ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ประจาปี พ.ศ. 2560
ปรัชญา
“พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ”
วิสัยทัศน์
“เป็นสถาบันการศึกษาด้านพลศึกษา สุขศึกษา การจัดการกีฬา
นันทนาการและการท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ในภูมิภาคอาเซียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ”
พันธกิจ
1.ผลิ ต และพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นพลศึ ก ษา สุ ข ศึ ก ษา การจั ด การกี ฬ า นั น ทนาการและการท่ อ งเที่ ย ว
วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ จั ย สร้ า งสรรค์ และนวั ต กรรม ด้ า นพลศึ ก ษา การจั ด การกี ฬ า นั น ทนาการและ
การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ให้บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่ชุมชนและสังคม
4. ส่งเสริม อนุรักษ์ และทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
5. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
6. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
7. สร้างความร่วมมือและจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียนบวก 3
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ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ประจาปี พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีศักยภาพตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
เป้าประสงค์ นักศึกษาด้านพลศึกษา สุขศึกษา การจัดการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว
วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รวมทั้ง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตรงตามความต้องการของสังคมและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
ตัวชี้วัดเชิงเป้าประสงค์
1. ร้อยละ 90 ของบัณฑิตที่ได้งานทา/ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อภายใน 1 ปี
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต อยู่ในระดับมากขึ้นไป
กลยุทธ์ที่ 1.1 การพัฒนานักศึกษาให้ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเป็นผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ของสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาศูนย์อาเซียนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคคล
ทั่วไป
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนานักศึกษาด้านทักษะการใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน
กลยุทธ์ที่ 1.5 ส่งเสริมกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างสถาบันฯศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์ นักศึกษามีศักยภาพในการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ เป็นผู้นานันทนาการ
และบุคลากรทางการกีฬามืออาชีพ
ตัวชี้วัดเชิงเป้าประสงค์ จานวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาในระดับชาติและ
นานาชาติ อย่างน้อย 20 รางวัลต่อปี
กลยุทธ์ที่ 2.1 จัดหาและพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนานักศึกษานักกีฬา ให้มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการกีฬาแบบคู่ขนาน
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 2.4 จัดสวัสดิการให้กับนักศึกษา นักกีฬาระดับชาติและนานาชาติที่ศึกษาในสถาบัน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ผลงานวิชาการ และนวัตกรรม ทางด้านพลศึกษา
สุขศึกษา การจัดการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เป้าประสงค์ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ผลงานวิชาการ และนวัตกรรม ทางด้านพลศึกษา
สุขศึกษา การจัดการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่และผลงานวิชาการ ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวชี้วัดเชิงเป้าประสงค์ จานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ผลงานวิชาการ และนวัตกรรม ที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่หรือผลงานวิชาการ ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 6
เรื่องต่อปี
กลยุทธ์ ที่ 3.1 พัฒ นาระบบและกลไกการบริห ารจัดการงานวิ จัยและงานสร้า งสรรค์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างแรงจูงใจในการทาวิจัยอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ ที่ 3.2 สนั บสนุ นการทาวิจัยและงานสร้างสรรค์ การขอตาแหน่งทางวิช าการ รวมถึง
นวัตกรรมบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตของสังคม
กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 3.4
การสร้า งเครือ ข่า ยความร่ว มมือ ด้า นการวิจัย และนวัต กรรมกับ หน่ว ยงาน
ภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา
การจัดการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยววิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
เป้ า ประสงค์
เป็ น แหล่ งบริ ก ารทางวิช าการด้ านพลศึ กษา สุ ขศึ กษา กีฬ า การจัด การกี ฬ า
นันทนาการ และการท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตัวชี้วัดเชิงเป้าประสงค์
1. จานวนกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการแก่สังคม อย่างน้อย 2 กิจกรรม/โครงการ ต่อปี
2. ระดับความพึงพอใจการให้บริการวิชาการต่อชุมชนและสังคม อยู่ในระดับมากขึ้นไป
3. มีผลงานวิจัยที่บูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี
4. มีกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
อย่างน้อย 3 กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการ กีฬาและอาคารสถานที่ ตามความ
ต้องการของสังคม
กลยุทธ์ที่ 4.2ส่ง เสริม การ บูร ณาการการบริก ารวิช าการกีฬ าและอาคารสถานที่กับ การเรีย น
การสอนและการวิจัย
กลยุ ท ธ์ ที่ 4.3การจั ด การความรู้ ท างด้ า นพลศึ ก ษา สุ ข ศึ ก ษา การจั ด การกี ฬ านั น ทนาการและ
การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
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กลยุทธ์ที่ 4.4 ให้บริการวิชาการด้านความรู้และทักษะการออกกาลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการ
ให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
เป้าประสงค์ เป็นแหล่งเรียนรู้ ฟื้นฟู อนุรั กษ์ สืบสาน พัฒนาและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดเชิงเป้าประสงค์ จานวนกิจกรรมด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย อย่างน้อย 5 กิจกรรมต่อปี
กลยุท ธ์ ที่ 5.1พัฒ นาระบบและกลไกการทะนุบารุง ศิล ปวัฒ นธรรมการละเล่น พื ้น บ้า นและ
กีฬาไทย ให้มีการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 5.2 ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
กลยุ ท ธ์ ที่ 5.3เผยแพร่ แ ละแลกเปลี่ ย นด้า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม การละเล่ น พื้ นบ้ า นและกี ฬ าไทยใน
ระดับชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมยุคใหม่
เป้าประสงค์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ มีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและทันสมัย
ตัวชี้วัดเชิงเป้าประสงค์
1. นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ อย่างน้อย 5 งาน
2. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการจากสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ อย่างน้อยร้อยละ 80
3.ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัดและได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษา
จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อยู่ในระดับดีขึ้นไป
4.มี กิ จ กรรมประชาสั ม พั น ธ์ เอกลั ก ษณ์ อั ต ลั ก ษณ์ แ ละภาพลั ก ษณ์ ข องสถาบั น การพลศึ ก ษา
อย่างน้อย 4 โครงการต่อปี
5. มีกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน จานวน 2 กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวและสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่
กลยุทธ์ที่ 6.3 พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในทุกระดับและทุกหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของสถาบัน
กลยุทธ์ที่ 6.4 พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Hardware, Software, Peopleware) และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 6.5 ใช้กลยุทธ์ทางการเงินเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
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กลยุทธ์ที่ 6.6 ประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และภาพลักษณ์ของสถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่
กลยุท ธ์ ที่ 6.7 อบรมพั ฒ นาบุ ค ลากรสายวิ ช าการด้า นการสอน การวิจั ย และการกี ฬา รวมทั้ ง
สร้างแรงจูงใจให้มีศักยภาพในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 6.8 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ ความรู้ ทักษะ และสารสนเทศใน
งานที่รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 6.9 พัฒนาระบบประกันคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนสถาบัน ให้มีคุณภาพและมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่
กาหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและกีฬาทั้งในและต่างประเทศ
เป้าประสงค์ มีความร่วมมือทางวิชาการและกีฬา ทั้งในและต่างประเทศ
ตัวชี้วัดเชิงเป้าประสงค์ จานวนกิจกรรม/โครงการทางวิชาการและกีฬา ที่ได้มีความร่วมมือกับ
เครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างน้อย 5 กิจกรรม/โครงการ ต่อปี
กลยุทธ์ที่ 7.1 พัฒนาศักยภาพ นักศึกษาและบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียนบวก 3
กลยุทธ์ที่ 7.2 พัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการกีฬาทั้งในและต่างประเทศ

พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สาหรับนักศึกษา (ที่ต้องการส่งเสริม)
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
คุณลักษณะของนักศึกษาที่พึงประสงค์
1. มีคุณธรรม จริยธรรม
2. มีจิตสาธารณะ

เอกลักษณ์ ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
สถาบันด้านกีฬาและสุขภาพ

อัตลักษณ์ ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
ทักษะดี มีน้าใจนักกีฬา พัฒนาสังคม
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ต้นไม้ประจาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ต้นราชพฤกษ์
ต้นราชพฤกษ์มีดอกสีเหลืองแทนสัญลักษณ์ของสีประจาสถาบันการพลศึกษา คือ เขียว ขาว เหลือง
ซึ่งหน่วยงานในสังกัดทั้งสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต 17 แห่ง และโรงเรียนกีฬา 11 แห่งทั่วประเทศ
นายสมพงษ์ ชาตะวิถี อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา สมัยนัน้ ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นราชพฤกษ์พร้อมกัน
ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 9.09 น.
เพื่อเป็นการแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสามัคคีของทุกหน่วยงานในสังกัด

มาตรการส่งเสริม ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
ประเด็นที่ 1 การสร้างขีดความสามารถ
1.1 การจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อความหลากหลาย
1.2 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ประเด็นที่ 2 การเป็นที่พึ่งของสังคม
2.1 การพัฒนาคณะ/สถาบันให้เป็นแหล่งเรียนรู้
2.2 การบริหารจัดการการมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้กับสถาบันอื่น
ประเด็นที่ 3 การตอบสนองต่อบริบทของคณะ/สถาบัน
3.1 บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมยุคใหม่
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