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ภารกิจท่ี  11  กีฬา 

ตัวบ่งชี้ : 11.2  การพัฒนากฬีา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

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  2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5   บรรลุเป้าหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนปฏิบัต ิ

งานที่

สอดคลอ้ง 

ตามนโยบาย

มหาวิทยาลยั

และตาม

แผนการ

พัฒนากฬีา

ของชาติและ

มาตรฐานการ

กฬีาแห่ง

ประเทศไทย 

    กองฯ  มีแผนในการส่งเสริมและพัฒนากีฬา ตาม

นโยบายมหาวิทยาลัย    เพื่ อพัฒนานั กศึ กษา  

บุคลากร ด้านกีฬาและสุขภาพ  ประกอบด้วย    

กิจกรรมกีฬา   กีฬาเพื่อสุขภาพ   กีฬาสานสัมพันธ์  

กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  วิทยาศาสตร์การกีฬา    และ

สิ่งอ านวยความสะดวก  ซึ่งกองฯได้พัฒนาอาคาร

สถานที่  สนามกีฬา  วัสดุอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆให้มี

ความพรอ้มในการรองรับการแข่งขันในระดับชาติและ

นานาชาติรวมถึงสนับสนุนการเรียนการสอน  เป็นไป

ตามแผนการพัฒนาการกีฬาของชาติและมาตรฐาน

การกฬีาแห่งประเทศไทย (กนศ. 11.2-01) 

กนศ. 11.2-01 

แผนส่งเสรมิและ

พัฒนากฬีา 

 2 มีการด าเนนิ 

งานตามแผน 

     ปีการศึกษา 2554 ได้จัดกิจกรรมกีฬาจ านวน 62 

โครงการโดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น  3,300 คน กีฬาเพื่อ

สุขภาพจ านวน 2 โครงการ กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

จ านวน  2  โครงการ  โดยมีผูเ้ข้ารว่มทั้งสิน้  300  คน  

(กนศ 11.2-02)  

     มีการจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ทั้งภายในและ

ต่างประเทศ  จ านวน  2  โครงการ  มีผู้เข้ารว่มทั้งสิน้  

กนศ 11.2-02   

สรุปจ านวน

ผู้เข้ารว่ม

โครงการ   
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ภารกิจท่ี  11  กีฬา 

ตัวบ่งชี้ : 11.2  การพัฒนากฬีา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   150 คน   กจิกรรมการเป็นเจา้ภาพจัดการแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “สงขลา

นครินทรเ์กมส์” โดยมีผูเ้ข้ารว่มจ านวน 15,000 คน ใน 

28 ชนิดกีฬา มีสถาบันเข้ารว่ม 100 สถาบัน ตลอดจน

การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกทางด้านอาคารสนาม

กฬีาและอุปกรณ์ด้านกฬีาเพื่อการฝกึซ้อม  แข่งขัน (ปี 

2554 ได้ปิดปรับปรุง) คือ สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง

ยางสังเคราะห์  1  สนาม   สนามฟุตบอล  1  สนาม   

สนามซอฟท์บอล  1  สนาม   สนามฟุตซอลกลางแจ้ง  

2  สนาม  สนามเปตอง 74 สนาม  สนามวอลเล่ย์บอล

ชายหาด  1  สนาม สนามเทนนิส  7  คอร์ท  อาคาร

กีฬาในร่ม 1  หลัง  อาคารกีฬากลางแจ้ง 1 หลัง  

อาคารยิมเนเซี่ยม 1 หลัง สระว่ายน้ า 25 เมตร 1 สระ  

สระว่ายน้ า 50  เมตร  1  สระ  อาคารกีฬาและ

นันทนาการ 1 หลัง ลานกิจกรรม เปิดให้บริการ คือ 

ศูนย์บริหารร่างกาย   

    มีการให้บริการรวมทั้ งสิ้น  30 ครั้ง / เดือน  มี

ผู้ใชบ้รกิารเพื่อออกก าลังกายเฉลี่ย 2,500คน/เดือน  

 

 3 มีโครงการรับ

นักเรยีนที่มี

ความสามารถ

ทางดา้นกฬีา

เข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลยั

โดยวธิีพเิศษ 

    โครงการรับนักเรยีนทีม่ีความสามารถทางด้านกฬีา

เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยวิธีพิเศษ จ านวน 22 คน 

(กนศ 11.2-03) 

 

กนศ 11.2-03 

สรุปรายงาน

โครงการรับ

นักศึกษาที่มี

ความสามารถ

ทางกฬีาเข้า

ศึกษาใน

มหาวิทยาลยั

โดยวธิีรับตรง 
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ภารกิจท่ี  11  กีฬา 

ตัวบ่งชี้ : 11.2  การพัฒนากฬีา 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 4 มีการบรหิาร

จัดการแบบมี

ส่วนร่วมโดย

คณะกรรมกา

รชุดต่าง ๆ 

    มีคณะกรรมการอ านวยการกีฬา  ประกอบด้วย  

รองอธิการบดีฝา่ยพัฒนานักศึกษากีฬาและวัฒนธรรม  

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฬีา  เจา้หน้าที่งานกฬีากองกจิการ

นักศึกษา  ผู้แทนองคก์ารบรหิาร  องคก์ารนักศึกษา   

ทุกวทิยาเขต   เพือ่ก าหนดกรอบนโยบายการพัฒนา

ด้านกฬีาของมหาวิทยาลัย  (กนศ 11.2-04) 

กนศ 11.2-04 

ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

อ านวยการกีฬา 

 

 5 มีการประเมิน 

ผลงานพรอ้ม

น าผลมาปรับ- 

ปรุงพัฒนา 

      มีการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ  ผล

การประเมินอยูใ่นระดับปานกลาง   ที่ค่าเฉลี่ย และได้

น าผลการประเมนิมาพัฒนาปรับปรุงการ ให้บริการ

อย่างต่อเนื่อง(กนศ 11.2-05) 

กนศ 11.2-05 

สรุปประเมินผล 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

       1.  มีสถานที่ออกก าลังกายใกลห้อพักนักศึกษาและชุมชน 

         2.  นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้มีการพัฒนาพื้นที่ในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ  ( IMT-GT) โดยเปิด

โอกาสให้มหาวิทยาลัยจัดกจิกรรมสานสัมพันธ์ด้านกฬีากับประเทศมาเลเซยี  และประเทศอินโดนีเซยี    

         3. รัฐบาลมีนโนบายสนับสนุนส่งเสรมิให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าตามแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่4  

(2550–2554) ท าให้นักศึกษาและบุคลากรและบุคคลทั่วไปให้ความสนใจต่อการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพมากขึน้ 

       4. ได้รับการสนับสนนุดา้นงบประมาณในการพัฒนาสนามกฬีาจากรัฐบาลและความรว่มมอืกับหน่วยงานทั้ง

ภายในและภายนอกในการสง่เสรมิกจิกรรมด้านกฬีา 

จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

       1. สนามกฬีาอยูใ่นระหวา่งการปรับปรุงจึงท าให้ไม่สามารถให้บริการไดอ้ยา่งเตม็ที่ 

       2. การจัดการเรียนการสอนและการใชส้นามกฬีานอกเวลาราชการ ส่งผลกระทบต่อการจัดกจิกรรมและ

ออกก าลังกายของนักศึกษา  จึงควรประสานงานกับฝา่ยที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดเวลาใช้อาคารสนามกฬีา    

       3. มีสถานที่ออกก าลังกายใกลห้อพักนักศึกษาและชุมชน จึงควรจัดท าแผนพัฒนาสนามกฬีา อุปกรณก์ฬีา 

เสนอตอ่มหาวิทยาลยั 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

        นักกีฬาบรดิจ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเ์ป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยเข้ารว่มการแขง่ขัน World 

University  ณ  ประเทศฝรั่งเศส   ระหว่างวนัที่ 10 – 15 กรกฎาคม 2555 

 


