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ภารกจิที ่11  กจิกรรมเพือ่ส่งเสริมพฒันานักศึกษา 

ช่ือตวับ่งช้ี :11.1 มกีารส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษาทีค่รบถ้วนและสอดคล้องกบัคุณลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2552 

2552 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 
       

รวม
คะแนน 

3.33 4 4 4 4 ด าเนินการ 
ไม่ครบ  

3 ขอ้แรก 

ด าเนินการ 
3 ขอ้แรก 

ด าเนินการ
ครบทุกขอ้ 

3 1  00 1 5 

ระดบัคุณภาพ 
1. มีการจดัท าแนวทางส่งเสริมการจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ของสถาบนัและคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์าม 
    กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา 
2. มีการส่งเสริมใหส้ถาบนัและองคก์ารนกัศึกษาจดักิจกรรมนกัศึกษาใหค้รบทุกประเภทโดยอยา่งนอ้ยตอ้งด าเนินการ 5  
    ประเภท  ดงัน้ี 
                 - กิจกรรมวชิาการ 
                 - กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 
                 - กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์และรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
                 - กิจกรรมนนัทนาการ 
                 - กิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 
3.  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งท่ีจดัโดยสถาบนัและองคก์ารนกัศึกษาทุกส้ินปีการศึกษา 
4.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
1. มกีารจดัท าแนวทางส่งเสริมการจดักจิกรรมทีส่อดคล้องกบัวสัิยทศัน์ของสถาบันและคุณลกัษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 
               กองฯ ไดส้นบัสนุนส่งเสริมการจดัและจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา ตามนโยบายการบ่มเพาะนกัศึกษาและโครงสร้าง
กิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือพฒันานกัศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ซ่ึงก าหนดใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีเขา้ศึกษา
ในปีการศึกษา 2550 เป็นตน้ไป ตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือพฒันานกัศึกษาตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวทิยาลยั  
มีจ านวนรวมทั้งส้ินไม่นอ้ยกวา่  17  กิจกรรม มีจ านวนหน่วยชัว่โมงท่ีเขา้ร่วมไม่นอ้ยกวา่  100 หน่วยชัว่โมง  มีโครงสร้าง
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร จ าแนกได ้ 5 ประเภท  ไดแ้ก่  
              1)  กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะ พฒันาคุณธรรม จริยธรรม และความมีวนิยั  
              2)  กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะทางสงัคม วชิาการ วชิาชีพและเสริมสร้างสมรรถนะสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย  
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ภารกจิที ่11  กจิกรรมเพือ่ส่งเสริมพฒันานักศึกษา 

ช่ือตวับ่งช้ี :11.1 มกีารส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษาทีค่รบถ้วนและสอดคล้องกบัคุณลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 
              3)  กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบนั ความเป็นลูกพระบิดา เป็นหน่ึงเดียวไม่แยกวทิยาเขตหรือเขต 
การศึกษา      
               4)  กิจกรรมเสริมสร้างความเขา้ใจในพหุวฒันธรรม และความเป็นประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข      
                5)  กิจกรรมเสริมสร้างและพฒันาสุขภาพ ( กนศ. 11.1/1)  
2.  มกีารส่งเสริมให้สถาบันและองค์การนักศึกษาจดักจิกรรมนักศึกษาให้ครบทุกประเภทโดยอย่างน้อยต้อง 
     ด าเนินการ  5  ประเภท  ดงันี ้

   -  กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์และรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
   -  กิจกรรมดา้นวชิาการ 
   -  กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 
   -  กิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรม 
   -  กิจกรรมดา้นพิเศษอ่ืน ๆ (กิจกรรมนนัทนาการ)  

                 ปีการศึกษา 2552  กองกิจการนกัศึกษาไดส้นบัสนุนส่งเสริมใหก้ลุ่มองคก์รนกัศึกษา ไดแ้ก่  องคก์ารบริหาร 
สภานกัศึกษ า องคก์ารนกัศึกษา  ชมรมในสงักดัองคก์ารบริหารและ คณะกรรมการ ประสานหอพกั เป็นผูจ้ดัโครงการ 
รวมทั้งโครงการซ่ึงกองกิจการนกัศึกษา ด าเนินการจดัข้ึนเพ่ือพฒันานกัศึกษา รวมทั้งส้ิน  283  โครงการ/กิจกรรม  โดยได้
จ าแนกตามฐานขอ้มูลสารสนเทศกิจกรรมนกัศึกษา รวม 5 ดา้น ดงัน้ี 
                (1)   กิจกรรรมดา้นบ าเพญ็ประโยชน์และรักษาส่ิงแวดลอ้ม   จ านวน     44    โครงการ/กิจกรรม    ซ่ึงเป็น
โครงการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อชุมชน  เพ่ือปลูกฝังและเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะ  และฝึกการเห็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตน  โดยมีกิจกรรรมร่วมกนัสร้าง   ซ่อมแซมถาวรวตัถุ และเผยแพร่ใหค้วามรู้ท่ีไดจ้าก
การศึกษาในสาขาวชิาเฉพาะทางแก่ประชาชน/เยาวชน    ไดแ้ก่ โครงการค่าย 80 ปีสวรรคต สืบสานพระราชปณิธาน 
สมเด็จพระบรมราชชนก โครงการค่ายพฒันาชุมชน โครงการหนงัสือเพ่ือนอ้ง โครงการค่ายเสริม สาน สร้าง โครงการ
ค่ายลูกสงขลาฯ เรียนรู้คู่พฒันา โครงการค่ายตุลา 52 และโครงการศรีตรังสมัพนัธ์ คร้ังท่ี 3  เป็นตน้  
                (2)  กิจกรรมดา้นวชิาการ  จ านวน  41  โครงการ  ซ่ึงเป็นโครงการน าความรู้จากวชิาการ/วชิาชีพ  ท่ีศึกษาอยูไ่ป
ฝึกปฏิบติั/ถ่ายทอดแก่เยาวชน/นกัเรียน  ไดแ้ก่  โครงการเรียนรู้ธุรกิจแบบพอเพียง โครงการออมสินเพ่ือนอ้ง โครงการ
ค่ายอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือนอ้ง  โครงการ  ECC Internet สู่นอ้ง  และโครงการค่ายวเิทศสอน สาน ต่อ  โครงการรณรงค์
สนัติวธีิ  นอกจากนั้นไดจ้ดัโครงการท่ีเสริมสร้างและเพ่ิมพนูความรู้ ทางสงัคมแก่ผูน้ ากลุ่มกิจกรรมนกัศึกษา  ไดแ้ก่  
โครงการหลกัสูตรการบริหารผูน้ ากลุ่มกิจกรรมนกัศึกษา  เป็นตน้     
                (3)  กิจกรรมดา้นกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ  จ านวน  50   โครงการ/กิจกรรม  ประกอบดว้ย  1) กิจกรรม
กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ  ซ่ึงไดด้ าเนินการจดัโครงการ ส่งเสริมใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมแข่งขนักีฬา/กิจกรรม เช่น  การเขา้ร่วม
แข่งขนักีฬามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย  โครงการ IMT – GT varsity  carnival  และเพื่อเป็นการตอบสนองการ
พฒันาสู่ความเป็นเลิศ  กองฯไดด้ าเนินการรับนกัเรียนท่ีมีความ สามารถพิเศษดา้นกีฬาเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัในปี
การศึกษา  2552  จ านวน  46  คน    2)  สนบัสนุนการจดักิจกรรมของชมรมดา้นกีฬาในสงักดัองคก์ารบริหาร  องคก์าร
นกัศึกษา  ซ่ึงไดด้ าเนินการจดักิจกรรมโครงการแข่งขนักีฬานอ้งใหม่ โครงการแข่งขนักีฬาระหวา่งคณะ กีฬาเช่ือม
ความสมัพนัธ์  การอบรมใหค้วามรู้พ้ืนฐานดา้นกีฬา  กีฬาในลกัษณะ พี เอส  ย ู โอเพน่ ฯลฯ  3)  กิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
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ภารกจิที ่11  กจิกรรมเพือ่ส่งเสริมพฒันานักศึกษา 
ช่ือตวับ่งช้ี :11.1 มกีารส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษาทีค่รบถ้วนและสอดคล้องกบัคุณลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 
ไดด้ าเนินการส่งเสริมการจดักิจกรรมโดยเนน้การส่งเสริมใหน้กัศึกษาออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ  เช่น  โครงการวิง่สะสม
ระยะทางรอบอ่างน ้ า  ม.อ. โครงการวิง่หาดใหญ่สู่ธรรมชาติ  โครงการกีฬาเช่ือมความสมัพนัธ์ 5 วทิยาเขต  โครงการ 
Walk Rally (เดิน-วิง่เพ่ือสุขภาพ)   เป็นตน้  
                (4)   กิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรม   จ านวน  106 โครงการ ซ่ึงประกอบไปดว้ย  1)  โครงการท่ีส่งเสริมใหเ้กิด
ความเขา้ใจและความภาคภูมิใจในวถีิชีวติและภูมิปัญญาไทย  เช่น  โครงการ สานสมัพนัธ์วฒันธรรมถ่ินใต ้ โครงการ
สปัดาห์ศาสนาและวฒันธรรม  และโครงการแบ่งฝันปันรอยยิม้แด่นอ้ง เป็นตน้      2)  โครงการท่ีส่งเสริมความภาคภูมิใจ
ในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ทั้งของทอ้งถ่ินและของชาติ    เช่น  โครงการวนัลอยกระทง   โครงการอนุรักษป์ระเพณี
ไทยถวายเทียนพรรษาและผา้อาบน ้ าฝน    3)  โครงการท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจและศรัทธาในสถาบนัทางศาสนา  เช่น  
โครงการตกับาตรทุกวนัพฤหสั ฯ  โครงการบอกเล่าศรัทธา  โครงการ ไปวดัไปวาไหวพ้ระ 9 วดั โครงการพทุธมหา
สงัฆทาน และโครงการวนัคริสตม์าส เป็นตน้  4)  โครงการเพ่ือก่อใหเ้กิดคุณค่าหรือค่านิยมท่ีนบัถือความดีงามคุณธรรม
และจริยธรรม เช่น  โครงการค่ายคุณธรรมวนัแม่ โครงการอมรมจริยธรรมมุสลิม First Step โครงการไหวค้รูมหาวทิยาลยั   
โครงการไหวค้รูดนตรีไทย เป็นตน้  5)  โครงการแสดงศิลปวฒันธรรมไทย  เช่น  โครงการดนตรีไทย เพื่อนอ้ง  โครงการ
สานสมัพนัธ์ศิลปวฒันธรรม 5 วทิยาเขต  โครงการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมอุดมศึกษาทัว่ประเทศ  โครงการนาฏะ    นาฏย
ลินลา โครงการนาฏรักษส์ญัจร   กิจกรรมแลกเปล่ียนศิลปวฒันธรรมในโครงกา ร Mini IMT – GT  Varsity   Carnival 
เป็นตน้    6)  โครงการศิลปวฒันธรรมสากลและของชาติอ่ืนๆ  เช่นโครงการ PSU  MUSIC  AWARDS  โครงการ  PSU    
MUSIC  FESTIVAL โครงการ Dancing Therapy โครงการสานสมัพนัธ์วฒันธรรมถ่ินใต ้ตอน สีสนัแห่งเอเชีย  เป็นตน้      
               (5)  กิจกรรมดา้นพิเศษอ่ืนๆ จ านวน  42  โครงการ/กิจกรรม  ได้ แก่ กิจกรรมในลกัษณะนนัทนาการเพ่ือสาน
สมัพนัธ์ทั้งภายในวทิยาเขตและระหวา่งวทิยาเขต กิจกรรมเสริมสร้างความเขา้ใจดา้นพหุวฒันธรรม  การน าวถีิ
ประชาธิปไตยและปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นวถีิชีวติประจ าวนั  เช่น โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม  น าชีวติ
พอเพียง โครงการลูกพระบิดาจิตอาสาฯ  โครงการน าเยาวชน นกัเรียนท่ีขาดโอกาส เรียนรู้และ ทศันศึกษาแหล่ง
ประวติัศาสตร์และศิลปวฒันธรรม    โครงการบณัฑิต – นกัศึกษาร่วมส่งเสริมองคก์รพฒันาชุมชนในชนบท  การจดั
ประชุมสมัมนาในลกัษณะแลกเปล่ียนเรียนรู้( KM Workshop) เก่ียวกบัการจดักิจกรรมรับนอ้งใหม่และประชุมเชียร์  
กิจกรรมเยาวชนจิตอาสา  พฒันาคุณธรรม  น าชีวติพอเพียง  ซ่ึงเป็นการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการทั้งภายในวทิยาเขต  
ระหวา่งวทิยาเขต  และเครือข่ายสถาบนัอุดมศึกษาภาคใต้   (กนศ.11.1/2)   นอกจากน้ีมหาวทิยาลยัฯ ไดจ้ดัโครงการ
ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวชิาการส าหรับนกัศึกษาใหม่ทุกคนในกิจกรรมดา้นต่าง ๆ เช่น ปฏิญาณตน การ
ตอ้นรับสร้างความอบอุ่น/ประทบัใจ/ การปรับตวัใชชี้วติในมหาวทิยาลยัฯ  ความภาคภูมิใจ บ าเพญ็ฯ ม.อ.เติมหวัใจให้
สงัคมและทกัษะทางวชิาการดา้นต่างๆ  

3. มกีระบวนการตดิตามและประเมนิผลโครงการหรือกจิกรรม ทั้งทีจ่ดัโดยสถาบันและองค์การนักศึกษาทุกปีการศึกษา 
                การด าเนินการจดัโครงการกิจกรรมนกัศึกษาทั้งท่ีจดัโดยกองกิจการนกัศึกษา และองคก์รนกัศึกษา ไดมี้การ
จดัท ารายงานสรุปผลการปฏิบติังานและประเมินผลทั้งรายโครงการและโดยภาพรวม เม่ือส้ินปีการศึกษา ซ่ึงลกัษณะ
การประเมินจะเป็นทั้งในเชิงคุณภาพโดยการสงัเกต การสมัภาษณ์  การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูป้ฏิบติังาน
และผูรั้บผิดชอบโครงการ และการประเมินผลในเชิงปริมาณโดยการสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ขา้ร่วมโครงการนั้น ๆ  
(กนศ.11.1/3) 
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ภารกจิที ่11  กจิกรรมเพือ่ส่งเสริมพฒันานักศึกษา 
ช่ือตวับ่งช้ี :11.1 มกีารส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษาทีค่รบถ้วนและสอดคล้องกบัคุณลกัษณะของบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 

4.  มกีารน าผลการประเมนิไปปรับปรุงการจดักจิกรรมเพือ่พฒันานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
                ผลจากการประชุมสรุปผลการปฏิบติังานรายโครงการไดมี้การน าไปปรับปรุงพฒันาการจดักิจกรรมโครงการ
ต่อไปและเม่ือส้ินปีการศึกษาจะมีการประชุมสมัมนากิจกรรมนกัศึกษาประจ าปี การแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหวา่งผูน้ า
กิจกรรม  เจา้หนา้ท่ีกิจการนกัศึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษามีการประชุมสรุปปัญหาอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมนกัศึกษา
โดยภาพรวมเพ่ือน าผลไปพฒันาปรับปรุงการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศึกษาในปีต่อไป และส าหรับปีการศึกษา 2552 ไดมี้
การจดัเวทีคุณภาพกิจกรรมนกัศึกษา เพ่ือเชิดชูเกียรติและคุณงามความดีของนกักิจกรรม อนัประกอบไปดว้ย  พิธีมอบโล่
นกักิจกรรมตวัอยา่ง โครงการดีเด่น โครงการกายงาม ใจงาม เชิดชูนามสงขลานครินทร์ มีการน าเสนอตวัอยา่งโครงการ
ดีเด่น พร้อมการวพิากษโ์ดยผูท้รงคุณวฒิุ (กนศ.11.1/4-5) 
               ผลการประเมิน  เทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน  เทียบพฒันาการเท่ากบั 1 คะแนน 
                รวมคะแนนตวับ่งช้ี  11.1   เท่ากบั 5 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ : 
1. กนศ. 11.1 /1     คู่มือปฏิบติังานกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือพฒันานกัศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
2. กนศ. 11.1 /2     http://student.psu.ac.th/transcript/ 
3. กนศ. 11.1 /3     สรุปประเมินผลความพึงพอใจในการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา โดยภาพรวมของวทิยาเขต 
                               หาดใหญ่  ประจ าปี  2552  

   4.  กนศ. 11.1 /4     สรุปผลรายงานการสมัมนากิจกรรมนกัศึกษาประจ าปี 2552 
       5.  กนศ.  11.1/5     โครงการเวทีคุณภาพกิจกรรมนกัศึกษา 
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ภารกจิที ่11  กจิกรรมเพือ่ส่งเสริมพฒันานักศึกษา 

ตวับ่งช้ี :11.2  ร้อยละของนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม/โครงการพฒันานักศึกษาต่อจ านวนนักศึกษาระดบั 
                       ปริญญาตรีทั้งหมด 
ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันา 
การ 

รวมคะแนน 

3.33 80 86.29 93.37 96.34 ร้อยละ 
 1-39  

ร้อยละ 
40-59 

มากกวา่
หรือเท่ากบั
ร้อยละ 60 

3 1 1 5 

 รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
             กองฯ   มีแผนงานและโครงการเพ่ือส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา โดยเนน้กิจกรรมดา้นต่างๆ ทั้ง  5 ดา้น  คือ ดา้น
บ าเพญ็ประโยชน์   ดา้นกีฬา   ดา้นวชิาการ   ดา้นศิลปวฒันธรรม  และดา้นกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ เพ่ือ เสริมสร้างจิตส านึก
สาธารณะ ทกัษะสงัคม วชิาการ วชิาชีพ สมรรถนะสากล เสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบนั ความเป็นลูกพระบิดาเป็น
หน่ึงเดียวไม่แยกวทิยาเขต เสริมสร้างความเขา้ใจในสงัคมพหุวฒันธรรม ความเป็นประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นพระประมุข ตลอดจนเสริมสร้างและพฒันาสุขภาพ ซ่ึง ตลอดปีการศึกษา 2552  ได้ จดัและสนบัสนุนใหอ้งคก์ร
นกัศึกษาจดักิจกรรม ต่างๆ รวมทั้งส้ิน  283  โครงการ / กิจกรรม  โดยจ าแนกเป็นโครงการดา้น บ าเพญ็ประโยชน์ รวม
ทั้งส้ิน  44  โครงการ/กิจกรรม  ดา้นกีฬา จ านวน   50 โครงการ/กิจกรรม  ดา้นวชิาการ  จ านวน   41 โครงการ /กิจกรรม  
ดา้นศิลปวฒันธรรม  จ านวน 106 โครงการ/กิจกรรม  และกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ จ านวน  42  โครงการ/ กิจกรรม  (กนศ.
11.1/2) 
            จ านวนนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี ทั้งหมด  จ านวน  15,851 คน  เขา้ร่วมโครงการกิจกรรมตลอดปีการศึกษา   
จ านวน  15,271  คน  คิดเป็นร้อยละ   96.34    (กนศ.11.1/2) 
             การติดตามและประเมินผลการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา  กองฯ ไดมี้การประชุมแลกเปล่ียน เรียนรู้
เรียนรู้ระหวา่งผูน้ านกัศึกษาและเจา้หนา้ท่ีดา้นกิจกรรมนกัศึกษา  เพ่ือร่วมประเมินภาพรวมโครงการ  การพฒันา
ปรับปรุงและคิดคน้กิจกรรมเชิงสร้างสรรคใ์นรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยเนน้ประเภทกิจกรรมท่ีองคก์รนกัศึกษามี
การจดันอ้ย  ไดแ้ก่  ดา้นการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบนั และเสริมสร้างความเขา้ใจในพหุวฒันธรรม เช่น 
โครงการสานสมัพนัธ์วฒันธรรมถ่ินใต ้ โครงการ  Multi Culture PSU Futsal League ดา้นเสริมสร้างและพฒันาสุขภาพ 
เช่น โครงการเดิน-วิง่ สะสมระยะทางรอบอ่างน ้ า ม.อ. โครงการ Walk Rally for Healthy เป็นตน้ (กนศ.11.1/4และ กนศ. 
11.2/1) 
             ผลการประเมิน เทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1   คะแนน เทียบพฒันาการเท่ากบั 1 คะแนน 
            รวมคะแนนตวับ่งช้ี  11.2   เท่ากบั 5 คะแนน  
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ภารกจิที ่11  กจิกรรมเพือ่ส่งเสริมพฒันานักศึกษา 

ตวับ่งช้ี :11.2  ร้อยละของนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม/โครงการพฒันานักศึกษาต่อจ านวนนักศึกษาระดบัปริญญาตรีทั้งหมด 

เอกสารอ้างองิ : 
1. กนศ. 11.2/1    สรุปประเมินผลโครงการสานสมัพนัธ์วฒันธรรมถ่ินใต ้โครงการ Multi Culture PSU Futsal League   
                            โครงการ Walk Rally for Healthy  และโครงการเดิน-วิง่ สะสมระยะทางรอบอ่างน ้ า ม.อ. 

สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง  (SWOT Analysis) 

1. จุดอ่อน 
            1.  การถ่ายทอดประสบการณ์และส่งมอบงานระหวา่งกรรมการองคก์รกิจกรรมนกัศึกษาชุดใหม่และชุดเก่ายงัไม่
ครบถว้นทุกองคก์ร 
            2.  บางกลุ่มกิจกรรมยงัไม่ไดน้ าผลการประเมินโครงการมาพฒันาปรับใชอ้ยา่งจริงจงั  
2. จุดแข็ง 
            1.   มีโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือพฒันานกัศึกษา ในลกัษณะบงัคบัเลือกและเลือกเขา้ร่วมอยา่ง
หลากหลาย 
            2.   มีระบบบนัทึกประมวลผลการเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งเป็นระบบ และมีผลต่อการส าเร็จการศึกษา ท าให้
นกัศึกษาใหค้วามส าคญัและสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ิมมากข้ึน 
3. โอกาส 
           1.   นโยบาย สกอ. ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาบณัฑิต โดยยดึคุณธรรมน าความรู้ ซ่ึงสอดรับกบักิจกรรมพฒันา
นกัศึกษาท่ีเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การมีทกัษะชีวติ และการเป็นบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องสงัคม 
           2.   หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษส าหรับนกัศึกษาท่ีผา่นกระบวนการกิจกรรม
นกัศึกษา 
4. อุปสรรค 
           1.  ระบบการเรียนการสอนยงัไม่เอ้ือต่อการจดักิจกรรมและเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา 
           2.  อาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรมนกัศึกษา ขาดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน  
           3.  ปัจจยัเก้ือหนุนท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมของนกัศึกษายงัไม่เพียงพอ เช่น ยานพาหนะ สถานท่ีการจดักิจกรรม                 
5. กลยุทธ์ / แผนพฒันา 
           1. จดัประชุมเชิงปฏิบติัการในลกัษณะแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูน้ านกัศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษา และเจา้หนา้ท่ีดา้น
กิจกรรมนกัศึกษา เพ่ือระดมความคิดเห็นในเชิงพฒันากิจกรรมนกัศึกษา  เสนอต่อมหาวทิยาลยัฯ เพ่ือสนบัสนุนส่งเสริม
กิจกรรมนกัศึกษาอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 
           2. เร่งรัดการปรับปรุงอาคารสถานท่ี ซ่ึงเป็นปัจจยัเก้ือหนุนต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษา ไดแ้ก่ การซ่อมแซมปรับปรุง
อาคารกิจกรรมนกัศึกษา 
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ภารกจิที ่  12  วชิาทหาร 

ตวับ่งช้ี :12.1 จ านวนนักศึกษาทีใ่ช้บริการวชิาทหารต่อปีการศึกษา  

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวมคะแนน 

 3.33 400 489 615 715 ≤200 >200-
299 

≥300 3 1 1 5 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
 กองฯ ไดก้ าหนดแผนการด าเนินงานดา้นวชิาการทหารสอดคลอ้งกบัแผนงานของกระทรวงกลาโหมและศูนย์
การฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร   มณฑลทหารบกท่ี 42 โดยมีภาระงานดา้นวชิาทหารตลอดปีการศึกษา มีการด าเนินงาน ไดแ้ก่  
การประสานงานรับสมคัรนกัศึกษาวชิาทหาร    การขอผอ่นผนัการเรียกพลฯ  การขอยกเวน้การตรวจเลือกเขา้รับราชการ
ทหาร     การประสานงานเขา้ร่วมประชุมในโอกาสต่างๆ และงานธุรการท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาทหาร 
 ผลการปฏิบติังาน  ปีการศึกษา 2552 ไดด้ าเนินการดา้นเอกสารรับสมคัรนกัศึกษาวชิาทหาร จ านวน  1 36  คน  จดั
ใหมี้รถบริการนกัศึกษาในการเดินทางไปเรียนวชิาทหารในภาคปกติ  ณ  ศูนยก์ารฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร  มณฑลทหารบก
ท่ี 42  จงัหวดัสงขลา  ทั้งน้ีไดป้ระสานงานกบัศูนยก์ารฝึกนกัศึกษาวชิาทหารเขาชนไก่ จงัหวดักาญจนบุรี   ในการน า
นกัศึกษาวชิาทหารชั้นปีท่ี  4  และ 5  จ านวน  134  คน   เขา้ร่วมการฝึกภาคสนามของนกัศึกษาวชิาทหาร  การขอผอ่นผนั
การตรวจเลือกเขา้รับราชการทหาร  จ านวน  445  คน  และด าเนิน การดา้นเอกสาร เก่ียวกบัวชิาทหาร  จ านวน  30   ฉบบั    
มีการประชุมร่วมกบัศูนยก์ารฝึกฯ  และนกัศึกษาวชิาทหารอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจในการปฏิบติังานร่วมกนั     
และไดมี้การประเมินผลความพึงพอใจการใหบ้ริการดา้นวชิาทหาร  ผลการประเมินพบวา่ในภาพรวมของนกัศึกษามีความ
พึงพอใจในระดบัปานกลาง    ค่าเฉล่ีย  3.00   และน าผลการประเมินมาปรับปรุงพฒันาการด าเนินงาน  (กนศ.12.1/1) 
                ผลการประเมิน เทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1  คะแนน  เทียบพฒันาการเท่ากบั 1  คะแนน   
                รวมคะแนนตวับ่งช้ี  12.1   เท่ากบั 5 คะแนน  
เอกสารอ้างองิ : 
กนศ. 12.1/1     เอกสารขอบข่ายภาระงาน/ระเบียบวชิาทหารและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษา  
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ภารกจิที ่  12  วชิาทหาร 

ตวับ่งช้ี :12.1 จ านวนนักศึกษาทีใ่ช้บริการวชิาทหารต่อปีการศึกษา 
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) 

1. จุดอ่อน  
                        ไม่มีระบบสารสนเทศเพ่ือคดักรองนกัศึกษาท่ีตอ้งเขา้เกณฑก์ารตรวจเลือกทหาร  เพ่ือแกปั้ญหานกัศึกษาท่ีไม่มา 

 ด าเนินการขอผอ่นผนัตามระเบียบกระทรวงกลาโหม 
2.  จุดแข็ง 
                มีการอ านวยความสะดวกโดยการจดัรถรับ - ส่ง นกัศึกษา เขา้รับการฝึกวชิาทหารท่ีศูนยฝึ์กวชิาทหาร จงัหวดั
สงขลา  โดยไม่มีค่าใชจ่้าย   มีช่องทางการส่ือสารระหวา่งนกัศึกษาและเจา้หนา้ท่ีวชิาทหาร ผา่น Web กองกิจการนกัศึกษา 
2. โอกาส 

            ศูนยก์ารฝึกวชิาทหาร  ไดเ้ปิดโอกาสใหน้กัศึกษาวชิาทหาร  ชั้นปีท่ี 3  เขา้รับการฝึกในช่วงปิดภาคการศึกษาและ
ในวนัหยดุ ท าใหน้กัศึกษามีความสนใจเขา้รับการฝึกและกระทบต่อการเรียนนอ้ย 
3. อุปสรรค 
               ช่วงเวลาการฝึกภาคสนามของนกัศึกษาวชิาทหาร  ชั้นปีท่ี 4 และ 5  ตรงกบัช่วงสอบปลายภาคการศึกษาของ 
มหาวทิยาลยั    

4. กลยุทธ์ / แผนพฒันา 
               1.  จดัท าระบบฐานขอ้มูลคดักรองนกัศึกษาท่ีตอ้งเขา้เกณฑก์ารตรวจเลือกทหาร     
               2. แจง้ปฏิทินการศึกษาของมหาวทิยาลยัไปยงัศูนยฝึ์กวชิาทหารเพ่ือปรับแผนการฝึกใหส้อดคลอ้งกบัตารางการ
สอบของมหาวทิยาลยั 
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ภารกจิที ่13   ทะเบียนกจิกรรมนักศึกษา 

ตวับ่งช้ี : 13.1  จ านวนนักศึกษาทีใ่ช้บริการทะเบียนกจิกรรมนักศึกษาต่อปีการศึกษา  

ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม
คะแนน 

3.33  2,000 1323 2,164 2,314 <800 800-
1,000 

>1,000 3 1 1 5 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
                มหาวทิยาลยัฯ ไดก้ าหนดนโยบายใหน้กัศึกษามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ระดบัปริญญาตรี    ท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่  
ปีการศึกษา  2550 เป็นตน้ไป ทุกคณะ วทิยาเขต และเขตการศึกษา  ตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือพฒันานกัศึกษา  
ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด จึงจะไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัร  ดงันั้น กองฯ จึงไดจ้ดัท าระบบ
ฐานขอ้มูลสารสนเทศกิจกรรมนกัศึกษา เพ่ือรองรับการบนัทึกประวติัการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา  ตามโครงสร้าง
หลกัสูตรการพฒันานกัศึกษา ซ่ึงเป็นผลบงัคบัใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาตรี  ตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือพฒันา
นกัศึกษาตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวทิยาลยั  มีจ านวนรวมทั้งส้ิน ไม่นอ้ยกวา่  17  กิจกรรม มีจ านวนหน่วยชัว่โมงท่ี
เขา้ร่วมไม่นอ้ยกวา่  100  หน่วยชัว่โมง มีโครงสร้างกิจกรรมบงัคบัเลือก และเลือกเขา้ร่วมตามประเภทกิจกรรม 5 ประเภท 
(กนศ.11.1/1) ระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศกิจกรรมนกัศึกษาท่ีจดัท าข้ึน ไดร้องรับการบนัทึกขอ้มูลการจดักิจกรรมนกัศึกษา
ของหน่วยงานมหาวทิยาลยัและองคก์รกิจกรรมนกัศึกษาเป็นผูจ้ดัโครงการ   โดยในปีการศึกษา  2552  กอง ฯ ไดมี้การ
บนัทึกประวติัการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา  จ านวน   14683  คน ไดจ้ดัท าเกียรติบตัรมอบใหก้ลุ่มกิจกรรม  ไดแ้ก่  
องคก์ารบริหาร สภานกัศึกษา สโมสรนกัศึกษา กรรมการชมรมในสงักดัองคก์ารบริหาร คณะกรรมการประสานงานหอพกั 
นกักิจกรรมตวัอยา่ง โครงการดีเด่น  นกักีฬา  และนาฏศิลป์มหาวทิยาลยั  จ านวน  1,260  ฉบบั (กนศ.13.1/1) มีการออกใบ
ประมวลผลกิจกรรมใหแ้ก่นกัศึกษาทั้งท่ีจะส าเร็จการศึกษาและชั้นปีอ่ืนๆ จ านวน  1,054  คน  มีการประชุมปรึกษาหารือ
และประเมินผลเก่ียวกบัความเหมาะสมของโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเป็นระยะๆ เพ่ือใหมี้ความสมบูรณ์และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนกัศึกษา โดยไดน้ าผลการประชุมปรึกษาหารือมาจดัท าเป็นเอกสารคู่มือการปฏิบติังานแจกจ่ายใหทุ้ก
วทิยาเขต (กนศ. 13.1/2 )  มีการประเมินความพึงพอใจจากนกัศึกษาท่ีมาขอใชบ้ริการรับใบประมวลผลกิจกรรมนกัศึกษา 
พร้อมน าผลการประเมินมาพฒันาปรับปรุงการใหบ้ริการ(กนศ. 13.1/3)  
                ผลการประเมิน เทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน  เทียบพฒันาการเท่ากบั  1  คะแนน 
                รวมคะแนนตวับ่งช้ี  13.1   เท่ากบั 5 คะแนน  
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ภารกจิที ่  13  ทะเบียนกจิกรรมนักศึกษา 
ตวับ่งช้ี :13.1 จ านวนนักศึกษาทีใ่ช้บริการทะเบียนกจิกรรมนักศึกษาต่อปีการศึกษา 
เอกสารอ้างองิ : 
1. กนศ.13.1/1     ค ากล่าวรายงานพิธีมอบโล่เกียรติยศ แก่นกักิจกรรมดีเด่น  
2. กนศ.13.1/2    สรุปประชุมการปรึกษาหารือสารสนเทศกิจกรรมนกัศึกษาระหวา่งวทิยาเขต 
3. กนศ. 13.1/3   สรุปประเมินผลความพึงพอใจในการขอรับใบประมวลผลกิจกรรมนกัศึกษา 
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) 

 1. จุดอ่อน  
                นกัศึกษาผูรั้บผิดชอบโครงการจดัส่งรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมล่าชา้ ส่งผลใหก้ารบนัทึกขอ้มูลการเขา้ร่วมกิจกรรม
นกัศึกษาล่าชา้ไปดว้ย 
2. จุดแข็ง 
               หลกัสูตรกิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศึกษามีการก าหนดโครงสร้างกิจกรรมในลกัษณะกิจกรรมบงัคบัเลือก และเลือก
เขา้ร่วม ท าใหน้กัศึกษามีโอกาสเลือกเขา้ร่วมไดอ้ยา่งหลากหลาย 
3. โอกาส 
               หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษกบันกัศึกษาท่ีมีประสบการณ์ดา้นกิจกรรมนกัศึกษา   
4. อุปสรรค 
               1. บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานทะเบียนกิจกรรมนกัศึกษาไม่เพียงพอกบัภาระงานใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึน 
               2. ระบบโปรแกรมการบนัทึกกิจกรรมนกัศึกษายงัไม่สมบูรณ์  
5. กลยุทธ์ / แผนพฒันา 

                 1. จดัอบรมเชิงปฏิบติัการแก่นกัศึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
                 2. มีระบบการรายงานและติดตามผลการบนัทึกกิจกรรมนกัศึกษาอยา่งสม ่าเสมอ 
                 3. เสนอขอต าแหน่งอตัราเพ่ิม 
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ภารกจิที ่  14  กฬีา  

ตวับ่งช้ี :14.1 จ านวนคร้ังทีใ่ห้บริการด้านกฬีาแก่นักศึกษา หน่วยงาน หรือกลุ่มองค์กรต่อเดอืน  
ผลการด าเนินงาน 

ค่า     
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน  

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวมคะแนน 

 3.33 650 600 600 700 <300 300-400 >400 3 1 1 5 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน   

   กองฯ  มีแผนในการส่งเสริมและพฒันากีฬา ตามนโยบายมหาวทิยาลยั   เพ่ือพฒันานกัศึกษา  บุคลากร ดา้นกีฬาและ
สุขภาพ  รวมถึงสนบัสนุนการเรียนการสอน  ประกอบดว้ย    กิจกรรมกีฬา   กีฬาเพ่ือสุขภาพ   กีฬาสานสมัพนัธ์  กีฬาเพ่ือความ
เป็นเลิศ  วทิยาศาสตร์การกีฬา  จดัส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น  อาคารสถานท่ี  สนามกีฬา  และวสัดุอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ  เป็นไป
ตามแผนการพฒันาการกีฬาของชาติและมาตรฐานการกีฬาแห่งประเทศไทย 

มีคณะกรรมการอ านวยการกีฬา  ประกอบดว้ย  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา  ผูท้รงคุณวฒิุดา้นกีฬา   เจา้หนา้ท่ี
งานกีฬากองกิจการนกัศึกษา  ผูแ้ทนองคก์ารบริหาร  องคก์ารนกัศึกษา   ทุกวทิยาเขต   เพ่ือก าหนดกรอบนโยบายการพฒันา
ดา้นกีฬาของมหาวทิยาลยั  (กนศ.14.1/1 )  

ในปีการศึกษา 2552  ไดจ้ดักิจกรรมกีฬาจ านวน    73   โครงการ  กีฬาเพ่ือสุขภาพจ านวน  7 โครงการ กีฬาเพ่ือความ
เป็นเลิศจ านวน  2 โครงการ   วทิยาศาสตร์การกีฬาจ านวน  2 โครงการ โดย  มีผูเ้ขา้ร่วมทั้งส้ิน.   6,426  คน( กนศ 14.1/2)  มีการ
จดักิจกรรมกีฬาสานสมัพนัธ์ทั้งภายในและต่างประเทศ  จ านวน  2  โครงการ  มีผูเ้ขา้ร่วมทั้งส้ิน 500 คน  มีโครงการรับนกัเรียน
ท่ีมีความสามารถทางดา้นกีฬาเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัโดยวธีิพิเศษ จ านวน 42 คน ตลอดจนการจดัส่ิงอ านวยความสะดวก
ทางดา้นอาคารสนามกีฬาและอุปกรณ์ดา้นกีฬาเพ่ือการฝึกซอ้ม  แข่งขนั  สนามฟตุบอล  2  สนาม   สนามซอฟทบ์อล  1  สนาม   
สนามบาสเกตบอลกลางแจง้  2  สนาม  สนามเปตอง 16 สนาม  สนามฟตุซอล  1 สนาม  สนามวอลเล่ยบ์อลชายหาด  1  สนาม    
สนามเทนนิส  3  คอร์ท  อาคารกีฬาในร่ม 1  หลงั  อาคารกีฬากลางแจง้ 1 หลงั  อาคารยมิเนเซ่ียม  1 หลงั  สระวา่ยน ้ า 25  เมตร  
1  สระ  ศูนยบ์ริหารร่างกาย   มีการใหบ้ริการรวมทั้งส้ิน  700  คร้ัง/เดือน  มีผูใ้ชบ้ริการเพื่อออก ก าลงักายเฉล่ีย 24,120 คน/
เดือน พร้อมทั้งมีการเพ่ิมอุปกรณ์ออกก าลงักายในศูนยบ์ริหารร่างกาย และไดก่้อสร้าง สนามเปตองเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งมี
การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ  ผลการประเมินอยูใ่นระดบัปานกลาง   ท่ีค่าเฉล่ีย  3.00  และไดน้ าผลการประเมินมา
พฒันาปรับปรุงการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง  (กนศ.11.1/3)  
                 ผลการประเมิน เทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน  เทียบพฒันาการ  1 คะแนน   

รวมคะแนนตวับ่งช้ี  14.1   เท่ากบั 5 คะแนน  
เอกสารอ้างองิ :   
 1. กนศ.14.1/1     แผนพฒันาศูนยกี์ฬาและนนัทนาการ  วทิยาเขตหาดใหญ่ 
 2. กนศ.14.1/2      สรุปจ านวนโครง/จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 
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ภารกจิที ่  14  กฬีา  

ตวับ่งช้ี :14.1 จ านวนคร้ังทีใ่ห้บริการด้านกฬีาแก่นักศึกษา หน่วยงาน หรือกลุ่มองค์กรต่อเดอืน  
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) 

1. จุดอ่อน  
                             สนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาไม่เพียงพอกบัจ านวนผูใ้ชบ้ริการ 

  2. จุดแข็ง  
                มีสถานท่ีออกก าลงักายใกลห้อพกันกัศึกษาและชุมชน 
3. โอกาส 

                 1.  นโยบายของรัฐบาลท่ีสนบัสนุนใหมี้การพฒันาพ้ืนท่ีในเขตสามเหล่ียมเศรษฐกิจ  (IMT-GT) โดยเปิดโอกาสให ้ 
 มหาวทิยาลยัจดักิจกรรมสานสมัพนัธ์ดา้นกีฬากบัประเทศมาเลเซีย  และประเทศอินโดนีเซีย    
                 2.  รัฐบาลมีนโนบายสนบัสนุนส่งเสริมใหป้ระชาชนมีสุขภาพดีถว้นหนา้ตามแผนพฒันากีฬาแห่งชาติ                  
 ฉบบัท่ี  4  (2550 – 2554 )  ท าใหน้กัศึกษาและบุคลากรและบุคคลทัว่ไปใหค้วามสนใจต่อการออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพมากข้ึน 

               3. ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณและความร่วมมือกบัหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ในการส่งเสริมกิจกรรม
ดา้นกีฬา 
4. อุปสรรค 
              การจดัการเรียนการสอนและการใชส้นามกีฬานอกเวลาราชการ ส่งผลกระทบต่อการจดักิจกรรมและออกก าลงักาย
ของนกัศึกษา 
5. กลยุทธ์ / แผนพฒันา 
               1. จดัท าแผนพฒันาสนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา เสนอต่อมหาวทิยาลยั 
               2. ประสานงานกบัฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือก าหนดเวลาใชอ้าคารสนามกีฬา    

   2. จดั         
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


