม(ไมนอยกวา 1 หนวยงาน) 
๖. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนของอาจารยประจํา      
    (ไมนอยกวารอยละ ๕๐) 

กลยุทธที่  2.1 สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร          
             ดานการวิจัยและนวัตกรรม 
กลยุทธที่  2.2 สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณพัฒนา             
             ดานการวิจัยและนวัตกรรม 
กลยุทธที่  2.3 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานศาสตร 
             การกีฬา 
กลยุทธที่  2.4 สงเสริมการสรางความรวมมือดานการวิจัย          
             และนวัตกรรม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริการวิชาการแกสงัคม 
 

            เปาประสงค  
 

        ตวัชี้วัดเปาประสงค 
 

                     กลย ุทธ 
บริการทางวิชาการและอาคารสถาน 
ที่แกสังคมอยางมีประสิทธิภาพ 

1. จํานวนผูรับบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่ (จํานวน 
    ไมนอยกวา 130,800 คน) 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการทางวิชาการและ    
    อาคารสถานที่ (คาเฉล่ียไมนอยกวา 3.51) 
3. ระดับความสําเร็จของการบริการทางวิชาการและอาคารสถานท่ี 
    แกสังคม (ระดับ 4 มีการดําเนินการตามเกณฑการประเมินครบ 
    ทกุขอ) 

กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาระบบและกลไกการใหบริการวิชาการ 
            แกสังคม 
กลยุทธที่ 3.2 สงเสริมและสนับสนุนการบูรณาการบริการ    
            วิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

๓๘ 



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การสงเสริมสนับสนุนทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การละเลนพ้ืนบานและกีฬาไทย 
 

           เปาประสงค  
 

       ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
 

                      กลย ุทธ 
นักศึกษา เด็ก เยาวชนและประชาชน
ไดรวมกิจกรรมฟนฟู อนุรักษเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม การละเลนพ้ืนบาน
และกีฬาไทยทั้งในระดับทองถ่ิน
ภูมิภาคและระดบัชาติ ไดเรียนรูและ
เขาใจในความแตกตางทางวัฒนธรรม 
มีจิตสํานึกที่ดีตอสังคมและมีความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทย 

1. จํานวนกิจกรรมทะนุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม (จํานวนไมนอยกวา 5  
    กิจกรรม) 
2. จํานวนกิจกรรมฟนฟู อนุรักษและเผยแพรการละเลนพื้นบาน   
    และกฬีาไทย (จํานวนไมนอยกวา 6 เร่ือง) 
3. ระดับความสําเร็จของการฟนฟู อนุรักษและเผยแพร   
    ศิลปวัฒนธรรม การละเลน พ้ืนบานและกีฬาไทย (ระดับ 4      

มีการดําเนินการตามเกณฑการประเมินครบทุกขอ)   

กลยุทธที่ 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการทะนุบํารุง   
            ศิลปวัฒนธรรมการละเลนพ้ืนบานและกีฬาไทย 
กลยุทธที่ 4.2 สงเสริมและสนับสนุนการฟนฟูอนุรักษและ   
            เผยแพรศิลปวัฒนธรรมการละเลนพ้ืนบานและ        
            กีฬาไทยในระดับทองถ่ิน 
กลยุทธที่ 4.3 สงเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังแหลงเรียนรู 
            ดานศิลปวัฒนธรรม การละเลนพ้ืนบานและกีฬาไทย 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพดานกีฬาสูงสุดของแตละบุคคล 
 

            เปาประสงค  
 

        ตวัชี้วัดเปาประสงค 
 

                     กลย ุทธ 
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติ วิทยาเขตชยัภูมิ เขารวม
และไดรับรางวัลจากการแขงขันกีฬา
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

1. รอยละของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ  
    วิทยาเขตชยัภูมิ ไดรับรางวัลในการแขงขันกีฬาระดับชาต ิ  
    (จํานวนไมนอยกวารอยละ ๑๐) 
2. รอยละของนักศึกษาในสํานักงานกีฬาไดรับเหรียญรางวัล  
    จากการแขงขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ (จํานวนไมนอยกวา 
    รอยละ ๑๐) 
3. จํานวนบุคลากรทางการกีฬาที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ          
    (จํานวนไมนอยกวารอยละ ๕) 
4. ความรวมมือดานการกีฬา (อยางนอย 1 หนวยงาน) 
 

กลยุทธที่ 5.1 สงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพ       
            ดานกีฬาสูงสุดของแตละบุคคล 
กลยุทธที่ 5.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง      
            การกีฬา 
กลยุทธที่ 5.3 สงเสริมการสรางความรวมมือทางการกีฬา       
            ในประเทศ 

๓๙ 



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
 

           เปาประสงค  
 

        ตวัชี้วัดเปาประสงค 
 

                     กลย ุทธ 
ระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

1. รอยละของการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป ในภาพรวม  
    (รอยละ 9๕) 
2. รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพ           
    (จํานวนไมนอยกวารอยละ ๗0) 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ ดานเทคโนโลยี 
    สารสนเทศและการส่ือสาร (คะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 3.51) 
4. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
    ระดับหลักสูตร (คะแนนเฉล่ียไมตํ่ากวา 3.๒๐) 
6. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    
    ระดับคณะ (คะแนนเฉล่ียไมต่ํากวา 3.๗0) 
7. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
    ระดับสถาบัน (คะแนนเฉล่ียไมตํ่ากวา 3.๗๐) 

กลยุทธที่ 6.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ 
กลยุทธที่ 6.2 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ 
กลยุทธที่ 6.3 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรในการใชระบบ 
            เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   
กลยุทธที่ 6.4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

     
 

 

๔๐ 



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เปรียบเทียบ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ เอกลักษณ คานิยมองคกร ประเด็นการพัฒนา เปาประสงค ตัวช้ีวัดเปาประสงค กลยุทธ มหาวิทยาลัย  
การกฬีาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ 2563 การทบทวนแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ 2564 

ปรัชญา 
 “พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ” 

ปรัชญา 
 “พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ” 

วสิัยทัศน  
                   “เปนสถาบันท่ีผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรดานพลศึกษา 

วทิยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพและส่ือสารการกีฬาเขาสูประชาคมอาเซียน” 

วิสัยทศัน  
                   “เปนสถาบันที่ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรดานพลศึกษา 

วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพและส่ือสารการกีฬาเขาสูประชาคมอาเซียน” 

พันธกิจ 
           1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานศาสตรการกีฬา 

2. วิจัยและพัฒนาองคความรู นวัตกรรม ดานศาสตรการกีฬา  
3. บริการวิชาการแกสังคม  
4. ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การละเลนพ้ืนบานและกฬีาไทย 
5. สงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพดานกีฬาสูงสุดของแตละบุคคล 

พันธกิจ 
           1.  ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานศาสตรการกีฬา 

2. วิจัยและพัฒนาองคความรู นวัตกรรม ดานศาสตรการกีฬา  
3. บริการวิชาการแกสังคม  
4. ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การละเลนพื้นบานและกีฬาไทย 
5. สงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพดานกีฬาสูงสุดของแตละบุคคล 

อัตลักษณ 
“ทักษะดี มีน้ําใจนกักีฬา พัฒนาสังคม” 

คําอธิบายอัตลกัษณ 
ทักษะดี          หมายถึง  การมีความรูความสามารถและมีทักษะในดานวิชาชีพ 
มีน้ําใจนักกีฬา  หมายถึง  มีคุณธรรม จริยธรรม รูแพ รูชนะ รูอภัย เปนที่ยอมรับใน   
                               สังคม 
พัฒนาสังคม    หมายถึง  มีความรับผิดชอบและมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมยึดม่ันใน      
                               การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง   
                               เปนประมุข 

อัตลักษณ 
 “ทักษะดี มีน้ําใจนักกีฬา พัฒนาสังคม” 

คําอธิบายอัตลักษณ 
ทักษะดี          หมายถึง    การมคีวามรูความสามารถและมีทักษะในดานวิชาชีพ 
มีนํ้าใจนักกีฬา  หมายถึง    มีคุณธรรม จริยธรรม รูแพ รูชนะ รูอภัย เปนที่ยอมรับใน  
                                 สังคม 
พัฒนาสังคม     หมายถึง   มีความรับผิดชอบและมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมยึดมั่นใน    
                                 การปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมพีระมหากษตัริยทรง 
                                 เปนประมุข 

 

๔๑ 



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ 2563 การทบทวนแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ 2564 
เอกลักษณ 

“สถาบันการศึกษาดานศาสตรการกีฬา” 
เอกลักษณ 

“สถาบันการศึกษาดานศาสตรการกีฬา” 
คานิยมองคกร 
SPORTS – U 
 S = Spirit   มีนํ้าใจนักกีฬา 
 P = Professional  มีความเปนมืออาชีพ 
 O = Opportunity  มีการใหโอกาส 
 R = Responsibility  มีความรับผิดชอบ 
 T = Teamwork   มีการทํางานเปนทีม 
 S = Smart   มีบุคลิกภาพดี 
          U = Universality  มีความเปนสากล 

คานิยมองคกร 
SPORTS – U 
 S = Spirit   มีน้ําใจนักกีฬา 
 P = Professional  มีความเปนมืออาชีพ 
 O = Opportunity  มีการใหโอกาส 
 R = Responsibility  มีความรับผิดชอบ 
 T = Teamwork   มีการทํางานเปนทีม 
 S = Smart   มีบุคลิกภาพดี 
          U = Universality  มีความเปนสากล 

คติพจน 
กยิราเจ กยิราเถนํ  แปลวา  ทําอะไรทาํจริง 

 

คติพจน 
กยิราเจ กยิราเถนํ  แปลวา  ทําอะไรทําจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๒ 



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ 2563 การทบทวนแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ 2564 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
เปาประสงค บัณฑิตดานศาสตรการกีฬามคีุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 
ตัวช้ีวดัเปาประสงค  
1. รอยละของบัณฑิตไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป หลังสําเร็จ 
    การศึกษา (รอยละ ๘๐)    
2. ผลประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ คุณภาพบณัฑิต  
    (คะแนนเฉล่ีย ๔.๐๐)   
3. จํานวนหลักสูตรที่เปดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี (3 หลักสูตร) 
4. จํานวนอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ (อยางนอย 1 คน) 
5. ความรวมมือดานการศึกษา (1 หนวยงาน) 
6. ผลการประเมินความมีน้ําใจนักกีฬาของนักศึกษา ชั้นปสุดทาย (คะแนนเฉลี่ย 3.00) 
กลยุทธ 
กลยุทธท่ี 1.1 พฒันาคณุภาพนักศึกษาใหมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

             ระดับอุดมศึกษา (TQF : Thai Qualifications Framework) และมาตรฐาน 
             วิชาชีพ 
กลยุทธท่ี 1.2 ปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหารายวิชาใหมคีุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธท่ี 1.3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
กลยุทธท่ี 1.4 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารยใหมีความรูความสามารถ         
            ตามวิชาชีพ 
กลยุทธท่ี 1.5 สงเสริมการสรางความรวมมือดานการศึกษา 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
เปาประสงค บัณฑิตดานศาสตรการกีฬามีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 
ตัวช้ีวดัเปาประสงค  
1. รอยละของบัณฑิตไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป หลังสําเร็จ 
    การศึกษา (ไมนอยกวารอยละ 80)  
2. ผลประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน  
    คุณวุฒิ (ไมนอยกวาคะแนนเฉลี่ย 4.00)  
3. จํานวนหลักสูตรท่ีเปดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี (3 หลักสูตร) 
4. จํานวนอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ (ไมนอยกวา 1 คน) 
5. ความรวมมือดานการศึกษา (ไมนอยกวา 1 หนวยงาน) 
6. ผลการประเมินความมีน้ําใจนกักีฬาของนักศึกษา ชั้นปสุดทาย (ไมนอยกวา  
    คะแนนเฉลี่ย 3.00) 
7. นักศึกษาชั้นปสดุทายเปนผูสรางหรือผูรวมสรางนวัตกรรม (ไมนอยกวารอยละ ๘0) 
๘. จํานวนนักศึกษาชั้นปสุดทายที่สอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีกําหนด (ไมนอยกวา 
    รอยละ ๕๐) 
กลยุทธ 
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาคุณภาพนักศกึษาใหมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
            ระดับอดุมศึกษา (TQF : Thai Qualifications Framework) และมาตรฐาน   
            วิชาชีพ 
กลยุทธที่ 1.2 ปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหารายวิชาใหมคีุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธที่ 1.3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู 
กลยุทธที่ 1.4 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารยใหมีความรู ความสามารถ         
            ตามวิชาชีพ 
กลยุทธที่ 1.5 สงเสริมการสรางความรวมมือดานการศึกษา 

๔๓ 



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

แผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ 2563 การทบทวนแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ 2564 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาดานการวิจัยและนวัตกรรม 
เปาประสงค ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ 
ตัวช้ีวดัเปาประสงค 
1. รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและนวัตกรรม  
    (ไมนอยกวารอยละ 80) 
2. รอยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอจํานวนอาจารยประจํา (รอยละ 40) 
3. รอยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมดานศาสตรการกีฬาตอผลงานวิจัยและ  
    นวัตกรรมของอาจารยประจํา (รอยละ 50)                                                                                          
4. จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ   
    (อยางนอย 6 เร่ือง)                                                                                                         
5. ความรวมมือดานการวิจัยและนวัตกรรม (อยางนอย 1 หนวยงาน) 
กลยุทธ 
กลยุทธท่ี  2.1 สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรดานการวิจัยและนวัตกรรม 
กลยุทธท่ี  2.2 สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณพัฒนาดานการวิจัยและนวัตกรรม 
กลยุทธท่ี  2.3 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานศาสตรการกีฬา 
กลยุทธท่ี  2.4 สงเสริมการสรางความรวมมือดานการวิจัยและนวัตกรรม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาดานการวิจัยและนวัตกรรม 
เปาประสงค ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีตพีิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ 
ตัวช้ีวดัเปาประสงค 
1. รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและนวัตกรรม  
    (ไมนอยกวารอยละ 80) 
2. รอยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอจํานวนอาจารยประจํา (ไมนอยกวา              
    รอยละ 30) 
3. รอยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมดานศาสตรการกีฬาตอผลงานวิจัยและนวัตกรรม  
    ของอาจารยประจํา (ไมนอยกวารอยละ 80)                                                                                                                           
4. จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ           
    (ไมนอยกวา 6 เร่ือง)                                                                                                                                 
5. ความรวมมือดานการวิจัยและนวัตกรรม (ไมนอยกวา 1 หนวยงาน) 
6. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนของอาจารยประจํา (ไมนอยกวา       
    รอยละ 50) 
กลยุทธ 
กลยุทธที่  2.1 สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรดานการวิจัยและนวัตกรรม 
กลยุทธที่  2.2 สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณพัฒนาดานการวิจัยและนวตักรรม 
กลยุทธที่  2.3 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานศาสตรการกีฬา 
กลยุทธที่  2.4 สงเสริมการสรางความรวมมือดานการวิจัยและนวัตกรรม 

 
 
 
 

๔๔ 



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ 2563 การทบทวนแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ 2564 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การบริการวิชาการแกสังคม 
เปาประสงค บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แกสังคมอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวดัเปาประสงค  
1. จํานวนผูรับบริการทางวิชาการและ อาคารสถานที่ (จํานวน 130,800 คน) 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่    
    (คาเฉลี่ยอยางนอย 3.51) 
3. ระดับความสําเร็จของการบริการทางวิชาการและอาคารสถานท่ีแกสังคม (ระดับ 4)
กลยุทธ 
กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาระบบและกลไกการใหบริการวิชาการแกสังคม 
กลยุทธท่ี 3.2 สงเสริมและสนับสนุนการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน   
            และการวิจัย 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริการวิชาการแกสังคม 
เปาประสงค บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แกสังคมอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวดัเปาประสงค  
1. จํานวนผูรับบริการทางวิชาการและ อาคารสถานที่ (จํานวนไมนอยกวา         
    130,800 คน) 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการทางวิชาการและ อาคารสถานท่ี   
    (คาเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51) 
3. ระดับความสําเร็จของการบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แกสังคม            
    (ระดับ 4 มีการดําเนินการตามเกณฑการประเมินครบทุกขอ) 
กลยุทธ 
กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาระบบและกลไกการใหบริการวิชาการแกสังคม 
กลยุทธที่ 3.2 สงเสริมและสนับสนุนการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน   
            และการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๕ 



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ 2563 การทบทวนแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ 2564 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การสงเสริมสนับสนุนทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการละเลน
พ้ืนบานและกีฬาไทย 
เปาประสงค นักศึกษา เด็ก เยาวชนและประชาชนไดรวมกิจกรรมฟนฟู อนุรักษเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม การละเลนพ้ืนบานและกีฬาไทยท้ังในระดับทองถ่ินภูมิภาค และระดับชาติ 
ไดเรียนรูและเขาใจในความแตกตางทางวัฒนธรรม มีจิตสํานึกที่ดีตอสังคมและมีความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทย 
ตัวช้ีวดัเปาประสงค 
1. จํานวนกิจกรรมทะนุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม (จํานวน 5 กิจกรรม) 
2. จํานวนกิจกรรมฟนฟู อนุรักษและเผยแพรการละเลนพื้นบาน และกีฬาไทย     
    (จํานวน 6 เร่ือง) 
3. ระดับความสําเร็จของการฟนฟู อนุรักษและเผยแพร ศิลปวัฒนธรรม การละเลน    
    พ้ืนบานและกีฬาไทย (ระดับ 4)   
กลยุทธ 
กลยุทธท่ี 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การละเลนพ้ืนบาน                   
            และกีฬาไทย 
กลยุทธท่ี 4.2 สงเสริมและสนับสนุนการฟนฟูอนุรักษและเผยแพร ศิลปวัฒนธรรม          
            การละเลนพื้นบานและกีฬาไทยในระดับทองถ่ิน 
กลยุทธท่ี 4.3 สงเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม    
            การละเลนพื้นบานและกีฬาไทย 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การสงเสริมสนับสนุนทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการละเลน   
พ้ืนบานและกีฬาไทย 
เปาประสงค นักศึกษา เด็ก เยาวชนและประชาชนไดรวมกิจกรรมฟนฟ ูอนุรักษเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม การละเลนพื้นบานและกีฬาไทยทั้งในระดับทองถ่ินภูมิภาค และระดับชาติ  
ไดเรียนรูและเขาใจในความแตกตางทางวัฒนธรรม มีจิตสํานึกที่ดีตอสังคมและมีความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทย 
ตัวช้ีวดัเปาประสงค 
1. จํานวนกิจกรรมทะนุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม (จํานวนไมนอยกวา 5 กิจกรรม) 
2. จํานวนกิจกรรมฟนฟู อนุรักษและเผยแพรการละเลนพ้ืนบาน และกีฬาไทย      
    (จํานวนไมนอยกวา 6 เร่ือง) 
3. ระดับความสําเร็จของการฟนฟู อนุรักษและเผยแพร ศิลปวัฒนธรรม การละเลน     
    พ้ืนบานและกีฬาไทย (ระดับ 4 มีการดําเนินการตามเกณฑการประเมินครบทุกขอ)   
กลยุทธ 
กลยุทธที่ 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การละเลนพื้นบาน   
            และกีฬาไทย 
กลยุทธที่ 4.2 สงเสริมและสนับสนุนการฟนฟูอนุรักษและเผยแพร ศิลปวัฒนธรรม 
            การละเลนพ้ืนบานและกีฬาไทยในระดบัทองถ่ิน 

 กลยุทธที่ 4.3 สงเสริมและสนับสนนุการจัดต้ังแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม  
             การละเลนพ้ืนบานและกีฬาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 

๔๖ 



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ 2563 การทบทวนแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ 2564 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 การพัฒนานกัศึกษาใหมีศักยภาพดานกีฬาสูงสุดของแตละ
บุคคล 
เปาประสงค นักศึกษาในมหาวิทยาลยัการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิเขารวมและ
ไดรับรางวัลจากการแขงขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ 
ตัวช้ีวดัเปาประสงค  
1. รอยละของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิไดรับรางวัล     
    ในการแขงขันกีฬาระดับชาติ (รอยละ 25 ) 
2. รอยละของนักศึกษาในสํานักงานกีฬาไดรับเหรียญรางวัลจากการแขงขันกฬีา   
    ระดับชาติและนานาชาติ (รอยละ 15 ) 
3. จํานวนบุคลากรทางการกีฬาที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ (รอยละ 5)     
4. ความรวมมือดานการกีฬา (อยางนอย 1 หนวยงาน) 
กลยุทธ 
กลยุทธท่ี 5.1 สงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพดานกีฬาสูงสุดของแตละบุคคล 
กลยุทธท่ี 5.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬา 
กลยุทธท่ี 5.3 สงเสริมการสรางความรวมมือทางการกีฬาในประเทศ 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพดานกีฬาสูงสุดของแตละ
บุคคล 
เปาประสงค นักศึกษาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิเขารวมและ
ไดรับรางวัลจากการแขงขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ 
ตัวช้ีวดัเปาประสงค  
1. รอยละของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิไดรับรางวัล     
    ในการแขงขันกีฬาระดับชาติ (จํานวนไมนอยกวารอยละ 10) 
2. รอยละของนักศึกษาในสํานักงานกีฬาไดรับเหรียญรางวัลจากการแขงขันกฬีา   
    ระดับชาติและนานาชาติ (จํานวนไมนอยกวารอยละ 10) 
3. จํานวนบุคลากรทางการกีฬาท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพ (จํานวนไมนอยกวา          
    รอยละ 5)     
4. ความรวมมือดานการกฬีา (อยางนอย 1 หนวยงาน) 
กลยุทธ 
กลยุทธที่ 5.1 สงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมศีักยภาพดานกีฬาสูงสุดของแตละบุคคล 
กลยุทธที่ 5.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬา 
กลยุทธที่ 5.3 สงเสริมการสรางความรวมมือทางการกีฬาในประเทศ 
 

 
 
 

 
 
 

๔๗ 



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ 2563 การทบทวนแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ 2564 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
เปาประสงค ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวดัเปาประสงค  
1. รอยละของการเบิกจายงบประมาณ รายจายประจําป ในภาพรวม (รอยละ 92) 
2. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ (รอยละ 60) 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
    ส่ือสาร (คะแนนเฉล่ีย 3.51) 
4. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
    (คะแนนเฉล่ีย 3.10) 
6. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  
    (คะแนนเฉล่ีย 3.60) 
7. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  
    (คะแนนเฉล่ีย 3.61) 
กลยุทธ 
กลยุทธท่ี 6.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ 
กลยุทธท่ี 6.2 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ 
กลยุทธท่ี 6.3 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ   
            การสื่อสาร   
กลยุทธท่ี 6.4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
เปาประสงค ระบบการบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวดัเปาประสงค  
1. รอยละของการเบิกจายงบประมาณ รายจายประจําป ในภาพรวม (รอยละ 95) 
2. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ (จํานวนไมนอยกวารอยละ 70) 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ          
    การส่ือสาร (คะแนนเฉล่ียไมตํ่ากวา 3.51) 
4. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร  
    (คะแนนเฉล่ียไมตํ่ากวา 3.20) 
6. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  
    (คะแนนเฉล่ียไมตํ่ากวา 3.70) 
7. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต  
    (คะแนนเฉล่ียไมตํ่ากวา 3.70) 
กลยุทธ 
กลยุทธที่ 6.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ 
กลยุทธที่ 6.2 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ 
กลยุทธที่ 6.3 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ     
            การสื่อสาร   
กลยุทธที่ 6.4 พัฒนาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๘ 



แผนพฒันามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ฉบับปรับปรุง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 


