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ภารกิจท่ี  11 กีฬา  

ตัวบ่งชี้ :11.1 การชี้นาํและ/หรอืแก้ปัญหาสังคมในด้านสุขภาพของสถาบัน  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 

เกณฑ์การประเมนิ : 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการด าเนนิการ     

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ     

5 ข้อ 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5   บรรลุเป้าหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีการ

ด าเนินงาน

ตามวงจร

คุณภาพ

(PDCA) 

     กองฯ ได้ด าเนินการชี้น าและแก้ปัญหาสังคมในด้าน

สุขภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่จะสนับสนุนและ

ส่งเสริมด้านการพัฒนาสุขภาพและการออกก าลังกายของ

นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป โดยใช้หลัก sport 

ecosystem หรือ ม.อ. คือสวรรค์ของการออกก าลังกาย 

(PSU is a sport heaven) ทั้ง 5 วิทยาเขต  โดยเน้นให้

นักศึกษามีวถิกีารใช้ชีวิต นอกจากการเรียนที่เข้มข้น  ได้ท า

กิจกรรมที่พัฒนาความเข้มแข็งทางด้านจิตใจและคุณธรรม  

และมีเวลาอีกส่วนหนึ่งในการที่จะออกก าลังกายด้วย 

      โดยมีการวางแผนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและ

สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว งานพัฒนากีฬาและชมรม

ด้านกีฬาของนักศึกษาได้ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม

แผนงาน และจะมีการประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมน า

ผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนาทุกครัง้ (กนศ.11.1-01) 

กนศ.11.1-01 

ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

อ านวยการ

เก่ียวกับการ

แข่งขันกฬีาสาน

สัมพันธ์ 5 วข.

และการจัดส่ง

นักกีฬาเข้ารว่ม

การแขง่ขันกฬีา

มหาวิทยาลยัแหง่

ประเทศไทย คร้ัง

ที่ 39  

 

 2 บรรลุ

เป้าหมาย 

ตามแผนไม่

ต่ ากว่า  

รอ้ยละ 80 

   กองฯ ได้ด าเนินการตามแผนฯ โดยการจัดโครงการ 

จ านวน 74 โครงการ พบว่ามีโครงการที่บรรลุตามเป้าหมาย 

70 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  95 (กนศ.11.1-02) โดยมี

โครงการเด่น ๆ ดังนี้ 

 

กนศ. 11.1-02 

แบบสรุป

ประเมินผล

โครงการ 



 

 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2554 
126 

ภารกิจท่ี  11 กีฬา  

ตัวบ่งชี้ :11.1 การชี้นาํและ/หรอืแก้ปัญหาสังคมในด้านสุขภาพของสถาบัน  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   - โครงการแขง่ขันกฬีาน้องใหม่   

- โครงการแขง่ขันกฬีา  5  วิทยาเขต 

- โครงการวิ่งสะสมระยะทาง 

- โครงการวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ 

 

 3 มีผลกระทบ

ที่เกดิ

ประโยชน์

และสรา้ง

คุณคา่ทาง 

สังคม 

    1. นักศึกษา  บุคลากร ประชาชนทั่วไป มีความตื่นตัวใน

การออกก าลังกายตามสนามกฬีากันมากขึน้  มหาวิทยาลัย

มีความพร้อมทางด้านการให้บริการ  สนามกีฬาต่างๆ ต่อ

ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น  (กนศ.11.1-03) 

    2. มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่

สนามกฬีาที่จะรองรับการจัดท ากิจกรรมต่างๆของนักศึกษา 

บุคลากรและประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างหลากหลายและ

เพียงพอ   

    3 .  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในทุกวิทยาเขต  

สามารถเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านสุขภาพ และการ

ออกก าลังกายกับสังคม 

กนศ.11.1-03 

สัญญาจ้าง/

ขอบเขตของงาน 

 4 ได้รับการ 

ยกย่อง

ระดับชาต ิ

 

   กองฯ ได้จัดส่งนักศึกษาและบุคลากรของคณะ/หน่วยงาน

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กน

ศ.11.1-04) กีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (กนศ.11.1-05) ซึ่งจากการจัดส่งนักกีฬาเข้ารว่ม

การแข่งขันกีฬาดังกล่าว นักกีฬาได้รับเหรียญรางวัลโดย

แยกออกเป็นส่วนของนักศึกษาและบุคลากรดังนี้  

1. นักศึกษา 

- การแขง่ขันกฬีามหาวิทยาลัยฯ แห่งประเทศไทย  

คร้ังที่ 39 “สงขลานครินทรเ์กมส์”  

     3 เหรียญทอง 

          1 เหรียญเงิน  

          5 เหรียญทองแดง 

2. บุคลากร 

- กฬีาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการ 

อุดมศึกษา คร้ังที่ 31  “วลัยลักษณเ์กมส์” 

กนศ.11.1-04 

สรุปผลการ

แข่งขันกฬีา

มหาวิทยาลยัแหง่

ประเทศไทย คร้ัง

ที่ 39  

กนศ.11.1-05 

สรุปผลการ

แข่งขันกฬีา

บุคลากร

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

คร้ัง 31 
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ภารกิจท่ี  11 กีฬา  

ตัวบ่งชี้ :11.1 การชี้นาํและ/หรอืแก้ปัญหาสังคมในด้านสุขภาพของสถาบัน  

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

34  เหรียญทอง  

41  เหรียญเงิน  

          40  เหรียญทองแดง 

 5 ได้รับการยก

ย่องระดับ

นานาชาต ิ

 

 

    กองฯ ได้ด าเนินการจัดสง่นักกีฬาเข้ารว่มการแขง่ขัน

กฬีา IMT-GT VARSITY CARNIVAL โดยนักกีฬาได้รับ

เหรียญรางวลัดังนี ้(กนศ.11.1-06) 

2 เหรียญเงิน    

3 เหรียญทองแดง  

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ยังได้จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมการ

คัดเลือกนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย ชนิดกีฬาบรดิจ์ จ านวน 

4 คน ผลปรากฏว่า ผ่านการคัดเลือก 2 คน ซึ่งเป็นตัวแทน

ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน World University  ณ  

ประเทศฝรั่งเศส   ระหว่างวันที่ 10 – 15 กรกฎาคม 2555 

(กนศ.11.1-07) 

กนศ.11.1-06 

สรุปผลการ

แข่งขัน 

การแขง่ขันกฬีา 

IMT-GT VARSITY 

CARNIVAL 

กนศ.11.1-07 

หนังสือรับรองผล

การคัดเลือก

นักกีฬาเยาวชน

ทีมชาติ 2555 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

    1. รัฐบาลมนีโยบายที่ชัดในการแก้ปัญหาสงัคมเรื่อง ประชาชน  บุคลากร  และนักศึกษา  มีความตืน่เต้นในการ

ออกก าลังกาย 

    2.  สถานที่ตัง้ของมหาวิทยาลยัมีความเหมาะสม  ภูมิทศัน์มีความความสวยงาม  เอือ้ต่อการจัดโครงการ/

กจิกรรม 

จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

    1. จดักจิกรรมรว่มกับองคก์ารด้านการสง่เสรมิสุขภาพในพืน้ที่ 

    2. เพิม่จ านวนบุคลากรให้เพียงพอ 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

    1. จดัท าโครงการด้านส่งเสรมิสุขภาพให้ความรูแ้ละวธิปีฏิบัติแก่นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป สามารถ

น าไปปฏิบตัิได้ถูกต้องและตอ่เนื่อง 

    2. จดักจิกรรมรณรงคด์้านสุขภาพโดยผา่นสื่อตา่งๆในพืน้ที่ภายในมหาวิทยาลัย 

    3. จดัประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ับหน่วยงานหรอืองคก์รต่างๆที่เกี่ยวขอ้งทัง้ภาครัฐและเอกชนในแต่ละวิทยาเขต 

 


