
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วทิยาเขตชัยภูมิ พ.ศ. 2566 - 2570     หน้า ก 
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 
                                      

 

 
 
 

 
 แผนพฒันามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูม ิ

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 
 
 
 
 

 
  งานแผนและงบประมาณ 
  ฝ่ายแผนและพัฒนา 
  IP - Phone 15119  



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วทิยาเขตชัยภูมิ พ.ศ. 2566 - 2570     หน้า ข 
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 
                                      

คำนำ 
 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา    
ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา เพ่ือให้ผู้สำเร็จการศึกษาและบัณฑิต มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับ   
ของสังคม โดยมียุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  เป็นการขับเคลื่อน ซึ่งจัดทำขึ้นบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัด 
ร่วมระดมความคิดแสดงความเห็นในทุกขั้นตอนของการดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ ตั้งแต่การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ภายในและภายนอก (SWOT Analysis) เพ่ือนำผลการวิเคราะห์ SWOT มากำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ตลอดจน กำหนดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ         
และติดตาม ประเมินผล อีกทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธ์ศาสตร์ ประจำปีเพ่ือให้มีความสอดคล้อง  
ทันต่อแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ  

ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ทุกหน่วยงานในสังกัดจึงได้ร่วมจัดทำแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ พ.ศ. 2566 - 2570 เพ่ือใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ไปสู่เป้าประสงค์และเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. 2566 – 2570) ใช้เป็น
แนวทางการพัฒนาของทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ให้มีประสิทธิภาพ 
และคุณภาพ ตามกลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนด อีกทั้งมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันของตัวชี้วัด
แผนพัฒนา ตัวชี้วัดงบประมาณ และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตชัยภูมิ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะผู้บริหารและบุคลากร จะได้ศึกษาและร่วมกันขับเคลื่อนแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. 2566 – 2570) จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจและเป็น
แนวทางปฏิบัติร่วมกันสำหรบับุคลากร ในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ประสบความสำเร็จในการพฒันา
องค์กรให้มีความก้าวหน้า ดังที่มุ่งหวัง  

 

 

 

                                                                  
 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ เมฆสวรรค์) 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
1. บทนำ 

การจัดทำแผนพัฒนาถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานเพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ เป็นการวางทิศทาง 
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย แล้วถ่ายทอดสู่บุคลากรในหน่วยงานเพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนา 
การดำเนินงานสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องตามความในมาตรา 16 แห่ง       
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562      
ที่กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพ่ือแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปี กอปรกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ              
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพือ่ให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ให้ความสำคัญต่อการจัดทำแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการพัฒนาด้านการกีฬา โดยดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา             
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ให้มีความสอดคล้องกับภารกิจตามกฎหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนพัฒนาประเทศระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่การปฏิบัติมาโดยลำดับ  
เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ไดท้บทวนผลการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
(พ.ศ. 2566 – 2570) จากการมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด เพ่ือพัฒนาการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ ให้มีเอกภาพ ประสิทธิภาพ คุณภาพ รวมทั้งก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตลอดจนแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ 
และวิสัยทัศนท์ี่มุ่งหวังไว้         
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2. สาระสำคัญของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. 2566 – 2570)                 
ปรัชญา 

 “พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ”   

วิสัยทัศน์  
“เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

พันธกิจ 
           1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา 

2. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษารวมทั้งบุคลากรของสถาบันให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 
3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา  
4. บริการวิชาการแก่สังคม  
5. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในด้านการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 
 

อัตลักษณ์ของบัณฑิต 
“ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม มีความโดดเด่นด้านสัมมาคารวะ” 

คำอธิบายอัตลักษณ์ 
ทักษะดี          หมายถึง    การมีความรู้ความสามารถและมีทักษะในด้านวิชาชีพ 
มีน้ำใจนักกีฬา  หมายถึง    มีคุณธรรม จริยธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นที่ยอมรับในสังคม 
พัฒนาสังคม     หมายถึง   มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมยึดมั่นใน      

                                    การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

เอกลักษณ์ของวิทยาเขต 
“สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา” 
เชี่ยวชาญ มีชื่อเสียง โดดเด่น ด้านกีฬามวยไทย 

ค่านิยมองค์กร 
SPORTS – U 
 S = Spirit   มีน้ำใจนักกีฬา 
 P = Professional  มีความเป็นมืออาชีพ 
 O = Opportunity  มีการให้โอกาส 
 R = Responsibility  มีความรับผิดชอบ 
 T = Teamwork   มีการทำงานเป็นทีม 
 S = Smart   มีบุคลิกภาพดี 
          U = Universality  มีความเป็นสากล 

คติพจน์ 

กยิราเจ กยิราเถนํ  แปลว่า  ทำอะไรทำจริง 

 



แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วทิยาเขตชัยภูมิ พ.ศ. 2566 - 2570     หน้า จ 
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 
                                      

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ พ.ศ. 2566 – 2570 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 
ประเด็นการพัฒนา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การผลิตบัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬา ที่มีคุณภาพระดับชาต ิ
เป้าประสงค์ : บัณฑติด้านศาสตร์การกีฬามีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
1.1 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ     

ระดับอุดมศึกษา (TQF : Thai Qualifications Framework)  
และมาตรฐานวิชาชีพ 

1.2 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
1.3 พัฒนานักศึกษาในด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิต 
1.4 ปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหารายวิชาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
1.5 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1.6 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้ ความสามารถ  
      ตามระบบ  Professional Standards Framework (PSF) 

1. ร้อยละของบัณฑิตได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
    หลังสำเร็จการศึกษา  
2. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อคุณภาพบัณฑิต 
    ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
3. จำนวนหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน 
4. จำนวนร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งทางวิชาการ  
6. ผลการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตในประเด็นด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิต  
7. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเป็นผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม  
๘. จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษารวมทั้งบุคลากรของสถาบันให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 
เป้าประสงค์ : นักศึกษาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิเข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
2.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศกึษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 
2.2 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาและบุคลกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
      ด้านศาสตร์ทางการกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 
2.3 ส่งเสริมการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคม/สโมสร กีฬาแห่งประเทศไทย 

1. ร้อยละของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิได้เขา้ร่วม 
    การแข่งขันกีฬาระดับชาติ  
2. ร้อยละของนักศึกษาในสำนักงานกีฬาได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬา  
    ระดับนานาชาติ  
3. จำนวนนักศึกษาและบุคลกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านศาสตร์ทางการกีฬา  
    ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 
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ประเด็นการพัฒนาที ่3 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬาที่มีคุณภาพระดับชาติ 
เป้าประสงค์ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

1. จำนวนผลงานวิจัยและนวตักรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ           
2. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ Citation นำไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจำ 
 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนเป้าหมายด้วยศาสตร์การกีฬาเพื่อสร้างความม่ันคง เข้มแข็ง และยั่งยืน 
เป้าประสงค์: บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่สังคมอย่างมปีระสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
4.1 การพัฒนาชุมชนเป้าหมายเชิงรุก 
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
      และการวิจัย 
 

1. จำนวนผู้มารบับริการทางวิชาการ เช่น เข้ารับการอบรม เข้ารับการทดสอบ   
    สมรรถนะ 
2. จำนวนผู้รับบริการอาคารสถานที่ สนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการทางวิชาการ เช่น เข้ารับการอบรม      
    เข้ารับการทดสอบสมรรถนะ 
4. จำนวนชุมชนเป้าหมายทีไ่ด้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เข้มแข็ง และยั่งยืน 
5. จำนวนชุมชนเป้าหมายใหม่ที่ได้รับบริการวิชาการเพ่ิม 
6. จำนวนโครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการด้านการเรียนการสอน และการวิจัย 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
เป้าประสงค์ : นักศึกษา เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกิจกรรมฟ้ืนฟู อนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทยทั้งในระดับท้องถิ่นภูมิภาค  
และระดับชาติ  ได้เรียนรู้และเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูอนุรักษ์และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม  
     การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยในระดับท้องถิ่น (ตีคลีไฟ สะบ้า ตีกลองเส็ง) 
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  
      การละเล่นพืน้บา้นและกีฬาไทย (ตีคลีไฟ สะบ้า ตีกลองเส็ง) 
 

1. จำนวนเรื่องในการฟ้ืนฟู อนุรักษ์และเผยแพร่ ศึกษาวิจัยและการสร้างมูลค่าของ 
    การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย (ตีคลีไฟ สะบ้า ตีกลองเส็ง) 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์: ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
6.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล แพลทฟอร์ม 
6.2 พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ตามสาขาวิชาชีพ 
6.3 พัฒนาการให้บริการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
6.4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
6.5 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
6.6 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ 
6.7 กลยุทธ์การเงินเพ่ือความมั่นคงขององค์กร ภายใต้ปรัชญาของเศษฐกิจ 
      พอเพียง 
6.8 กลยุทธ์สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  
6.9 กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง 

1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ในภาพรวม 
2. ร้อยละของคณาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ตามสาขาวิชาชีพ 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    และการสื่อสาร 
4. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
5. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  
6. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต  
7. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
8. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ (การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ 
    วิชาการ การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย) (MOU) 
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สารบัญ 
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คำนำ            ก 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร          ข 

สารบัญ            ซ 

ส่วนที่ ๑ บทนำ           
➢ หลักการและเหตุผล          2 
➢ ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ     2 
➢ นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ     8 
➢ นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา        10 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)   
➢ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)    11 
➢ แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
     วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. 2566 – 2570)        14 

ส่วนที ่3 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ  
           (พ.ศ. 2566 – 2570)                                       
➢ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ คติพจน์ ค่านิยมองค์กร     22 
➢ ประเด็นการพัฒนาที่ 1 (ยุทธศาสตร์ที่ 1) การผลิตบัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬาที่มีคุณภาพระดับชาติ  23 
➢ ประเด็นการพัฒนาที่ 2 (ยุทธศาสตร์ที่ 2) ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษารวมทั้งบุคลากรของสถาบัน 
                                 ให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล    27 
➢ ประเด็นการพัฒนาที่ 3 (ยุทธศาสตร์ที่ 3) สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา 
                                 ที่มีคุณภาพระดับชาติ       32 
➢ ประเด็นการพัฒนาที่ 4 (ยุทธศาสตร์ที่ 4) การบริการวิชาการแก่ชุมชนเป้าหมายด้วยศาสตร์การกีฬา 
                                 เพ่ือสร้างความมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน     34 
➢ ประเด็นการพัฒนาที่ 5 (ยุทธศาสตร์ที่ 5) ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านการละเล่นพ้ืนบ้าน 
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➢ ประเด็นการพัฒนาที่ 6 (ยุทธศาสตร์ที่ 6) การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
                                 ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     38 
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ส่วนที่ ๑  
บทนำ 

 

➢ หลกัการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีภารกิจตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 กล่าวคือ มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ  
และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การที่จะให้ดำเนินการตามภารกิ จดังกล่าวเป็นไปอย่างมีทิศทาง  
เกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพนั้น หากสถาบันฯ มีแผนยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม มีพ้ืนฐานจากการวิเคราะห์
สถานการณ์ที่ถูกต้องรู้จักจุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร สามารถประเมินโอกาสและภัยคุกคาม ที่องค์กรกำลัง
เผชิญหน้ าได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง ก็จะเป็น เครื่องมือที่ ส ำคัญ อันจะช่วยให้การดำเนินภารกิจ 
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูม ิบรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดี 

 การจัดทำแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ จึงเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่ง 
ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ ให้ความสำคัญให้ความสำคัญ โดยแผนกลยุทธ์ดังกล่าว จะเป็น
แผนแม่บทหลักระยะยาวของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ กำหนดทิศทางการดำเนินการของ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ เป็นแผนแม่บทของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ผลผลิต กิจกรรม/โครงการ และการจัดทำคำของบประมาณที่สอดคล้องกับระบบงบประมาณแบบใหม่ 
ซึ่งมุ่งเน้นการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ และการมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result-based) นอกจากนี้ ยังเป็น
เครื่องมือสำคัญในการกำกับติดตาม และประเมินผลการทำงานภายใต้ระบบการสร้างตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน  
(Key Performance Indicators : KPIs) ตามระบบการบริหารงานสมัยใหม่ ที่มุ่งเน้นการวัดผลการดำเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 

 ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ เป็นมหาวิทยาลัย 
การกีฬาแห่งชาติหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ 
อย่างมีทศิทางเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ในอนาคต 

 

➢ ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 

เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2521 ดร.ก่อ สวัสดิ์พานิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทาง
มาตรวจราชการที่จังหวัดชัยภูมิ ได้ปรารภว่า บริเวณเขตเมืองชัยภูมิ คับแคบมากโดยเฉพาะสถานศึกษาต่างๆ 
สนามกีฬาจังหวัด และจะได้เปิดวิทยาลัยพลศึกษาในโอกาสต่อไป  โดยขอใช้ที่ดินของกองทัพอากาศจึงมอบให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดชัยภูมิดำเนินการประสานงานการจัดตั้งโดยมีกระทรวงศึกษาธิการให้การสนับสนุน ดังนั้น  
นายสมภาพ ศรีวรขาน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และนายเลื่อน เพชรล้ำ ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ จึงได้
ดำเนินการติดต่อกองทัพอากาศ เพ่ือขอที่ดินบริเวณสนามบิน ในจังหวัดชัยภูมิ ต่อมาหัวหน้าส่วนราชการได้แก่ 
นายกเทศมนตรี ประธานสภา และ รองประธานสภาจังหวัด จัดให้มีการประชุมครั้งที่ 11/2522 เมื่อวันที่  
12 เมษายน พ.ศ. 2522 มติที่ประชุมได้ตกลงจัดแบ่งที่ดินสนามบินให้ตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิจำนวน 
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100 ไร่ สนามกีฬาจังหวัด 100 ไร่  และตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โดยมี  นายจรวย ยิ่งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน นายประกอบ ไพฑูรย์  ผู้ช่วยพนักงานที่ดิน เป็นเลขานุการ  จังหวัดชัยภูมิ ได้รายงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยนั้นคือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญสม มาร์ตินและกรมพลศึกษาเพ่ือทราบ
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินสำหรับสร้างสนามกีฬาและวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จากนั้นปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และอธิบดีกรมพลศึกษา ได้ตอบรับและให้การสนับสนุน จึงได้ส่งสถาปนิกกรมพลศึกษา มาวางผังที่ดิน
เพ่ือการก่อสร้างวิทยาลัยพลศึกษา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 ซึ่ง ดร.สำอาง พ่วงบุตร อธิบดีกรมพลศึกษา 
ได้มาตรวจดูสภาพที่ดิน ขณะนั้น นายดำรง วชิโรดม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 
คนต่อมา ได้ดำเนินการต่อเนื่อง มาโดยตลอดได้เริ่มก่อนตั้งในปี พ.ศ. 2524 จังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการริเริ่ม
ก่อตัง้วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดชัยภูมิข้ึน โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้ 

1.  นายวโิรจน์ อำมะรัตน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ        ประธานกรรมการที่ปรึกษา 
2.  พ.ต.เฉลิม ศุภมร   รองผู้ว่าราชการจังหวัด         รองประธานกรรมการ 
3.  นายชาญ วิมลจิตต ์   ปลัดจังหวัดชัยภูมิ             กรรมการที่ปรึกษา 
4.  นายกำธร กิตติชัยภูมิ   ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ       กรรมการที่ปรึกษา 
5.  นายวิเชียร สาคะริชานนท ์  เจ้าของ ร.ร.สาคริชวิทยา     กรรมการที่ปรึกษา 
6.  นายสันติ ชัยวิรัตนะ   สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดชัยภูมิ   กรรมการที่ปรึกษา 
7.  นายบัวพรหม ธีระกัลยาณพันธ์  สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดชัยภูม ิ กรรมการที่ปรึกษา 
8.  นายวินัย คิดบรรจง   สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดชัยภูมิ กรรมการที่ปรึกษา 
9.  นายอำพล พันประสิทธิ์  สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดชัยภูม ิ กรรมการที่ปรึกษา 
10.  นายสีหนาท ฤาชา   สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดชัยภูมิ กรรมการที่ปรึกษา 

กรรมการดำเนินการ 
 นายวิชัย ชัยบุตร    นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ         ประธานกรรมการ 
      นายแถมเวท เวทยเวทิน   ข้าราชการบำนาญ                  รองประธานกรรมการ 
      สื่อมวลชนจังหวัดชัยภูม ิ                                            กรรมการ 
      คหบดีในจังหวัดชัยภูมิ                            กรรมการ 
      หน่วยราชการในจังหวัดชัยภูมิ                                  กรรมการ 
      นายพิชิต ตุมรสุนทร         สมาชิกสภาเทศบาล         กรรมการ 
      นายปรีชา ดิเรกลาภ           เทศมนตรีเมืองชัยภูมิ  กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการก่อตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิชุดนี้ ได้ดำเนินการโดยประสานงาน  ร่วมกับคณะ
ผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือขอเปิดวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ต่อกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 
พ.ศ.2524 คณะผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ ได้มีหนังสือขอรับรองการสนับสนุน  ถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล
เอกเปรม ติณสูลานนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ตอบรับว่า กรมพลศึกษากำลังดำเนินการด้วยความเอาใจใส่ กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้
เปิดวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  ขึ้น เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2525 จึงเริ่มเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 
2526 เป็นต้นมา พร้อมกับวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ และวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง พร้อมกันนั้น 
กรมพลศึกษาได้   ให้ นายบุญเรือง  ไตรคุ้มดัน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะ
เกษ มาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการโครงการเปิดวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะอาจารย์ผู้สอน
อีกจำนวน 8 ท่าน ที่ยังไม่ได้งบประมาณนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายวิเชียร สาคะริชานนท์ ให้อาศัยโรงเรียน
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สาคริชวิทยา ทำการเรียนการสอนไปพลางก่อน มีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้นในปีแรกนี้ จำนวน 87 คน  เป็นชาย 63 
คน หญิง 24 คน เนื่องจากในปีการศึกษา 2526 เป็นระยะเริ่มของ  การเปิดวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
กระทรวงศึกษาธิการ ยังไม่ได้จัดงบประมาณให้จังหวัดชัยภูมิ จึงให้การช่วยเหลือด้านการเงินด้วยการจัดหาเงิน
สำหรับใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน   รวมเป็นเงิน 4 แสนบาทเศษ คณะกรรมการก่อตั้งวิทยาลัยพล
ศึกษาจังหวัดชัยภูมิ โดยการขอความช่วยเหลือจากพ่อค้า คหบดี ผู้แทนราษฎรจั งหวัดชัยภูมิและพ่ีน้อง 
ชาวจังหวัดชัยภูมิ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาท) และด้วยความกรุณาของ
นายเพชร  อภิรัตนรังสี ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และ นายเฉลิม ศุภมร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้กรุณารับ
เรื่องนี้เข้าปรึกษาสภาจังหวัดขอตั้งงบประมาณช่วยเหลือส่วนที่ยังขาดโดยขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิ เจ้าพ่อพญา
แลอีกส่วนหนึ่ง ทำให้การเปิดวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิเป็นไปด้วยดี เปิดทำการเรียนการสอนในระดับ
อนุปริญญา (ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง สาขาวิชาเอกพลศึกษา) จนถึงปี พ.ศ. 2547 
 จากการปฎิรูประบบราชการของรัฐ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ได้จัดตั้ง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขึ้น และโดยพระราชกฤษฏีกา โอนกิจการบริหาร อำนาจหน้าที่   ของส่วนราชการให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 สถานศึกษา  ในสังกัดกรมพลศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้โอนมาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นส่วนราชการในสำนักงานพัฒนาการ
กีฬาและนันทนาการ 
 ปี พ.ศ.2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธย วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2548 และได้
ประกาศพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 122 ตอนที่ 13 ก เมื่อ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548 และทำให้พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548 เป็นต้นไป ภายใต้การบริหารของสภาสถาบัน การพลศึกษา มีผลทำให้วิทยาลัยศึกษา
จังหวัดชัยภูมิ เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ” ให้เปิดการเรียนการสอนโดยจัดตั้ง
คณะทั้ง 3 คณะวิชา คือ  

1. คณะศิลปศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ โปรแกรมวิชาสื่อสารการกีฬา 
2.  คณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา  

 3.  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ปี พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว วันที่  19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้ประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ   
ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 136 ตอนที่ 67 ก 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และทำให้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  
การกีฬาแห่งชาติมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เป็นต้นไปภายใต้การบริหารของ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  มีผลทำให้สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ   เปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น 
“มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ ” ให้เปิดการเรียนการสอนโดยจัดตั้งคณะทั้ง 3 คณะวิชา คือ 

1. คณะศิลปศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
โปรแกรมวิชาสื่อสารการกีฬา 

 2.  คณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา  
 3.  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต  

     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 
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(๑) พระพลบดี (พระอินทร์) หมายถึง ผู้เป็นใหญ่แห่งกำลัง ทรงช้างเอราวัณสามเศียร พระหัตถ์ขวา 

ถือวชิราวุธ พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ 
(๒) สีขาวรอบพระเศียร หมายถึง รัศมีแห่งพลังของพระอินทร์ 
(๓) วงกลมสีเหลือง หมายถึง ความสว่างไสว และความเจริญรุ่งเรืองสืบไป 
(๔) พ้ืนสีน้ำเงิน หมายถึง สีของแผ่นติน เสมือนการเกิดข้ึนมาจากแผ่นดิน 
(๕) ธงชาติไทย มีลักษณะพลิ้วเสมือนลมพัด หมายถึง ความร่มเย็นเป็นสุข มี ๒ ด้าน เหมือนปีก 

นกอินทรีย์ทีก่างออกแสดงถึงความยิ่งใหญ่ มีชีวิตชีวา ไม่หยุดนิ่ง 
(๖) เครื่องหมายสามห่วง (เขียว ขาว เหลือง) หมายถึง การให้การศึกษากับบุคคล ควรให้ทั้ง ๓ อย่าง 

พร้อมกัน 
(ก) สีเขียว หมายถึง พลศึกษา 
(ข) สีขาว หมายถึง จริยศึกษา 
(ค) สีเหลือง หมายถึง พุทธิศึกษา 
(๗) ช้างเอราวัณสามเศียร เป็นพาหนะแห่งพระอินทร์ ยืนอยู่เหนือก้อนเมฆ 
(๘) ๒๕๖๒ หมายถึง ปีที่ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
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       ต้นไม้ประจำมหาวทิยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้นราชพฤกษ์มีดอกสีเหลืองแทนสัญญาลักษณ์ของสีประจำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ คือ เขียว ขาว 
เหลือง ซึ่งหน่วยงานในสังกัด ทั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จำนวน ๑๗ แห่ง และโรงเรียนกีฬาจำนวน ๑๓ 
แห่ง ใช้ต้นราชพฤกษ์ เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนและมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการแสดงถึงความเป็นอันหนึ่ง  อัน
เดียวกัน ความสามัคคีของทุกหน่วยงานในสังกัด 

 
 
        ตราประจำมหาวิทยาลัย              ธงประจำมหาวทิยาลัย 
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ทำเนียบผู้บริหาร 
ทำเนียบผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 

                 ชื่อ  -  สกุล         ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง    
1. นายบุญเรือง  ไตรคุ้มดัน          2526 - 2531               
2. นายอัมพร  คำเหล็ก             2531 - 2532               
3. นายวิบูลย์  อุบาลี               2532 - 2534               
4. นายสมพงษ์  ชาตะวิถี            2534 - 2535         
5. นายบุญเรือง  ไตรคุ้มดัน          2535 - 2536          
6. นายชลอ  ผลพงษ์               2536 - 2540                              
7. นายวินัย  นาราภิรมย์           2540 - 2543    
8. นายวิรัตน์  มั่งคั่ง    2543 - 2546    
9. นายไพรัช  ปานอุทัย    2546 - 2546    
10. นายชาญณรงค ์ หินเกิด   2546 - 2548 

 
ทำเนียบรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ                            

  ชื่อ - สกุล                 ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง    
1. นายตรัยรักษ์ วรัทย์หินเกิด           2548 - 2551 (วาระท่ี 1) 
2. นายตรัยรักษ์  วรัทย์หินเกิด   2552 - 2556  (วาระที่ 2)  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา จันทรอด  2556 - 2560 (วาระท่ี 1) 
4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วราพรรธน์ ธรรมะโชติสิน  2561 - 2561 (รักษาราชการ) 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ เมฆสวรรค์   2562 - ปัจจุบัน 
 

  ทำเนียบรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิประจำวิทยาเขตชัยภูมิ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  เมฆสวรรค์  2562 - ปัจจุบัน  

 

การจัดการเรียนการสอน 
 ปัจจุบันปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ มีการจัดการเรียนการสอน
ระดับต่างๆ ตามหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 

ระดับปรญิญาตรี 
1.  คณะศลิปศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา ( 4 ปี) 

 2.  คณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ( 4 ปี) 
 3.  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต  
               สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย ( 4 ปี) 
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การบริหารงาน 
      มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 5 กลุ่ม  
และจัดการเรียนการสอน 3 คณะวิชา มีบุคลากรสายบริหาร ดังนี้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  เมฆสวรรค์  
   ตำแหน่ง  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  เกิดสมบูรณ์ 
   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตชัยภูมิ ฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  วงศ์คำสิงห์    
   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตชัยภูมิ ฝ่ายบริหาร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกอบ  ศักดิ์ภูเขียว 
    ตำแหน่ง  ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตชัยภูมิ  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร  จุลมาศ 
    ตำแหน่ง  ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตชัยภูมิ ฝ่ายแผนและพัฒนา 
นายสงกรานต์  ธิจิ่น  
    ตำแหน่ง  ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตชัยภูมิ ฝ่ายวิจัย ประกันคุณภาพการศึกษา 

       นายวิระ  ชัยบุตร   
ตำแหน่ง  รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรณ์ทิพย์  ลิ่มนรรัตน์ 
ตำแหน่ง  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์  เรืองนุภาพขจร   
ตำแหน่ง  รองคณบดีคณะศิลปศาสตร ์

          ผู้ช่วยศาสตราจารยว์ราภรณ์  แตงมีแสง 
  ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี  ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ 

       นายแสนศักดา  วรรณมูล   
ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักงานกีฬา 
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1.1 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
       เพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ พ.ศ.2566 - 2570  
อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและกำหนดทิศทางการดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ 

1.2 ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
    1.  วิเคราะห์ภารกิจและการดำเนินงานของวิทยาเขตชัยภูมิ  และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฉบับปัจจุบัน 

ถึงความเชื่อมโยงและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 (รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ งวิเคราะห์ความสอดคล้องของ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ และการกำหนด กลยุทธ์ โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix ซึ่งจะ
แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส และอุปสรรคที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่ สามารถนำมาจับคู่เ พ่ือให้
สอดคล้องกับปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรและเป็นการจัดทำยุทธศาสตร์ที่เป็นทางเลือก 4 ชุด 
สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนด กลยุทธ์ต่างๆ     

2.  ประเมินสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) และสภาพแวดล้อมภายนอก(External 
Environment) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT Analysis 

3.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและระดมพลังสมอง (Brainstorming) ของ
บุคลากรของวิทยาเขตในเรื่องผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร และร่างแผนยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  และประเด็นยุทธศาสตร์ 

4.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์  เพ่ือจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์  
ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญ คือ 

- การประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
- วิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision & Mission) 
- เป้าประสงค์ (Goals) 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
- กลยุทธ์ (Strategies) 
- มาตรการ 
- โครงการและตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินการ (KPIs) 

5.  นำเสนอร่างแผนกลยุทธ์ของวิทยาเขตชัยภูมิ ต่อคณะกรรมการประจำวิทยาเขต เพ่ือพิจารณาขอความ 
เห็นชอบ และข้อเสนอแนะ 
 

ขอบเขตการดำเนินการ 
การดำเนินงานจัดทำแผนกลยุทธ์ของวิทยาเขตชัยภูมิ จะพิจารณาถึงความเหมาะสมในการวางแผน

ยุทธศาสตร์สำหรับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ  ในช่วง 4 ปี   (พ.ศ.2566 -2570)  
จากปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยีทั้งภายในและภายนอกประเทศ แนวโน้มความ
ต้องการด้านกำลังคนในอนาคต นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ในปัจจุบัน 
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➢ นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 
  

1. ด้านการศึกษา 
    1.1  ผลักดนัการใช้ระบบ E-Education ให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานวิชาการ 

1.2  ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการปรับปรุงหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์  
1.3   บริการวิชาการสังคมและโครงการพิเศษที่เน้นผู้เรียนให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง   

อาทิ สหกิจศึกษา (Co-operative Education) โดยทำความตกลงร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับคณะวิชา
และวทิยาเขตที่มีศักยภาพ 

1.4  จดัหาวัสดุครุภัณฑ์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

2. ด้านกีฬา 
 2.1 มุ่งพัฒนานักกีฬาตามชนิดกีฬาที่สอดคล้องกับรายการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ 
 2.2  ส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
 2.3  พัฒนากีฬาที่วิทยาเขตรับนโยบายจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมาจัดตั้งศูนย์  

โดยทำข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมกีฬาต่างๆ ในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานักกีฬา เพื่อเข้าร่วม 
การแข่งขนักีฬาทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

      2.4  จัดทำระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณจัดการแข่งขัน  
เช่น อัตราค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการแข่งขันให้สามารถเบิกจ่ายได้สะดวก คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และเป็นไป
ตามระเบียบของทางราชการ 

3. ด้านการวิจัย 
3.1  จัดหางบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งเงินทุนทั้งภายในและภายนอก 
3.2  จัดทำระเบียบ แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายให้มีความคล่องตัว 

 3.3  จดัทำกระบวนการเร่งรัดการวิจัยเพื่อให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด โดยให้มีการกำหนด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งต้องคำนึงถึงเนื้องาน เวลา และงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 

     3.4  ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
4.1  กำหนดผู้รับผิดชอบ กำกับ ติดตามและดำเนินงาน โดยให้ผู้บริหารระดับสถาบัน วิทยาเขต 

คณะวิชา แต่งตั้งคณะกรรมการหรือบุคคลเพ่ือรับผิดชอบ กำกับ ติดตาม และดำเนินงาน ตามองค์ประกอบและ 
ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก 

     4.2 เชื่อมโยงนโยบายและแนวปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน วิทยาเขตสู่คณะวิชา และตัวครู 
อาจารย์ เพ่ือดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการมอบหมายและถ่ายทอดภารกิจให้บุคลากรทุกคน 
ในหน่วยงานให้มีความรู้และเข้าใจสามารถปฏิบัติได้ 
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5.  ด้านกิจการนักศึกษา 
     5.1  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรนักศึกษาในวิทยาเขตให้มีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน

กระบวนการดำเนินงานต่างๆ ของสถาบัน เช่น กิจกรรมด้านกีฬา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และการละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทย 

     5.2  จัดทำระเบียบหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการดำเนินงานขององค์การนักศึกษา 
     5.3 จัดหางบประมาณสนับสนุนองค์การนักศึกษา สภานักศึกษาและชมรมโดยคณะกรรมการบริหาร

องค์การนักเรียน นักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี มีจิตอาสา มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

     5.4  ขับเคลื่อนกิจกรรมนักศึกษาอย่างเปน็รูปธรรม  
     5.5  จัดหาสถานที่ทำการองค์การนักศึกษาให้ดำเนินกิจกรรมได้อย่างยั่งยืน 

 6.  ด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
      6.1  สำรวจการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ในแต่ละจังหวัดที่รับผิดชอบ 
      6.2  จัดทำโครงการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ 

 7.  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
     7.1  พัฒนาระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ    

      7.2  จดัทำระเบียบการใหก้ารบริการวิชาการด้านกีฬา การตัดสินกีฬา การให้บริการด้านอาคารสถานที ่

 8.  ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
     8.1  จัดคนทำงานตามความเหมาะสมและตามความต้องการของแต่ละบุคคล 
     8.2  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ / ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น 

 9.  ด้านอาคารสถานที ่
     9.1  ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงามและส่งเสริมการเรียนรู้ 
     9.2  ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารฝึกกฬีาให้พร้อมใช้การได้อย่างสม่ำเสมอ 
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➢ นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคณะ สำนักงาน หรือหน่วยงานเทยีบเท่า มีการดำเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้มีการดำเนินการควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยตระหนักถึงความสำคัญว่างานประกันคุณภาพเป็นงาน
ประจำที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง  
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้  และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
พร้อมทั้งให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ   
ที่ดำเนินการโดยนักศึกษา  
 4. สนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการวางแผนและการจัดการฐานข้อมูลที่ใช้ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได ้  
 5. สนับสนุนให้มีการติดตามความคืบหน้า และการประเมินคุณภาพการศึกษาของทุกหน่วยงานให้อยู่ 
ในกรอบเวลาที่สามารถนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการทบทวน กำหนดนโยบายและวางแผน 
ของหน่วยงานได้ทันท่วงที  

6. ส่งเสริมให้มีการกำกับติดตามสรุปรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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ส่วนที่ ๒ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  

(SWOT Analysis) 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT  Analysis)  

2.1 การประเมินสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชยัภูมิ 
 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในและและภายนอกองค์กร (Internal & External Scanning) เป็น
กระบวนการสำคัญอย่างหนึ่งในการจัดทำแผนกลยุทธ์ เพราะจะทำให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งเสริมหรือปัญหาอุปสรรค
ในการดำเนินงานขององค์กร การประเมินปัจจัยภายในอย่างตรงไปตรงมา จะทำให้สามารถทราบถึงจุดแข็ง 
(Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ขององค์กรเพ่ือนำจุดแข็งมาใช้ให้เกิดประโยชน์และหาวิธีการในการลด
จุดอ่อนให้น้อยลงการประเมินปัจจัยและหาทางลดหรือหลีกเลี่ยงภัยคุกคามท่ีจะเกิดขึ้นกับองค์กร 

 สำหรับเทคนิคที่ ใช้ ในการประเมินดังกล่าวคือ เทคนิคการวิเคราะห์โดยใช้ SWOT Analysis  
โดยมีรายละเอยีดของเครื่องมือช่วยในการวิเคราะหด์ังต่อไปนี้ 

1. เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบพ้ืนฐานของการบริหาร (4Ms) และ 7-s ของ McKinney’s  
เป็นกรอบในการวิเคราะห์ จุดอ่อน-จุดแข็ง ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ  โดยพิจารณาจาก
องค์ประกอบปัจจัยพ้ืนฐานการบริหาร 4Ms ได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Materials) และการ
จัดการ (Management) และพิจารณาจาก 7-s ได้แก่ โครงสร้าง (Structure)  ยุทธศาสตร์(Strategy) ระบบ 
(System) แนวการบริหาร (Style) บุคลากร (Staff) ทักษะ (Skills) อุดมการณ์ร่วมกัน (Superordinate Goals)  
ซึ่งได้ใช้วิธีการประชุมเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์และประเมินถึงจุดอ่อน-จุดแข็ง ตามกรอบการวิเคราะห์ดังกล่าว 

2. เทคนิคการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทั่วไปและสิ่งแวดล้อมเฉพาะองค์กร (General and  
Specific Environment) เพ่ือการประเมินโอกาสและภัยคุกคามที่องค์กรเผชิญหน้าอยู่ได้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์
โดยใช้ PEST Analysis ได้แก่ การเมือง (Political-Legal) เศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และเทคโนโลยี 
(Technological) เป็นกรอบการวิเคราะห์โอกาส-ภัยคุกคามของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 
ซึ่งได้ใช้วิธีการประชุมเพ่ือร่วมการวิเคราะห์ประเมินโอกาส-ภัยคุกคามตามกรอบการวิเคราะห์ดังกล่าว 

การประเมินสถานการณ์ที่องค์กรต้องเผชิญหน้าในรูปตารางไขว้ (TOWS Matrix) โดยการสร้างมิติการ
ประเมินร่วม (Combination) ระหว่างจุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม เพ่ือให้ทราบว่าสถานะของ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ ว่าอยู่ในสถานะใดใน 4 สถานะ คือ So, Wo, ST, หรือ WT 

ผลการวิเคราะห์การประเมินสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ โดยใช้
เทคนิคดังกล่าวอันจะนำไปสู่การประเมินวิธีการ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน และกำหนดแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ มีรายละเอียดตามลำดับดังต่อไปนี้ 
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➢ สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
        

 

ปัจจัยภายใน (Internal factor) 
 

รายการ 
 

น้ำหนัก 
 

คะแนน 
น้ำหนัก
คะแนน 

จุดแข็ง (Strength)    
S1 ทำเลที่ตั้งอยูใ่นตัวเมืองทำให้สะดวกต่อการติดต่อราชการ การบริการ ด้านวิชาการสถานท่ี ในการ
ส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่ชุมชนและสังคม 

0.05 4.31 0.22 

S2 เป็นสถาบันการศึกษาท่ีมหีลักสูตรเฉพาะทางด้านศาสตร์การกีฬา มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
และความเชี่ยวชาญทางด้าน พลศกึษา วิทยาศาสตร์การกีฬา และสือ่สารการกีฬา 

0.10 4.38 0.44 

S3 ศิษย์ปัจจุบันและศิษยเ์ก่าประสบความสำเร็จในการเป็นนักกีฬาระดับชาติและนานาชาต ิ 0.05 3.45 0.17 
S4 อาคารสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอในการเรยีนการสอนและการบริการสังคม 0.05 3.97 0.20 
S5 นักศึกษาและบัณฑติมีคณุภาพ เป็นท่ียอมรับของหน่วยงานและสถานประกอบการ 0.08 3.72 0.30 
S6 ค่าธรรมเนียมการศึกษาถูกกว่าสถาบันการศึกษาอื่น 0.10 4.07 0.41 

รวมจุดแข็ง (Strength) 0.43  1.73 
จุดอ่อน (Weakness)    
W1 ผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ 0.08 4.24 0.34 
W2 อาจารย์ทีม่ีคณุวุฒิระดับปรญิญาเอกไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. 0.05 3.93 0.20 
W3 ยังขาดแคลนบุคลากรทีม่คีุณวุฒิในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 0.03 3.52 0.11 
W4 ข้อมูลในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นพลศึกษาและกีฬายังไม่สมบรูณ์และยังไม่เป็นระบบ 0.05 3.55 0.18 
W5 ระดับความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (CEFR)  
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

0.05 3.93 0.20 

W6 จำนวนนกัศึกษาแรกเข้าไม่เปน็ไปตามแผนการรับ 0.10 4.59 0.46 
W7 ขั้นตอนและกระบวนการการใหบ้ริการวิชาการยังไมส่ามารถทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และยั่งยืน 
/ การใหบ้ริการวิชาการชุมชนขาดความต่อเนื่อง และยั่งยืน 

0.07 3.97 0.28 

W8 ไม่มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน       0.04 3.90 0.16 
W9 จำนวนอาจารย์ทีไ่ด้รับทุนวิจยัจากแหล่งทุนภายนอกมีนอ้ย 0.10 4.24 0.42 

รวมจุดอ่อน (Weakness) 0.57  2.33 
รวมปัจจัยภายใน (Internal factor) 1.00   
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ปัจจัยภายนอก (External factor) 
 

รายการ 
 

น้ำหนัก 
 

คะแนน 
น้ำหนัก
คะแนน 

โอกาส (Opportunity)    

O1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีนโยบายและงบประมาณในการจัดจ้างผู้ฝึกสอนกีฬาท่ีเชีย่วชาญ
ในประเทศ และต่างประเทศเพื่อพฒันาความสามารถดา้นกีฬาให้แกน่ักกีฬา 

0.08 3.66 0.29 

O2 ภาครัฐมีนโยบาย ส่งเสริม สนบัสนุนด้านพลศึกษา การออกกำลงักายและเล่นกีฬา 0.06 3.62 0.22 
O3 มีโอกาสในการสร้างเครือข่ายกบัส่วนราชการและองค์กรส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ 0.10 3.97 0.40 
O4 ตลาดแรงงานมีความต้องการบุคลากรทางด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย 0.07 3.72 0.26 
O5 การพัฒนาเทคโนโลยีดา้นการสื่อสารและการพัฒนาของสื่อสังคมออนไลนร์วมทั้งด้านนโยบาย
ของรัฐบาลด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้ตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานด้านสื่อสารการกีฬา 

0.07 3.31 0.23 

O6 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมดูแลสุขภาพผูสู้งอาย ุ 0.08 3.76 0.30 
O7 ประชาชนให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย กีฬาและศลิปวัฒนธรรม    
ของไทยมากขึ้น 

0.09 4.03 0.36 

O8 หน่วยงานและสถานประกอบการ ให้การยอมรับคณุภาพนักศึกษาและบณัฑิต 0.09 3.62 0.33 
รวมโอกาส (Opportunity) 0.64  2.39 

อุปสรรค (Threat)    
T1 สถาบันการศึกษาอื่น มีกลยุทธ์ในการดึงดูดนักกีฬา นักศึกษาแรกเข้าและผู้ฝึกสอน ท่ีมีศักยภาพ
สูง จึงทำให้การรับนักศึกษาไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย 

0.08 4.45 0.36 

T2 นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการศึกษาหลักสูตรคู่ขนาน รวมทั้งทศันคติของผู้ปกครองต่อ
การศึกษาเฉพาะทาง ส่งผลต่อจำนวนนักศึกษาแรกเข้า 

0.08 3.79 0.30 

T3 ปัญหาด้านเศรษฐกิจทำให้การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีลดลง และส่งผลต่อการออกกลางคัน
ของนักศึกษา 

0.10 4.28 0.43 

T4 หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายงบประมาณการดำเนินการวิจัย ไม่เอือ้ต่อการดำเนินงาน 0.10 4.21 0.42 
รวมอุปสรรค (Threat)  0.36   1.51 

รวมปัจจัยภายนอก (External factor) 1.00   
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3. ตำแหน่งยุทธศาสตร์ 

 

  
 
 
 
 

 
เมื่อนำผลการวิเคราะห์ SWOT มากำหนดตำแหน่งยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต

ชัยภูมิ พบว่า มีตำแหน่งยุทธศาสตร์อยู่ในพ้ืนที่ WO / จุดอ่อน-โอกาส เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่าง
สภาพแวดล้อมภายในทางลบ จุดอ่อน (Weaknesses) กับสภาพแวดล้อมภายนอก โอกาส(Opportunities)  
ซึ่งก็คือการใช้โอกาสต่าง  ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่เพ่ือลดจุดอ่อน กำหนดเป็นกลยุทธ์เชิงแก้ไข ปรับเปลี่ยน 
พลิกฟ้ืน 

จุดแข็ง (Strengths) 1.73 
จดุอ่อน (Weakness) 2.33 
โอกาส (Opportunities) 2.39 
อุปสรรค (Threats) 1.51 
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➢ ตาราง TOWS Matrix กับการกำหนดกลยุทธข์ององค์กร                                             
 

กลยุทธ์เชิงรับ (ST) เกิดจากการจับคู่ของ (จุดแข็งกับอุปสรรค) 
 

 

ST 
S1 ทำเลที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองทำให้สะดวกต่อการติดต่อราชการ 
การบริการ ด้านวิชาการสถานที่ ในการส่งเสริมการออกกำลัง
กายให้แก่ชุมชนและสังคม (0.22) 
S2 เป็นสถาบันการศึกษาที่มหีลักสูตรเฉพาะทางด้านศาสตร ์
การกีฬา มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญทางด้าน พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา และสื่อสาร
การกีฬา (0.44) 
S3 ศิษย์ปัจจุบันและศิษยเ์ก่าประสบความสำเร็จในการเป็น
นักกีฬาระดับชาตแิละนานาชาติ (0.17) 
S4 อาคารสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ 
ในการเรียนการสอนและการบริการสังคม (0.20) 
S5 นักศึกษาและบัณฑติมีคณุภาพ เปน็ท่ียอมรับ 
ของหน่วยงานและสถานประกอบการ (0.30) 
S6 ค่าธรรมเนียมการศึกษาถูกกว่าสถาบนัการศึกษาอ่ืน (0.41) 
แผนการดำเนินงาน 
1.ส่งเสรมิการประชาสมัพันธ์เชิงรกุ โดยชูประเด็น ดา้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และมีระบบสวัสดิการ ส่งเสรมิ 
สนับสนุนใหผู้้มีความสามารถพิเศษ (S1-6, T1-3) 
2.จัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อด้วยการจัดการ
ส่งเสริมด้านกีฬาและการออกกำลงักาย เช่น มหกรรมกีฬาการ
ออกกำลังกายเทิดพระเกียรติ, Open House (S1,2,4- T1,2) 
3.สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่าย
งบประมาณการดำเนินการวิจัย (T4) 
4.สนบัสนุนการให้ทุนเรียนฟรี เพือ่สร้างแรงจูงใจในการศึกษา
ต่อ (S1-6, T1-3) 

T1 สถาบนัการศึกษาอื่น มกีลยุทธ์ในการดึงดูดนักกีฬา นักศึกษา
แรกเข้าและผูฝ้ึกสอน ทีม่ีศักยภาพสูง จึงทำให้การรับนักศึกษา 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (0.36) 
T2 นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการศึกษาหลักสูตรคู่ขนาน รวมทั้ง
ทัศนคติของผู้ปกครองต่อการศึกษาเฉพาะทาง ส่งผลต่อจำนวน
นักศึกษาแรกเข้า (0.30) 
T3 ปัญหาด้านเศรษฐกิจทำให้การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ลดลง และส่งผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษา (0.43) 
T4 หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายงบประมาณการดำเนินการวิจัย ไม่
เอื้อต่อการดำเนินงาน (0.42) 
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กลยุทธ์เชงิรับ (So) เกิดจากการจับคู่ของ (จุดแข็งกับโอกาส) 
 

 

SO 
S1 ทำเลที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองทำให้สะดวกต่อการติดต่อราชการ 
การบริการ ด้านวิชาการสถานท่ี ในการส่งเสริมการออกกำลัง
กายใหแ้ก่ชุมชนและสังคม (0.22) 
S2 เป็นสถาบันการศึกษาทีม่หีลักสูตรเฉพาะทางด้านศาสตร์
การกีฬา มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และความ
เชีย่วชาญทางด้าน พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา และ
สื่อสารการกีฬา (0.44) 
S3 ศิษย์ปัจจุบันและศิษยเ์ก่าประสบความสำเร็จในการเป็น
นักกีฬาระดับชาตแิละนานาชาติ (0.17) 
S4 อาคารสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอในการ
เรียนการสอนและการบริการสังคม (0.20) 
S5 นักศึกษาและบัณฑติมีคณุภาพ เป็นท่ียอมรับของ
หน่วยงานและสถานประกอบการ (0.30) 

S6 คา่ธรรมเนียมการศึกษาถูกกว่าสถาบันการศึกษาอื่น (0.41) 
แผนการดำเนินงาน 

1.สร้างเครือข่ายความร่วมมือ (S1,2,4-O1,2,3,6,7) 
   1.1 การแนะแนวการศึกษาต่อ 
   1.2 ร่วมดำเนินการวิจัย 
   1.3 ร่วมบริการวิชาการแก่ชุมชน 
   1.4 ร่วมดำเนินกิจกรรมทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 
2.จัดกิจกรรมตามประเด็นที่สร้างเครือข่ายความร่วมมือ โดย
เสรมิสร้างสุขภาวะที่ดี ส่งเสรมิด้านกีฬาและการออกกำลัง
กาย เช่น มหกรรมกีฬาการออกกำลังกายเทิดพระเกียรติ, 
Open House (S1,2,4-O2,6,7) 
 
 

O1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีนโยบายและงบประมาณใน
การจัดจ้างผู้ฝึกสอนกีฬาท่ีเชี่ยวชาญในประเทศ และตา่งประเทศ
เพื่อพัฒนาความสามารถด้านกีฬาให้แก่นักกีฬา (0.29) 
O2 ภาครัฐมีนโยบาย ส่งเสริม สนบัสนุนด้านพลศึกษา การออก
กำลังกายและเล่นกีฬา (0.22) 
O3 มีโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับส่วนราชการและองค์กรส่วน
ท้องถิน่ในจังหวัดชัยภูมิ (0.40) 
O4 ตลาดแรงงานมีความต้องการบุคลากรทางด้านสุขภาพและ
การออกกำลังกาย (0.26) 
O5 การพัฒนาเทคโนโลยีดา้นการสื่อสารและการพัฒนาของสื่อ
สังคมออนไลนร์วมทั้งด้านนโยบายของรัฐบาลด้านเทคโนโลยี 
ส่งผลใหต้ลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานด้านสื่อสารการกีฬา 
(0.23) 
O6 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมดูแลสุขภาพผูสู้งอาย ุ(0.30) 
O7 ประชาชนให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพและการออกกำลัง
กาย กีฬาและศลิปวฒันธรรมของไทยมากขึ้น (0.36) 
O8 หน่วยงานและสถานประกอบการ ให้การยอมรับคณุภาพ
นักศึกษาและบณัฑิต (0.33) 
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กลยุทธ์เชิงรับ (WO) เกิดจากการจับคู่ของ (จุดอ่อนกับโอกาส) 
 

 

WO 
W1 ผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ (0.34) 
W2 อาจารย์ที่มีคณุวุฒิระดับปรญิญาเอกไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. (0.20) 
W3 ยังขาดแคลนบุคลากรที่มคีุณวุฒิในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (0.11) 
W4 ข้อมูลในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศด้านพลศึกษาและกีฬายังไม่
สมบูรณ์และยังไม่เป็นระบบ (0.18) 
W5 ระดับความสามารถภาษาอังกฤษของนกัศึกษายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
(CEFR) ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (0.20) 
W6 จำนวนนักศึกษาแรกเข้าไม่เปน็ไปตามแผนการรับ (0.46) 
W7 ข้ันตอนและกระบวนการการให้บริการวิชาการยังไมส่ามารถทำให้
ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และยั่งยนื (0.28) 
W8 ไม่มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (0.16)      
W9 จำนวนอาจารย์ทีไ่ด้รับทุนวิจยัจากแหล่งทุนภายนอกมีน้อย (0.42) 
แผนการดำเนินงาน 
1.จัดหาแหล่งทุนเรียนฟรี โดยขอรบัทุนจากภายนอก เพื่อสร้างแรงจงูใจใน
การศึกษาต่อ (W6) 
2.ทำแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2566 (W1,2,3) 
3.จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปงีบประมาณ 2566 (W8) 
4.พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ด้านพลศึกษาและกีฬา (W4) 
5.จัดโครงการ/กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา (W5) 
6.สร้างเครือข่ายความร่วมมือ (W7, O2,3,6,7,8) 
   6.1 ร่วมบริการวิชาการแก่ชุมชน 
   6.2 ร่วมดำเนินกิจกรรมทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 
7.กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ สำหรับนักวิจยัที่ไดร้ับทุนวิจัยภายนอก 
(W9) 
 
 

O1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีนโยบายและงบประมาณใน
การจัดจ้างผู้ฝึกสอนกีฬาท่ีเชี่ยวชาญในประเทศ และตา่งประเทศ
เพื่อพัฒนาความสามารถด้านกีฬาใหแ้ก่นักกีฬา (0.29) 
O2 ภาครัฐมีนโยบาย ส่งเสริม สนบัสนุนด้านพลศึกษา การออก
กำลังกายและเล่นกีฬา (0.22) 
O3 มีโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับส่วนราชการและองค์กรส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ (0.40) 
O4 ตลาดแรงงานมีความต้องการบุคลากรทางด้านสุขภาพและ
การออกกำลังกาย (0.26) 
O5 การพัฒนาเทคโนโลยีดา้นการสื่อสารและการพัฒนาของสื่อ
สังคมออนไลนร์วมทั้งด้านนโยบายของรัฐบาลด้านเทคโนโลยี 
ส่งผลใหต้ลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานด้านสื่อสารการกีฬา 
(0.23) 
O6 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ (0.30) 
O7 ประชาชนให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพและการออกกำลัง
กาย กีฬาและศลิปวัฒนธรรมของไทยมากข้ึน (0.36) 
O8 หน่วยงานและสถานประกอบการ ให้การยอมรับคณุภาพ
นักศกึษาและบณัฑิต (0.33) 
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กลยุทธ์เชิงรับ (WT) เกิดจากการจับคู่ของ (จุดอ่อนกับอุปสรรค) 
 

 

WT 
W1 ผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ (0.34) 
W2 อาจารย์ทีม่ีคณุวุฒิระดับปรญิญาเอกไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. (0.20) 
W3 ยังขาดแคลนบุคลากรที่มคีุณวฒุิในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (0.11) 
W4 ข้อมูลในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศด้านพลศึกษาและกีฬายังไม่
สมบูรณ์และยังไม่เป็นระบบ (0.18) 
W5 ระดับความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
(CEFR) ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (0.20) 
W6 จำนวนนักศึกษาแรกเข้าไม่เปน็ไปตามแผนการรับ (0.46) 
W7 ข้ันตอนและกระบวนการการให้บริการวิชาการยังไมส่ามารถทำให้
ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และยั่งยนื (0.28) 
W8 ไม่มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (0.16)      
W9 จำนวนอาจารย์ทีไ่ด้รับทุนวิจยัจากแหล่งทุนภายนอกมีน้อย (0.42) 
แผนการดำเนินงาน 
1.จัดหาแหล่งทุนเรียนฟรี โดยขอรับทุนจากภายนอก เพื่อสร้างแรงจูงใจใน
การศึกษาต่อ (W6, T1-3) 
2.ทำแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2566 (W1,2,3) 
3.จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2566 (W8) 
4.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านพลศึกษาและกีฬา (W4) 
5.จัดโครงการ/กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา (W5) 
6.สร้างเครือข่ายความร่วมมือ (W7) 
   6.1 ร่วมบริการวิชาการแก่ชุมชน 
   6.2 ร่วมดำเนินกิจกรรมทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 
7.กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ สำหรับนักวิจัยท่ีได้รับทุนวิจัยภายนอก (W9) 
8.ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยชูประเด็น ด้านค่าธรรมเนียม
การศึกษา และมีระบบสวสัดิการ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้มีความสามารถ
พิเศษ (T1-3) 
9.จัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจในการเขา้ศึกษาต่อด้วยการจัดการส่งเสริมด้านกีฬา
และการออกกำลังกาย เช่น มหกรรมกีฬาการออกกำลังกายเทิดพระเกียรติ, 
Open House (T1,2) 
10.สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายงบประมาณการ
ดำเนินการวิจยั (T4) 
11.สนับสนุนการให้ทุนเรียนฟรี เพื่อสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อ (T1-3) 
 

T1 สถาบันการศึกษาอื่น มีกลยุทธ์ในการดึงดูดนักกีฬา 
นักศึกษาแรกเข้าและผูฝ้ึกสอน ทีม่ีศักยภาพสูง จึงทำให้การ
รับนักศึกษาไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย (0.36) 
T2 นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการศึกษาหลักสูตรคูข่นาน 
รวมทั้งทัศนคติของผู้ปกครองต่อการศึกษาเฉพาะทาง ส่งผล
ต่อจำนวนนักศึกษาแรกเขา้ (0.30) 
T3 ปัญหาด้านเศรษฐกิจทำให้การศึกษาต่อในระดับปริญญา
ตรีลดลง และส่งผลต่อการออกกลางคันของนกัศึกษา (0.43) 
T4 หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายงบประมาณการดำเนินการวิจัย 
ไม่เอื้อต่อการดำเนินงาน (0.42) 
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วิสยัทัศน์: “เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬา 
ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

➢ แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1  
(ยุทธศาสตร์ที่ 1) 

การผลิตบัณฑิตดา้นศาสตร์การ
กีฬาที่มีคุณภาพระดบัชาต ิ

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
(ยุทธศาสตร์ที่ 2) 

ส่งเสริมและพฒันานักศึกษา
รวมทั้งบุคลากรของสถาบันให้
มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของ
แต่ละบุคคล 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
(ยุทธศาสตร์ที่ 3) 

สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม
ด้านศาสตร์การกีฬาที่มี
คุณภาพระดับชาต ิ

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
(ยุทธศาสตร์ที่ 4) 

การบริการวิชาการแก่ชุมชน
เป้าหมายด้วยศาสตร์การกีฬา
เพื่อสร้างความมั่นคง เข้มแข็ง 
และยั่งยืน 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 
(ยุทธศาสตร์ที่ 5) 

ทะนบุำรุงศิลปวัฒนธรรมด้าน
การละเล่นพืน้บา้นและกีฬา
ไทย 

ประเด็นการพัฒนาที่ 6 
(ยุทธศาสตร์ที่ 6) 

การบริหารจัดการองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาลภายใต้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ : บัณฑิตดา้นศาสตร์
การกีฬามีคุณภาพตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

เป้าประสงค:์ นักศึกษาใน
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตชัยภูมิเข้าร่วมและ
ได้รับรางวลัจากการแข่งขัน
กีฬาระดับชาติหรือนานาชาต ิ

เป้าประสงค:์ ผลงานวจิัย
และนวัตกรรมที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

เป้าประสงค:์ บริการทาง
วิชาการและอาคารสถานที่แก่
สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ : นักศึกษา  
เด็ก เยาวชนและประชาชนได้
ร่วมกิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
ทั้งในระดับท้องถิ่นภูมิภาค และ
ระดับชาติ ได้เรียนรู้และเข้าใจ
ในความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
 มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและมี
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
 

เป้าประสงค:์ ระบบการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 



 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วทิยาเขตชัยภูมิ พ.ศ. 2566 - 2570                         หน้า 22 
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)                                      
 

 

 

กลยุทธ์ (5 กลยุทธ)์ กลยุทธ ์(3 กลยุทธ)์ กลยุทธ์ (2 กลยุทธ)์ กลยทุธ ์(1 กลยุทธ)์ กลยุทธ์ (2 กลยุทธ)์ กลยุทธ์ (9 กลยุทธ)์ 
1.1 พัฒนาคณุภาพนักศึกษาใหม้ี  
      คุณภาพตามกรอบมาตรฐาน 
      คุณวุฒิ  ระดับอุดมศึกษา  
      (TQF : Thai Qualifications  
      Framework) และมาตรฐาน 
      วิชาชีพ 
1.2 พัฒนาทักษะการใช้ 
      ภาษาอังกฤษของนกัศึกษา 
1.3 พัฒนานักศึกษาใน 
      ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิต 
1.4 พัฒนากระบวนการจดัการ 
      เรียนการสอนและสิ่งสนับสนนุ 
      การเรียนรู ้
1.5 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ    
      คณาจารย์ให้มีความรู้  
      ความสามารถ ตามระบบ   
      Professional Standards  
      Framework (PSF) 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
      ให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสดุ 
      ของแต่ละบุคคล 
2.2 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
      และบุคลกรที่ได้รับการพัฒนา 
      ศักยภาพ ด้านศาสตร์ทางการ 
      กีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 
2.3 ส่งเสริมการเข้าร่วมเป็น 
      สมาชิกสมาคม/สโมสร  
      กีฬาแห่งประเทศไทย 

3.1 ส่งเสริมและพัฒนา 
     สมรรถนะของบุคลากร  
     ด้านการวิจัย 
     และนวัตกรรม 
3.2 ส่งเสริมและสนบัสนุน 
      งบประมาณพัฒนาด้าน   
      การวิจัยและนวัตกรรม 

4.1  การพัฒนาชุมชน    
เป้าหมายเชิงรุกแบบ
บูรณาการกับการเรียน
การสอน 

5.1 ส่งเสริมและสนับสนนุการ 
     ฟื้นฟูอนุรักษ์และเผยแพร่  
     ศิลปวฒันธรรม การละเล่น 
     พื้นบ้านและกีฬาไทย    
     ในระดับท้องถิ่น (ตีคลีไฟ  
     สะบ้า ตีกลองเส็ง) 
5.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนการ 
      จัดตั้งแหล่งเรียนรูด้้าน 
      ศิลปวัฒนธรรม การละเล่น 
      พื้นบ้านและกีฬาไทย  

  (ตีคลีไฟ สะบ้า ตีกลองเส็ง) 

6.1 พัฒนาระบบและกลไก 
      การบริหารจัดการรูปแบบ 
      ดิจิทัล แพลทฟอร์ม 
6.2 พัฒนาศักยภาพคณาจารย ์
     ตามสาขาวิชาชีพ 
6.3 พัฒนาการให้บริการของ    
      ระบบเทคโนโลย ี
      สารสนเทศและการสื่อสาร   
6.4 พัฒนาระบบการประกัน 
      คุณภาพการศึกษา 
6.5 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
6.6 สร้างเครือข่ายความ 
      ร่วมมือด้านวิชาการ ทัง้ใน 
      และต่างประเทศ 
6.7 กลยุทธ์การเงินเพื่อความ 
      มั่นคงขององค์กร ภายใต้ 
      ปรัชญาของเศษฐกิจ 
      พอเพียง 
6.8 กลยุทธ์สร้างองค์กรแห่ง 
      การเรียนรู้  
6.9 กลยุทธ์การบริหาร 
      ความเสี่ยง 

รวม จำนวน 22 กลยุทธ์ 
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ตัวชี้วัด (8 ตัวชี้วัด) ตัวชี้วัด (3 ตัวชี้วัด) ตัวชี้วัด (2 ตัวชี้วัด) ตัวชี้วัด (6 ตัวชี้วัด) ตัวชี้วัด (1 ตัวชี้วัด) ตัวชี้วัด (7 ตัวชี้วัด) 
1. ร้อยละของบัณฑิตได้งานทำ

หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี หลังสำเร็จ
การศึกษา  

2. ผลประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ  

3. จำนวนหลักสตูรที่เปิด 
การเรียนการสอน 

4. จำนวนร้อยละของอาจารย์
ประจำที่มตีำแหน่งทางวชิาการ  

6. ผลการประเมินโดยผู้ใชบ้ัณฑติ
ในประเด็นดา้นอัตลักษณ ์
ของบัณฑิต  

7. นักศึกษาชั้นปีสุดทา้ยเปน็
ผู้สรา้งหรือผู้ร่วมสร้าง
นวัตกรรม  

๘. จำนวนนักศึกษาชัน้ปสีุดทา้ย 
ที่สอบผา่นภาษาอังกฤษ 
ตามเกณฑ์ที่กำหนด  

1. ร้อยละของนักศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูม ิ
ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ระดับชาติ  

2. ร้อยละของนักศึกษาใน
สำนักงานกีฬาได้รบัเหรียญ
รางวัลจากการแข่งขันกีฬา 
ระดับนานาชาติ  

3. จำนวนนักศึกษาและบุคลกร
ที่ได้รับการพฒันาศักยภาพ 
ด้านศาสตร์ทางการกีฬา  
ผู้ฝึกสอน ผู้ตดัสิน 

1. จำนวนผลงานวจิัยและ
นวัตกรรมที่ตีพิมพ์
เผยแพรใ่นระดับชาติ
หรือนานาชาติ           

2. ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ได้รับการ 
Citation นำไปใช้
ประโยชน์ของอาจารย์
ประจำ 

1. จำนวนผู้มารับบริการ
ทางวชิาการ เชน่ เข้ารับ
การอบรม เข้ารับการ
ทดสอบสมรรถนะ 

2. จำนวนผู้รับบริการ
อาคารสถานที่ สนาม
กีฬาและอุปกรณ์กีฬา 

3. ผลการประเมินความ 
พึงพอใจของผู้มารับ
บริการทางวชิาการ เช่น 
เข้ารับการอบรม เข้ารับ
การทดสอบสมรรถนะ 

4. จำนวนชุมชนเป้าหมาย 
ที่ได้รับการพฒันาอย่าง
ต่อเนื่อง เข้มแข็ง  
และยั่งยนื 

5. จำนวนชุมชนเป้าหมาย
ใหม่ที่ได้รับบริการ
วิชาการเพิ่ม 

6. จำนวนโครงการบริการ
วิชาการทีบู่รณาการ 
ด้านการเรียนการสอน  
และการวิจัย 

 

1. จำนวนเร่ืองในการฟื้นฟู 
อนุรักษ์และเผยแพร่ 
ศึกษาวิจัยและการสร้าง
มูลค่าของ การละเลน่
พื้นบา้น และกีฬาไทย  
(ตีคลีไฟ สะบา้ ตีกลองเส็ง) 

1. ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ รายจา่ย
ประจำปี ในภาพรวม 

2. ร้อยละของคณาจารย์ 
ที่ได้รับการพฒันาศักยภาพ 
ตามสาขาวิชาชีพ 

3. ผลการประเมินความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
ในงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

4. ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศกึษาภายใน 
ระดับหลักสูตร  

5. ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ  

6. ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับวิทยาเขต  

7. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการประชาสัมพันธ ์

   เชิงรุก 

รวม จำนวน 27 ตัวชี้วัด 
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ส่วนที่ 3 
แผนพฒันามหาวิทยาลยัการกฬีาแหง่ชาติ วิทยาเขตชัยภูม ิ

(พ.ศ. 2566 – 2570)  
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. 2566 – 2570) ได้จัดทำขึ้นเพ่ือให้

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องตามนโยบายและ
แผนพัฒนาประเทศระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ จึงกำหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ประเด็นการพัฒนา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

ปรัชญา 
 “พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ”   

วิสัยทัศน์  
“เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

พันธกิจ 
           1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา 

2. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษารวมทั้งบุคลากรของสถาบันให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 
3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา  
4. บริการวิชาการแก่สังคม  
5. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในด้านการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 

อัตลักษณ์ของบัณฑิต 
“ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม มีความโดดเด่นด้านสัมมาคารวะ” 

คำอธิบายอัตลักษณ์ 
ทักษะดี          หมายถึง    การมีความรู้ความสามารถและมีทักษะในด้านวิชาชีพ 
มีน้ำใจนักกีฬา  หมายถึง    มีคุณธรรม จริยธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นที่ยอมรับในสังคม 
พัฒนาสังคม     หมายถึง   มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมยึดมั่นใน      

                                    การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เอกลักษณ์ของวิทยาเขต 
“สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา เชี่ยวชาญ มีชื่อเสียง โดดเด่น ด้านกฬีามวยไทย” 

ค่านิยมองค์กร 
SPORTS – U 
 S = Spirit   มีน้ำใจนักกีฬา 
 P = Professional  มีความเป็นมืออาชีพ 
 O = Opportunity  มีการให้โอกาส 
 R = Responsibility  มีความรับผิดชอบ 
 T = Teamwork   มีการทำงานเป็นทีม 
 S = Smart   มีบุคลิกภาพดี 
          U = Universality  มีความเป็นสากล 

คติพจน์ 
กยิราเจ กยิราเถนํ  แปลว่า  ทำอะไรทำจริง



 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วทิยาเขตชัยภูมิ พ.ศ. 2566 - 2570                         หน้า 25 
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)                                      
 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1  การผลิตบัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬาที่มีคุณภาพระดับชาติ  
เป้าประสงค์ บัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬามีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ 

1.1 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา  
(TQF: Thai Qualifications Framework) และมาตรฐานวิชาชีพ 

1.2 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
1.3 พัฒนานักศึกษาในด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิต 
1.4 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1.5 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้ ความสามารถ ตามระบบ  Professional 

Standards Framework (PSF) 
 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงานที่

รับผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
1. ร้อยละของบัณฑิตได้งานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี      
หลังสำเร็จการศึกษา   

ร้อยละ 80 85 90 95 100 ฝ่ายวิชาการ/ 
คณะวิชา 

2. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ  

คะแนนเฉลี่ย 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 

3. จำนวนหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน หลักสูตร 3 3 4 4 5 
4. จำนวนร้อยละของอาจารย์ประจำที่มี
ตำแหน่งทางวิชาการ  

ร้อยละ 50 52 54 56 60 

6. ผลการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตใน
ประเด็นด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิต  

คะแนนเฉลี่ย 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 

7. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเป็นผู้สร้างหรือผู้
ร่วมสร้างนวัตกรรม  

ร้อยละ 80 85 90 95 100 

๘. จำนวนนักศกึษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด  

ร้อยละ 50 60 70 80 90 
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ประเดน็การพฒันาที ่2 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษารวมทั้งบุคลากรของสถาบันให้มีศักยภาพด้าน
กีฬาสงูสุดของแต่ละบุคคล 
เป้าประสงค ์นักศึกษาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิเข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
กีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ 
กลยุทธ์ 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 
2.2 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาและบุคลกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านศาสตร์ทางการกีฬา          

ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 
2.3 ส่งเสริมการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคม/สโมสร กีฬาแห่งประเทศไทย 

 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2566 2570 
1. ร้อยละของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตชัยภูมิได้เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาระดับชาติ      

ร้อยละ
(ของ

นักศึกษา
ทั้งหมด) 

15 20 25 30 35 สำนักกีฬา  
งานกีฬาเพ่ือ
ความเปน็เลิศ 

2. ร้อยละของนักศึกษาใน
สำนักงานกีฬาได้รับเหรียญ
รางวัลจากการแข่งขันกีฬา 
ระดับนานาชาติ  

ร้อยละ 
(30 คนใน

ศูนย์ฯ) 

10 15 20 25 30 

3. จำนวนนักศึกษาและบุคลกร
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ด้านศาสตร์ทางการกีฬา ผู้
ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 

คน 
 

10 12 14 16 18 
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ประเดน็การพฒันาที ่3 สรา้งงานวิจยัและนวตักรรมดา้นศาสตรก์ารกีฬาทีม่ีคุณภาพระดบัชาต ิ
เป้าประสงค์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
กลยุทธ์ 

3.1 ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2566 2570 
1. จำนวนผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมทีต่ีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ      
      

เรื่อง 6 8 10 12 14 ฝ่ายวิจัย และ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา / 
คณะวิชา 2. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่

ได้รับการ Citation นำไปใช้
ประโยชน์ของอาจารย์ประจำ 
  

ร้อยละ 50 55 60 65 70 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนเป้าหมายด้วยศาสตร์การกีฬา 
เพื่อสร้างความมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน 
เป้าประสงค ์บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ 

4.1 การพัฒนาชุมชนเป้าหมายเชิงรุกแบบบูรณาการกับการเรียนการสอน 
 

 ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2566 2570 

1. จำนวนผู้มารับ
บริการทางวิชาการ 
เช่น เข้ารับการ
อบรม เข้ารับการ
ทดสอบสมรรถนะ  

คน 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
และกิจการ
พิเศษ/ งาน
กิจการ
นักศึกษา
และกิจการ
พิเศษ/  
คณะวิชา 

2. จำนวน
ผู้รับบริการอาคาร
สถานที่ สนามกีฬา
และอุปกรณ์กีฬา 

คน 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 

3. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้
มารับบริการทาง
วิชาการ เช่น เข้ารับ
การอบรม เข้ารับ
การทดสอบ
สมรรถนะ 

คะแนน
เฉลี่ย 

3.51 3.53 3.56 3.58 3.60 

4. จำนวนชุมชน
เป้าหมายที่ได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เข้มแข็ง และยั่งยืน 

ชุมชน 1 1 1 2 2 

5. จำนวนชุมชน
เป้าหมายใหม่ที่ได้รับ
บริการวิชาการเพ่ิม 

ชุมชน 2 2 3 4 5 

6. จำนวนโครงการ
บริการวิชาการท่ี
บูรณาการด้านการ
เรียนการสอน และ
การวิจัย 
 

โครงการ 1 1 1 1 1 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมดา้นการละเล่นพื้นบ้าน 
และกีฬาไทย 
เป้าประสงค ์นักศึกษา เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกิจกรรมฟ้ืนฟู อนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พ้ืนบ้านและกีฬาไทยทั้งในระดับท้องถิ่นภูมิภาค และระดับชาติ  ได้เรียนรู้และเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม  
มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
กลยุทธ์ 

5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูอนุรักษแ์ละเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย    
      ในระดับท้องถิ่น (ตีคลีไฟ สะบ้า ตีกลองเส็ง) 
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย  
     (ตีคลีไฟ สะบ้า ตีกลองเส็ง) 

 

 ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2566 2570 

1. จำนวนเรื่องในการฟื้นฟู 
อนุรักษ์และเผยแพร่ ศึกษาวิจัย
และการสร้างมูลค่าของ 
การละเล่นพ้ืนบ้าน และกีฬาไทย 
(ตีคลีไฟ สะบ้า ตีกลองเส็ง) 

เรื่อง 3 3 3 3 3 ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ/ 
งานกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ/  
คณะวิชา 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้ปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ 

6.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล แพลทฟอร์ม 
6.2 พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ตามสาขาวิชาชีพ 
6.3 พัฒนาการให้บริการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
6.4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
6.5 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
6.6 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ 
6.7 กลยุทธ์การเงนิเพื่อความมั่นคงขององค์กร ภายใต้ปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง 
6.8 กลยุทธ์สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  
6.9 กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2566 2570 
1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปี ในภาพรวม 

ร้อยละ 95 96 97 98 99 งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา /
งานบุคคล / 
ฝ่ายบริหาร / 
งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ / 
ฝ่ายแผนและ
พัฒนา 
 

2. ร้อยละของคณาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ ตามสาขาวิชาชีพ 

ร้อยละ 50 55 60 65 70 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

คะแนน
เฉลี่ย 

3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 

4. ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

คะแนน
เฉลี่ย 

3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 

5. ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ  

คะแนน
เฉลี่ย 

3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 

6. ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต  

คะแนน
เฉลี่ย 

3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 

7. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

คน 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 

8. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้าน
วชิาการ (การเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ การทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และ
กีฬาไทย) (MOU) 

หน่วยงาน 
(ภาครัฐ

และ
เอกชน) 

8 10 12 14 16 
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ส่วนที่ 4 
แผนปฏบิัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การผลิตบัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬาที่มีคุณภาพระดับชาติ  
เป้าประสงค์ บัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬามีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา (TQF: Thai Qualifications Framework) และมาตรฐานวิชาชีพ 
แผนปฏิบัติการ  1.1 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา (TQF: Thai Qualifications Framework) และมาตรฐานวิชาชีพ 

 

  
ลำดับ 

ที ่
  

โครงการ/
กิจกรรม 

ตวัช้ีวัด 

เป้าหมาย ความสอดคล้อง ระยะเวลาดำเนินการ 

สถานที ่
ดำเนนิการ 
  

งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
  
  

    ประเด็น
การ

พัฒนา 
มกช.ชย 

พันธ
กิจ 

ประกัน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

หน่วย
นับ จำนวน 

คุณภาพ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

    การศึกษา 

1 ส่งเสริมสร้างสรรค์
นวัตกรรมเกี่ยวกับ
ศาสตร์ทางการ
กีฬาประจำปี
งบประมาณ
2566 

เชิง
ปริมาณ 

คน 10 1 1 1                 ✓       มกช.ชย. เงินรายได้
(26,620) 

ฝ่าย
วิชาการ 

นักศึกษา
ท่ีเข้าร่วม
โครงการ

ท้ัง 3 
คณะวิชา  

                        

เชิง
คุณภาพ 

                            

มีชิ้นงาน
นวัตกรรม
อย่างน้อย  

จำนวน จำนวน                         
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กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
แผนปฏิบัติการ  1.2 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
 

  
ลำดับ 

ที ่
  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ความสอดคล้อง ระยะเวลาดำเนินการ สถานท่ี งบประมาณ หน่วยงาน 

    ประเด็น
การ

พัฒนา 
มกช.ชย 

พันธ
กิจ 

ประกัน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 ดำเนินการ ที่รับผิดชอบ 
หน่วย
นับ จำนวน 

คุณภาพ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.     

    การศึกษา     
1 อบรมภาษาอังกฤษ 

สำหรับนักศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566   

เชิง
ปริมาณ 

คน 300 1 1 1     ✓ ✓ ✓ ✓             มกช.ชย. เงินรายได้
(37,300) 

ฝ่ายวิชาการ 

มี
นักศึกษา
เข้าร่วม
โครงการ 

                        

เชิง
คุณภาพ 

                            

มี
นักศึกษา

สอบ
ผ่านรดับ  

B1  

ร้อย
ละ  

80                         
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กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนานักศึกษาในด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิต 
แผนปฏิบัติการ  1.3 พัฒนานักศึกษาในด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิต 
 

  

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ความสอดคล้อง ระยะเวลาดำเนินการ สถานท่ี 
ดำเนินการ 
  
  

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
  
  

ลำดับ     ประเด็น
การ

พัฒนา 
มกช.ชย 

พันธ
กิจ 

ประกัน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ที ่
หน่วย
นับ จำนวน 

คุณภาพ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

      การศึกษา 

1 TNSUC 
SPORT 
DAY 
2023  

เชิงปริมาณ คน 250 1 ๕ 1     ✓ ✓ ✓ ✓             มกช.ชย. เงินรายได้
(30000) 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

และกิจการ
พิเศษ 

มีนักศึกษา
เข้าร่วม
โครงการ 

                        

เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑                         

การบรรลุ
เป้าหมาย

ตามตัวชี้วัด
ของโครงการ 
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กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติการ  1.4 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

  

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ความสอดคล้อง ระยะเวลาดำเนินการ สถานท่ี 
ดำเนินการ 
  
  

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
  
  

ลำดับ     ประเด็น
การ

พัฒนา 
มกช.ชย 

พันธ
กิจ 

ประกัน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ที ่
หน่วย
นับ จำนวน 

คุณภาพ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

      การศึกษา 

1 โครงการจ้าง
อาจารย์ผู้สอน 
ประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2566 

เชิงปริมาณ อัตรา 1 1 1 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ มกช.ชย. เงินรายได้ 
(204,000) 

ฝ่าย
วิชาการ อาจารย์                             

เชิงคุณภาพ                             
   มีอาจารย์
ท่ีตรงสาขาท่ี    
ขาดแคลน 

                            

2 โครงการ
จัดซ้ือหนังสือ
ตำราเรียน 
ประจำปี
งบประมาณ 
2566 

เชิงปริมาณ เล่ม 50 1 1 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ มกช.ชย. เงินรายได้ 
(300,000) 

ศูนย์วิทย
บริการ มีตำรา 

หนังสือไม่
น้อยกว่า 50 

เล่ม 

                            

เชิงคุณภาพ 
ร้อย
ละ 

80                         

มีตำราตรง
ตามความ

ต้องการของ
สาขาหรือ
สัมพันธ์กับ

สาขา 
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กลยุทธ์ที ่ 1.5 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้ ความสามารถ ตามระบบ  Professional Standards Framework (PSF) 
แผนปฏิบัติการ  1.5 ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้ ความสามารถ ตามระบบ  Professional Standards Framework (PSF) 
 

  
ลำดับ 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ความสอดคล้อง ระยะเวลาดำเนินการ สถานที ่ งบประมาณ หน่วยงาน 

    ประเด็น
การ

พัฒนา 
มกช.ชย 

พันธ
กิจ 

ประกัน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 ดำเนินการ ที่รับผิดชอบ 
หน่วย
นับ จำนวน 

คุณภาพ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.     

      การศึกษา     
1 พัฒนาอาจารย์ให้

มีความรู้
ความสามารถ
ตามระบบ 
Professional 
Standards 
Framework 
(PSF)  

เชิงปริมาณ 
ร้อย
ละ 

80 1 1 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ มกช.ชย. เงินรายได้ 
(22,400 ) 

ฝ่ายวิชาการ 

อาจารย์ 
เข้าใจ

หลักเกณฑ์
และสามารถ
ผลิตผลงาน
ทางวิชาการ

ได้ 

                            

เชิง
คุณภาพ 

                            

   มี
อาจารย์ท่ี
ตรงสาขาท่ี    
ขาดแคลน  
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษารวมทั้งบุคลากรของสถาบันให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 
เป้าประสงค์ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิเข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ 
กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 
แผนปฏิบัติการ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละ 

 
 

  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ความสอดคล้อง ระยะเวลาดำเนินการ 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
  
  

งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

  
  

ลำดับ     ประเด็น
การ

พัฒนา 
มกช.ชย 

พันธ
กิจ 

ประกัน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ที ่
หน่วย
นับ จำนวน 

คุณภาพ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

      การศึกษา 

1 โครงการแข่งขัน
ฟุตบอล มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาต ิ 
ภาคตะวันออก    
เฉียงเหนือ ครั้งท่ี 1 
“The 1st ISAN 
TNSU CUP 2023” 
ชิงถ้วยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ  

เชิง
ปริมาณ 

คน 80 ๒ 1 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ มกช.ชย. เงินรายได้
(67,000) 

สำนักงานกีฬา 

มี
นักศกึษา

ท้ัง 4 
วิทยาเขต
เข้าร่วม  

                        

เชิง
คุณภาพ 

                            

มีระดับ
ความ
สามัคคี  

ร้อย
ละ 

3.51                         



 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วทิยาเขตชัยภูมิ พ.ศ. 2566 - 2570                         หน้า 37 
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)                                      
 

 

  

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ความสอดคล้อง ระยะเวลาดำเนินการ สถานท่ี 
ดำเนนิการ 
  
  

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
  
  

ลำดับ     ประเด็น
การ

พัฒนา 
มกช.ชย 

พันธ
กิจ 

ประกัน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ที ่
หน่วย
นับ จำนวน 

คุณภาพ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

      การศึกษา 

2 จ้างผู้เชี่ยวชาญ
กีฬาต่างประเทศ  

เชิงปริมาณ คน 1 ๒ ๒ 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ มกช.ชย. เงิน
งบประมาณ
(450,000) 

สำนักงานกีฬา 

ผู้เชี่ยวชาญกีฬา
เทเบิลเทนนิส
ชาวต่างชาติ  

                        

เชิงคุณภาพ                             

นักกีฬาในศูนย์
กีฬาความเป็นเลิศ

และนักกีฬาใน
วิทยาเขตท่ีได้รับ
รางวัลจากการ

แข่งขันระดับชาติ
และนานาชาติ 

ร้อย
ละ 

50                         

3 จ้างผู้เชี่ยวชาญ
กีฬาในประเทศ  

เชิงปริมาณ คน 3 ๒ ๒ 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ มกช.ชย. เงิน
งบประมาณ
(540,000) 

สำนักงานกีฬา 

ผู้เชี่ยวชาญกีฬา
ในประเทศ

สำหรับวิทยาเขต
ชัยภูมิ 

                        

เชิงคุณภาพ                             

นักศึกษาในศูนย์
กีฬาเพื่อความ
เปน็เลิศเข้าร่วม

การแข่งขัน
ระดับชาติและ

นานาชาติ  

ร้อย
ละ 

80                         



 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วทิยาเขตชัยภูมิ พ.ศ. 2566 - 2570                         หน้า 38 
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)                                      
 

 

 
  

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ความสอดคล้อง ระยะเวลาดำเนินการ สถานท่ี งบประมาณ หน่วยงาน 
ลำดับ     ประเด็น

การ
พัฒนา 
มกช.ชย 

พันธ
กิจ 

ประกัน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 ดำเนินการ ที่รับผิดชอบ 

ที ่
หน่วย
นับ จำนวน 

คุณภาพ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.     

      การศึกษา     
4 พัฒนานักกีฬา

นอกสำนักงาน
กีฬาเข้าร่วม
การแข่งขัน
กีฬาใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

เชิงปริมาณ คน 100 ๒ ๒ 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ มกช.ชย. เงินรายได้
(200,000) 

สำนักงานกีฬา 

นักกีฬาท่ีไม่ได้สังกัด
สำนักงานกีฬาเข้าร่วม

โครงการ  

                        

เชิงคุณภาพ                             

มีระดับความสามัคคี  ร้อย
ละ 

3.51                         

5 ส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการ
แข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัย
การกีฬา
แห่งชาติ “พล
ศึกษาเกมส์” 
ครั้งท่ี 46  

เชิงปริมาณ คน 300 ๒ ๒ 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ มกช.ชย. เงินรายได้
(1,280,000) 

สำนักงานกีฬา 

นักศึกษา มหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยา

เขตชัยภูมิ  

                        

เชิงคุณภาพ                             

นักกีฬา วิทยาเขตชัยภูมิ 
ท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ระดับชาติ  

ร้อย
ละ 

80                         
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ความสอดคล้อง ระยะเวลาดำเนินการ สถานท่ี งบประมาณ หน่วยงาน 
ลำดับ     ประเด็น

การ
พัฒนา 
มกช.ชย 

พันธ
กิจ 

ประกัน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 ดำเนินการ ที่รับผิดชอบ 

ที ่
หน่วย
นับ จำนวน 

คุณภาพ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.     

      การศึกษา     
6 โครงการสนับสนุน

ค่าใชจ้่ายนักกีฬา
สำนักงานกีฬาเงิน
อุดหนุนการพัฒนา
กีฬามหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตชัยภูมิ 

เชิงปริมาณ คน 30 ๒ ๒ 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ มกช.ชย. เงินรายได้
(641,800) 

สำนักงานกีฬา 

นักกีฬาใน
สำนักงานกีฬา  

                        

เชิงคุณภาพ                             

นักกีฬาใน
สำนักงานกีฬา ท่ี

เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาระดับชาติ  

ร้อย
ละ 

80                         
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กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาและบุคลกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านศาสตร์ทางการกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 
แผนปฏิบัติการ  2.2 ส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษาและบุคลกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านศาสตร์ทางการกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน 

 
  

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ความสอดคล้อง ระยะเวลาดำเนินการ สถานที่ งบประมาณ หน่วยงาน 

ลำดับ 
    ประเด็น

การ
พัฒนา 
มกช.ชย 

พันธ
กิจ 

ประกัน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ดำเนินการ 

ที่
รับผิดชอบ 

ที่ 
หน่วย
นับ จำนวน 

คุณภาพ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.     

      การศึกษา     
1 ส่งนักศึกษาและ

บุคลกรเข้ารับ
การพฒันา
ศักยภาพ ด้าน
ศาสตร์ทางการ
กีฬา ผู้ฝึกสอน    
ผู้ตัดสิน 

เชิงปริมาณ คน 5 ๒ ๒ 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ มกช.ชย. เงินรายได้
(47,400) 

สำนักงาน
กีฬา ฝึกสอนกีฬาและ

บุคลากรด้านกีฬา
ของมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาต ิ
วิทยาเขตชัยภูมิ  

                        

เชิงคุณภาพ 
ร้อย
ละ  

๑๐๐                         

ฝึกสอนกีฬาและ
บุคลากรด้านกีฬา
ของมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาต ิ
วิทยาเขตชัยภูมิ 

เข้าร่วมการอบรม
ผู้ฝึกสอนกีฬาและ

ผู้ตัดสินกีฬา  
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ประเดน็การพัฒนาที่ 3 สรา้งงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬาที่มีคุณภาพระดับชาต ิ
เป้าประสงค์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
แผนปฏิบัติการ  3.1 ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 

  

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ความสอดคล้อง ระยะเวลาดำเนินการ สถานที่ งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ลำดับ     ประเด็น
การ

พัฒนา 
มกช.ชย 

พันธ
กิจ 

ประกัน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ดำเนินการ ที่รับผิดชอบ 

ที่ 
หน่วย
นับ จำนวน 

คุณภาพ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.     

      การศึกษา     
1 การพัฒนาความรู้

และทักษะด้านการ
วิจัยหรือนวัตกรรม
ให้กับอาจารย์ 

เชิงปริมาณ คน 30 ๓ ๓ 1         ✓       ✓       มกช.ชย. เงินรายได้
(34,400) 

ฝ่ายวิจัย 

จำนวนคณาจารย์ ท่ีเข้า
รับการอบรม 

                        

เชิงคุณภาพ                             

มีโครงการวิจัยหรือ
นวตักรรม   

เรื่อง 15                         

2 โครงการกำกับ
ติดตามการจัดการ
ความรู้ และทักษะ
ด้านการวิจัย หรือ
นวัตกรรม (KM) 

เชิงปริมาณ เรื่อง  2 ๓ ๓ 1 ✓ ✓ ✓   ✓       ✓       มกช.ชย. เงินรายได ้   
(๕,000) 

ฝ่ายวิจัย 

บุคลากรมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตชัยภูมิ จัดทำ
แผนการจัดการความรู้
ด้านการผลิตบัณฑิต/
ด้านการวิจัย 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ความสอดคล้อง ระยะเวลาดำเนินการ สถานที่ งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ลำดับ     ประเด็น
การ

พัฒนา 
มกช.ชย 

พันธ
กิจ 

ประกัน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ดำเนินการ ที่รับผิดชอบ 

ที่ 
หน่วย
นับ จำนวน 

คุณภาพ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.     

      การศึกษา     

เชิงคุณภาพ 
  

                        

บุคลากรมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตชัยภูมิ มีผลประเมิน
โดยบุคลากร เรื่องการใช้
ประโยชน์การจัดการ
ความรู้ด้านการผลิต /
ด้านการวิจัย แต่ละการ
จัดการความรู้   

รอ้ย
ละ 

๓.๕๑                         
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กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
แผนปฏิบัติการ 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 

  

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ความสอดคล้อง ระยะเวลาดำเนินการ สถานท่ี งบประมาณ หน่วยงาน 

ลำดับ 
    ประเด็น

การ
พัฒนา 
มกช.ชย 

พันธ
กิจ 

ประกัน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ดำเนินการ 

ที่
รับผิดชอบ 

ที ่
หน่วย
นับ จำนวน 

คุณภาพ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.     

      การศึกษา     
1 โครงการ

สนับสนุนทุน
การทำวิจัยหรือ
นวัตกรรมของ
คณาจารย์ 
ประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 256๖       

เชิงปริมาณ ร้อย
ละ  

80 ๓ ๓ 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ มกช.ชย. เงินรายได้
(100,000) 

ฝ่ายวิจัย 
จำนวนผลงานวิจัย
แนะนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
ชัยภูมิ เป็นงานด้าน
ศาสตร์การกีฬา  

                        

เชิงคุณภาพ                             
ผลงานวิจัยแนะ
นวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขต
ชัยภูมิ ท่ีเผยแพร่สู่
สารธารณะและ
หน่วยงานภายนอกใน
รอบปีงบประมาณ
ก่อนหน้า ได้รับการ
นำไปใช้ประโยชน์ 

ร้อย
ละ  

60                         
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การบริการวิชาการแก่ชุมชนเป้าหมายด้วยศาสตร์การกีฬาเพื่อสร้างความมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน 
เป้าประสงค์ บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4.1 การพัฒนาชุมชนเป้าหมายเชิงรุกแบบบูรณาการกับการเรียนการสอน 
แผนปฏิบัติการ 4.1 การพัฒนาชุมชนเป้าหมายเชิงรุกแบบบูรณาการกับการเรียนการสอน 
 
  

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ความสอดคล้อง ระยะเวลาดำเนินการ สถานที่ งบประมาณ 
หน่วยงาน 

ลำดับ 
    ประเด็น

การ
พัฒนา 
มกช.ชย 

พันธ
กิจ 

ประกัน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที ่4 
ดำเนินการ 

ที่
รับผดิชอบ 

ที่ 
หน่วย
นับ จำนวน 

คุณภาพ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.     

      การศึกษา     
1 บริการวิชาการ

แก่ชุมชน
ช่วยชีวิตทางน้ำ 
ประจำปี พ.ศ. 
2566 

เชิงปริมาณ คน 60 ๔ ๔ 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ มกช.ชย. เงินรายได้
(100000) 

ฝ่าย
กิจการ

นักศึกษา
และ

กิจการ
พิเศษ 

จำนวนผู้รับบริการ                             

เชิงคุณภาพ                             

   ผลการประเมิน
ความ   พึงพอใจของ

ผู้รับบริการทาง
วิชาการและอาคาร

สถานท่ี  

ร้อย
ละ 

80                         

 
 
 
 



 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วทิยาเขตชัยภูมิ พ.ศ. 2566 - 2570                         หน้า 45 
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)                                      
 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมดา้นการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 
เป้าประสงค์ นักศึกษา เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกิจกรรมฟ้ืนฟู อนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทยทั้งในระดับท้องถิ่นภูมิภาค และระดับชาติ  ได้
เรียนรู้และเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูอนุรักษ์และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ในระดับท้องถิ่น (ตีคลีไฟ สะบ้า ตีกลองเส็ง) 
แผนปฏิบัติการ 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูอนุรักษ์และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยในระดับท้องถิ่น (ตีคลีไฟ สะบ้า ตีกลองเส็ง) 
 

  

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ความสอดคล้อง ระยะเวลาดำเนินการ สถานท่ี 
ดำเนินการ 
  

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
  
  

ลำดับ     ประเด็น
การ

พัฒนา 
มกช.ชย 

พันธ
กิจ 

ประกัน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ที ่
หน่วย
นับ จำนวน 

คุณภาพ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

      การศึกษา   
1 กีฬาเชิง

วัฒนธรรม "ตี
คลีไฟ" ประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

เชิงปริมาณ คน 250 ๕ ๕ 1         ✓       ✓       มกช.ชย. เงินรายได้
(15000) 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

และกิจการ
พิเศษ 

จำนวนผู้รับชม                             

เชิงคุณภาพ                             

  ความสำเร็จของ
การอนุรักษ์และ
เผยแพร่ศิลปะ
การละเล่น
พื้นบ้านและกีฬา
ไทย 

ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑                         
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กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย  (ตีคลีไฟ สะบ้า ตีกลองเส็ง) 
แผนปฏิบัติการ 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย (ตีคลีไฟ สะบ้า ตีกลองเส็ง) 
 

  

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ความสอดคล้อง ระยะเวลาดำเนินการ สถานท่ี 
ดำเนินการ 
  
  

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
  
  

ลำดับ     ประเด็น
การ

พัฒนา 
มกช.ชย 

พันธ
กิจ 

ประกัน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ที ่
หน่วย
นับ จำนวน 

คุณภาพ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

      การศึกษา 

1 โครงการจัด
แหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
การละเล่น
พื้นบ้านและกีฬา
ไทย 
มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตชัยภูมิ  
ประจำปี
งบประมาณ 
256๖ 

เชิงปริมาณ ศูนย์ 1 ๕ ๕ 4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ มกช.ชัยภูมิ  เงินรายได้
(15,000)  

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ จำนวน

กิจกรรม 
                              

เชิง
คุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑                           

ความสำเร็จ
ของการ
ฟื้นฟู
อนุรักษแ์ละ
เผยแพร่
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
การละเล่น
พื้นบ้าน
และกีฬา
ไทย 
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ประเด็นการพัฒนาที่ ๖ การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ ๖.๑ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล แพลทฟอร์ม 
แผนปฏิบัติการ ๖.๑ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล แพลทฟอร์ม 
 

  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ความสอดคล้อง ระยะเวลาดำเนินการ สถานท่ี 
ดำเนินการ 
  

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
  
  

ลำดับ     ประเด็น
การ

พัฒนา 
มกช.ชย 

พันธ
กิจ 

ประกัน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ที ่
หน่วย
นับ จำนวน 

คุณภาพ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

      การศึกษา   
1 ทบทวนแผนพัฒนา 

๕ ปี (แผน
ยุทธศาสตร์ยุคดิจิทัล) 
และจัดทำแผนปฏิบัติ
การ (๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖ 

เชิงปริมาณ คน 82 ๖ 1 1         
 

      ✓       มกช.ชย. เงินรายได้
(๗๔,๕๔๐) 

ฝ่ายแผน
และพัฒนา จำนวน

ผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

                            

เชิงคุณภาพ                             

ระดับความ
พึงพอใจ
เฉลี่ยของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 80                         

 



 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วทิยาเขตชัยภูมิ พ.ศ. 2566 - 2570                         หน้า 48 
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)                                      
 

 

กลยุทธ์ที่ ๖.๑ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล แพลทฟอร์ม 
แผนปฏิบัติการ ๖.๑ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล แพลทฟอร์ม 
 

  

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ความสอดคล้อง ระยะเวลาดำเนินการ สถานท่ี 
ดำเนินการ 
  
  

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
  
  

ลำดับ     ประเด็น
การ

พัฒนา 
มกช.ชย 

พันธ
กิจ 

ประกัน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ที ่
หน่วย
นับ จำนวน 

คุณภาพ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

      การศึกษา 

๒ โครงการจัดทำ
รายละเอียด
และจัดสรร
งบประมาณ 
ประจำปี
งบประมาณ 
2566 

เชิงปริมาณ คน 30 ๖ ๑ 4 
         

✓ 

  

มกช.ชัยภูมิ  เงินรายได้
(9,0๐๐) 

ฝ่ายแผนและ
พัฒนา 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

                              

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80                           

ผู้บริหาร 
คณาจารย์ 
และบุคลลา
กรเข้าในการ
จัดทำ
แผนปฏิบัติ
การ 

                              

 

 
 
 
 
 



 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วทิยาเขตชัยภูมิ พ.ศ. 2566 - 2570                         หน้า 49 
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)                                      
 

 

กลยุทธ์ที่ ๖.๑ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล แพลทฟอร์ม 
แผนปฏิบัติการ ๖.๑ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล แพลทฟอร์ม 
 

  

โครงการ/
กิจกรรม 

ตวัช้ีวัด 

เป้าหมาย ความสอดคล้อง ระยะเวลาดำเนินการ สถานท่ี 
ดำเนินการ 

  
  

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
  
  

ลำดับ     ประเด็น
การ

พัฒนา 
มกช.ชย 

พันธ
กิจ 

ประกัน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ที ่
หน่วย
นับ จำนวน 

คุณภาพ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

      การศึกษา 

๓ โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร 
ปีงบประมาณ 
2566 

เชิงปริมาณ คน 30 ๖ ๑ 4 
  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

มกช.ชัยภูมิ เงินรายได้
(25,200) 

กลุ่มบริหาร     
งานบุคคล 

จำนวนผู้บริหาร
ท่ีเข้ารับการ
อบรม 

                              

เชิงคุณภาพ เฉลี่ย ๔                           

ผลการประเมิน
การบรหิารงาน
ของผู้บริหาร 
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กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ตามสาขาวิชาชีพ 
แผนปฏิบัติการ 6.2 พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ตามสาขาวิชาชีพ 
 

  

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ความสอดคล้อง ระยะเวลาดำเนินการ สถานท่ี 
ดำเนินการ 

  
  

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
  
  

ลำดับ     ประเด็น
การ

พัฒนา 
มกช.ชย 

พันธ
กิจ 

ประกัน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ที ่
หน่วย
นับ จำนวน 

คุณภาพ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

      การศึกษา  
โครงการอบรม
ให้ความรู้
บุคลากรด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

เชิงปริมาณ คน 50 ๖ ๑ 4 
   

✓ 

        

มกช.ชัยภูมิ เงินงบประมาณ 
(๓๐,๐๐๐) 

ฝ่ายแผนและ
พัฒนา 

จำนวน
บุคลากรเข้า
ร่วมโครงการ 

                              

เชิงคุณภาพ เฉลี่ย 3.51                           

จำนวน
บุคลากรท่ี
ผ่าน  การ
อบรมตาม
เกณฑ์ 

                              

 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วทิยาเขตชัยภูมิ พ.ศ. 2566 - 2570                         หน้า 51 
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กลยุทธ์ที่ 6.3 พัฒนาการให้บริการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
แผนปฏิบัติการ 6.3 พัฒนาการให้บริการของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
 

  

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ความสอดคล้อง ระยะเวลาดำเนินการ สถานท่ี 
ดำเนินการ 

  
  

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
  
  

ลำดับ     ประเด็น
การ

พัฒนา 
มกช.ชย 

พันธ
กิจ 

ประกัน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ที ่
หน่วย
นับ จำนวน 

คุณภาพ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

      การศึกษา 

๑ ปรับปรุงและ
จัดซ้ือวัสดุ
อปุกรณ์
ซ่อมแซมระบบ
เครือข่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

เชิงปริมาณ จำนวน 20 ๖ ๑ 4 
   

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

มกช.ชัยภูมิ เงินรายได้
(45,000) 

ฝ่ายแผนและ
พัฒนา 

อุปกรณ์
เครือข่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

                              

เชิงคุณภาพ MB ๑20                           

บุคลากรได้ใช้
บริการ WI-fi 
ท่ีมีความเร็ว
และเสถียร 

                              

 
 
 
 
 
 



 

 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วทิยาเขตชัยภูมิ พ.ศ. 2566 - 2570                         หน้า 52 
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)                                      
 

 

กลยุทธ์ที่ 6.4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการ 6.4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

  

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ความสอดคล้อง ระยะเวลาดำเนินการ สถานท่ี 
ดำเนินการ 

  
  

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
  
  

ลำดับ     ประเด็น
การ

พัฒนา 
มกช.ชย 

พันธ
กิจ 

ประกัน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ที ่
หน่วย
นับ จำนวน 

คุณภาพ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

      การศึกษา 

๑ โครงการสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจด้านการ
ประกัน
คุณภาพ 

เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 ๖ ๓ 4 
       

✓ 

    

มกช.ชัยภูมิ เงินรายได้ 
(22,๕00) 

ฝ่ายวิจัยและ
ประกัน
คุณภาพ

การศึกษา 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

                              

เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51                           

จำนวน
บุคลากรท่ี
ผ่านการ
อบรมตาม
เกณฑ์ 
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กลยุทธ์ที่ 6.4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการ 6.4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

  

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ความสอดคล้อง ระยะเวลาดำเนินการ สถานท่ี 
ดำเนินการ 

  
  

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
  
  

ลำดับ     ประเด็น
การ

พัฒนา 
มกช.ชย 

พันธ
กิจ 

ประกัน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ที ่
หน่วย
นับ จำนวน 

คุณภาพ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

      การศึกษา 

๒ โครงการการ
พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

เชิง
ปริมาณ 

ร้อยละ 80 ๖ ๓ 4 
        

✓ 

   

มกช.ชัยภูมิ เงินรายได้ 
(1๔,๐00) 

ฝ่ายวิจัยและ
ประกัน
คุณภาพ

การศึกษา 
จำนวน
นักศึกษา
เข้าร่วม
โครงการ 

                              

เชิง
คุณภาพ 

รอ้ยละ 80                           

ผลการ
ประเมิน
ความรู้
ความเข้าใจ
ในด้านการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
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(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)                                      
 

 

กลยุทธ์ที่ 6.4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการ 6.4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

  

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 

เปา้หมาย ความสอดคล้อง ระยะเวลาดำเนินการ สถานท่ี 
ดำเนินการ 

  
  

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
  
  

ลำดับ     ประเด็น
การ

พัฒนา 
มกช.ชย 

พันธ
กิจ 

ประกัน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ที ่
หน่วย
นับ จำนวน 

คุณภาพ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

      การศึกษา 

๓ โครงการ
เตรียมการเพื่อ
รับการ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา 
ระดับหลักสูตร 
ปีการศึกษา 
256๕ 

เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 ๖ ๓ 4 
  

✓ 

         

มกช.ชัยภูมิ เงินรายได้ 
(1๔,๐00) 

ฝ่ายวิจัยและ
ประกัน
คุณภาพ

การศึกษา 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

                              

เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51                           

ผลการ
ประเมินการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายในระดับ
หลักสูตร 
ระดับคณะ
วิชา และ
ระดับวิทยา
เขต 
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กลยุทธ์ที่ 6.4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการ 6.4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

  

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ความสอดคล้อง ระยะเวลาดำเนินการ สถานท่ี 
ดำเนินการ 

  
  

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
  
  

ลำดับ     ประเด็น
การ

พัฒนา 
มกช.ชย 

พันธ
กิจ 

ประกัน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ที ่
หน่วย
นับ จำนวน 

คุณภาพ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

      การศึกษา 

๔ โครงการ
เตรียมการเพื่อ
รับการ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา 
ระดับคณะ
และ ระดับ
วิทยาเขต ปี
การศึกษา 
256๕ 

เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 ๖ ๓ 4 
         

✓ 

  

มกช.ชัยภูมิ เงินรายได้ 
(๓๔,๐00) 

ฝ่ายวิจัยและ
ประกัน
คุณภาพ

การศึกษา 

บุคลากร
มหาวิทยาลัย
การกีฬา
แห่งชาติ 
วิทยาเขต
ชัยภูมิ 

                              

เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51                           

ผลการ
ประเมินการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายในระดับ
หลักสูตร 
ระดับคณะ
วิชา และ
ระดับวิทยา
เขต 
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กลยุทธ์ที่ 6.4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการ 6.4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

  

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ความสอดคล้อง ระยะเวลาดำเนินการ สถานท่ี 
ดำเนินการ 

  
  

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
  
  

ลำดับ     ประเด็น
การ

พัฒนา 
มกช.ชย 

พันธ
กิจ 

ประกัน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ที ่
หน่วย
นับ จำนวน 

คุณภาพ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

      การศึกษา 

๕ โครงการ
ทบทวนระบบ
กลไกการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา ปี
การศึกษา 
256๕ 

เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 ๖ ๓ 4 
  

✓ 

         

มกช.ชัยภูมิ เงินรายได้ 
(๔๕,๕00) 

ฝ่ายวิจัยและ
ประกัน
คุณภาพ

การศึกษา 

บุคลากร
มหาวิทยาลัย
การกีฬา
แห่งชาติ 
วิทยาเขต
ชัยภูมิ   

                              

เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51                           

ผลการ
ประเมินการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายในระดับ
หลักสูตร 
ระดับคณะ
วิชา และ
ระดับวิทยา
เขต 
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กลยุทธ์ที่ 6.5 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
แผนปฏิบัติการ 6.5 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 

  

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ความสอดคล้อง ระยะเวลาดำเนินการ สถานท่ี 
ดำเนินการ 

  
  

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
  
  

ลำดับ     ประเด็น
การ

พัฒนา 
มกช.ชย 

พันธ
กิจ 

ประกัน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ที ่
หน่วย
นับ จำนวน 

คุณภาพ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

      การศึกษา 

๑ โครงการแนะ
แนวศึกษาต่อ
ใน
มหาวิทยาลัย
การกีฬา
แห่งชาติ  
วิทยาเขต
ชัยภูมิ 
ประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

เชิงปริมาณ ร้อยละ 250 ๖ ๕ 4 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  

มกช.ชัยภูมิ เงินรายได้
(40,000) 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ จำนวน

กลุ่มเปา้หมาย 
                              

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80                           

จำนวนบุคคล
เป้าหมายท่ี
รับรู้รับทราบ
ข้อมูลจาก
การประเมิน 
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กลยุทธ์ที่ 6.5 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
แผนปฏิบัติการ 6.5 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 

  

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ความสอดคล้อง ระยะเวลาดำเนินการ สถานท่ี 
ดำเนินการ 

  
  

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
  
  

ลำดับ     ประเด็น
การ

พัฒนา 
มกช.ชย 

พันธ
กิจ 

ประกัน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ที ่
หน่วย
นับ จำนวน 

คุณภาพ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

      การศึกษา 

๒ จัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนิน
ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย
การกีฬา
แห่งชาติ วิทยา
เขตชัยภูมิ 
ประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 256๖ 

เชิงปริมาณ จำนวน 320 ๖ ๑ 4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  มกช.ชัยภูมิ เงินรายได้ 
(๕๐,000) 

ฝ่ายบริหาร 

วารสาร
ประชาสมัพันธ์ 

                              

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 60                           

จำนวนบุคคล
เป้าหมายท่ี
รับรู้ รับทราบ
ข้อมูล 
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กลยุทธ์ที่ 6.6 สร้างเครือข่ายความรว่มมือด้านวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ 
แผนปฏิบัติการ 6.6 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ 
 

  

โครงการ/
กิจกรรม 

ตวัช้ีวัด 

เป้าหมาย ความสอดคล้อง ระยะเวลาดำเนินการ สถานท่ี 
ดำเนินการ 

  
  

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
  
  

ลำดับ     ประเด็น
การ

พัฒนา 
มกช.ชย 

พันธ
กิจ 

ประกัน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ที ่ หน่วยนับ จำนวน คุณภาพ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

      การศึกษา 

๑ โครงการสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือด้าน
วิชาการ (4 
พันธกิจ) กับ
มหาวิทยาลัย
หรือหน่วยงาน
อื่น 

เชิงปริมาณ หน่วยงาน 2 ๖ ๓ 4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  มกช.ชัยภูมิ ไม่ใช้งบประมาณ ฝ่ายวิชาการ 
/ฝ่ายวิจัย

และประกัน
คุณภาพ /
ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 

จำนวน MOU                               

เชงิคุณภาพ ครั้ง 2                           

มีกิจกรรม 
MOU ร่วมกับ
หน่วยงาน
ภายนอก 
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กลยุทธ์ที่ 6.7 กลยุทธ์การเงินเพื่อความมั่นคงขององค์กร ภายใต้ปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง 
แผนปฏิบัติการ 6.7 กลยุทธ์การเงินเพื่อความมั่นคงขององค์กร ภายใต้ปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง 

  

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ความสอดคล้อง ระยะเวลาดำเนินการ สถานท่ี 
ดำเนินการ 

  
  

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
  
  

ลำดับ     ประเด็น
การ

พัฒนา 
มกช.ชย 

พันธ
กิจ 

ประกัน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ที ่
หน่วย
นับ จำนวน 

คุณภาพ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

      การศึกษา 

๑ จัดทำแผนกล
ยุทธ์ทาง
การเงิน 
ประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

เชิงปริมาณ คน 30 ๖ ๑ 4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  มกช.ชัยภูมิ เงินรายได้
(30,000) 

ฝ่ายบริหาร 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

                              

เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.80                           

ระดับ
ความสำเร็จ
ในการจัดทำ
แผน 
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กลยุทธ์ที่ 6.8 กลยุทธ์สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติการ 6.8 กลยุทธ์สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

  

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ความสอดคล้อง ระยะเวลาดำเนินการ สถานท่ี 
ดำเนินการ 

  
  

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
  
  

ลำดับ     ประเด็น
การ

พัฒนา 
มกช.ชย 

พันธ
กิจ 

ประกัน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ที ่
หน่วย
นับ จำนวน 

คุณภาพ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

      การศึกษา 

๑ จัดการความรู้
เรื่องเทคนิค
การจัดทำ
เอกสาร
ประการสอน
ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การขอ
ตำแหน่ง
วิชาการ 

เชิงปริมาณ คน 15 ๖ ๑ 4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

  มกช.ชัยภูมิ เงินรายได้ (3,750) ฝ่ายวิชาการ 

จำนวน
อาจารย์เข้า
ร่วมโครงการ 

                              

เชิงคุณภาพ เรื่อง 8                           

จำนวน
เอกสาร
ประกอบการ
สอน/เอกสาร
คำสอน ท่ี
เป็นไปตาม
เกณฑ์ขอ
กำหนด
ผลงานทาง
วิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 6.๙ กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง 
แผนปฏิบัติการ 6.๙ กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง 

  

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ความสอดคล้อง ระยะเวลาดำเนินการ สถานท่ี 
ดำเนินการ 

  
  

งบประมาณ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
  
  

ลำดับ     ประเด็น
การ

พัฒนา 
มกช.ชย 

พันธ
กิจ 

ประกัน ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ที ่
หน่วย
นับ จำนวน 

คุณภาพ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

      การศึกษา 

๑ โครงการกำกับ
ติดตามบริหาร
ความเสี่ยง 
ประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

เชิงปริมาณ แผน 6 ๖ ๑ 4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  มกช.ชัยภูมิ เงินรายได้ (4,500) ฝ่ายบริหาร 

จำนวนแผน
บริหารความ
เสี่ยงใน
หน่วยงาน 

                              

เชิงคุณภาพ ครั้ง 2                           

แผนท้ัง 6 
ฉบับได้มีการ
ดำเนินงาน
ตามแผนและ
สรุปรายงาน
ต่อท่ีประชุม
กรรมการ
วิทยาเขต 
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ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

1. แผนพฒันามหาวิทยาลยัการกฬีาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ.2566 – 2570)             

ส่วนที่ 5 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนา 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 
(พ.ศ. 2566 – 2570)  

 
➢ ระบบและกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ 
    (พ.ศ. 2566 – 2570)   
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจำป ี

3. หน่วยงานในสังกัดมหาวทิยาลยัจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบตัริาชการประจำปีของหน่วยงาน 

2. ผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย สร้างความเข้าใจหลักการสาระสำคญัของแผนพัฒนา
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภมูิ (พ.ศ.2566 – 2570) 

4. นำเสนอแผนพัฒนาหน่วยงานและแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีต่อสภามหาวทิยาลัย/คณะกรรมการวทิยาเขต / 
คณะกรรมการประจำคณะ / คณะกรรมการสถานศึกษา

เพื่อพิจารณา 
และเสนอแนะ 

 

6. ติดตาม ประเมินผล และจดัทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำป ี

7. นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจำปีต่อสภามหาวิทยาลัย / 
             คณะกรรมการวิทยาเขต / คณะกรรมการประจำคณะ / คณะกรรมการสถานศึกษา 

 

8. นำข้อเสนอแนะของสภามหาวทิยาลัย / คณะกรรมการวิทยาเขต / คณะกรรมการประจำคณะ /       
    คณะกรรมการสถานศึกษา ไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุงแผนพฒันาในปีงบประมาณถัดไป 
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➢ การแปลงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแหง่ชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. 2566 – 2570) สู่การปฏิบัติ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ต้องสร้างความเข้าใจและเผยแพร่แผนพัฒนาให้หน่วยงาน
ในสังกัดทราบ เพ่ือผนึกกำลังในการร่วมกันขับเคลื่อนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ
(พ.ศ. 2566 – 2570) สู่การปฏิบัติ  ซึ่งการแปลงแผนพัฒนาสู่การปฏิบั ตินั้น หมายถึง การที่บุคลากร        
ในวิทยาเขตชัยภูมิ นำแนวทางของแผนพัฒนาไปจัดทำเป็นแผนพัฒนาของวิทยาเขตชัยภูมิและแปลงเป็น
แผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยผู้บริหารจะถ่ายทอดนโยบาย ประเด็นพัฒนา เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์
ให้แก่ผู้บริหารและเชื่อมโยงไปสู่บุคลากรทุกภาคส่วน เพ่ือให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตชัยภูมิ มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูม ิ(พ.ศ. 2566 – 2570)  
 2. ผู้บริหารถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไปสู่ระดับหน่วยงานปฏิบัติต่าง ๆ ทั้ง วิทยาเขต ไปจนถึง
ระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้จริงและมีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างกัน โดยการเผยแพร่แผนพัฒนาหรือ
ประชุมชี้แจงและสร้างความเขา้ใจสาระสำคัญของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. 
2566 – 2570) อย่างชัดเจน   
 3. หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ จัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของวิทยาเขตโดยพิจารณาบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบและเชื่อมโยงแนวทางการดำเนินงานจาก
แผนพัฒนาทั้งนี้บุคลากรทุกภาคส่วนจำเป็นต้องเข้าใจในสาระสำคัญและส่วนที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจนโดยยึดถือเป็น       
แนวปฏิบัติร่วมกัน 
 4. นำเสนอแผนพัฒนาหน่วยงานและแผนปฏิบัติราชการประจำปีต่อสภามหาวิทยาลัย /คณะกรรมการ
วิทยาเขต / คณะกรรมการประจำคณะ / คณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือพิจารณา 
        5. ทุกหน่วยงานดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน 
 6. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
 7. นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน (รอบ 6 เดือน    
และรอบ 12 เดือน) ต่อสภามหาวิทยาลัย /คณะกรรมการวิทยาเขต / คณะกรรมการประจำคณะ / 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
 8. นำข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย /คณะกรรมการวิทยาเขต / คณะกรรมการประจำคณะ / 
คณะกรรมการสถานศึกษา ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงแผนพัฒนาในปีงบประมาณถัดไป 
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➢ ปัจจัยสำคัญทีส่่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ       
    วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. 2566 – 2570)  

ความสำเร็จของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูม ิ(พ.ศ. 2566 – 2570)  
สู่การปฏิบัตินั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้วย 

1) สาระสำคัญของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ที่มีความชัดเจน ครบถ้วน ครอบคลุมทุกพันธกิจทั้งระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษา 

2) การสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจในทิศทางของแผนพัฒนาเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และเข้าใจ
ตรงกัน โดยผู้บริหารจะต้องทำให้บุคลากรทุกหน่วยงาน ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ซึ่งมีความ
เชื่อมโยง สอดคล้องและบูรณาการการดำเนินงานตามแนวทางของแผนพัฒนาที่ได้กำหนดไว้รว่มกัน  

3) การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาบุคลากร การมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม จะทำให้การ
ดำเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. 2566 – 2570) สู่การ
ปฏิบัติประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นในการที่จะผลักดันให้มี
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบงาน การปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ ค่านิยมองค์กรที่ดีอัน
เป็นพันธกิจที่ล้วนมุ่งเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของบุคคล ซึ่งจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาและ
ความต่อเนื่องในการดำเนินงานเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของระบบและตัวบุคคล  

5 ) การติ ดตามประเมินผลการดำเนิ น งานตามแผนพัฒ นามหาวิทยาลั ยการกี ฬ าแห่ งชาติ   
วิทยาเขตชัยภูมิ (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจะเป็นส่วนสำคัญ 
ที่จะวางนโยบายกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้สภามหาวิทยาลัย 
ได้ทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะต้องนำข้อเสนอแนะ 
ของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุง แก้ไข เพ่ือวางแผนพัฒนาต่อไป 
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 ➢ภาคผนวก ก โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

การแบ่งส่วนราชการ ตามพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562  ในบทเฉพาะกาล มาตรา 78 บัญญัติวา่ ให้ส่วนราชการของสถาบันการพลศึกษาที่จัดตัง้ขึ้นตาม
พระราชบญัญัติสถาบันการพลศกึษา พ.ศ. 2548 เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ต่อไป จนกว่าจะมีการแบ่งส่วนราชการ ตามพระราชบญัญัตินี้       
 
 
 
 
   

 
 

 

 

  
 
 
 

   
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

สำนักกีฬา 

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรทางการกีฬา 

1. ร.ร.กีฬาจังหวัดขอนแก่น 
2. ร.ร.กีฬาจังหวัดชลบุรี 
3. ร.ร.กีฬาจังหวัดตรัง 
4. ร.ร.กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
5. ร.ร.กีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
6. ร.ร.กีฬาจังหวัดยะลา 
7. ร.ร.กีฬาจังหวัดลำปาง 
8. ร.ร.กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
9. ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
10. ร.ร.กีฬาจังหวัดอ่างทอง 
11. ร.ร.กีฬาจังหวัดอุบลราชธาน ี
 
 
 

สภามหาวิทยาลัย 

กองกลาง 

กองการเจ้าหน้าที ่

กองกิจการนักเรียน 
นักศึกษา และกจิการพิเศษ 

กองส่งเสรมิวิชาการ
โรงเรียนกีฬา 

กองบริหารงานกลาง 

กองส่งเสริมวิชาการ 

กองนโยบายและแผน 

กองวิจยัและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

กองตรวจสอบภายใน 

คณะวิทยาศาสตร์ 
การกีฬาและสขุภาพ 

คณะศิลปศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร ์

สำนักงาน 
บัณฑิตวิทยาลัย 

สำนักงานอธิการบดี 

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

คณะ วิทยาเขต โรงเรียน สำนัก / ศูนย ์
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