ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
เรื่องปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ค่านิยมองค์กร คติพจน์
ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ และแนวทางการบริหารจัดการ
และดาเนินงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
-------------------------------------------------------------------อาศั ย ความตามยุ ท ธศาสตร์ ส ถาบั น การพลศึ ก ษา (มหาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าแห่ ง ชาติ )
พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕ ประกอบกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของสานักงานคณะกรรมการ
การอุด มศึกษา สถาบั น การพลศึก ษา วิ ทยาเขตสุ พรรณบุรี ได้ดาเนินการประชุมทบทวนการบริห ารและ
การด าเนิ น งานตามแผนกลยุ ทธ์ แ ละแผนปฏิ บั ติก ารระดับ วิ ทยาเขต ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อ วั นที่ ๑๗-๑๘
พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยใช้ข้อมูลความคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับต่อการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ในรอบปีที่ผ่านมา ผลการศึกษาข้อกฎหมาย นโยบายและแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ อาทิ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึ กษา แผนพัฒนากีฬาแห่ งชาติ นโยบายและ
แผนการวิจั ย แห่ งชาติ นโยบายสภาสถาบัน ปรัช ญา วิสั ยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของสถาบันการพลศึกษา
(มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ) พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในประจาปีโดยต้นสังกัด ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี คณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับวิทยาเขต
สุพรรณบุรี (stakeholder) และผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก (SWOT Analysis) เพื่อกาหนด
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ค่านิยมองค์กร คติพจน์ และยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุ พรรณบุ รี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ซึ่งได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการวิทยาเขตสุ พรรณบุรี
ในคราวการประชุ มครั้ งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่ อวั นที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แล้ วนั้ น เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ
มีความเข้าใจและสามารถนาปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ค่านิยมองค์กร คติพจน์ และ
ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรีไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพในแนวทางเดียวกัน
และบั ง เกิ ดผลสั มฤทธิ์อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม สถาบั นการพลศึก ษา วิท ยาเขตสุ พรรณบุรี จึง ประกาศปรั ช ญา
วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เอกลั ก ษณ์ อั ต ลั ก ษณ์ ค่ า นิ ย มองค์ ก ร คติ พ จน์ และยุ ท ธศาสตร์ ส ถาบั น การพลศึ ก ษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ และแนวทางการบริหารจัดการและดาเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ไว้ดังต่อไปนี้
๑. ปรัชญา
“พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาสังคม”
๒. วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาระดับประเทศด้านศาสตร์การกีฬา
/๓. พันธกิจ...

๒
๓. พันธกิจ
๓.๑ ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา
๓.๒ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา
๓.๓ บริการวิชาการแก่สังคม
๓.๔ ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
๓.๕ ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
๔. เอกลักษณ์
สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา
๕. อัตลักษณ์
ทักษะดี มีน้าใจนักกีฬา พัฒนาสังคม โดยกาหนดคาจากัดความของอัตลักษณ์ไว้ดังนี้
๕.๑ ทักษะดี หมายถึง การมีความรู้ความสามารถและมีทักษะในด้านวิชาชีพ
๕.๒ มีน้าใจนักกีฬา หมายถึง การเคารพต่อกฎระเบียบ การเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
๕.๓ พัฒนาสังคม หมายถึง การมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือ ชี้นา ป้องกัน และร่วมแก้ปัญหาของสังคม
๖. ค่านิยมองค์กร
SPORTS-U โดยกาหนดคาจากัดความของค่านิยมองค์กรไว้ดังนี้
S = Spirit
มีน้าใจนักกีฬา
P = Professional
มีความเป็นมืออาชีพ
O = Opportunity
มีการให้โอกาส
R = Responsibility มีความรับผิดชอบ
T = Teamwork
มีการทางานเป็นทีม
S = Smart
มีบุคลิกภาพดี
U = Universality
มีความเป็นสากล
๗. คติพจน์
“กยิราเจ กยิราเถน” แปลว่า ทาอะไรทาจริง
๘. ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ บัณฑิตด้านศาสตร์การกีฬามีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
๑. ร้อยละของบัณฑิตในระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี (ร้อยละ ๘๐)
๒. จานวนผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (จานวน ๓ เรื่อง)
๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพบัณฑิต (คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๕๑)
๔. อาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งทางวิชาการ (เพิ่มขึ้น ๓ คน)
๕. ความร่วมมือด้านการศึกษา (อย่างน้อย ๑ หน่วยงาน)
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอกมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(TQF: Thai Qualifications Framework) และมาตรฐานวิชาชีพ
/กลยุทธ์ที่...

๓
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
กลยุทธ์ที่ ๑.๔ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ ๑.๕ ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์ ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
๑. ร้อยละของอาจารย์ประจาทีไ่ ด้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม (ร้อยละ ๘๐)
๒. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม (๑ ระบบ)
๓. ร้อยละของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมต่อจานวนอาจารย์ประจา (ร้อยละ ๒๐)
๔. จานวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ (อย่างน้อย ๖ เรื่อง)
๕. ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม (อย่างน้อย ๑ หน่วยงาน)
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ ๒.๓ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ ๒.๔ ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการแก่สังคม
เป้าประสงค์ บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
๑. จานวนผู้รับบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่ (อย่างน้อย ๑,๐๐๐ คน)
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่
(คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๕๑)
๓. ระดับความสาเร็จของการบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่สังคม (ระดับ ๔)
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ การพัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
เป้าประสงค์ นักศึกษา เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยทั้งในระดับท้องถิ่นภูมิภาค และระดับชาติ ได้เรียนรู้และเข้าใจในความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม มีจิตสานึกที่ดีต่อสังคมและมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
ตัวชี้วัดเชิงเป้าประสงค์
๑. กิจกรรมทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม (๑ กิจกรรม)
๒. กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย (๔ กิจกรรม)
๓. ความสาเร็จของการฟื้นฟู อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย(ระดับ๕)
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ พัฒนาระบบและกลไกการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการละเล่น
พื้นบ้านและกีฬาไทยในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
/ยุทธศาสตร์...

๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์ การพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุด นักศึกษาเข้าร่วมและได้รับรางวัล
จากการแข่งขันกีฬา
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
๑. ร้อยละของนักศึกษาในสานักงานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ
และนานาชาติ (ร้อยละ ๑๐)
๒. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาในระดับชาติและนานาชาติ (ร้อยละ ๓๐)
๓. จานวนบุคลากรทางการกีฬาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (อย่างน้อย ๑๐ คน)
๔. ความร่วมมือด้านการกีฬา (๑ หน่วยงาน)
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ การจัดหาและพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬา
กลยุทธ์ที่ ๕.๒ ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ ๕.๓ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬา
กลยุทธ์ที่ ๕.๔ ส่งเสริมการนาองค์ความรู้ด้านศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการพัฒนากีฬา
กลยุทธ์ที่ ๕.๕ ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬา
กลยุทธ์ที่ ๕.๖ ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
๑. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขต (คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๔.๐๐)
๒. บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ (ร้อยละ ๕๐)
๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๓.๙๐)
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
กลยุทธ์ที่ ๖.๑ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ ๖.๒ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กลยุทธ์ที่ ๖.๓ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลยุทธ์ที่ ๖.๔ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๘. แนวทางการบริหารจัดการและดาเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
๘.๑ ให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน และนาเสนอ
ผลการทบทวนต่อคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประจาทุกปี
๘.๒ ให้มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
๘.๓ ให้มีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบ ๕ พันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการทางวิชาการ ด้านการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการกีฬา
/๘.๔ ให้มีการ...

๕
๘.๔ ให้ มีการทบทวนและพัฒ นาตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจาปี
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
๘.๕ ให้ มีการดาเนิ น งานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ที่ส อดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์
ครบ ๕ พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
๘.๖ ให้มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปีอย่างน้อยปีละ
๒ ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
๘.๗. ให้มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรีเพื่อพิจารณา
๘.๘ ให้มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิทยาเขต
สุพรรณบุรี ไปปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
๘.๙ ให้ บุ คลากรทุกระดับ ศึกษาทาความเข้าใจ ส่ งเสริมสนับสนุน ให้ ความร่ว มมือ และ
ดาเนินงานโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ กาหนด และ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของสถาบัน
ทั้งนี้ มีรายละเอียดเป้าประสงค์ ตัว ชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แผนปฏิบัติการ
ตัวชี้วัด แผนงบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และจานวนงบประมาณที่ใช้รองรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์
แผนปฏิบัติการ อยู่ในเอกสารยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
จ่าสิบตรี
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เฉลิมพล มูลมงคล)
กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจาวิทยาเขตสุพรรณบุรี

