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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี  11  กีฬา  

ตัวบ่งชี้ : 11.2  การพัฒนากฬีา  

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการด าเนนิการ    

1  ขอ้ 

มีการด าเนนิการ     

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ    

3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

5 ข้อ 

 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2553 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5   บรรลุเปา้หมาย 

 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนปฏิบัต ิ

งานที่

สอดคลอ้ง 

ตามนโยบาย

มหาวิทยาลยั

และตาม

แผนการ

พัฒนากฬีา

ของชาติและ

มาตรฐานการ

กฬีาแห่ง

ประเทศไทย 

       กองฯ  มีแผนในการส่งเสริมและพัฒนากีฬา ตาม

นโยบายมหาวิทยาลัย   เพื่อพัฒนานักศึกษา  บุคลากร 

ด้านกีฬาและสุขภาพ  รวมถึงสนับสนุนการเรียนการ

สอน  ประกอบด้วย    กิจกรรมกีฬา   กีฬาเพื่อสุขภาพ   

กฬีาสานสัมพันธ์  กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  วิทยาศาสตร์

การกีฬา  จัดสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น  อาคาร

สถานที่   สนามกีฬา  และวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ  

เป็นไปตามแผนการพัฒนาการกีฬาของชาติและ

มาตรฐานการกฬีาแห่งประเทศไทย (กนศ. 11.2-01) 

กนศ. 11.2-01 

แผนส่งเสรมิและ

พัฒนากฬีา 

 2 มีการด าเนนิ 

งานตามแผน 

       ปีการศึกษา 2553 ได้จัดกิจกรรมกีฬาจ านวน  68 

โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพจ านวน 3 โครงการ กีฬาเพื่อ

ความเป็นเลิศจ านวน  2 โครงการ   วิทยาศาสตร์การ

กฬีาจ านวน  1 โครงการ โดย  มีผู้เขา้รว่มทั้งสิน้   8,000  

คน (กนศ 11.2-02)  มีการจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์

ทั้งภายในและต่างประเทศ  จ านวน  2  โครงการ  มี

ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 700 คน  ตลอดจนการจัดสิ่งอ านวย

ความสะดวกทางด้านอาคารสนามกีฬาและอุปกรณด์้าน  

กนศ 11.2-02 

สรุปโครงการ

จ านวนผู้เข้ารว่ม

โครงการ   
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี  11  กีฬา 

ตัวบ่งชี้ : 11.2  การพัฒนากฬีา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   กฬีาเพื่อการฝึกซ้อม  แข่งขัน  สนามฟุตบอล  2  สนาม   

สนามซอฟท์บอล  1  สนาม   สนามบาสเกตบอล

กลางแจ้ง  2  สนาม  สนามเปตอง 16 สนาม  สนามฟุต

ซอล  1 สนาม  สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด  1  สนาม

สนามเทนนิส  3  คอร์ท  อาคารกีฬาในร่ม 1  หลัง  

อาคารกีฬากลางแจ้ง 1 หลัง  อาคารยิมเนเซี่ยม  1 หลัง  

สระว่ายน้ า 25  เมตร  1  สระ  ศูนย์บริหารร่างกาย   มี

การให้บริการรวมทั้งสิน้  800  ครั้ง/เดือน  มีผู้ใช้บริการ

เพื่อออกก าลังกายเฉลี่ย 24,120 คน/เดือน พร้อมทั้ง

ม ีการ เพิ ่มอ ุปกรณ์ออกก าล ังกาย ในศูนย ์บร ิหาร

ร่างกาย และได้ก่อสร้างสนามเปตองเพิ่มเติม 

 

 3 มีโครงการรับ

นักเรยีนที่มี

ความสามารถ

ทางดา้นกฬีา

เข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลยั

โดยวธิีพเิศษ 

     มีโครงการรับนักเรยีนที่มีความสามารถทางด้านกฬีา

เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยวิธีพิเศษ จ านวน 25 คน 

กนศ 11.2-03 

สรุปรายงาน

โครงการรับ

นักศึกษาที่มี

ความสามารถ

ทางกฬีาเข้า

ศึกษาใน

มหาวิทยาลยั

โดยวธิีรับตรง 

 4 มีการบรหิาร

จัดการแบบมี

ส่วนร่วมโดย

คณะกรรมการ

ชุดต่าง ๆ 

      มีคณะกรรมการอ านวยการกีฬา  ประกอบด้วย  

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

กีฬา   เจ้าหน้าที่งานกีฬากองกิจการนักศึกษา  ผู้แทน

องคก์ารบรหิาร  องคก์ารนักศึกษา   ทุกวทิยาเขต   เพื่อ

ก าหนดกรอบนโยบายการพัฒนาด้ านกีฬาของ

มหาวิทยาลัย  (กนศ 11.2-04) 

กนศ 11.2-04 

ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

อ านวยการกฬีา 

 

 5 มีการประเมิน 

ผลงานพรอ้ม

น าผลมาปรับ- 

ปรุงพัฒนา 

      มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  ผล

การประเมินอยู่ในระดับปานกลาง   ที่ค่าเฉลี่ย 3.75  

และได้น าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุ งการ 

ให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

กนศ 11.2-05 

สรุปประเมินผล 
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี  11  กีฬา 

ตัวบ่งชี้ : 11.2  การพัฒนากฬีา 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

       1.  มีสถานที่ออกก าลังกายใกลห้อพักนักศึกษาและชุมชน 

         2.  นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้มีการพัฒนาพื้นที่ในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ  ( IMT-GT) โดยเปิด

โอกาสให้มหาวิทยาลัยจัดกจิกรรมสานสัมพันธ์ด้านกฬีากับประเทศมาเลเซีย  และประเทศอินโดนีเซยี    

          3.  รัฐบาลมีนโนบายสนบัสนนุส่งเสรมิให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าตามแผนพัฒนากฬีาแห่งชาติ ฉบับที่  

4  (2550 – 2554 )  ท าให้นักศึกษาและบุคลากรและบุคคลทั่วไปให้ความสนใจต่อการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ

มากขึ้น 

       4. ได้รับการสนับสนนุดา้นงบประมาณและความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการส่งเสรมิ

กจิกรรมด้านกฬีา 

จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

        1. สนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาไม่เพียงพอกับจ านวนผูใ้ช้บริการ 

        2.  การจัดการเรียนการสอนและการใช้สนามกีฬานอกเวลาราชการ สง่ผลกระทบต่อการจัดกจิกรรมและ

ออกก าลังกายของนักศึกษา  จึงควรประสานงานกับฝา่ยที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดเวลาใช้อาคารสนามกีฬา    

       3. มีสถานที่ออกก าลังกายใกลห้อพักนักศึกษาและชุมชน จึงควรจัดท าแผนพัฒนาสนามกีฬา อุปกรณก์ฬีา 

เสนอตอ่มหาวิทยาลยั 

วิธปีฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

              ----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


