ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 – 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1 ผูส้ าเร็จการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีคุณภาพและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑิตด้านศาสตร์
การกีฬามีคุณภาพตามคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์

ตัวชี้วัด
1. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พื้นฐาน
(O-net) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พื้นฐาน
(O-net) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
4. ผู้สาเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้
5. ความร่วมมือด้านการศึกษา

กลยุทธ์
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุน
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มี
ความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้าน
การศึกษา
1. บัณฑิตได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มคี ุณภาพตาม
หลังสาเร็จการศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพบัณฑิต
(TQF: Thai Qualifications
3. หลักสูตรใหม่ที่เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
Framework) และมาตรฐานวิชาชีพ
4. หลักสูตรใหม่ที่เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท 2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ
5. หลักสูตรใหม่ที่เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก
ตามมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการ
6. หลักสูตรนานาชาติที่เปิดการเรียนการสอน
การศึกษาอุดมศึกษา (สกอ.) และ
7. อาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
มาตรฐานวิชาชีพ
8. ความร่วมมือด้านการศึกษา
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุน
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มี
ความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้าน
การศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
2. การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตีพมิ พ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

3. การบริการวิชาการแก่สังคม

4. การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพืน้ บ้านและกีฬาไทย

ตัวชี้วัด
1. อาจารย์ประจาที่ได้รบั การพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยและนวัตกรรม
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการด้าน
การวิจัยและนวัตกรรม
3. สัดส่วนของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมต่อจานวน
อาจารย์ประจา
4. ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
5. การประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
6. ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม
บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่ 1. ผู้รับบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่
แก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทาง
วิชาการและอาคารสถานที่
3. ความสาเร็จของการบริการทางวิชาการและอาคาร
สถานที่แก่สงั คม
นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน และ 1. กิจกรรมทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ 2. กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่การละเล่นพื้นบ้าน
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
และกีฬาไทย
พื้นบ้านและกีฬาไทย ทัง้ ในระดับ
3. ความสาเร็จของการฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่
ท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และ
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพืน้ บ้านและกีฬาไทย
นานาชาติ ได้เรียนรู้และเข้าใจใน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
มีจิตสานึกที่ดีต่อสังคม และมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณพัฒนา
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
4. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์
การกีฬา
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย
และนวัตกรรม
1. พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย
1. พัฒนาระบบและกลไกการทะนุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน
และกีฬาไทย
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทยในระดับท้องถิ่น
ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งแหล่ง
เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์
5. การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มี
ศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของ
แต่ละบุคคล

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมและได้รบั 1. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
รางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับ
2. สัดส่วนของรางวัลอันดับ 1 ที่นักเรียนได้รับต่อการ
นานาชาติ
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 1 รายการ
3. นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
4. สัดส่วนของรางวัลอันดับ 1 ที่นักศึกษาได้รบั ต่อการ
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 1 รายการ
5. บุคลากรทางการกีฬาทีไ่ ด้รับการพัฒนาศักยภาพ
6. ความร่วมมือด้านการกีฬา

6. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

1. การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีในภาพรวม
2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการ
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนกีฬา
6. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
7. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ
8. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษา
ให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของ
แต่ละบุคคล
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การกีฬา
3. ส่งเสริมการนาองค์ความรู้ดา้ นศาสตร์การ
กีฬาไปใช้ในการพัฒนากีฬา
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬา
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการกีฬา
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทุกระดับ
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

