ฝ่ ายวิชาการและวิจัย
เป้ าหมาย

1. เป็ นศูนย์กลางของเครื อข่ายการเรี ยนรู้กระบวนการโอลิมปิ กในประเทศไทย
2. สร้ างสรรค์ผลงานวิชาการเกีEยวกับกระบวนการโอลิมปิ กในประเทศไทย
3. สร้ างความร่ วมมือทางวิชาการเกีEยวกับกระบวนการโอลิมปิ กกับสถาบันการศึกษาทังK ในประเทศ

และต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน

กลยุทธ์

S. จัดอบรมแก่บุคลากร เพืEอเผยแพร่กระบวนการโอลิมปิ ก
2. จัดทําสืEอการสอนและสารสนเทศทางวิชาการเกีEยวกับกระบวนการโอลิมปิ กในประเทศไทย
3. สร้ างเครือข่ายการวิจยั ด้ านกระบวนการโอลิมปิ กในประเทศไทย โดยสนับสนุนให้ มีการจัดตั Kง
Olympic Study Center ในสถาบันอุดมศึกษา
4. สร้ างผลงานทางวิชาการเกีEยวกับกระบวนการโอลิมปิ กในประเทศไทย
h. สร้ างงานวิจยั เชิงเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนเกีEยวกับกระบวนการโอลิมปิ ก
i. จัดเวทีสมั มนา หรือค่ายเยาวชนเพืEอเผยแพร่กระบวนการโอลิมปิ กในอาเซียน
โครงการ
1.1 จัดอบรมแก่บุคลากร เพืEอเผยแพร่กระบวนการโอลิมปิ ก
1.1.1 โครงการอบรมผู้บริหารการกีฬา (Sport Administration Workshop)
1.1.2 โครงการอบรม Advanced Sport Management Courses (ASMC)
1.1.3 โครงการสัมมนาคณาจารย์ผ้ สู อนโอลิมปิ กศึกษาในระดับอุดมศึกษา
1.1.4 โครงการสัมมนาอาสาสมัครของสถาบันวิทยาการโอลิมปิ คไทย
1.2 จัดทําสืEอการสอนและสารสนเทศทางวิชาการเกีEยวกับกระบวนการโอลิมปิ กในประเทศไทย
1.2.1 โครงการจัดทําสืEอสารสนเทศเกีEยวกับโอลิมปิ กศึกษาสําหรับเยาวชนและประชาชน
1.2.2 โครงการรวบรวมและเรียบเรียงตํารา Sport Administration Manual
1.2.3 การรวบรวมและเรียบเรียงตํารา Managing Olympic Sport Organization (MOSO)
1.2.4 โครงการจัดทําคําศัพท์เกีEยวกับโอลิมปิ กศึกษาและกระบวนการโอลิมปิ ก
2.1 สร้ างเครือข่ายการวิจยั ด้ านกระบวนการโอลิมปิ กในประเทศไทย
2.1.1 จัดตั Kงเครือข่ายการวิจยั กับศูนย์โอลิมปิ กศึกษา (Olympic Study Center) ของแต่
ละสถาบันการศึกษา
2.2 สร้ างผลงานทางวิชาการเกีEยวกับกระบวนการโอลิมปิ กในประเทศไทย
2.2.1 จัดทําโครงการวิจยั ประจําปี ของสถาบันวิทยาการโอลิมปิ คไทย อย่างน้ อยปี ละ 1 เรืEอง
2.2.2 ประสานการขอรับการสนับสนุนจาก Olympic Study Center จาก IOC และ OS เพืEอ
สนับสนุนงานวิจยั ของ OSC ในประเทศไทย
3.1 สร้ างงานวิจยั เชิงเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนเกีEยวกับกระบวนการโอลิมปิ ก
z.S.S โครงการวิจัย เรืE อง Development of Olympic Athlete Welfare ในระดับ อาเซี ย น โดย
ประสานงานกับ กรรมาธิการฝ่ ายนักกีฬาโอลิมปิ ก

z.S.• จัดเวทีสมั มนา หรือค่ายเยาวชน เพืEอเผยแพร่กระบวนการโอลิมปิ กในอาเซียน
z.S.z จัดสัมมนาวิชาการเกีEยวกับกระบวนการโอลิมปิ กในระดับอาเซียน
z.S.€ จัดค่ายเยาวชนเกีEยวกับกระบวนการโอลิมปิ กในระดับอาเซียน
โครงการ
ชื4อโครงการ
ที4
1.1.1 โครงการอบรมผู้บริหารการกีฬา Sport
Administration
1.1.2 โครงการอบรม Advanced Sport
Management Courses (ASMC)
1.1.3 โครงการสัมมนาคณาจารย์ผ้ สู อนโอลิมปิ ก
ศึกษาในระดับอุดมศึกษา
1.1.4 โครงการสัมมนาอาสาสมัครของสถาบัน
วิทยาการโอลิมปิ คไทย
1.2.1 โครงการจัดทําสืEอสารสนเทศเกียE วกับโอลิมปิ ก
ศึกษาสําหรับเยาวชนและประชาชน
1.2.2

โครงการรวบรวมและเรียบเรียงตํารา Sport
Administration Manual

1.2.3

การรวบรวมและเรียบเรียงตํารา Managing
Olympic Sport Organization (MOSO)
โครงการจัดทําคําศัพท์เกีEยวกับโอลิมปิ กศึกษา
และกระบวนการโอลิมปิ ก สําหรับ
สถาบันการศึกษา

1.2.4

โครงการ
ชื4อโครงการ
ที4
2.1.1 จัดตั Kงเครือข่ายการวิจยั กับศูนย์โอลิมปิ กศึกษา
(Olympic Study Center) ของแต่ละ
สถาบันการศึกษา
2.2.1

จัดทําโครงการวิจยั ประจําปี ของสถาบัน
วิทยาการโอลิมปิ คไทย

พ.ศ.
2560

พ.ศ.
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พ.ศ.
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พ.ศ.
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1

1

1

1

1
1

1
ผลงาน

1
1

1
ผลงาน

1

1

1
ผลงาน

1
ผลงาน

เสร็จสิ Kน
เสร็จสิ Kน
เสร็จสิ Kน
พ.ศ.
2556

พ.ศ.
2557
จัดตั Kง
และ
สัมมนา
เสนอ
งานวิจยั

พ.ศ.
2558

พ.ศ.
2559
สัมมนา
เสนอ
งานวิจยั

1

1

1

1

2.2.2
3.1.1
3.2.1
3.2.2

ประสานการขอรับการสนับสนุนจาก Olympic
Study Center ให้ แก่ OSC ในประเทศไทย
โครงการวิจยั Development of Olympic
Athlete Welfare ในระดับอาเซียน
จัดเวทีสมั มนาวิชาการเกียE วกับกระบวนการ
โอลิมปิ กในระดับอาเซียน
จัดค่ายเยาวชน เพืEอเผยแพร่กระบวนการ
โอลิมปิ กในระดับอาเซียน

1

1

1

เสร็จสิ Kน
1

1
1

