
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี พ.ศ. 2565-2569
(ฉบับทบทวนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี พ.ศ. 2565 – 2569 ได้จัดทําขึ้น

เพื่อให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นไปในทิศทางท่ีสอดคล้องรองรับการพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยจึงกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้

ปรัชญา “พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาต”ิ

วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนําด้านศาสตร์การกีฬาในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน”

พันธกิจ 1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา

2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา

3. บริการวิชาการแก่สังคม

4. ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย

5. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุด

อัตลักษณ์ “ทักษะดี มีน้ําใจนักกีฬา พัฒนาสังคม”

คําอธิบายอัตลักษณ์

ทักษะดี หมายถึง มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

มีน้ําใจนักกีฬา หมายถึง มีคุณธรรม จริยธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นท่ียอมรับของสังคม

พัฒนาสังคม หมายถึง มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ยึดม่ันในการปกครอง

เอกลักษณ์ “สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา”

คําอธิบายเอกลักษณ์ สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา หมายถึง เป็นสถาบันการศึกษา

เฉพาะทางที่มีความโดดเด่นทางด้านศาสตร์การกีฬา เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาสู่การเป็น

ผู้นําด้านกีฬาในภูมิภาคอาเซียน



ค่านิยมองค์กร SPORTS-U

S = Spirit มีน้ําใจนักกีฬา P = Professional มีความเป็นมืออาชีพ

O = Opportunity มีการให้โอกาส R = Responsibility มีความรับผิดชอบ

T = Teamwork มีการทํางานเป็นทีม S = Smart มีบุคลิกภาพดี

U = Universality มีความเป็นสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

2. การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม

3. การบริการวิชาการแก่สังคม

4. การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

5. การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล

6. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังระดับขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษาเพื่อจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีทักษะความรู้ ความสามารถท้ัง
ในด้านวิชาการและวิชาชีพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาด้านศาสตร์
การกีฬา ประกอบด้วย

ระดับอุดมศึกษาในวิทยาเขต
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ในการเป็นผู้สอน การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา การเป็นผู้ตัดสิน

กีฬามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง โดยการจัดการศึกษาที่
มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือท้ังในประเทศและต่างประเทศ

ตัวชี้วัด
หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ2565 2566 2567 2568 2569

1. ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

ร้อยละ ๘5 ๘5 ๙๐ ๙๐ ๙๕ ฝ่ายวิชาการ
(งานทะเบียน)

2. บัณฑิตได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี หลังสําเร็จ
การศึกษา

ร้อยละ 90 90 90 90 90 (งานแนะแนว
การศึกษา
และอาชีพ)

3. ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพ
บัณฑิต

ระดับ
ความพึง
พอใจ

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด

(งานแนะแนว
การศึกษา
และอาชีพ)

4. ผลงานของนักศึกษา
และผู้สําเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่

ร้อยละ 40 ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ฝ่ายวิจัยและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

5. คุณภาพของหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา

ระดับ
คุณภาพ

ดี ดี ดี ดี ดี ฝ่ายวิจัยและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

เป้าประสงค์ บัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬามีคุณภาพตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์



ตัวชี้วัด
หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ2565 2566 2567 2568 2569

6. คุณภาพการจัดการเรียน
การสอน

ระดับ
คุณภาพ

ดี ดี ดี ดี ดี ฝ่ายวิจัยและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

7. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ
คุณภาพ

ดี ดี ดี ดี ดี ฝ่ายวิจัยและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

8. อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก

ร้อยละ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐

9. อาจารย์ประจําที่มี
ตําแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔

กลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

(TQF: Thai Qualifications Framework) มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ
2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ

มาตรฐานวิชาชีพอุดมศึกษา(สกอ.)และมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ

หมายเหตุ
1. ตัวช้ีวัดที่ 2

บัณฑิตได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี หลังสําเร็จการศึกษา
สูตรการคํานวณ :

2. ตัวช้ีวัดที่ 3
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อคุณภาพบัณฑิตจํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต

จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

คะแนนเฉล่ีย ความหมาย
4.51 - 5.00 มากท่ีสุด
3.51 - 4.50 มาก
2.51 - 3.50 ปานกลาง
1.51 - 2.50 น้อย
1.00 - 1.50 น้อยท่ีสุด

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษา

X 100



3. ตัวช้ีวัดที่ 8
อาจารย์ประจํา หมายถึง บุคคลท่ีดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการ
อุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลา

สูตรการคํานวณ :

4. ตัวช้ีวัดที่ 9
อาจารย์ประจํา หมายถึง บุคคลท่ีดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการ
อุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลา

สูตรการคํานวณ :

จํานวนอาจารย์ประจําท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการ
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด

X 100

จํานวนอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด

X 100



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม

มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย นวัตกรรมด้านพลศึกษา กีฬาและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มปริมาณงานวิจัยและนวัตกรรม ให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัด
การศึกษา การกีฬา สร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และมุ่งหวังที่จะผลักดันให้เกิด
ความเป็นเลิศในการวิจัยด้านพลศึกษาและกีฬา โดยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม สร้างระบบและกลไกที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศ

ตัวชี้วัด
หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ2565 2566 2567 2568 2569

1. อาจารย์ประจําที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
และนวัตกรรม

ร้อยละ 90 90 90 90 90 ฝ่ายวิจัยและ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา /
คณะวิชา

2. อาจารย์ประจําที่มีผลงานวิจัย
หรือนวัตกรรมที่นําไปใช้
ประโยชน์ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

ร้อยละ ๔0 ๔0 ๔0 ๕0 ๕0

3. งานวิจัยและนวัตกรรมที่
นําไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

ร้อยละ ๔0 ๔0 ๔0 ๕0 ๕0

4. ความร่วมมือด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม

หน่วย
งาน

1 1 1 1 1

กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม
2. สง่เสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม
3. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา
4. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม

หมายเหตุ
1. ตัวช้ีวัดที่ 1 สูตรการคํานวณ :

การนับจํานวนอาจารย์ประจําท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรมให้นับจากการเข้า
ร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรมด้านการวิจัยหรือนวัตกรรม ฯลฯ ท่ีสถาบันการพลศึกษาหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้
จัด

จํานวนอาจารย์ประจําท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด

X 100

เป้าประสงค:์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่ม
มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การเล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ นําไปสู่การ
มีสุขภาวะที่ดี ตลอดจนการให้บริการทางด้านอาคารสถานที่ สนามกีฬา และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ โดยพัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคมและส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

เป้าประสงค์ : บริการทางวิชาการและอาคารสถานท่ีแก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ2565 2566 2567 2568 2569

1. ผู้รับบริการทาง
วิชาการและอาคาร
สถานที่

คน ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๙๐๐ ๙๑,๘๐๐ ๙๒,๗๐๐ ๙๓,๖๐๐ ฝ่ายกิจการนศ.
และกิจการ
พิเศษ/คณะ

2. ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
ทางวิชาการและ
อาคารสถานท่ี

คะแนน
เฉลี่ย

4.80 4.80 4.80 4.80 4.80

3. การบูรณาการ
การบริการ
วิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการ
สอนหรือการวิจัย

รายวิชา 3 3 3 3 3

กลยุทธ์
๑.พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม
๒.ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย

หมายเหตุ
1. การบริการวิชาการแก่สังคม เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ดําเนินการให้บริการ

วิชาการแก่สังคมตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ ท้ังในและนอกสถานท่ี การให้บริการวิชาการอาจให้เปล่า
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม ซ่ึงมีการให้บริการ 2 รูปแบบ ได้แก่

1.1 การให้บริการทางวิชาการ เช่น ให้คําปรึกษา เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ เอกสารและ
ตํารา จัดประชุมสัมมนา ฝึกอบรม ค้นคว้าวิจัย เป็นต้น โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

1) ด้านพลศึกษาและกีฬา เช่น การฝึกสอนทักษะกีฬา การฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬา
การจัดการแข่งขันกีฬา ผู้นําการออกกําลังกายฯลฯ

2) ด้านนันทนาการ เช่น ผู้นํากิจกรรมนันทนาการการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทยฯลฯ



3) ด้านจิตอาสาและพัฒนาชุมชน เช่น การบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และการ

ซ่อมแซมสนามกีฬาฯลฯ

1.2 การให้บริการอาคารสถานท่ี เช่น อาคารเรียน สนามกีฬา ฯลฯ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

2. ตัวช้ีวัดที่ 1
ผู้รับบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่ หมายถึง จํานวนบุคคลที่รับบริการทางวิชาการ

และอาคารสถานที่ โดยในปี พ.ศ. 2561 วิทยาเขตควรมีจํานวนผู้รับบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่
ดังนี้
วิทยาเขต 1 แห่ง มีจํานวน 300 คน ต่อวัน x 365 วัน และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 – 2565 ควรมีจํานวน
ผู้รับบริการเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 1 ต่อปี

3. ตัวช้ีวัดที่ 2
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่โดยใช้

แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

คะแนนเฉล่ีย ความหมาย
4.51 - 5.00 มากท่ีสุด
3.51 - 4.50 มาก
2.51 - 3.50 ปานกลาง
1.51 - 2.50 น้อย
1.00 - 1.50 น้อยท่ีสุด



มุ่งเน้นการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ และ
เผยแพร่ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติสร้างจิตสํานึก ส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าใจ
ในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ซึ่งแต่ละท้องถิ่นล้วนมีเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการดํารงชีวิตของแต่ละท้องถ่ิน
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่กําลังจะเลือนหายไปให้คงอยู่คู่สังคมสืบต่อไป โดยมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ สําหรับเยาวชนและประชาชน เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนท่ีมีความสนใจได้ศึกษา
เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยที่เป็นของท้องถ่ินของตนเอง
และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

ตัวชี้วัด
หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ2565 2566 2567 2568 2569

1. กิจกรรมทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม 5 5 5 5 5 ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ2. กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์และ

เผยแพร่การละเล่นพื้นบ้าน
และกีฬาไทย

กิจกรรม 6 6 6 6 6

3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

คะแนน
เฉลี่ย

>3.50 >3.50 >3.50 >3.50 >3.50

4. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์และ
เผยแพร่การละเล่นพื้นบ้าน
และกีฬาไทย

คะแนน
เฉลี่ย

>3.50 >3.50 >3.50 >3.50 >3.50

กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบและกลไกการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬา

ไทยในระดับท้องถ่ิน ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 4การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย

เป้าประสงค:์ นักศึกษา เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ร่วมกิจกรรมฟ้ืนฟู อนุรักษ์ เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย ท้ังในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ
และนานาชาติได้เรียนรู้และเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมมีจิตสํานึกท่ีดีต่อ
สังคม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย



หมายเหตุ
1. การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติมีการดําเนินการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน อันเป็นเอกลักษณ์ประจําท้องถ่ินและประจําชาติให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป

- ทะนุบํารุง หมายถึง ดูแล รักษา
- ฟื้นฟู หมายถึง ทําให้กลับเจริญงอกงามข้ึนมาใหม่
- อนุรักษ์ หมายถึง การดูแล รักษา เพื่อให้คงคุณค่า
- เผยแพร่ หมายถึง ทําให้รู้จักกันแพร่หลาย
- ศิลปวัฒนธรรม หมายถึง สิ่งท่ีมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นตามวิถีชีวิต เป็นแบบแผนการประพฤติปฏิบัติ

และการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สามารถเข้าใจ ซาบซึ้ง ยอมรับ และใช้ปฏิบัติ
ร่วมกัน ในสังคม

- การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย หมายถึง การละเล่นท่ีเป็นของชาวบ้าน เกิดจากความต้องการ
ความบันเทิง ความสนุกสนานร่วมกันของท้องถิ่น การละเล่นพื้นบ้านของไทยเป็นส่ิงที่ช่วยผ่อนคลายอารมณ์
ท้ังยังช่วยสร้างความสามัคคีให้แก่คนในแต่ละภาค เช่น รําวง กลองยาว วิ่งควาย ว่าวไทย เป็นต้น

2. ตัวช้ีวัดที่ 1
กิจกรรมทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง กิจกรรมท่ีวิทยาเขตดําเนินการภายใต้ขอบเขตของ

ศิลปวัฒนธรรม โดยแบ่งเป็น 2 ระดับคือ
1) ศิลปวัฒนธรรมระดับประเทศ คือ ประเพณีปฏิบัติท่ีกระทําร่วมกันทุกภาค เช่น ประเพณีลอย

กระทง ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นต้น
2) ศิลปวัฒนธรรมระดับจังหวัด คือ ประเพณีปฏิบัติท่ีกระทําเฉพาะภายในภูมิภาคหรือบางจังหวัดบาง

อําเภอ เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณียี่เป็ง เป็นต้น
ท้ังนี้วิทยาเขต ควรมีการดําเนินการกิจกรรมทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม แห่งละ 5 กิจกรรม

3. ตัวช้ีวัดที่ 2
กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์และเผยแพร่การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย หมายถึง กิจกรรมท่ีวิทยาเขต

ดําเนินการฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทยในเขตพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบของ
วิทยาเขตตามประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง กลุ่มจังหวัดที่รับผิดชอบ วิทยาเขต 17 แห่ง ควรมี
กิจกรรมแห่งละ 5 กิจกรรรม



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล

มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนานักศึกษา ให้มีทักษะและประสบการณ์ สามารถประสบความสําเร็จในการ
แข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ รวมทั้งใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีนํ้าใจ
นักกีฬาเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม เพ่ือเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาการกีฬาของประเทศ โดยมุ่งพัฒนา
นักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล มีผลงานด้านกีฬาที่โดดเด่นในระดับนานาชาติ ส่งเสริม
และสนับสนุนให้บุคลากรทางการกีฬา ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้าน
ศาสตร์ การกีฬา สร้างความร่วมมือด้านการกีฬา บริหารจัดการกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาการ
กีฬาของประเทศ

ตัวชี้วัด
หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน
รับผิดชอบ2565 2566 2567 2568 2569

1. นักศึกษาที่เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ

ร้อยละ 10 10 10 10 10 สํานักงานกีฬา

2. นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลจาก
การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาติ

ร้อยละ 10 10 10 10 10

3. บุคลากรทางการกีฬาท่ีได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ

คน 10 10 10 10 10

4. ความร่วมมือด้านการกีฬา หน่วย
งาน

1 1 1 1 1

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬา
3. ส่งเสริมและนําองค์ความรู้ด้านศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการพัฒนากีฬา
4. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการกีฬา

เป้าประสงค์: นักศึกษาเข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ



หมายเหตุ

1. ตัวช้ีวัดที่ 1
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาในสํานักงานกีฬา ของวิทยาเขต 17 แห่ง
การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ หมายถึง รายการแข่งขันกีฬาท่ีมีนักกีฬาจากต่างประเทศเข้าร่วมการ

แข่งขัน หรือ เป็นการแข่งขันท่ีสหพันธ์นานาชาติจัดหรือรับรอง เชน่ ชงิชนะเลิศแห่งเอเชีย / กีฬาเอเชีย่นบีชเกมส์
/ กีฬาเอเชีย่นอนิดอร์เกมส์ / กีฬาซีเกมส์ / กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ / กีฬาชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย / กีฬามหาวิทยาลัย
เอเชีย / กีฬามหาวิทยาลัยโลก / กีฬาโอลิมปิกเยาวชน / กีฬาโอลิมปิก

สูตรการคํานวณ :

การนับจํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติให้นับเพียงครั้งเดียวต่อคนใน
รายการท่ีสูงสุด (ไม่นับซํ้า) แม้ว่านักศึกษาคนนั้นได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาหลายครั้ง หรือหลายรายการก็ตาม

2. ตัวช้ีวัดที่ 2

การนับจํานวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับต่อการแข่งขันกีฬาระดับชาติหรือนานาชาติ 1 รายการให้นับ
รวมทุกประเภท รุ่น และรายการแข่งขันโดยนับซ้ําได้ แม้ว่านักศึกษาคนนั้นได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ หลายครั้ง หรือหลายรายการก็ตาม

3. ตัวช้ีวัดที่ 3

บุคลากรทางการกีฬาท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพของวิทยาเขต ควรมีบุคลากรทางการกีฬาท่ีได้รับการ
พัฒนา การนับให้นับจากการเข้าร่วมสัมมนาและฝึกอบรมท่ีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นผู้จัดหรือ
หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด

4. ตัวช้ีวัดที่ 4
ความร่วมมือด้านการกีฬา หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทํากิจกรรมร่วมกันโดยมีการบันทึกลง

นามความร่วมมือด้านการกีฬาในนามวิทยาเขตหรือมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ระหว่างมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ หรือ วิทยาเขต กับหน่วยงานอื่น ท้ังระดับชาติและนานาชาติ

จํานวนนักศึกษาในสํานักงานกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
จํานวนนักศึกษาในสํานักงานกีฬาท้ังหมด

X 100



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและระบบการบริหารจัดการองค์กร เพื่อพัฒนาและยกระดับเป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะ
ทางด้านศาสตร์การกีฬาท่ีมีศักยภาพ เพื่อตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความย่ังยืน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการเพ่ือมุ่งสู่องค์กรคุณภาพและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา

ตัวชี้วัด
หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2565 2566 2567 2568 2569

1. การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในภาพรวม

ร้อยละ 97 97 97 97 97 ฝ่ายแผนและ
พัฒนา

2. บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ

ร้อยละ 50 5๕ ๖0 ๖๕ ๗0 สํานักงานรอง
อธิการบดี
(งานบุคคล)

3. การบริหารงานด้วย
หลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง
10 ประการ ท่ีอธิบายการ
ดําเนินงานอย่างชัดเจน (ระดับดี
และดีเยี่ยม)

ร้อยละ 80 80 80 80 80 สํานักงานรอง
อธิการบดี
(งานประชุม
กรรมการวิทยา
เขตและและ
ประชุมผู้บริหาร)

4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

คะแนน
เฉล่ียไม่
น้อยกว่า

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 ฝ่ายแผนและ
พัฒนา
(งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร)

5.ผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร (ระดับคุณภาพดี
ข้ึนไป)

ร้อยละ 100 100 100 100 100 (งานประกัน

คุณภาพ

การศึกษา)

6. ผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ (ระดับคุณภาพดีข้ึน
ไป)

ร้อยละ 100 100 100 100 100 (งานประกัน

คุณภาพ

การศึกษา)

7. ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับวิทยาเขต

คะแนน

เฉล่ียไม่

น้อยกว่า

3.51 3.๖๐ 3.๗๐ 3.๘๐ 3.๙๐ (งานประกัน

คุณภาพ

การศึกษา)

เป้าประสงค์: ระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล



กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเหตุ
1. ตัวช้ีวัดที่ 1

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีในภาพรวม หมายถึง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ท้ังนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) *หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่ายลงทุน
หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว มาเป็นฐานในการ
คํานวณ

สูตรการคํานวณ :

2. ตัวช้ีวัดที่ 2
บุคลากร หมายถึง ผู้บริหาร บุคลากรสายผู้สอน และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
สูตรการคํานวณ :

การนับจํานวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา ให้นับจากบุคลากรที่เข้ามีคุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการ และ
วิทยฐานะท่ีสูงข้ึน รวมถึงการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ฯลฯ ที่มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติเป็นผู้จัดหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด โดยให้นับเพียงครั้งเดียวต่อหนึ่งคน (ไม่นับซํ้า)
3. ตัวช้ีวัดที่ 4

ผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ และบุคคลภายนอก ท่ีใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

คะแนน ระดับคุณภาพ
4.51 – 5.00 มากท่ีสุด
3.51 – 4.50 มาก
2.51 – 3.50 ปานกลาง
1.51 – 2.50 น้อย
1.00 - 1.50 น้อยท่ีสุด

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีเบิกจ่าย
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีได้รับ

X 100

จํานวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ
จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

X 100
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