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ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา
(มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 - 2565
ยุ ท ธศาสตร์ ส ถาบั น การพลศึ ก ษา (มหาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าแห่ ง ชาติ ) พ.ศ. 2561 – 2565
ได้จัดทาขึ้นบนพื้นฐานของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาการกีฬา รวมทั้งนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาประเทศระดับต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินงาน
ของสถาบั น การพลศึกษาเป็ น ไปในทิศทางที่ ส อดคล้ องรองรับ การพั ฒ นาประเทศ สถาบันการพลศึกษา
จึงกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ปรัชญา
“พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ”
วิสัยทัศน์
“เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน”
พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา
3. บริการวิชาการแก่สังคม
4. ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
5. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
อัตลักษณ์
“ทักษะดี มีน้าใจนักกีฬา พัฒนาสังคม”
คาอธิบายอัตลักษณ์
ทักษะดี หมายถึง มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
มีน้าใจนักกีฬา หมายถึง มีคุณธรรม จริยธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นที่ยอมรับของสังคม
พัฒนาสังคม หมายถึง มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เอกลักษณ์
“สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา”
คาอธิบายเอกลักษณ์
สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา หมายถึง เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง ที่มีความ
โดดเด่นทางด้านศาสตร์การกีฬา เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาสู่การเป็นผู้นาด้านกีฬาในภูมิภาค
อาเซียน
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ค่านิยมองค์กร
SPORTS-U
S = Spirit
P = Professional
O = Opportunity
R = Responsibility
T = Teamwork
S = Smart
U = Universality

มีน้าใจนักกีฬา
มีความเป็นมืออาชีพ
มีการให้โอกาส
มีความรับผิดชอบ
มีการทางานเป็นทีม
มีบุคลิกภาพดี
มีความเป็นสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2. การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม
3. การบริการวิชาการแก่สังคม
4. การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
5. การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
6. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

๕๘
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระดับขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาเพื่อจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีทักษะความรู้ ความสามารถทั้งในด้าน
วิชาการและวิชาชีพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาด้านศาสตร์การกีฬา
ประกอบด้วย
ระดับขันพืนฐานในโรงเรียนกีฬา
มุ่ ง จั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานส าหรั บ ผู้ เ รี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษด้ า นการกี ฬ าให้ มี ทั ก ษะ ความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานการศึ ก ษาชาติ เน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง และเอื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาผู้ เ รี ย น
โดยจั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ส าหรั บ โรงเรี ย นกี ฬ าและสอดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพควบคู่
ไปกับการพัฒนาความสามารถด้านการกีฬาให้มีศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม มีน้าใจ
นักกีฬา เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ระดับอุดมศึกษาในวิทยาเขต
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ในการเป็นผู้สอน การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา การเป็นผู้ตัดสินกีฬ า
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง โดยการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น
คุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมและตลาดแรงงาน พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ผู้สอน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้ส้าเร็จการศึกษาขันพืนฐานมีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ค่าเป้าหมาย
ตัวชีวัด
1. ผลการประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน
2. ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-net)
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ของผู้เรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3

หน่วย
นับ
ระดับ
ระดับ
คุณภาพ

2561

2562

2563

2564

2565

ดี

ดี

ดี
เยี่ยม

ดี
เยี่ยม

ดี
เยี่ยม

พอใช้

ปาน
กลาง

ค่อน
ข้างดี

ดี

ดี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ฝ่ายโรงเรียนกีฬา
/ กองส่งเสริม
และพัฒนา
โรงเรียนกีฬา /
โรงเรียนกีฬา
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ค่าเป้าหมาย
ตัวชีวัด
3. ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-net)
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ของผู้เรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 6
4. ผู้สาเร็จการศึกษา
เข้าศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น
5. ความร่วมมือด้าน
การศึกษา

หน่วย
นับ
ระดับ
คุณภาพ

2561

2562

2563

2564

2565

พอใช้

ปาน
กลาง

ค่อน
ข้างดี

ดี

ดี

ร้อยละ

95

97

99

100

100

หน่วย
งาน

1

1

1

1

1

๖๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กลยุทธ์
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา
หมายเหตุ
1. ตัวชี้วัดที่ 1
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาหรับโรงเรียนกีฬา ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช 2556 กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนกีฬา ดังนี้
1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2) ซื่อสัตย์สุจริต
3) มีวินัย
4) ใฝ่เรียนรู้
5) อยู่อย่างพอเพียง
6) มุ่งมั่นในการทางาน
7) รักความเป็นไทย
8) มีจิตสาธารณะ
9) มีน้าใจนักกีฬา
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยกาหนดระดับคุณภาพ 4 ระดับ ดังนี้
ระดับ 3 ดีเยี่ยม
ระดับ 2 ดี
ระดับ 1 ผ่าน
ระดับ 0 ไม่ผ่าน
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2. ตัวชี้วัดที่ 2 และตัวชี้วัดที่ 3
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชา
วิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีระดับคุณภาพของ
เกณฑ์ช่วงระดับคะแนน O-net ดังนี้
•มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับคุณภาพ ระดับ
คะแนน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ค่อนข้างดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
อย่างยิ่ง

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.00

ช่วงคะแนน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
(91)
(94)
(95)
82.00-100.00 85.00-100.00 85.00-100.00
70.00-81.99 71.00-84.99 73.00-84.99
58.00-69.99 56.50.70.99 61.00-72.99
46.00-57.99 42.00-56.49 49.00-60.99
34.00-45.99 28.00-41.99 37.00-48.99
20.01-33.99 13.50-27.99 26.00-36.99
10.01-20.00
6.80-13.49
10.01-25.99
0.00-10.00
0.00-6.79
0.00-10.00

สังคมศึกษาฯ
(92)
87.00-100.00
75.00-86.99
61.00-74.99
49.00-60.99
36.00-48.99
20.01-35.99
10.01-20.00
0.00-10.00

ภาษาอังกฤษ
(93)
87.00-100.00
73.00-86.99
60.00-72.99
47.00-59.99
33.00-46.99
20.00-32.99
10.00-19.99
0.00-9.99

สังคมศึกษาฯ
(02)
74.00-100.00
65.00-73.99
56.00-64.99
47.00-55.99
38.00-46.99
28.00-37.99
10.01-27.99
0.00-10.00

ภาษาอังกฤษ
(03)
85.50-100.00
72.00-85.49
57.00-71.99
43.00-56.99
30.00-42.99
15.00-29.99
7.50-14.99
0.00-7.49

•มัธยมศึกษาปีที่ 6
ระดับคุณภาพ ระดับ
คะแนน
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ค่อนข้างดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
อย่างยิ่ง

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.00

ช่วงคะแนน
วิทยาศาสตร์ (05)

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
(01)
(04)
85.00-100.00 85.50-100.00 80.50-100.00
73.00-84.99 70.50-85.49 69.00-80.49
61.00-72.99 56.50-70.49 58.00-68.99
49.00-60.99 41.50-56.49 46.00-57.99
36.50-48.99 27.50-41.49 35.00-45.99
20.01-36.49 12.50-27.49 23.00-34.99
10.01-20.00
6.25-12.49
10.01-22.99
0.00-10.00
0.00-6.24
0.00-10.00

3. ตัวชี้วัดที่ 4
ผู้สาเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
สูตรการคานวณ :
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ม.6)

X 100
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4. ตัวชี้วัดที่ 5
ความร่วมมือด้านการศึกษา หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทากิจกรรมร่วมกันโดยมีการบันทึก
ลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสถาบันการพลศึกษา หรือโรงเรียนกีฬากับหน่วยงานอื่นในประเทศหรือ
ต่างประเทศ และควรดาเนินการอย่างน้อยปีละ 1 หน่วยงาน
เป้าประสงค์ที่ 2 บัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬามีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ตัวชีวัด
1. บัณฑิตได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี หลังสาเร็จ
การศึกษา
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพ
บัณฑิต
3. หลักสูตรใหม่ที่เปิดการ
เรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี
4. หลักสูตรใหม่ที่เปิดการ
เรียนการสอน
ระดับปริญญาโท
5. หลักสูตรใหม่ที่เปิดการ
เรียนการสอน
ระดับปริญญาเอก
6. หลักสูตรนานาชาติที่เปิด
การเรียนการสอน
7. อาจารย์ประจาที่มี
ตาแหน่งทางวิชาการ
8. ความร่วมมือด้าน
การศึกษา

2561
80

ค่าเป้าหมาย
2562 2563 2564
85
90
95

คะแนน
เฉลี่ย

3.60

3.90

4.20

4.50

หลักสูตร

1

2

-

2

หลักสูตร

3

1

-

1

2

หลักสูตร

-

1

1

-

-

หลักสูตร

-

-

-

1

-

ร้อยละ

45

49

53

57

61

หน่วย
งาน

1

1

1

1

1

หน่วย
นับ
ร้อยละ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
2565
95 ฝ่ายวิชาการ /
วิทยาเขต /
คณะวิชา /
สานักงาน
4.80 โครงการจัด
การศึกษาระดับ
ปริญญาโท /
กองส่งเสริม
วิชาการ

กลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(TQF: Thai Qualifications Framework) และมาตรฐานวิชาชีพ
2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
อุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา
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หมายเหตุ
1. ตัวชี้วัดที่ 1
บัณฑิตได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา
สูตรการคานวณ :
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษา

X 100

2. ตัวชีว้ ัดที่ 2
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพบัณฑิต จานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
4.51 - 5.00
3.51 - 4.50
2.51 - 3.50
1.51 - 2.50
1.00 - 1.50

ความหมาย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

3. ตัวชี้วัดที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 4 และตัวชี้วัดที่ 5
หลักสูตรใหม่ที่เปิดการเรียนการสอน หมายถึง หลักสูตรใหม่ของสถาบันการพลศึกษาระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่เปิดการเรียนการสอนและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)
หลักสูตรใหม่ที่เปิดการเรียนการสอน
คณะศึกษาศาสตร์
2561 2562 2563 2564 2565
ระดับปริญญาตรี
1
1
1
ระดับปริญญาโท
1
ระดับปริญญาเอก
1
คณะศิลปศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
1
ระดับปริญญาเอก
1
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
2
ระดับปริญญาเอก
คณะเทคโนโลยีการกีฬา
ระดับปริญญาตรี
1
2
ระดับปริญญาโท
1
2
ระดับปริญญาเอก
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4. ตัวชีว้ ัดที่ 6
หลักสูตรนานาชาติที่เปิดการเรียนการสอน หมายถึง หลักสูตรนานาชาติของสถาบันการพลศึกษา
ที่เปิดการเรียนการสอนและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ในปี 2564 หลักสูตรนานาชาติเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยคณะศึกษาศาสตร์
5. ตัวชีว้ ัดที่ 7
อาจารย์ประจา หมายถึง บุคคลที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ในสถาบั น การพลศึกษา ที่มีห น้าที่รับผิ ดชอบตามพัน ธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติห น้า ที่
เต็มเวลา
สูตรการคานวณ :
จานวนอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

X 100

6. ตัวชีว้ ัดที่ 8
ความร่วมมือด้านการศึกษา หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทากิจกรรมร่วมกันโดยมีการบันทึก
ลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสถาบันการพลศึกษา หรือวิทยาเขตกับหน่วยงานอื่นในประเทศหรือ
ต่างประเทศ และควรดาเนินการอย่างน้อยปีละ 1 หน่วยงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม
มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย นวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยมีวั ตถุป ระสงค์ เพื่อ เพิ่มปริ มาณงานวิ จัยและนวัต กรรม ให้ ส ามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒ นาการ
จัดการศึกษา การกีฬา สร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และมุ่งหวังที่จะผลักดันให้เกิด
ความเป็นเลิศในการวิจัยด้านศาสตร์การกีฬา โดยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม
สร้างระบบและกลไกที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
เป้าประสงค์ : ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

ตัวชีวัด

ค่าเป้าหมาย
หน่วย
หน่วยงาน
นับ 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
ร้อยละ 50
60
70
80
90 ฝ่ายวิจัยและ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา /
ระบบ
1
คณะ /
กองส่งเสริม
เรื่อง : ๑ : 10 ๑ : 8 ๑ : 6 ๑ : 4 ๑ : 2 วิชาการ /
วิทยาเขต /
คน
โรงเรียนกีฬา
เรื่อง
51
51
51
51
51

1. อาจารย์ประจาที่ได้รบั การ
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
และนวัตกรรม
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารจัดการด้านการวิจัย
และนวัตกรรม
3. สัดส่วนของผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมต่อจานวน
อาจารย์ประจา
4. ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
5. การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้ง /
หรือนานาชาติ
ปี
6. ความร่วมมือด้านการวิจัยและ
หน่วย
นวัตกรรม
งาน

1

1

1

1

1

18

18

18

18

18

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม
3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม
4. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม
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หมายเหตุ
1. ตัวชีว้ ัดที่ 1
สูตรการคานวณ :
จานวนอาจารย์ประจาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

X 100

การนับจานวนอาจารย์ประจาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม ให้นับจากการ
เข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรมด้านการวิจัยหรือนวัตกรรม ฯลฯ ที่สถาบันการพลศึกษาหรือหน่วยงานอื่น
เป็นผู้จัด
2. ตัวชี้วัดที่ 2
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม หมายถึง ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ที่สถาบันการพลศึกษาพัฒนาขึ้นใหม่
3. ตัวชี้วัดที่ 3
สัดส่วนของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมต่อจานวนอาจารย์ประจา (จานวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม :
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด) การนับจานวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมต่อจานวนอาจารย์ประจา ให้นับรวม
ทุกเรื่องหรือชิ้นงาน โดยนับซ้าได้ แม้ว่าอาจารย์ประจาคนนั้นมีผลงานหลายเรื่องหรือหลายชิ้นงานก็ตาม
4. ตัวชี้วัดที่ 4
ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ โดยคณะในวิทยาเขต
ควรดาเนินการอย่างน้อย คณะละ 1 เรื่อง
5. ตัวชี้วัดที่ 5
การประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ โดยสถาบันการพลศึกษาจัดขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี
เพื่อให้เป็นเวทีนาเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม
6. ตัวชีว้ ัดที่ 6
ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทากิจกรรมร่วมกัน
โดยมีการบันทึกลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างสถาบันการพลศึกษา หรือวิทยาเขต
กับหน่วยงานอื่น และควรดาเนินการอย่างน้อย แห่งละ 1 หน่วยงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม
มุ่งเน้ น การพัฒ นาคุณภาพการให้ บริการวิช าการที่มีป ระสิท ธิภ าพ เพื่อส่ งเสริมให้ ประชาชนทุกกลุ่ ม
มีความรู้ ความเข้า ใจในการดูแลสุขภาพ การออกกาลังกาย การเล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ นาไปสู่การ
มี สุ ข ภาวะที่ ดี ตลอดจนการให้ บ ริ ก ารทางด้ า นอาคารสถานที่ สนามกี ฬ า ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า
และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยพัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม และส่งเสริม
และสนับสนุนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
เป้าประสงค์ : บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าเป้าหมาย
หน่วย
นับ 2561 2562 2563 2564
1. ผู้รับบริการทางวิชาการและ
คน 2,664 2,691 2,718 2,745
อาคารสถานที่
,500 ,145 ,056 ,237
2. ผลการประเมินความพึงพอใจ คะแนน 3.60 3.90 4.20 4.50
ของผู้รับบริการทางวิชาการและ เฉลี่ย
อาคารสถานที่
3. ความสาเร็จของการบริการทาง ระดับ
4
4
4
4
วิชาการและอาคารสถานที่
แก่สังคม
ตัวชีวัด

2565
2,772
,689
4.80

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
กิจการพิเศษ /
วิทยาเขต /
โรงเรียนกีฬา

4

กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
หมายเหตุ
1. การบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม เป็ น หนึ่ ง ในภารกิ จ หลั ก ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา โดยสถาบั น การพลศึ ก ษา
ดาเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ ทั้งในและนอกสถานที่ การให้บริการ
วิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม ซึ่งสถาบันการพลศึกษามีการ
ให้บริการ 2 รูปแบบ ได้แก่
1.1 การให้บริการทางวิชาการ เช่น ให้คาปรึกษา เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ เอกสารและตารา
จัดประชุมสัมมนา ฝึกอบรม ค้นคว้าวิจัย เป็นต้น โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1) ด้านพลศึกษาและกีฬา เช่น การฝึกสอนทักษะกีฬา การฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬา การจัดการแข่งขัน
กีฬา ผู้นาการออกกาลังกาย ฯลฯ
2) ด้านนันทนาการ เช่น ผู้นากิจกรรมนันทนาการ การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ฯลฯ
3) ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เช่น การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การให้ความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพ ฯลฯ
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4) ด้านจิตอาสาและพัฒนาชุมชน เช่น การบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และการซ่อมแซม
สนามกีฬา ฯลฯ
1.2 การให้บริการอาคารสถานที่ เช่น อาคารเรียน สนามกีฬา ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ฯลฯ รวมถึง
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
2. ตัวชีว้ ัดที่ 1
ผู้รับบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่ หมายถึง จานวนบุคคลที่รับบริการทางวิชาการและอาคาร
สถานที่ โดยในปี พ.ศ. 2561 วิทยาเขต และโรงเรียนกีฬา ควรมี จานวนผู้รับบริการทางวิชาการและอาคาร
สถานที่ ดัง นี้ วิท ยาเขต 1 แห่ ง มี จ านวน 300 คน ต่อ วัน x 365 วัน x 17 แห่ ง โรงเรีย นกี ฬา 1 โรง
มีจานวน 200 คน ต่อวัน x 365 วัน x 11 โรง และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 – 2565 ควรมีจานวนผู้รับบริการ
เพิ่มขึ้น อย่างน้อย ร้อยละ 1 ต่อปี
3. ตัวชีว้ ัดที่ 2
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่ โดยใช้แบบสอบถามแบบ
มาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
4.51 - 5.00
3.51 - 4.50
2.51 - 3.50
1.51 - 2.50
1.00 - 1.50

ความหมาย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

4. ตัวชีว้ ัดที่ 3
ระดับความสาเร็จ หมายถึง มีการดาเนินงานการบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่สังคม
ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
ข้อ 1 มีการสารวจความต้องการและจัดทาแผนการบริการวิชาการ
ข้อ 2 มีโครงการ / กิจกรรมการบริการวิชาการในแผนการบริการวิชาการ
ข้อ 3 มีการประเมินผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและโครงการบริการวิชาการ
ข้อ 4 การนาผลการประเมินตามข้อ 3 มาปรับปรุงแผน และโครงการบริการวิชาการ
เกณฑ์ประเมิน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
ข้อ 1
ข้อ 1 และ ข้อ 2
ข้อ 1 ข้อ 2
และ ข้อ 3

ระดับ 4
มีการดาเนินการ
ทั้ง 4 ข้อ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทะนุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพืนบ้านและกีฬาไทย
มุ่ ง เน้ น การทะนุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม การละเล่ น พื้ น บ้ า นและกี ฬ าไทย เพื่ อ ฟื้ น ฟู อนุ รั ก ษ์ และ
เผยแพร่ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ สร้างจิตสานึก ส่งเสริมการเรียนรู้และเข้าใจ
ในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ซึ่งแต่ละท้องถิ่นล้ วนมีเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการดารงชีวิตของแต่ละท้องถิ่น
ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จ จุ บั น ที่กาลั ง จะเลื อนหายไปให้ คงอยู่คู่สั งคมสื บต่อไป โดยมุ่ง หวังให้ ส ถาบันการพลศึกษา
เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ส าหรั บ เยาวชนและประชาชน เพื่ อ ให้ เ ยาวชนและประชาชนที่ มี ค วามสนใจได้ ศึ ก ษา
เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยที่เป็นของท้องถิ่นของตนเอง และ
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
เป้าประสงค์ : นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ร่วมกิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพืนบ้านและกีฬาไทย ทังในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ
และนานาชาติ ได้เรียนรู้และเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีจิตส้านึกที่ดีต่อ
สังคม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

ตัวชีวัด
1. กิจกรรมทะนุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2. กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์และ
เผยแพร่การละเล่นพืน้ บ้าน
และกีฬาไทย
3. ความสาเร็จของการฟื้นฟู
อนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทย

ค่าเป้าหมาย
หน่วย
หน่วยงาน
นับ
2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
กิจกรรม 140 140 140 140 140 ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
กิจกรรม 85
85
85
85
85 กิจการพิเศษ /
วิทยาเขต /
โรงเรียนกีฬา
ระดับ
5
5
5
5
5

กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบและกลไกการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
หมายเหตุ
1. การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา โดยสถาบันการพลศึกษามี
การดาเนินการฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์ประจาท้องถิ่นและประจาชาติให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป
- ทะนุบารุง หมายถึง ดูแล รักษา
- ฟื้นฟู หมายถึง ทาให้กลับเจริญงอกงามขึ้นมาใหม่
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- อนุรักษ์ หมายถึง การดูแล รักษา เพื่อให้คงคุณค่า
- เผยแพร่ หมายถึง ทาให้รู้จักกันแพร่หลาย
- ศิล ปวัฒ นธรรม หมายถึง สิ่ งที่ มนุษย์ ส ร้า งสรรค์ขึ้ นตามวิถี ชีวิต เป็น แบบแผนการประพฤติ ปฏิบั ติ
และการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สามารถเข้าใจ ซาบซึ้ง ยอมรับ และใช้ปฏิบัติร่วมกัน
ในสังคม
- การละเล่ น พื้ น บ้ า นและกี ฬ าไทย หมายถึ ง การละเล่ น ที่ เป็ น ของชาวบ้ า น เกิด จากความต้ อ งการ
ความบันเทิง ความสนุกสนานร่ วมกันของท้องถิ่น การละเล่นพื้ นบ้านของไทยเป็นสิ่งที่ช่วยผ่ อนคลายอารมณ์
ทั้งยังช่วยสร้างความสามัคคีให้แก่คนในแต่ละภาค เช่น ราวง กลองยาว วิ่งควาย ว่าวไทย เป็นต้น
2. ตัวชีว้ ัดที่ 1
กิจกรรมทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง กิจกรรมที่วิทยาเขตและโรงเรียนกีฬาดาเนินการภายใต้
ขอบเขตของศิลปวัฒนธรรม โดยแบ่งเป็น 2 ระดับคือ
1) ศิลปวัฒนธรรมระดับประเทศ คือ ประเพณีปฏิบัติที่กระทาร่วมกันทุกภาค เช่น ประเพณีลอยกระทง
ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นต้น
2) ศิลปวัฒนธรรมระดับจังหวัด คือ ประเพณีปฏิบัติที่กระทาเฉพาะภายในภูมิภาคหรือบางจังหวัดบาง
อาเภอ เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณียี่เป็ง เป็นต้น
ทั้งนี้วิทยาเขต และโรงเรียนกีฬาควรมีการดาเนินการกิจกรรมทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม แห่งละ
5 กิจกรรม
3. ตัวชีว้ ัดที่ 2
กิจ กรรมฟื้ น ฟู อนุ รั ก ษ์แ ละเผยแพร่ก ารละเล่ น พื้น บ้า นและกีฬ าไทย หมายถึ ง กิ จกรรมที่ วิท ยาเขต
ดาเนิ น การฟื้น ฟู อนุ รั ก ษ์ และเผยแพร่ ก ารละเล่ นพื้ น บ้า นและกี ฬ าไทยในเขตพื้ น ที่จั งหวั ดที่ รั บผิ ดชอบของ
วิทยาเขตตามประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง กลุ่มจังหวัดที่รับผิดชอบ วิทยาเขต 17 แห่ง ควรมีกิจกรรม
แห่งละ 5 กิจกรรม
4. ตัวชีว้ ัดที่ 3
ระดับความสาเร็จ หมายถึง มีการดาเนินการ กิจกรรมการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน
และกีฬาไทย ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
ข้อ 1 มีการสารวจและจัดทาแผนการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
ข้อ 2 มีโครงการหรือกิจกรรมการฟื้นฟู อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
ข้อ 3 มีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค
ระดับชาติและนานาชาติ
ข้อ 4 มีการประเมินผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน
และกีฬาไทย
ข้อ 5 การนาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน
และกีฬาไทย
ระดับ 1
ระดับ 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
ข้อ 1
ข้อ 1 และ ข้อ 2

เกณฑ์ประเมิน
ระดับ 3
ระดับ 4
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
ข้อ 1 ข้อ 2
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3
และ ข้อ 3
และข้อ 4

ระดับ 5
มีการดาเนินการ
ทั้ง 5 ข้อ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศกั ยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มที ักษะและประสบการณ์ สามารถประสบความสาเร็จ
ในการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ รวมทั้งใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัย ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีน้าใจ
นักกีฬา เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม เพื่อเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาการกีฬาของประเทศ โดยมุ่งพัฒนานักเรียน
และนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล มีผลงานด้านกีฬาที่โดดเด่นในระดับชาติและนานาชาติ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ บุคลากรทางการกีฬาได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
ด้านศาสตร์การกีฬา สร้ างความร่ วมมือด้านการกีฬา บริห ารจัดการกีฬาอย่างมีประสิทธิภ าพเพื่อ การพัฒ นา
การกีฬาของประเทศ
เป้าประสงค์ : นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ

ตัวชีวัด
1. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาระดับนานาชาติ

หน่วย
นับ
ร้อยละ

2561
23

2. สัดส่วนของรางวัลอันดับ 1 รางวัล :
รายการ
ที่นักเรียนได้รับต่อการ
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
1 รายการ

3

3. นักศึกษาที่เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
4. สัดส่วนของรางวัลอันดับ 1

ร้อยละ

8

รางวัล :
รายการ

2

คน

280

หน่วย
งาน

29

ที่นักศึกษาได้รับต่อการ
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
1 รายการ
5. บุคลากรทางการกีฬาทีไ่ ด้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
6. ความร่วมมือด้านการกีฬา

ค่าเป้าหมาย
หน่วยงาน
2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
26
29
32
35 ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ
3
3
3
3 กิจการพิเศษ /
สานักกีฬา /
ศูนย์กีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศ /
11
14
17
20 กองส่งเสริม
และพัฒนา
2
2
2
2 โรงเรียนกีฬา /
คณะ
วิทยาศาสตร์
การกีฬาและ
สุขภาพ
280 280 280 280
29

29

29

29

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬา
3. ส่งเสริมการนาองค์ความรู้ด้านศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการพัฒนากีฬา
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬา
5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการกีฬา
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หมายเหตุ
1. ตัวชีว้ ัดที่ 1
นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่กาลังศึกษาในระดับชั้น ม.3 – ม.6 ของโรงเรียนกีฬา สังกัดสถาบัน
การพลศึกษา
การแข่งขัน กีฬาระดับนานาชาติ หมายถึง รายการแข่งขันกีฬาที่มีนักกีฬาจากต่างประเทศเข้าร่วมการ
แข่งขัน หรือเป็นการแข่งขันที่สหพันธ์นานาชาติจัดหรือรับรอง เช่น กีฬานักเรียนอาเซียน / กีฬานักเรียนชิงชนะเลิศ
แห่ งเอเชี ย / กี ฬาเอเชี่ ยนบี ชเกมส์ / กี ฬาเอเชี่ ยนอิ นดอร์ เกมส์ / กี ฬาซี เ กมส์ / กี ฬ าเอเชี่ ย นเกมส์ / กี ฬ า
ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย / กีฬามหาวิทยาลัยเอเชีย / กีฬามหาวิทยาลัยโลก / กีฬาโอลิมปิกเยาวชน / กีฬาโอลิมปิก
เกมส์ / กีฬาชิงแชมป์โลกของแต่ละชนิดกีฬา / กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย (ให้นับเฉพาะชนิดกีฬาที่มีนักกีฬา
จากต่างประเทศเข้าร่วมแข่งขัน อย่างน้อย 1 ประเทศ) ฯลฯ
สูตรการคานวณ :
จานวนนักเรียนชั้น ม.3 – ม. 6 ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
จานวนนักเรียนชัน้ ม.3 – ม.6 ทั้งหมด

X 100

การนับจานวนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติให้นับเพียงครั้งเดียวต่อคน (ไม่นับซ้้า)
แม้ว่านักเรียนคนนั้นได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาหลายครั้ง หรือหลายรายการก็ตาม
2. ตัวชี้วัดที่ 2
สัดส่วนของรางวัลอันดับ 1 ที่นักเรียนได้รับต่อการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 1 รายการ (จานวนรางวัล
อันดับ 1 ที่นักเรียนได้รับจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ : จานวนรายการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่
เข้าร่วมทั้งหมด)
การนับจานวนรางวัลอันดับ 1 ที่นักเรียนได้รับต่อการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 1 รายการ ให้นับรวม
ทุกประเภท รุ่น และรายการแข่งขันโดยนับซ้าได้ แม้ว่านักเรียนคนนั้นได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
หลายครั้ง หรือหลายรายการก็ตาม
3. ตัวชีว้ ัดที่ 3
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาในศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ของวิทยาเขต 17 แห่ง
สูตรการคานวณ :
จานวนนักศึกษาในศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
จานวนนักศึกษาในศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศทั้งหมด

X 100

การนับจานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ให้นับเพียงครั้งเดียวต่อคน
(ไม่นับซ้้า) แม้ว่านักศึกษาคนนั้นได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาหลายครั้ง หรือหลายรายการก็ตาม
4. ตัวชี้วัดที่ 4
สัดส่วนของรางวัล อันดับ 1 ที่นักศึกษาได้รับต่อการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 1 รายการ (จานวน
รางวัลอันดับ 1 ที่นักศึกษาได้รับจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ : จานวนรายการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
ที่เข้าร่วมทั้งหมด)
การนับจานวนรางวัลอันดับ 1 ที่นักศึกษาได้รับต่อการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 1 รายการ ให้นับรวม
ทุกประเภท รุ่น และรายการแข่งขันโดยนับซ้าได้ แม้ว่า นักศึกษาคนนั้นได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
หลายครั้ง หรือหลายรายการก็ตาม
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5. ตัวชีว้ ัดที่ 5
บุคลากรทางการกีฬา หมายถึง ครู และอาจารย์ของสถาบันการพลศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านผู้ฝึกสอนกีฬาหรือผู้ตัดสินกีฬา
บุคลากรทางการกีฬาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ วิทยาเขต และโรงเรียนกีฬาควรมีบุคลากรทางการกีฬา
ที่ได้รับการพัฒนา อย่างน้อยหน่วยงานละ 10 คน การนับให้นับจากการเข้าร่วมสัมมนาและฝึกอบรมที่สถาบัน
การพลศึกษาเป็นผู้จัดหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด
6. ตัวชีว้ ัดที่ 6
ความร่วมมือด้านการกีฬา หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทากิจกรรมร่วมกันโดยมีการบันทึกลงนาม
ความร่ ว มมือด้านการกีฬาระหว่างสถาบั น การพลศึกษา วิทยาเขต และโรงเรียนกีฬา กับหน่ว ยงานอื่น และ
ควรดาเนินการอย่างน้อย แห่งละ 1 หน่วยงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและระบบการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร เพื่ อ พั ฒ นาและยกระดั บ เป็ น
สถาบั น การศึก ษาเฉพาะทางด้า นศาสตร์ ก ารกี ฬาที่ มีศัก ยภาพ เพื่อตอบสนองต่ อทิศ ทางการพัฒ นาประเทศ
สู่ความยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณภาพและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์ : ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชีวัด
1. การเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีในภาพรวม
2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารจัดการ
4. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
5. ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของ
โรงเรียนกีฬา
6. ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
7. ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ
8. ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน

ค่าเป้าหมาย

หน่วย
นับ

2561

2562

2563

2564

2565

ร้อยละ

90

91

92

93

94

ร้อยละ

30

35

40

45

50

ระบบ

-

1

-

1

-

คะแนน
เฉลี่ย

3.60

3.90

4.20

4.50

4.80

ระดับ

ดี

ดี

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

คะแนน
เฉลี่ย

3.40

3.60

3.80

4.00

4.20

คะแนน
เฉลี่ย

3.80

4.00

4.20

4.40

4.60

คะแนน
เฉลี่ย

3.80

4.00

4.20

4.40

4.60

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหาร /
กองวิจัยและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา /
กองนโยบายและ
แผน / กอง
ส่งเสริมและ
พัฒนาโรงเรียน
กีฬา / กองกลาง
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กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
หมายเหตุ
1. ตัวชี้วัดที่ 1
การเบิ กจ่ ายงบประมาณรายจ่ ายประจาปีในภาพรวม หมายถึง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมของสถาบันการพลศึกษาทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมู ลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) *หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจาไปรายจ่าย
ลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจา) จะนายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว มาเป็นฐานในการ
คานวณ
สูตรการคานวณ :
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่เบิกจ่าย
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ได้รับ

X 100

2. ตัวชี้วัดที่ 2
บุคลากร หมายถึง ผู้บริหาร บุคลากรสายผู้สอน และบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันการพลศึกษา
สูตรการคานวณ :
จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
จานวนบุคลากรของสถาบันการพลศึกษาทั้งหมด

X 100

การนั บ จ านวนบุ คลากรที่ได้รั บการพัฒ นา ให้ นับจากบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ตาแหน่งทางวิช าการ และ
วิทยฐานะที่สู งขึ้น รวมถึงการส่ งบุ คลากรเข้าร่ว มประชุม สั มมนา ฝึกอบรม ฯลฯ ที่สถาบันการพลศึกษาเป็น
ผู้จัดหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด โดยให้นับเพียงครั้งเดียวต่อหนึ่งคน (ไม่นับซ้า)
3. ตัวชีว้ ัดที่ 3
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการ หมายถึง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการบริหาร
จัดการในด้านต่าง ๆ ที่สถาบันการพลศึกษาพัฒนาขึ้นใหม่
4. ตัวชีว้ ัดที่ 4
ผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของสถาบัน
การพลศึกษา และบุคคลภายนอก ที่ใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
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คะแนนเฉลี่ย
4.51 - 5.00
3.51 - 4.50
2.51 - 3.50
1.51 - 2.50
1.00 - 1.50

๗๖

ความหมาย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

5. ตัวชีว้ ัดที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนกีฬา ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ของสานักทดสอบทางการศึกษาและ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีมาตรฐาน 4 ระดับ ดังนี้
ระดับ 4 ดีเยี่ยม
ระดับ 3 ดี
ระดับ 2 พอใช้
ระดับ 1 ปรับปรุง
6. ตัวชีว้ ัดที่ 6
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีระดับคุณภาพตามคะแนนที่ได้
ดังนี้
คะแนน
4.01 – 5.00
3.01 – 4.00
2.01 – 3.00
0.01 – 2.00

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย

7. ตัวชีว้ ัดที่ 7 และตัวชี้วัดที่ 8
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ / ระดับสถาบัน ตามคะแนนประเมิน
ดังนี้
คะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

ผลการประเมิน
การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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๗๗

ส่วนที่ 4
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา
(มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 – 2565 สู่การปฏิบัติ
 ระบบและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ)
พ.ศ. 2561 – 2565 สู่การปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 – 2565
2. ผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานในสังกัดสถาบันการพลศึกษา สร้างความเข้าใจหลักการสาระสาคัญของ
ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 – 2565
3. หน่วยงานในสังกัดสถาบันการพลศึกษาจัดทายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน
ไม่เห็นชอบ
4. นาเสนอยุทธศาสตร์หน่วยงานและ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีต่อคณะกรรมการ
วิทยาเขต / คณะกรรมการประจาคณะ /
คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณา
และเสนอแนะ

เห็นชอบ
5. ดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
6. ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
7. นาเสนอรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีต่อสถาบันการพลศึกษา /
คณะกรรมการวิทยาเขต / คณะกรรมการประจาคณะ / คณะกรรมการสถานศึกษา
8. นาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิทยาเขต / คณะกรรมการประจาคณะ / คณะกรรมการสถานศึกษา
ไปใช้ในการวางแผน ทบทวน และปรับปรุงยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณถัดไป
9. สถาบันการพลศึกษารายงานผลการดาเนินงานต่อสภาสถาบันการพลศึกษา
10. สถาบันการพลศึกษานาข้อเสนอแนะของสภาสถาบันการพลศึกษาไปทบทวน ปรับปรุงและแก้ไข
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๗๘

 การแปลงยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 – 2565
สู่การปฏิบัติ
เมื่ อ ยุ ท ธศาสตร์ ส ถาบั น การพลศึ ก ษา (มหาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าแห่ ง ชาติ ) พ.ศ. 2561 – 2565
ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันการพลศึกษาเรียบร้อยแล้ว สถาบันการพลศึกษาต้องสร้างความเข้าใจและ
เผยแพร่ยุทธศาสตร์ให้หน่วยงานในสังกัดทราบ เพื่อผนึกกาลัง ในการร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
ซึ่ ง การแปลงยุ ท ธศาสตร์ ส ถาบั น การพลศึ ก ษา (มหาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าแห่ ง ชาติ ) พ.ศ. 2561 – 2565
สู่การปฏิบัตินั้น ในที่นกี้ ารแปลงยุทธศาสตร์ หมายถึง การที่บุคลากรในหน่วยงานในสังกัดสถาบันการพลศึกษานา
แนวทางของยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 – 2565 ไปจัดทา
เป็ น ยุ ทธศาสตร์ ของหน่ ว ยงานและแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยผู้ บริห ารจะถ่ ายทอดนโยบาย
ผลผลิต ผลลัพธ์ และเป้าหมายให้แก่ผู้บริหารระดับสูงและเชื่อมโยงไปสู่บุคลากรทุกภาคส่วน เพื่อให้การดาเนินงาน
ของทุก ๆ หน่วยงานในสังกัดสถาบั นการพลศึกษาสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยประกอบด้ว ย
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา
(มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. ๒๕61 - 2565
2. ผู้บริหารสื่อสารและถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ไปสู่ระดับหน่วยงานปฏิบัติต่าง ๆ ทั้งในระดับ
สถาบัน วิทยาเขต และคณะวิช า ไปจนถึงระดับ บุคคลที่สามารถปฏิบัติได้จริงและมีความสอดคล้ องเชื่อมโยง
ระหว่างกัน โดยการเผยแพร่ยุทธศาสตร์หรือประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจสาระสาคัญของยุทธศาสตร์สถาบัน
การพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 – 2565 อย่างชัดเจนในทุกประเด็น
3. หน่ ว ยงานในสั งกั ด สถาบั น การพลศึก ษาจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ข อง
หน่วยงานโดยพิจารณาบทบาทภารกิจที่หน่วยงานตนเองรับผิดชอบและเชื่อมโยงแนวทางการดาเนินงานจาก
ยุ ทธศาสตร์ ส ถาบั น การพลศึกษา (มหาวิท ยาลั ยการกีฬาแห่ งชาติ) พ.ศ. 2561 – 2565 ทั้ งนี้บุคลากร
ทุกภาคส่วน จาเป็นต้องเข้าใจในสาระสาคัญและส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนโดยยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน
4. นาเสนอยุทธศาสตร์หน่วยงานและแผนปฏิบัติราชการประจาปีต่อคณะกรรมการวิทยาเขตหรือ
คณะกรรมการประจาคณะ หรือคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณา
5. ทุกหน่วยงานดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน
6. ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
7. นาเสนอรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน (รอบ 6 เดือน
และรอบ 12 เดือน) ต่อสถาบันการพลศึกษา / คณะกรรมการวิทยาเขต / คณะกรรมการประจาคณะ /
คณะกรรมการสถานศึกษา
8. นาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิทยาเขต / คณะกรรมการประจาคณะ / คณะกรรมการ
สถานศึกษาไปใช้ในการวางแผน ทบทวน และปรับปรุงยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณถัดไป
9. สถาบันการพลศึกษารายงานผลการดาเนินงานในภาพรวมต่อสภาสถาบันการพลศึกษา
10. สถาบันการพลศึกษานาข้อเสนอแนะของสภาสถาบันการพลศึกษาไปปรับปรุงและแก้ไข (ถ้ามี)
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๗๙

 ปัจจัยส้าคัญทีส่ ง่ ผลต่อความส้าเร็จของการด้าเนินงานตามแนวทางยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา
(มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 – 2565
ความสาเร็จของยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 – 2565
สู่การปฏิบัตินั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้วย
1) สาระของยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 – 2565
ทีม่ ีความชัดเจน ครบถ้วน และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา
2) การสื่อสารเพื่อสร้ างความเข้าใจในทิศทางยุทธศาสตร์ ให้ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และเข้าใจตรงกั น
โดยผู้บริหารจะต้องทาให้ บุคลากรทุกหน่วยงาน ตระหนักถึงความสาคัญของบทบาทหน้าที่ซึ่งมีความเชื่อมโยง
สอดคล้อง และบูรณาการการดาเนินงานตามแนวทางของยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดไว้ร่วมกัน
3) การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาบุคลากร การมี ส่วนร่วมในการทางานเป็นทีม จะทาให้การ
ดาเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ. 2561 – 2565
สู่การปฏิบัติประสบผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
4) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นในการที่จะผลักดันให้มี
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ ทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบงาน การปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ ค่านิยมองค์กรที่ดี
อันเป็นภารกิจที่ล้วนมุ่งเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของบุคคล ซึ่งจาเป็นต้องใช้ระยะเวลาและ
ความต่อเนื่องในการดาเนินงานเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของระบบและตัวบุคคล
5) การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ) พ.ศ. 2561 – 2565 โดยคณะกรรมการสภาสถาบันการพลศึกษาจะเป็นส่วนสาคัญที่จะวางนโยบาย
กากับ ติดตามการดาเนิ นงานตามแผนปฏิบัติ ราชการของสถาบันการพลศึกษา ซึ่ง สถาบันการพลศึกษามีการ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ต่อสภาสถาบันการพลศึกษา
เพื่อให้สภาสถาบันการพลศึกษาได้ ทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานของสถาบันการพลศึกษา รวมทั้ง
สถาบันการพลศึกษาจะต้องนาข้อเสนอแนะของสภาสถาบันการพลศึกษามาปรับปรุงและพัฒนายุทธศาสตร์ ต่อไป

