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ภารกจิที ่ 7  หอพกันักศึกษา  

ตวับ่งช้ี : 7.1 จดับริการหอพกันักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า 
น า้หนัก 

แผน 
2551 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน 

เทยีบ 
พฒันาการ 

รวม 
คะแนน 

3.33 8  - 8 8  

ดาํเนิน 
การไม่
ครบ 7  
ขอ้แรก 

ดาํเนิน 
การครบ  

7 ขอ้  

ดาํเนิน 
การ ครบ
ทุกขอ้ 

3 1 - 5 

ระดบัคุณภาพ 
1. มีเป้าประสงคบ์ริการนกัศึกษาและบุคคลภายนอก 
2. มีนโยบายและแผนงานท่ีสอดคลอ้งวสิยัทศัน์และพนัธกิจ 
3.  มีคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานหอพกัและมีระบบบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม 
4. จดับริการส่ิงอาํนวยความสะดวกมีช่องทางการรับฟังส่ือสารและการร้องเรียน 
5. จดัสนบัสนุนและส่งเสริมพฒันานกัศึกษาในหอพกั 
6. มีระบบและเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 
7. มีการบริหารความเส่ียงและมีมาตรฐานการควบคุมภายใน  
8.  มีการประเมินผลพร้อมนาํผลมาปรับปรุงและพฒันา 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน  
1.  มเีป้าประสงค์บริการนักศึกษาและบุคลภายนอก 
                กองฯ มีเป้าประสงคจ์ดัหอพกันกัศึกษาเพ่ือบริการนกัศึกษาและบุคคลภายนอก ใหเ้ป็นแหล่งพกัอาศยัท่ีมีบริการ
และสวสัดิการท่ีไดคุ้ณภาพ มีบรรยากาศ และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเอ้ือต่อการศึกษาเล่าเรียน /กิจกรรม และเป็นแหล่งบ่มเพาะ
นกัศึกษาใหเ้ป็นบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์มีทกัษะวชิาการ สะทอ้นภาวะผูน้าํ ทกัษะชีวติ คุณธรรม  จริยธรรม จิตสาํนึก
สาธารณะ สมรรถนะสากล และการอยูร่่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดีและมีความสุขท่ามกลางความหลากหลายพหุวฒันธรรมตาม
มาตรฐานหอพกันกัศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (กนศ.7.1/1)  
2.  มนีโยบายและแผนงานทีส่อดคล้องวสัิยทศัน์และพนัธกจิ 
                ในปีการศึกษา2552 ไดก้าํหนดเกณฑก์ารจดัสรรท่ีพกัและแผนการจดัท่ีพกันกัศึกษาท่ีชดัเจน (กนศ. 7.1/2)  ได้
จดัสรรท่ีพกัใหน้กัศึกษาชั้นปีท่ี 1 และนกัศึกษามีปัญหาสุขภาพ นกัศึกษาผูน้าํกิจกรรม เช่น กรรมการบริหารองคก์าร
นกัศึกษา สภานกัศึกษา ชมรม สโมสร คณะกรรมการนกัศึกษาประจาํหอพกั   นกักีฬา   นาฏศิลป์  ดนตรีไทย   โครงการ
พิเศษ  ปัญหาสึนามิ  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 – 6 ท่ีมีความประสงคเ์ขา้พกัในหอพกัรวมทั้งส้ิน  จาํนวน 3,520 คน    โดย จดัให้
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ร้อยละ 90 เขา้พกัในหอพกั คิดเป็น 48 % -ของนกัศึกษาทุกชั้นปีท่ีพกัในหอพกันกัศึกษา  มีการบริหาร
จดัการหอพกัท่ีสะอาด สะดวก สบาย และปลอดภยั พร้อมจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติ บริการใหค้าํปรึกษา จดัโครงการกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์วชิาชีพ ทกัษะชีวติ ภาวะผูน้าํ จิตสาํนึกสาธารณะ 
คุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย เพ่ือสนบัสนุนและพฒันานกัศึกษาตามมาตรฐานหอพกั
นกัศึกษามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   และสอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานหอพกัของสาํนกังานการอุดมศึกษา   
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ช่ือตวับ่งช้ี : 7.1 จดับริการหอพกันักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

3.  มคีณะกรรมการควบคุมมาตรฐานหอพกัและมรีะบบบริหารจดัการแบบมส่ีวนร่วม 
                  -  คณะกรรมการควบคุมมาตรฐานหอพกันกัศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร ประธาน
สหกรณ์บริการท่ีรับผิดชอบดูแลหอพกันกัศึกษาซ่ึงเป็นเครือข่ายในการดาํเนินงานหอพกั 5 วทิยาเขต (กนศ.7.1/3) 
                   -  คณะกรรมการดาํเนินงานกิจการนกัศึกษา ประกอบดว้ยผูบ้ริหารดา้นกิจการนกัศึกษาและคณะต่าง ๆ    ประธานสภา
นกัศึกษา   และนายกองคก์ารบริหารองคก์ารนกัศึกษา  มีหนา้ท่ีกาํหนดนโยบายการจดัท่ีพกัหอพกันกัศึกษา 
                   -  คณะกรรมการอาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกั    (กนศ.7.1/4) ประกอบดว้ย  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษา กีฬาและ
วฒันธรรม  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริการและสวสัดิการนกัศึกษาและคณาจารยจ์ากคณะต่าง ๆ  มีหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาของ
คณะกรรมการนกัศึกษาประจาํหอพกั ใหข้อ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็นในการปรับปรุงพฒันาหอพกั และปฏิบติัเวรอาจารยท่ี์ปรึกษา ให้
คาํปรึกษา เยีย่มเยยีนดูแลความเป็นอยูข่องนกัศึกษาในหอพกั   
                   -   บุคลากรปฏิบติังานบริหารจดัการท่ีพกั การใหบ้ริการอ่ืน ๆ  และดูแลการพฒันาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม    
ใหค้าํปรึกษาแนะนาํนกัศึกษาในอตัราส่วนบุคลากร 1 คนต่อนกัศึกษาผูเ้ขา้พกัในหอพกั 600 คน   
                   -   คณะกรรมการนกัศึกษาประจาํหอพกั (กนศ. 7.1/5) ร่วมดาํเนินงานหอพกัจดักิจกรรม ดูแล  แนะนาํนกัศึกษาใน
หอพกั  เสนอแนะ ปรับปรุง และพฒันาหอพกั 
4.    จดับริการส่ิงอ านวยความสะดวกมช่ีองทางการรับฟังส่ือสารและการร้องเรียน 
                -  จดัส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการพกัอาศยัอยา่งมีคุณภาพ มีพ้ืนท่ีหอ้งพกัเฉล่ียคนละไม่นอ้ยกวา่ 6 ตารางเมตร    
มีเตียงนอนพร้อมท่ีนอนสะอาดถูกสุขลกัษณะ ตูเ้ส้ือผา้  โตะ๊-เกา้อ้ี  ท่ีเก็บเอกสาร และส่ิงของใชส่้วนตวัท่ีเป็นสดัส่วน 
                - จดัส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ไดแ้ก่ จุดเช่ือมต่อหรือมีสญัญาณเพ่ือการเขา้ถึงระบบอินเตอร์เน็ต โดยมี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนกลางภายในหอพกั อยา่งนอ้ย 1 เคร่ืองต่อนกัศึกษา 40 คน และจดัใหน้กัศึกษาผูเ้ขา้พกัเขา้ถึงระบบ
อินเตอร์เน็ตไดพ้ร้อมกนั เพ่ือใชเ้ป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและมีสถานท่ีเหมาะสมเอ้ือต่อการการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  เช่น
หอ้งคอมพิวเตอร์   หอ้งยา หอ้งอเนกประสงค ์หอ้งอ่านหนงัสือ หอ้งพระ หอ้งละหมาด มุมอ่านหนงัสือ 
 - จดัส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืน ๆ เช่น  ยาสามญัประจาํบา้น   หนงัสือพิมพแ์ละวารสาร   เคร่ืองรับโทรทศัน์   เคร่ืองชัง่-
นํ้าหนกั   เคร่ืองเติมเงินออนไลน์   โทรศพัทภ์ายใน  โทรศพัทห์ยอดเหรียญ  เคร่ืองซกัผา้หยอดเหรียญ   เคร่ืองทาํนํ้ าด่ืมนํ้ าเยน็ผา่น
ระบบเคร่ืองกรองนํ้ าและทาํความสะอาดทุกสปัดาห์และเปล่ียนสารเคมีปีละ 1 คร้ัง 
                - มีช่องทางการรับฟังส่ือสาร คู่มือหอพกันกัศึกษา ข่าวสาส์นหอพกันกัศึกษา ข่าวสารกรรมการนกัศึกษาประจาํหอพกั  
รับขอ้เสนอแนะของนกัศึกษาทางเว็บบอร์ด คณะกรรมการนกัศึกษาประจาํหอพกั  โทรศพัท ์ อีเมล ์ และมีช่องทางการร้องเรียน
โดยทางโทรศพัท ์ หนงัสือราชการ ร้องเรียนดว้ยวาจาท่ีสาํนกังานหอพกันกัศึกษาและหอ้งธุรการหอพกันกัศึกษาทุกอาคาร 
5. จดัสนับสนุนและส่งเสริมพฒันานักศึกษาในหอพกั 
                -  มีนโยบายจดัสนบัสนุน ส่งเสริม และพฒันานกัศึกษาใหมี้ทกัษะวชิาการ สะทอ้นภาวะผูน้าํ ทกัษะชีวติ คุณธรรม  
จริยธรรม จิตสาํนึกสาธารณะ สมรรถนะสากล และการอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งดีท่ามกลางความหลากหลายพหุวฒันธรรม  โดยไดจ้ดั
กิจกรรมรวม  87  โครงการ  ใชเ้งินงบประมาณในการดาํเนินการไปทั้งส้ิน 787,575 บาท โดยแบ่งการดาํเนินการดงัน้ี 
                - โครงการท่ีจดัโดยงาน หอพกัจาํนวน 8 โครงการ มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 544  คน เป็นเงินงบประมาณจาํนวน   108,115  
บาท   
                -  งบสนบัสนุนอ่ืนจากหอพกัในกาํกบัฯ จาํนวน 5 โครงการ  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม  388  คน  จาํนวนเงิน  44,724 บาท  
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                - โครงการท่ีคณะกรรมการนกัศึกษาประจาํหอพกัจดั จาํนวน  45  โครงการ มีผูเ้ขา้ร่วม 5,573  คน จาํนวนเงิน 176,527 
บาท  โดยจาํแนกเป็นดา้นวชิาการ   14  โครงการ ดา้นบาํเพญ็ประโยชน์  5 โครงการ ดา้นศิลปวฒันธรรม   2  โครงการ ดา้น
นนัทนาการ  5  โครงการ และโครงการดา้นอ่ืน ๆ  19  โครงการ (กนศ.7.1/6)  
                - หอพกันกัศึกษา เป็นแหล่งบ่มเพาะและส่งเสริมการเรียนรู้ มีแผนการส่งเสริมและพฒันาบุคลิกภาพและจริยธรรม
นกัศึกษาผูเ้ขา้พกัท่ีสอดคลอ้งกบัปณิธานของมหาวทิยาลยัและวตัถุประสงคข์องหอพกั มีมาตรฐานการทาํงานโดยจดัทาํคู่มือ
หอพกันกัศึกษาติดไวใ้นหอ้งพกันกัศึกษาทุกหอ้งเพ่ือสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการจดับริการ
หอพกันกัศึกษา  มีคู่มือควบคุมมาตรฐานหอพกันกัศึกษามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ สาสน์หอพกั โปสเตอร์อ่ืน ๆ   และ
ประชาสมัพนัธ์ผา่นเวบ็ไซต ์  http://student.psu.ac.th/dorm   (กนศ.7.1/7)  
6. มรีะบบและเจ้าหน้าทีรั่กษาความปลอดภัย 
                หอพกันกัศึกษามีการบริหารจดัการดูแลความเรียบร้อยในหอพกัและความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของ
นกัศึกษาโดยมีมาตรการรักษาความปลอดภยัในหอพกัและบริเวณหอพกั (กนศ.7.1/8) จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั
บริเวณทางเขา้หอพกัและประจาํหอพกันกัศึกษาทุกอาคาร จดัใหมี้ร้ัวแบ่งเขตหอพกั มีสต๊ิกเกอร์ผูมี้สิทธ์ิพกัในหอพกั (กนศ.
7.1/9)    มีการตรวจสอบตลอด 24 ชัว่โมง ทาํใหไ้ม่มีกรณีทรัพยสิ์นสูญหายหรือถูกทาํร้ายร่างกายโดยบุคคลภายนอก แต่มีความ
ไม่ปลอดภยัในทรัพยสิ์นกรณีนกัศึกษาขโมยกนัเองภายในหอพกัชายจาํนวน  4   คร้ัง หอพกัหญิง จาํนวน  2 คร้ัง มีการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัทุกวนั ไดติ้ดตั้งถงัเคมีดบัเพลิงทุกอาคารใหมี้สภาพพร้อมใชง้านได้
ตลอดเวลาโดยมีการตรวจสอบเปล่ียนสารเคมีดบัเพลิงทุกปีและมีโครงสร้างความปลอดภยัอาคารหอพกัดงัน้ี 
                - มีระบบดบัเพลิงท่ีมีประสิทธิภาพพร้อมใชง้าน โดยมีถงัเคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือไม่นอ้ยกวา่ 1 ชุดต่อพ้ืนท่ี 1,000 
ตารางเมตร และติดตั้งทุกระยะห่างกนัไม่เกิน 45 เมตร   
                - มีการติดตั้งไฟส่องสวา่งฉุกเฉินในกรณีกระแสไฟฟ้าขดัขอ้งอยา่งนอ้ย 1 ชุดต่อพ้ืนท่ี 1,000 ตารางเมตร และติดตั้งทุก
ระยะห่างกนัไม่เกิน 45 เมตร 
                - มีการดาํเนินการจดัใหมี้แผนการซอ้มอพยพกรณีเกิดอคัคีภยัอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
                - มีระบบโทรทศัน์วงจรปิด เพื่อการรักษาความปลอดภยั ท่ีป้อมยามทางเขา้บริเวณหอพกั และอยูใ่นระหวา่งการ
ดาํเนินการติดตั้งในหอพกั 
                - มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัปฏิบติังานตลอด 24 ชัว่โมง และไดน้าํร่องติดตั้งระบบเตือนภยัฉุกเฉิน.ในอาคาร 1 
และ6  แต่ไม่มีระบบเตือนภยัเพลิงไหมท่ี้สามารถส่งสญัญาณถึงผูเ้ขา้พกัรับทราบอยา่งทัว่ถึง รวดเร็วพร้อม ๆ กนั  
7.  มกีารบริหารความเส่ียงและมมีาตรฐานการควบคุมภายใน 
                ได้นาํระบบบริหารความเส่ียงตามนโยบายมหาวทิยาลยัโดยจดัใหมี้การอบรมโครงการนานาโอสถ ใหค้วามรู้เก่ียวกบั
การจ่ายยาสามญัประจาํบา้น และการปฐมพยาบาลฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองตน้ และใหค้วามรู้เชิงปฏิบติัการเร่ืองการป้องกนับรรเทา 
สาธารณภยัและการอพยพหลบภยักรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในหอพกันกัศึกษา   
                มีมาตรฐานการควบคุมภายในโดยมีบทลงโทษนกัศึกษาท่ีพกัในหอพกัติดประกาศทุกหอ้งพกัเพื่อเป็นการควบคุมและ
ป้องปรามนกัศึกษาไม่ใหน้กัศึกษาทาํผิดระเบียบหอพกัและความผิดอ่ืน  ๆ
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ภารกจิที ่ 7  หอพกันักศึกษา 

ตวับ่งช้ี : 7.1 จดับริการหอพกันักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

8.  มกีารประเมนิผลพร้อมน าผลมาปรับปรุงพฒันา 
                ไดน้าํผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ชบ้ริการนกัศึกษาและบุคคลภายนอกปีการศึกษา 2551 มาปรับปรุงพฒันา
โดยไดป้ระชุมช้ีแจงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  และในปีการศึกษา  2552  ไดป้ระเมินผลความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีพกัในหอพกั    
(กนศ.7.1/10)  นาํผลมาปรับปรุงพฒันาการดาํเนินงานต่อไป ผลการประเมินพบวา่ ในภาพรวมนกัศึกษาชายและหญิง มีความพึง
พอใจในการจดับริการหอพกันกัศึกษาระดบัมาก  ท่ีค่าเฉล่ีย 3.84 และ 3.79 พร้อมทั้งประเมินความพึงพอใจของบุคคลภายนอก
ท่ีพกัในหอพกั ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย   3.99   (กนศ.7.1/11)   
                ผลการประเมิน เทียบเกณฑเ์ท่ากบั  3  คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1   คะแนน  
                รวมคะแนนตวับ่งช้ี  7.1  เท่ากบั     คะแนน  
เอกสารอ้างองิ: 
1. กนศ.7.1/1     คู่มือมาตรฐานหอพกันกัศึกษามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์     
2. กนศ.7.1/2     ประกาศเกณฑก์ารจดัสรรหอพกันกัศึกษาและแผนการจดัสรรท่ีพกันกัศึกษา 
3. กนศ.7.1/3     คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานหอพกันกัศึกษามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
4. กนศ.7.1/4     คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารยท่ี์ปรึกษาประจาํหอพกั 
5. กนศ.7.1/5    คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการนกัศึกษาประจาํหอพกั 
6. กนศ.7.1/6     รายงานสรุปผลการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา  
7. กนศ.7.1/7    คู่มือหอพกั คู่มือควบคุมมาตรฐานหอพกั  สาสน์หอพกั และเวบ็ไซตห์อพกันกัศึกษา  
                           http://student.psu.ac.th/dorm 
8. กนศ.7.1/8      มาตรการรักษาความปลอดภยั 
9. กนศ.7.1/9      ตวัอยา่งสต๊ิกเกอร์ติดบตัรนกัศึกษาผูมี้สิทธ์ิพกัในหอพกั 
10. กนศ.7.1/10  รายงานการประเมินผลความพึงพอใจนกัศึกษาท่ีพกัในหอพกั 
11. กนศ.7.1/11 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจบุคคลภายนอกท่ีพกัในหอพกั 
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) : 

1. จุดอ่อน 
                1. มีสดัส่วนบุคลากรบริหารจดัการ ดูแล และพฒันานกัศึกษาในหอพกัตํ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน ปัจจุบนันกัวชิาการ
นกัศึกษา 1 คน ต่อนกัศึกษา 600 คน  (เกณฑม์าตรฐานบุคลากร 1 คน:นกัศึกษา 300 คน) 
                2.ไม่มีระบบเตือนภยัเพลิงไหมท่ี้สามารถส่งสญัญาณถึงนกัศึกษาผูเ้ขา้พกัรับทราบอยา่งทัว่ถึง รวดเร็วพร้อม ๆ กนัทุก
อาคาร (มีเพียงหอพกัอาคาร 1 และ  6 เท่านั้น) 
                3. ระบบไฟฟ้าหอพกัอาคาร  7 อยูใ่นสภาพเก่าและเส่ือมจากการใชง้านมานานกวา่ 25 ปี จึงทาํให ้เกิดไฟฟ้าลดัวงจร
และระบบตดัไฟฟ้าไม่ทาํงาน  ทาํใหเ้กิดไฟไหมห้อ้งพกันกัศึกษา 1 หอ้งท่ีหอพกัอาคาร 7  ทรัพยสิ์นของนกัศึกษาและหอ้งพกั
เสียหาย   
                4. ไม่ไดรั้บจดัสรรงบประมาณตามแผนการพฒันาและปรับปรุงส่ิงอาํนวยความสะดวกในหอพกันกัศึกษา เช่น โตะ๊ 
เกา้อ้ี  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในหอพกั .  (และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยูใ่นสภาพไม่พร้อมใชง้าน)  อุปกรณ์ออกกาํลงักายในหอพกั  
หอ้งสนัทนาการในหอพกั (หอ้งคาราโอเกะ) เคร่ืองทาํนํ้ าด่ืมนํ้ าร้อน ระบบบาํบดันํ้ าเสีย และการซ่อมปรับปรุงอาคาร 
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ภารกจิที ่ 7    หอพกันักศึกษา 

ตวับ่งช้ี : 7.1 จดับริการหอพกันักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

2. จุดแข็ง 
                1. มีมาตรฐานหอพกันกัศึกษามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ และคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานหอพกันกัศึกษา 
                2.  มีคู่มือหอพกันกัศึกษาพร้อมขั้นตอนการดาํเนินงานหอพกั 
                3. มีระบบการจองหอ้งพกัผา่นเวบ็ไซต ์ http://student.psu.ac.th/dorm ท่ีเอ้ืออาํนวยความสะดวกในการจองหอพกัของ
นกัศึกษา  
                4. มีอาคารท่ีทาํการสาํนกังานหอพกัอยูใ่นบริเวณหอพกันกัศึกษา ท่ีเอ้ืออาํนวยความสะดวกในการติดต่อของนกัศึกษา  
                5. มีอาจารยท่ี์ปรึกษาหอพกัและคณะกรรมการนกัศึกษาประจาํหอพกัร่วมใหค้าํปรึกษา เสนอแนะ และพฒันาการ
ดาํเนินงาน  
                6.  บุคลากรมีท่ีพกัใกลห้อพกัท่ีเอ้ืออาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังานทั้งในและนอกเวลาราชการ    
                7.  มีระบบรักษาความปลอดภยัในหอพกัไดแ้ก่ มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั และมีการตรวจเช็คบุคคลเขา้- ออก
บริเวณหอพกันกัศึกษา โดยจดัทาํสต๊ิกเกอร์หอพกัติดบตัรนกัศึกษา  ทาํใหมี้ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของนกัศึกษา ท่ี
พกัในหอพกัมากข้ึน    โดยไม่เกิดเหตุการณ์บุคคลภายนอกเขา้ไปขโมยทรัพยสิ์นและทาํร้ายร่างกายนกัศึกษาในหอพกั  
                8.  มีระบบการบริหารจดัการหอพกัท่ีมีมาตรฐาน 
                9.  มีบริการจดัท่ีพกับุคคลภายนอกช่วงปิดภาคการศึกษา   
3.  โอกาส  
                -    
4. อุปสรรค 
               1.  นํ้ าท่วมขงับริเวณหอพกัและใตอ้าคารหอพกัทาํใหเ้ป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุ มีกล่ินนํ้ าเน่าเสียจากนํ้ าขงัใตอ้าคารและคู
รอบอาคารท่ีเคร่ืองสูบนํ้ าเสียบ่อยคร้ัง มีผลใหห้อพกับางอาคารมีกล่ินไม่สะอาดเป็นสาเหตุใหมี้บรรยากาศไม่ดี 
               2. การดูแลภูมิทศัน์รอบบริเวณหอพกัเป็นความรับผิดชอบของกองอาคารสถานท่ีตามขอ้ตกลงในการโอนคนงาน
สนาม แต่ไม่ไดรั้บการดูแลตามมาตรฐานท่ีกาํหนด ทาํใหเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัของ สตัวท่ี์มีพิษและพาหะนาํโรค   ก่อใหเ้กิดความ
สกปรก   ทาํลายทรัพยสิ์นและทาํร้ายร่างกายนกัศึกษา ไดแ้ก่   สุนขั  แมว  หนู  ปลวก  งู   
               3. มีการขาดงานของเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัซ่ึงอยูใ่นความรับผิดชอบของกองอาคารสถานท่ีช่วงเดือนมีนาคม 
2552 ของหอพกันกัศึกษาอาคาร 12  ถึง 29 ผลดั  
5. กลยุทธ์ / แผนการพฒันา 
               1. เสนอขอเพ่ิมสดัส่วน บุคลากรบริหารจดัการ ดูแล และพฒันานกัศึกษาในหอพกั ตามเกณฑม์าตรฐาน สาํนกังานการ
อุดมศึกษาบุคลากร 1 คน:นกัศึกษา 300 คน 
               2. ติดตั้งระบบเตือนภยัเพลิงไหมท่ี้สามารถส่งสญัญาณถึงนกัศึกษาผูเ้ขา้พกัรับทราบอยา่งทัว่ถึง รวดเร็วพร้อม ๆ กนัทุก
อาคาร  
               3. เสนอขอใหก้องอาคารดาํเนินการตรวจสอบทาํแผนปรับปรุงหอพกัระบบไฟฟ้าหอพกัอาคาร  7 ทั้งระบบ  
               4. เสนอแผนปรับปรุงพฒันาหอพกันกัศึกษาตามมาตรฐานหอพกันกัศึกษา  เช่นเพ่ิมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โตะ๊ เกา้อ้ี  
อุปกรณ์ออกกาํลงักาย 
               5.  มีการพฒันาบุคลากรหอพกั โดยการสนบัสนุนเขา้ร่วมประชุม อบรม สมัมนา ศึกษาดูงานต่างสถาบนั  
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ภารกจิที ่ 8   สุขาภิบาลอาหาร/ร้านสวสัดกิารและส่ิงอ านวยความสะดวก  

ตวับ่งช้ี : 8.1  คุณภาพอาหาร-เคร่ืองดืม่ตามมาตรฐาน 

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 5  - 5 5  

มีการ
ดาํเนิน 
การไม่
ครบ 
4 ขอ้ 

มีการ
ดาํเนิน 

การครบ 
4 ขอ้ 

มีการ
ดาํเนิน

การ
ครบ

ทุกขอ้ 

3 1 - 5 

ระดบัคุณภาพ 
1. มีมาตรฐาน/เป้าหมาย 
2. มีระบบบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม 
3. มีการควบคุมภายใน และควบคุมคุณภาพ 
4. มีการดาํเนินงานตามแผน 
5. มีการประเมินผล 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
1. มมีาตรฐาน/เป้าหมาย 
               กองฯ ไดจ้ดัใหมี้บริการสุขาภิบาลอาหารและส่ิงอาํนวยความสะดวก โดยยดึมาตรฐาน/เป้าหมายของสาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการดาํเนินงาน คือ จดัใหมี้บริการอาหาร-เคร่ืองด่ืมท่ีมีความหลากหลายเพียงพอ มีคุณภาพดี 
สะอาด ในราคาท่ียติุธรรม ไดรั้บบริการท่ีรวดเร็ว มีสถานท่ีรับประทานท่ีมีความสะดวก สบาย ถูกหลกัสุขาภิบาลอาหาร (กนศ.
8.1/1) และจดัใหมี้ร้านสวสัดิการส่ิงอาํนวยความสะดวก 
2.   มรีะบบบริหารจดัการแบบมส่ีวนร่วม 
               มีระบบการรับสมคัรและระบบการคดัเลือกผูป้ระกอบการจาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม (กนศ.8.1/2)   โดยมีการ
ควบคุมดูแลบริหารจดัการโดยคณะกรรมการคดัเลือกควบคุม ดูแล ร้านคา้จาํหน่ายอาหารและใหบ้ริการต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีซ่ึงอยูใ่น
ความรับผิดชอบของกองกิจการนกัศึกษา (กนศ.8.1/3)   ซ่ึงประกอบดว้ยบุคลากรและผูแ้ทนนกัศึกษา  จดัใหมี้ผูป้ระกอบการ
จาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมอยา่งหลากหลาย   มีคุณภาพดี  มีความสะอาด ในราคายติุธรรม จาํนวน 61 ร้าน และจดัใหมี้ร้านคา้
บริการส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ไดแ้ก่  ร้านอุปกรณ์ส่ือสาร   ร้านถ่ายรูป  ร้านก๊ิฟชอ้ป  ร้านใหเ้ช่าหนงัสือ  ร้านขายของท่ี
ระลึกของสหกรณ์บริการ   ศูนยห์นงัสือมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ตู ้ATM  ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารกรุงไทย  ธนาคาร
กรุงเทพ  และธนาคารกสิกรไทย   ร้านบริการอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์   ร้านถ่ายเอกสาร   ร้านสะดวกซ้ือ   เคร่ืองซกัผา้ชนิด
หยอดเหรียญ  ร้านจาํหน่ายอุปกรณ์และซ่อมคอมพิวเตอร์   ร้านจาํหน่ายเคร่ืองใชส้าํนกังาน   ร้านสวสัดิการศูนยบ่์มเพาะ (ซ่อม
คอมฯ และจดัทาํรูปเล่มรายงานและวทิยานิพนธ์)  และร้านเสริมสวย         
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ภารกจิที ่ 8   สุขาภิบาลอาหาร/ร้านสวสัดกิารและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ตวับ่งช้ี :  8.1 คุณภาพอาหาร-เคร่ืองดืม่ตามมาตรฐาน 

3. มกีารควบคุมภายใน และควบคุมคุณภาพ 
                มีการจดัการควบคุมภายใน  บริหารความเส่ียงโดยการติดตามผลเก่ียวกบัการสุขาภิบาลอาหาร  ปัญหาอุปสรรค     
แนวทางการพฒันาต่อเน่ือง มีการควบคุมคุณภาพโดยตรวจสอบการประกอบอาหาร การใหบ้ริการผูป้ระกอบการจาํหน่าย   
อยา่งสมํ่าเสมอ พร้อมทั้งตรวจเช้ือจุลินทรียใ์นอาหาร - เคร่ืองด่ืม จาํนวน 2 คร้ัง/ปี ตรวจหาสารเคมีในนํ้ าด่ืม จาํนวน 1 คร้ัง      
(กนศ.8.1/4) ผลการตรวจสอบในหอ้งทดลองพบวา่ อาหารและเคร่ืองด่ืมไดม้าตรฐานตามการตรวจสอบของสาํนกังานสาธารณสุข
อาํเภอหาดใหญ่ พบวา่ อาหารและเคร่ืองด่ืมผา่นเกณฑไ์ดม้าตรฐาน Clean  Food Good  Taste   
4.  มกีารด าเนินงานตามแผน  
                จดัใหมี้อาหารจาํหน่าย ประเภทขา้วแกง อาหารตามสัง่  ก๋วยเต๋ียว ก๋วยจับ๊  อาหารจานเดียวหลายชนิด  เคร่ืองด่ืมร้อน 
เยน็  นํ้ าหวาน นํ้ าผลไม ้อาหารวา่งหลายชนิด ผลไมส้ด ใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของนกัศึกษา และบุคลากรของ มหาวทิยาลยั   
จดัอบรมใหค้วามรู้การสุขาภิบาลอาหารแก่ผูป้ระกอบการจาํหน่ายอาหาร  และใหค้วามรู้การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
แก่ผูป้ระกอบการจาํหน่ายอาหาร และร้านสวสัดิการส่ิงอาํนวยความสะดวก  ( กนศ.8.1/5  ) ตรวจสอบการประกอบอาหาร
ของผูป้ระกอบการอยา่งสมํ่าเสมอ   ควบคุมใหมี้การจาํหน่ายอาหาร/ส่ิงอาํนวยความสะดวกในราคาท่ีกาํหนดอยา่งยติุธรรม   ให้
มีการตรวจโรคผูส้มัผสัอาหาร   จดัสถานท่ีรับประทานอาหารใหมี้ความสะอาด สะดวก สบาย โดยมีพนกังานทาํความสะอาด
ทุกวนัๆ ละ 2 ผลดั ตั้งแต่เวลา 06.30 น. – 14.30 น. และเวลา 14.30 น. -  22.30 น. มีการติดตั้งพดัลมติดผนงัระบายอากาศบริเวณ
ท่ีนัง่รับประทานอาหาร  มีนํ้ าด่ืมท่ีไดม้าตรฐานบริการฟรี และมีระบบลา้ง/บาํบดั ภายใตข้อ้จาํกดัของอาคารสถานท่ี  
5.  มกีารประเมนิผล 
               การประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ จาํนวน 2  คร้ัง  ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีค่าเฉล่ีย  3.58  
และ  3.50  ตามลาํดบั  (กนศ.8.1/6)  นอกจากน้ีคณะกรรมการคดัเลือกควบคุม  ดูแล ร้านคา้จาํหน่ายอาหารและใหบ้ริการต่าง ๆ  
ในพ้ืนท่ีซ่ึงอยูใ่นความรับผิดชอบของกองกิจการนกัศึกษา  ไดมี้การสุ่มประเมินโดยใชว้ธีิสงัเกตและสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งและนาํผลการประเมินมาปรับปรุงพฒันางานใหดี้ยิง่ข้ึน  
               ผลการประเมิน เทียบเกณฑเ์ท่ากบั   3   คะแนน เทียบแผนเท่ากบั  1   คะแนน   
               รวมคะแนนตวับ่งช้ี  8.1  เท่ากบั  5  คะแนน  
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ภารกจิที ่ 8   สุขาภิบาลอาหาร/ร้านสวสัดกิารและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ตวับ่งช้ี :  8.1 คุณภาพอาหาร-เคร่ืองดืม่ตามมาตรฐาน 

เอกสารอ้างองิ :  
1.* กนศ.8.1./1   มาตรฐานกิจการนกัศึกษา (ท่ีสาํนกังานหอพกั) 
2. กนศ.8.1/2        ประกาศรับสมคัรและประกาศรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือกเพ่ือจาํหน่ายอาหารและสินคา้ในศูนยอ์าหารโรงชา้ง 
3. กนศ.8.1/3      คาํสัง่แต่งตั้งกรรมการคดัเลือก ควบคุม ดูแลผูป้ระกอบการ 
4. กนศ.8.1/4      หนงัสือขออนุญาตตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารในศูนยอ์าหารโรงชา้ง/ผลการตรวจสอบคุณภาพจาก 
                           หอ้งปฏิบติัการ 
5. กนศ.8.1/5      โครงการจดัฝึกอบรม 
6. กนศ.8.1/6      การประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
1. จุดอ่อน 
                สถานท่ีนัง่รับประทานอาหารมีไม่เพียงพอ ทาํใหต้อ้งจดัท่ีนัง่ชัว่คราวโดยกางเตน็ทใ์นบริเวณลานของศูนยอ์าหารโรงชา้ง 
ก่อใหเ้กิดความแออดัโดยเฉพาะตอนเท่ียงอากาศร้อนอบอา้วมาก บรรยากาศไม่ดี  อีกทั้งสถานท่ีเป็นอาคารเปิดโล่งไม่มีฝาผนงัป้องกนั
สตัวร์บกวน เช่น  สุนขั แมวจรจดั นก  ก่อความรบกวนผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการ  
2. จุดแข็ง 
                มีนกัศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการกาํหนดนโยบาย  คดัเลือก ควบคุม ประเมินผูป้ระกอบการ   มีระบบควบคุมดูแลดา้น
คุณภาพและราคาท่ีเหมาะสม   มีสถานท่ีบริการอาหารอยูใ่กลห้อพกันกัศึกษาและเปิดบริการตั้งแต่เวลา 06.30 – 24.00 น. มีบริการ
อาหาร- เคร่ืองด่ืม  และบริการท่ีหลากหลายไดม้าตรฐาน และเพียงพอ   
3. โอกาส 
                ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณในการจดัอบรมใหค้วามรู้ผูป้ระกอบการจากโครงการสงขลานครินทร์ มหาวทิยาลยัสุขภาพ  
(สปสช.) 
4. อุปสรรค 
                 มหาวทิยาลยัใชโ้รงอาหาร (คาเฟต) ซ่ึงเป็นอาคารถาวรไปใชป้ระโยชน์ในราชการอ่ืน และแกปั้ญหาโดยซ้ือเตน็ทช์ัว่คราวมา
ใหบ้ริการทดแทนท่ีศูนยอ์าหารโรงชา้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550  จนบดัน้ียงัไม่มีอาคารถาวร   
5. กลยุทธ์ / แผนการพฒันา 
                1. เสนอมหาวทิยาลยัสนบัสนุนจดัสร้างสถานท่ีรับประทานอาหารใหเ้พียงพอไดม้าตรฐาน 
                2. ควรมีเจา้หนา้ท่ีวทิยาศาสตร์อาหารร่วมรับผิดชอบโดยตรง เพ่ือพฒันางานสุขาภิบาลอาหารใหดี้ยิง่ข้ึน 
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ภารกจิที ่ 9   สุขภาพอนามยั 

ช่ือตวับ่งช้ี :  9.1 มบีริการสุขภาพอนามยัและประกนัภัยอุบัตเิหตุนักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า 
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงานปี
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน 

เทยีบ 
พฒันา 
การ 

รวม
คะแนน 

- 6 ขอ้  
5 

ระบบ 
6 ขอ้ 6 ขอ้ 

ดาํเนินการ
ไม่ครบ 
 5 ขอ้ 

ดาํเนิน 
การครบ 

5 ขอ้ 

ดาํเนินการ
ครบทุก

ขอ้ 
3 1 - 5 

ระดบัคุณภาพ 
1. มีนโยบาย 
2. มีระบบการใหบ้ริการสุขภาพอนามยัและประกนัภยัอุบติัเหตุ  
3. มีเจา้หนา้ท่ีประสานงานตลอด 24 ชัว่โมง 
4. มีบริการแจง้เหตุด่วน มีบริการสายด่วน และรถฉุกเฉิน 
5. มีการจดักิจกรรมใหค้วามรู้/รณรงคส์ร้างเสริมและป้องกนัโรค 
6. มีการประเมินผล 

รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
1. มนีโยบาย 
                มีประกาศการใหบ้ริการสุขภาพอนามยัและประกนัภยัอุบติัเหตุนกัศึกษา (กนศ.9.1/1) 
2.  มรีะบบการให้บริการสุขภาพอนามยัและประกนัภัยอุบัตเิหตุ   
               จดัใหมี้โครงการบริการสุขภาพอนามยัและประกนัภยัอุบติัเหตุนกัศึกษา รวม 5 ระบบ ไดแ้ก่  

2.1 โครงการประกนัสุขภาพของมหาวทิยาลยั โดยนกัศึกษาสามารถเขา้รับบริการท่ีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  
ไดต้ลอด 24  ชัว่โมง รวมเป็นเงินไม่เกิน 10,000 บาท ต่อปีการศึกษา มีนกัศึกษาใชบ้ริการ จาํนวน  4,498 คน คิดเป็น
จาํนวน 9,588   คร้ัง (กนศ.9.1/2) 
                2.2  โครงการประกนัสุขภาพถว้นหนา้ (บตัรทอง ) กบัโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ นกัศึกษาสามารถเขา้รับ
บริการท่ีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง โดยไม่จาํกดัวงเงิน  
                2.3   โครงการประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) โดยนกัศึกษาสามารถเขา้รับบริการท่ีโรงพยาบาลของรัฐบาล 
เอกชน คลินิก และโพลีคลินิก ท่ีมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพทัว่โลก ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ไดรั้บประโยชน์คุม้ครองทั้งค่า
รักษาพยาบาลและค่าชดเชย (กนศ. 9.1/3) มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ นกัศึกษา จาํนวน 19,865  คน และบุคลากร จาํนวน 2,691 
คน  (กนศ.9.1/4)  มีนกัศึกษาใชบ้ริการ จาํนวน  1,130 คน คิดเป็นจาํนวน  2,686  คร้ัง  (กนศ.9.1/2) และบุคลากรใชบ้ริการ
จาํนวน 24 คน คิดเป็นจาํนวน 26 คร้ัง  
                2.4   บริการสร้างเสริมสุขภาพนกัศึกษาท่ีคลินิกสุขภาพ มีพยาบาล และผูช่้วยพยาบาล จากโรงพยาบาลสงขลา-
นครินทร์ มาใหบ้ริการท่ีคลินิกตั้งแต่เวลา 12.30-20.30 น. มีแพทยต์รวจรักษาและเภสชักร  ในวนัจนัทร์-พฤหสับดี เวลา 17.00 
- 20.00 น.   มีนกัศึกษาเขา้รับบริการถึงวนัท่ี 29 เมษายน 2553 มีจาํนวนรวมทั้งส้ิน 8,054  คน (กนศ.9.1/6) 

ภารกจิที ่ 9   สุขภาพอนามยั 
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     * ดูเอกสารท่ีงานบริการและสวสัดิการนกัศึกษา 
 
 

 

 

 

 

ช่ือตวับ่งช้ี :  9.1 มบีริการสุขภาพอนามยัและประกนัภัยอุบัตเิหตุนักศึกษา 
               2.5  บริการยาสามญัประจาํบา้นท่ีหอ้งยาในหอพกันกัศึกษาทุกอาคาร โดยมีกรรมการนกัศึกษาประจาํหอพกัซ่ึง
ผา่นการอบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ เป็นผูใ้หบ้ริการ และมีนกัศึกษารับบริการในภาคการศึกษาท่ี 1-2  จาํนวน 565  คน 
(กนศ.7.1/7) 
3.  มเีจ้าหน้าทีป่ระสานงานตลอด 24 ช่ัวโมง 
               -  มีเจา้หนา้ท่ีประสานงานช่วยเหลือนกัศึกษาป่วยในยามวกิาล  
               -  มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัประสานรถรับ-ส่งนกัศึกษาเจ็บป่วยยามวกิาล 
               -  มีการนาํนกัศึกษาป่วยส่งโรงพยาบาลพร้อมติดตามเยีย่มเยยีนอาการ ประสานงานกบัโรงพยาบาล คณะ 
ผูป้กครอง 
4.  มบีริการแจ้งเหตุด่วน มบีริการสายด่วน และรถฉุกเฉิน 
               -   มีบริการแจง้เหตุด่วน โทร.2191 
               -   มีบริการรถฉุกเฉิน โทร.1669 
5.  มีการจดักิจกรรมใหค้วามรู้/รณรงคส์ร้างเสริมและป้องกนัโรค 
                มีการจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัโรคไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ 2009  จาํนวน 2 คร้ัง  จดัอบรมใหค้วามรู้
เก่ียวกบัสารเสพติดแก่นกัศึกษาพร้อมจดักิจกรรมรณรงคต์า้นสารเสพติด  จดัป้ายรณรงคท่ี์ศูนยอ์าหารโรงชา้งและบริเวณ
มหาวทิยาลยั  (กนศ.9.1/6) 
6.  มกีารประเมนิผล 
               ประเมินผลความพึงพอใจจากนกัศึกษาท่ีเขา้รับบริการท่ีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์และท่ีคลินิกสร้างเสริม
สุขภาพนกัศึกษา นกัศึกษามีความสะดวกในการเขา้รับบริการ มีความพึงพอใจในระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 3.99  และ 4.15       
คิดเป็นร้อยละ 79.80 และ 83.00 ตามลาํดบั  (กนศ.9.1/7) นาํผลการประเมินมาปรับปรุงพฒันา 
               ผลการประเมิน เทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน   
               รวมคะแนนตวับ่งช้ี 9.1  เท่ากบั 5 คะแนน  

เอกสารอ้างองิ :  
1.  กนศ.9.1/1     ประกาศการใหบ้ริการสุขภาพและการประกนัภยัอุบติัเหต ุ
2.  กนศ.9.1/2      http://student.psu.ac.th/health 
3.  กนศ.9.1/3     บนัทึกขอ้ตกลง เร่ือง การรับประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล นกัศึกษา และบุคลากรมหาวทิยาลยัสงขลา- 
                           นครินทร์  ประจาํปีการศึกษา  2552    
4.  กนศ.9.1/4     เอกสารรายช่ือนกัศึกษาและบุคลากรผูเ้อาประกนัภยั   
5.  กนศ.9.1/5    ขอ้มูลนกัศึกษาใชบ้ริการคลินิกสุขภาพ  
6.  *กนศ.9.1/6   โครงการจดัอบรม/ภาพการจดักิจกรรม   
7.  *กนศ.9.1/7    รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ   
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ตวับ่งช้ี :  10.1 ร้อยละของระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 

ผลการด าเนินงาน 

ค่า 
น า้หนัก 

แผน 
2552 

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมนิ 

2550 2551 2552 1 2 3 เทยีบ 
เกณฑ์ 

เทยีบ 
แผน 

เทียบ 
พฒันาการ 

รวม 
คะแนน 

 3.33 80% 84.60% 86.20% 86.80% 1-54 55-79 >80 3 1 1 5 
รายละเอยีดผลการด าเนินงาน 
 กอง ฯ มีแผนงานการใหบ้ริการรับ –จ่ายไปรษณียภณัฑแ์ละบริการรับฝากพสัดุภณัฑท่ี์นาํฝากนกัศึกษาท่ีพกัในหอพกั 
โดยไดเ้ช่าตูไ้ปรษณีย ์จาํนวน 1 ตู ้ไวท่ี้ทาํการไปรษณียเ์ขต 9 คอหงส์ มีเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบรับไปรษณียภณัฑจ์ากท่ีทาํการ
ไปรษณียแ์ละจากบุรุษไปรษณีย ์จดัแยกไปรษณียภณัฑป์ระเภทธรรมดา ส่งใหน้กัศึกษาถึงหอ้งพกั ภายใน 1 วนั ประเภท
ลงทะเบียนและด่วนพิเศษ บนัทึกรายการและทาํใบแจง้ แจง้นกัศึกษาถึงหอ้งพกั ภายใน 1 วนั มีบริการจ่ายไปรษณียภณัฑ์
ลงทะเบียนและด่วนพิเศษท่ี งานบริการและสวสัดิการนกัศึกษา ณ อาคารสาํนกังานหอพกั ระหวา่งเวลา 08.30–21.00 น. ทุกวนั
ราชการ และเวลา 08.30 – 16.30 น. ในวนัหยดุราชการ (กนศ.10.1/1) มีการประเมินผลความพึงพอใจของนกัศึกษาผูใ้ชบ้ริการ 
จาํนวน 247 คน พบวา่ นกัศึกษาร้อยละ 91.9 และ 99.2 แจง้วา่เจา้หนา้ท่ีหอพกันาํไปรษณียภณัฑป์ระเภทธรรมดาและ
ไปรษณียภณัฑ ์ ประเภทลงทะเบียนติดไวท่ี้ประตูหอ้งพกัและสอดไวใ้นหอ้งพกัตามลาํดบั นกัศึกษามีความพึงพอใจในระดบั
มากท่ีสุดท่ีค่าเฉล่ีย 4.34 คิดเป็นร้อยละ 86.80 (กนศ.10.1/2) นาํผลการประเมินปรับปรุงพฒันาการดาํเนินงาน โดยไดท้าํการ
ประเมินผลจากผูใ้ชบ้ริการปีการศึกษา 2552 โดยการ นาํผลการประเมิน ดงักล่าวแจง้เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งทราบ  และได้ประชุม
ช้ีแจงขอความร่วมมือ ทาํใหมี้การปรับปรุงพฒันาการใหบ้ริการมากข้ึน  พร้อมไดแ้กไ้ขปัญหากรณีท่ีนกัศึกษาบางคนไดรั้บ
ไปรษณียภณัฑ/์ใบแจง้ในล่าชา้วนัหยดุราชการ 
               ผลการประเมิน เทียบเกณฑเ์ท่ากบั 3 คะแนน เทียบแผนเท่ากบั 1 คะแนน เทียบพฒันาการเท่ากบั 1 คะแนน 
               รวมคะแนนตวับ่งช้ี 10.1   เท่ากบั 5 คะแนน 

เอกสารอ้างองิ :  
1. *กนศ.10.1/1    ตารางเวรการปฏิบติังาน   
2.   กนศ.10.1/2    รายงานการประเมินผลการใหบ้ริการโดยการสาํรวจความพึงพอใจจากนกัศึกษาผูใ้ชบ้ริการ 
สรุปผลการวเิคราะห์ตนเอง (SWOT Analysis) : 

1.  จุดอ่อน 
                ไม่มีเจา้หนา้ท่ีมหาวทิยาลยัอยูป่ฏิบติังานในหอพกันกัศึกษาช่วงบ่ายของวนัหยดุราชการ มีเฉพาะพนกังานทาํความ
สะอาดของบริษทั บางคร้ัง/บางคนไม่ถือปฏิบติัตามท่ีกาํหนดไว ้ทาํให้ นกัศึกษาบางคนไดรั้บไปรษณียภณัฑ/์ใบแจง้ในล่าชา้
วนัหยดุราชการ  
2. จุดแข็ง      
                1. มีสาํนกังานอยูใ่กลห้อพกันกัศึกษา ดาํเนินการจ่ายไปรษณียภณัฑป์ระเภทธรรมดาถึงหอ้งพกันกัศึกษาภายใน  1  วนั 
และส่งใบแจง้ไปรษณียภณัฑล์งทะเบียนและด่วนพิเศษท่ีหอ้งพกัภายใน 1 วนั เช่นกนั ทาํใหน้กัศึกษาไดรั้บการบริการท่ีสะดวก
รวดเร็ว เป็นท่ีพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
                2.  มีเจา้หนา้ท่ีบริการรับ-จ่ายไปรษณียภณัฑน์อกเวลาราชการและวนัหยดุราชการท่ีทาํการสาํนกังานหอพกั 
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ตวับ่งช้ี :  ร้อยละของความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 

3. โอกาส 
               บุรุษไปรษณียน์าํส่งไปรษณียภณัฑป์ระเภทลงทะเบียนทุกวนั ยกเวน้วนัอาทิตย ์ทาํใหไ้ปรษณียภณัฑน์กัศึกษาไม่                
ตกคา้งและไดรั้บเร็วข้ึน 
4. อุปสรรค 
               มีความเส่ียงต่ออุบติัภยัท่ีอาจจะเกิดจากพสัดุภณัฑท่ี์มีผูน้าํฝากใหน้กัศึกษาท่ีพกัในหอพกั   
5. กลยุทธ์ / แผนการพฒันา 
               ประสานงานกบัพนกังานบริษทัเร่ืองการจ่ายไปรษณียภณัฑใ์หต้รงเวลา  
                         
                          * ดูเอกสารท่ีงานหอพกันกัศึกษา 

 

 

 

 

                         
 
 
 
 
 


