ยุทธศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ประจาปี พ.ศ. 2561 - 2565
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ บัณฑิตด้ านศาสตร์ การกีฬามีคณ
ุ ภาพตามคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
ตัวชี ้วัดเชิงเป้าประสงค์
1. ร้ อยละบัณฑิตได้ งานทาหรื อประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี หลังสาเร็ จการศึกษา
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มตี อ่ คุณภาพบัณฑิต
3. ร้ อยละอาจารย์ประจาทีม
่ ีตาแหน่งทางวิชาการ
4. จานวนหน่วยงานความร่ วมมือด้ านการศึกษา
5. นักศึกษาทุกคนผ่านการทดสอบความรู้ ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา

ที่สถาบันสร้ างขึ ้น
กลยุทธ์ที่
1. พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้ มค
ี ณ
ุ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF:Thai
Qualifications Framework) และมาตรฐานวิชาชีพ
2. ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสูตรให้ มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา

อุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนการสอนและสิง่ สนับสนุน
4. ส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้ มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ
5. ส่งเสริ มการสร้ างความร่วมมือด้ านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 การพัฒนาด้ านการวิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์ ผลงานวิจยั หรื อนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรื อนานาชาติ
ตัวชี ้วัดเชิงเป้าประสงค์
1. ร้ อยละอาจารย์ประจาที่ได้ รับการพัฒนาศักยภาพด้ านการวิจยั และนวัตกรรม
2. จานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริ หารจัดการด้ านการวิจยั และนวัตกรรม

3. สัดส่วนของผลงานวิจยั หรื อนวัตกรรมต่อจานวนอาจารย์ประจา
4. จานวนผลงานวิจยั หรื อนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติ หรื อนานาชาติ
5. ดาเนินการตามความร่ วมมือของสถาบันการพลศึกษา ด้ านการวิจยั และนวัตกรรมกับหน่วยงานภายนอก

กลยุทธ์ที่
1. ส่งเสริ มและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้ านการวิจยั และนวัตกรรม
2. ส่งเสริ มและสนับสนุนงบประมาณพัฒนาด้ านการวิจยั และนวัตกรรม
3. พัฒนาระบบและกลไกการบริ หารจัดการด้ านการวิจยั และนวัตกรรม
4. พัฒนางานวิจยั และนวัตกรรมด้ านศาสตร์ การกีฬา
5. ส่งเสริ มการสร้ างความร่วมมือด้ านการวิจยั และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 การบริการวิชาการแก่ สังคม
เป้าประสงค์ บริ การทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่สงั คมอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี ้วัดเชิงเป้าประสงค์
1. จานวนผู้รับบริ การทางวิชาการและอาคารสถานที่
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริ การทางวิชาการและอาคารสถานที่
3. ระดับความสาเร็ จของการบริ การทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่สงั คม

กลยุทธ์ที่
1. พัฒนาระบบและกลไกการให้ บริ การวิชาการแก่สงั คม
2. ส่งเสริ มและสนับสนุนการบูรณาการการบริ การวิชาการกับการเรี ยนการสอนและการวิจยั

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 การทะนุบารุ งศิลปวัฒนธรรม การละเล่ นพืน้ บ้ านและกีฬาไทย
เป้าประสงค์ นักศึกษา เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ ร่วมกิจกรรมฟื น้ ฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม การละเล่น
พื ้นบ้ านและกีฬาไทย ทังในระดั
้
บท้ องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติได้ เรี ยนรู้และเข้ าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม
มีจิตสานึกที่ดีตอ่ สังคม และมีความภาคภูมใิ จในความเป็ นไทย

ตัวชี ้วัดเชิงเป้าประสงค์
1. จานวนกิจกรรมทะนุบารุ ง ศิลปวัฒนธรรม
2. จานวนกิจกรรมฟื น
้ ฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่การละเล่นพื ้นบ้ าน และกีฬาไทย
3. ระดับความสาเร็ จของการฟื น
้ ฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่น พื ้นบ้ านและกีฬาไทย

กลยุทธ์ที่
1. พัฒนาระบบและกลไกการทะนุบารุ งศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื ้นบ้ านและกีฬาไทย
2. ส่งเสริ มและสนับสนุนการฟื น
้ ฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื ้นบ้ านและกีฬาไทย

ในระดับท้ องถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศ
3. ส่งเสริ มและสนับสนุนการจัดตังแหล่
้ งเรี ยนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื ้นบ้ านและกีฬาไทย

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 การพัฒนานักศึกษาให้ มีศักยภาพด้ านกีฬาสูงสุดของแต่ ละบุคคล
เป้าประสงค์ นักศึกษาเข้ าร่วมและได้ รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
ตัวชี ้วัดเชิงเป้าประสงค์
1. ร้ อยละนักศึกษาที่เข้ าร่ วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
2. สัดส่วนของรางวัลอันดับ 1 ที่นกั ศึกษาได้ รับต่อการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 1 รายการ
3. จานวนบุคลากรทางการกีฬาที่ได้ รับการพัฒนาศักยภาพ
4. จานวนเครื อข่ายความร่วมมือด้ านการกีฬา

กลยุทธ์ที่
1. ส่งเสริ มและพัฒนานักศึกษาให้ มีศกั ยภาพด้ านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
2. ส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬา
3. ส่งเสริ มการนาองค์ความรู้ด้านศาสตร์ การกีฬาไปใช้ ในการพัฒนากีฬา
4. พัฒนาระบบการบริ หารจัดการกีฬา
5. ส่งเสริ มการสร้ างความร่วมมือด้ านการกีฬา

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ ระบบการบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี ้วัดเชิงเป้าประสงค์
1. ร้ อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ในภาพรวม
2. ร้ อยละบุคลากรที่ได้ รับการพัฒนาศักยภาพ
3. จานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริ หารจัดการ
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริ การด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สาร
5. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

6. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
7. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน
กลยุทธ์ที่
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริ หารจัดการ
2. ส่งเสริ มการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

