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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี : หอพักนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ :  6.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

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 

ครบ 

5 ข้อ 

 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2553 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5   บรรลุเปา้หมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีเกณฑ์

มาตรฐานและ

แผนปฏิบัติงาน

ที่สอดคลอ้ง

กับเกณฑ์

มาตรฐาน

หอพักของ

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

      กองฯ  ได้ก าหนดเกณฑม์าตรฐานหอพักนักศึกษา  

โดยมีเป้าประสงค์จัดหอพักนักศึกษาเพื่อบริการ

นักศึกษาและบุคคลภายนอก ให้เป็นแหล่งพักอาศัยที่มี

บริการและสวัสดิการที่ได้คุณภาพ มีบรรยากาศ และ

สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียน /กิจกรรม 

และเป็นแหล่งบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ มีทักษะวิชาการ สะท้อนภาวะผู้น า ทักษะ

ชีวิต คุณธรรม  จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ 

สมรรถนะสากล อยู่ร่วมกันได้ เป็นอย่างดีและมี

ความสุขท่ามกลางความหลากหลายพหุวัฒนธรรม

ต า ม ม า ต ร ฐ า น ห อ พั ก นั ก ศึ ก ษ า

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์

มาตรฐานหอพักของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (กนศ.6.1-01) และได้ก าหนดเกณฑ์การ

จัดสรรที่พักและแผนการจัดที่พัก  ประกาศให้ทราบ

โดยทั่วกัน  (กนศ.6.1-02)   

กนศ.6.1-01     

คูม่ือควบคุม

มาตรฐานหอพัก

นักศึกษา

มหาวิทยาลยั- 

สงขลานครินทร ์

 

กนศ.6.1-02  

ประกาศเกณฑ์

การจัดสรร

หอพักนักศึกษา

และแผนการ

จัดสรรที่พัก

นักศึกษา     

 2 มกีาร

ด าเนินการ

ตามแผน 

 

       กองฯ มีการด าเนินการหอพักตามแผน ดังนี้ 

การจัดสรรท่ีพักในหอพัก (หอพักกองฯและหอพักใน

ก ากับ)  มีการจัดสรรที่พักในหอพักนักศึกษาตามแผน

ที่ก าหนด คอื จัดสรรให้นักศึกษาช้ันปีที่ 1 นักศึกษา  
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

 

ภารกิจท่ี : หอพักนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ :  6.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   นักศึกษาผู้น ากจิกรรม   นักศึกษาโครงการพิเศษต่าง ๆ 

และนักศึกษาช้ันปีที ่2 – 6   รวมทั้งสิน้  8,075  คน 

 

   
กลุ่ม นศ. 

จํานวน 

ชาย หญงิ รวม 

น.ศ.ช้ันปีที่ 1 1,144 2,286 3,430 

น.ศ.ผู้น ากจิกรรม 151 290 441 

น.ศ.โครงการพิเศษ 20 29 49 

น.ศ.ช้ันที่ปี 2-6 1,078 3,077 4,155 

รวม 2,393 5,682 8,075 
 

การบริหารจัดการหอพัก  มีการบริหารจัดการหอพัก

ให้มีความสะอาด  สะดวกสบาย  และปลอดภัย  โดยจัด

ให้มี    บุคลากรปฏิบัติงานบริหารจัดการที่พัก  การ

ให้บริการ ต่าง ๆ และดูแลการพัฒนาบุคลิกภาพ  

คุณธรรม  จริยธรรม  ให้ค าปรึกษาแนะน านักศึกษาใน

อัตราส่วนบุคลากร 1 คนต่อนักศึกษาผู้เข้าพักในหอพัก  

600  คน จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่ เอื้อต่อการพัก

อาศัยอย่างมีคุณภาพ มีพื้นที่ห้องพักเฉลี่ยคนละไม่น้อย

กว่า  6 ตรม . มี เตียงนอนพร้อมที่นอนสะอาดถูก

สุขลักษณะ  ตู้เสื้อผ้า  โต๊ะเก้าอี้  ที่เก็บเอกสาร และ

สิ่งของใช้ส่วนตัวที่เป็นสัดส่วน  พรอ้มจัดสิ่งอ านวยความ

สะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้แก่ จุดเชื่อมต่อหรือมี

สัญญาณเพื่อเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตในห้องพักและ

บริ เ วณรอบนอกหอพั กนั กศึ กษ า  โ ด ยมี เ ครื่ อ ง

คอมพิวเตอร์ส่วนกลางภายในหอพักอย่างน้อย 1 เครื่อง:

นักศึกษา 40 คน และจัดให้นักศึกษาเข้าถึงระบบ

อินเตอร์เน็ตได้พร้อมกัน เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า

ข้อมูลและมีสถานที่เหมาะสมเอื้อต่อการการเรียนรู้ได้

อย่างมีคุณภาพ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์   ห้องยา   
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี : หอพักนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ :  6.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   ห้องอเนกประสงค ์ หอ้งอ่านหนังสือ  หอ้งละหมาด  

ห้องพระ  มุมอา่นหนังสือ 

     จัดสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น ยาสามัญ

ประจ าบ้าน หนังสือพิมพ์และวารสาร   เครื่องรับ

โทรทัศน์ เครื่องช่ังน้ าหนัก  เครื่องเติมเงินออนไลน์  

โทรศัพท์ภายใน โทรศัพท์หยอดเหรียญ  เครื่องซักผ้า

หยอดเหรียญ  เครื่องท าน้ าดื่มผ่านระบบเครื่องกรองน้ า

ซึ่งท าความสะอาดาดทุกสัปดาห์และเปลี่ยนสารเคมีปีละ 

1 คร้ัง  

    จัดบรกิารรับ - จ่ายไปรษณียภัณฑท์ี่ส านักงานหอพัก

โดยแจง้นักศึกษาถึงห้องพักทกุวันนักศึกษามีความพงึ

พอใจระดับมากที่คา่เฉลี่ย 3.58 

    มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในหอพักและบริเวณ

หอพัก จัดเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า

หอพักและประจ าหอพักนักศึกษาทุกอาคาร  มีรั้วแบ่ง

เขตหอพัก มีสติ๊กเกอร์ผู้มีสิทธิ์พักในหอพัก (กนศ.6.1-

03)  มีการตรวจสอบตลอด 24 ช่ัวโมง ท าให้ไม่มีกรณี

ท รั พ ย์ สิ น สูญหา ยหรื อ ถู กท า ร้ า ย ร่ า ง ก า ย โ ด ย

บุคคลภายนอก  (มีเพียงทรัพย์สินสูญหายกรณีนักศึกษา

ขโมยกันเองภายในหอพักชายจ านวน 4   ครั้ง หอพัก

หญิง จ านวน  5 ครั้ง เท่านั้น) มีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกวัน  

   มีระบบดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน โดยมี

ถังเครื่องดับเพลิงแบบมือถือไม่น้อยกว่า 1 ชุดต่อพื้นที่ 

1,000 ตารางเมตร และติดตั้งทุกระยะห่างกันไม่เกิน 45 

เมตร  และมีการตรวจสอบถังเคมีดับเพลิงทุกอาคารให้

มีสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาโดยมีการตรวจสอบ

เปลี่ยนสารเคมีดับเพลิงทุกปี ติดตั้งไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

ในกรณี 

กนศ.6.1-03      

ตัวอยา่ง

สติ๊กเกอร์ติด

บัตรนักศึกษาผู้มี

สิทธิ์พักในหอพัก 
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี : หอพักนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ :  6.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   กระแสไฟฟ้าขัดข้องอย่างน้อย 1 ชุดต่อพื้นที่1,000 

ตารางเมตร และติดตั้งทุกระยะห่างกันไม่เกิน 45 เมตร  

ตลอดจนจัดซอ้มอพยพกรณีเกดิอัคคีภัยปีละหนึ่งคร้ัง 

    มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV) ที่ทันสมัยติดตั้งที่

ป้อมยามทางเข้าหอพักทุกอาคารเพื่อการรักษาความ

ปลอดภัยและสามารถใช้งานพูดคุยโต้ตอบกับหัวหน้า

งานหอพักนักศึกษาทีอ่าคารส านักงานหอพัก 

   มีระบบ Scan ลายนิว้มือในหอพักนักศึกษาอาคาร 12, 

13 และ 14           

   มีระบบเตือนภัยฉุกเฉินในหอพักและมีเจ้าหน้าที่รักษา

ความปลอดภัยปฏิบัติงานใต้หอพักทุกอาคารตลอด 24  

ช่ัวโมง  

   ไ ด้ น า ร ะบบบริ ห า รคว าม เ สี่ ย ง ต ามน โ ยบา ย

มหาวิทยาลัยโดยจัดให้มีการอบรมโครงการนานาโอสถ

เพื่อให้ความรู้เก่ียวกับการจ่ายยาสามัญประจ าบ้านและ

การปฐมพยาบาลฟื้นคนืชีพเบื้องต้น  (กนศ.6.1-04) และ

ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันบรรเทาสา

ธารณภัย และการอพยพหลบภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใน

หอพักนักศึกษา  มีแผนการอพยพฉุกเฉินแพลิงไหม้ที่

สอดคล้องกับเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  

ตามกระบวนการสร้างคุณค่าหมวด 6  PM 4 แผนภาวะ

ฉุกเฉินกรณีไฟไหม้หอพักนักศึกษาติดในหอพักทุก

อาคาร 

   มีมาตรฐานการควบคุมภายในโดยมีบทลงโทษ

นักศึกษาที่พักในหอพักท าผิดระเบียบหอพักติดประกาศ

ทุกห้องพักเพื่อเป็นการควบคุมและป้องปรามนักศึกษา

ไมใ่ห้นักศึกษาท าผิดระเบยีบหอพักและความผิดอื่น ๆ   

    ได้จัดท ามาตรฐานขั้นตอนการให้บริการนักศึกษาที่

พักในหอพักพร้อมก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามเกณฑ์ 

กนศ.6.1-04    

โครงการระงับ

และบรรเทา      

สาธารณภัยและ

โครงการหอพัก

สัญจร 
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี : หอพักนักศึกษา 

ตัวบ่งชี ้:  6.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   การบริหารจัดการภาครัฐ  หมวด 3  CS7  ซึ่งได้จัดท า

เป็นไวนิลติดประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบทุกอาคาร 

ประกอบด้วย มาตรฐานการสมัครเข้าพักในหอพัก  การ

สละสิทธิ์หอพัก  การคืนเงินค่าธรรมเนียมหอพัก  การ

ดูแลนักศึกษาเจ็บป่วยในหอพัก  การแจ้งซ่อมอุปกรณ์

หอพัก  การรับไปรษณยีภัณฑ์   (กนศ.6.1-05)   

      มีคูม่ือการให้บริการนักศึกษาที่พักในหอพักเพื่อการ

บริการนักศึกษาในรูปแบบมาตรฐานเดียวกันระหว่าง

หอพักของกองกิจการนักศึกษาและหอพักในก ากับที่

สอดคล้องกับเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ  หมวด 3  

CS7 และ คู่มือปฏิบัติงานบุคลากรหอพักนักศึกษาที่

สอดคล้องกับเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐหมวด 6 

PM 5 (กนศ.7.1-06) 

     งานหอพักได้เล็งเห็นความส าคัญในการบริการ

นักศึกษาโดยมีระบบสื่อสารรับฟังความต้องการและ

จัดการข้อร้องเรียนผ่านทางคู่มือหอพักนักศึกษา ข่าว

สาส์นหอพัก ข่าวสารกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก  

รับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของนักศึกษาทางเว็บ

บอร์ด คณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก  โทรศัพท์  

อีเมล์   

กนศ.6.1-05   

ตัวอยา่งไวนิล

มาตรฐาน

ขั้นตอนการ

ให้บริการ

นักศึกษาที่พักใน

หอพัก (ที่หอพัก) 

 

กนศ.6.1-06 

คูม่ือมาตรฐาน

การบรกิาร

นักศึกษาและ

คูม่ือปฏิบัติงาน

บุคลากรงาน

หอพักนักศึกษา   

 3 มกีารบรหิาร

จัดการแบบ

มีส่วนร่วม

โดยคณะ 

กรรมการ 

ชุดต่าง ๆ 

และมีคณะ 

กรรมการ

นักศึกษา 

        คณะกรรมการควบคุมมาตรฐานหอพักนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วยผู้บริหาร 

ประธานสหกรณบ์รกิารที่รับผิดชอบดูแลหอพักนักศึกษา

ซึ่งเป็นเครือข่ายในการด าเนินงานหอพัก 5 วิทยาเขต      

(กนศ.6.1-07)  ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

       คณะกรรมการด า เนินงานกิจการนักศึกษา   

ประกอบด้วยผู้บริหารกองกิจการนักศึกษาและผู้บริหาร

ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะต่าง ๆประธานสภานักศึกษา   

และนายกองคก์ารบรหิาร องคก์ารนักศึกษา 

กนศ.6.1-07    

ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

ควบคุม

มาตรฐานหอพัก

และเอกสาร 

ประชุมผู้บริหาร

หอพัก 5 วิทยา

เขต 
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี : หอพักนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ :  6.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

  ประจ า

หอพัก 

มีหน้าที่ก าหนดนโยบายการจัดที่พักหอพักนักศึกษา 

       คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก (กนศ.6.1-

08) ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  

กีฬาและวัฒนธรรมผู้ ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการและ

สวัสดิการ 

          นักศึกษาและคณาจารย์จากคณะต่าง ๆ  มี

หน้าที่เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการนักศึกษาประจ า

หอพัก ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนา

หอพัก และปฏิบัติเวรอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ค าปรึกษา 

เยี่ยมเยียนดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษาในหอพัก   

          คณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก (กนศ.

6.1-09) รว่มด าเนินงานหอพักจัดกิจกรรม ดูแล  แนะน า

นักศึกษาในหอพัก  เสนอแนะ ปรับปรุง และพัฒนา

หอพักนักศึกษา 

กนศ.6.1-08     

ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ 

อาจารย์ที่

ปรกึษาประจ า

หอพัก  

 

กนศ.6.1-09    

ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

นักศึกษาประจ า

หอพัก 

 4 จัดสนับสนนุ

และสง่เสริม

พัฒนา

นักศึกษาใน

หอพัก 

         มีนโยบายจัดสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนา

นักศึกษาให้มีทักษะวิชาการ สะท้อนภาวะผู้น า ทักษะ

ชีวิต  คุณธรรม  จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ 

สมรรถนะสากล  การอยู่ร่วมกันได้อย่างดีท่ามกลาง

ความหลากหลายพหุวัฒนธรรมและกจิกรรม 3D  

        งานหอพักนักศึกษาจัดกิจกรรม 6 โครงการ 

นักศึกษาเข้าร่วม 616 คน ใช้งบประมาณ 151,199 บาท 

แล ะ จั ด กิ จ ก ร รม ร่ ว ม กั บ หน่ ว ยบริ ก า รปฐมภู มิ 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 2 โครงการ นักศึกษาเข้า

รว่ม 522 คน ใช้งบประมาณ 19,476 บาท 

        หอพักในก ากับจัดกิจกรรม 9 โครงการ นักศึกษา

เข้าร่วม 1,626  คน ใช้งบประมาณ 113,632 บาท 

คณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพักจัดกิจกรรม 16 

โครงการ นักศึกษาเข้าร่วม 3,518  คน ใช้งบประมาณ

155,132 บาท 

กนศ.6.1-10     

รายงานสรุปผล

การจัดกจิกรรม

พัฒนานักศึกษา 
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี : หอพักนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ :  6.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

           โดยจ าแนกเป็นด้านวิชาการ  10 โครงการ ด้าน

บ าเพ็ญประโยชน์ 4 โครงการ โครงการด้านกีฬา 2 

โครงการ ด้านศิลปวัฒนธรรม 2 โครงการ ด้าน

นันทนาการ  10 โครงการ และโครงการด้านอื่น ๆ  

5 โครงการ (กนศ.6.1-10)  

          หอพักนักศึกษา เปน็แหล่งบม่เพาะและสง่เสริม

การเรียนรู ้มีแผนการส่งเสรมิและพัฒนาบุคลิกภาพและ

จรยิธรรมนักศึกษาผู้เข้าพักทีส่อดคล้องกับปณิธานของ

มหาวิทยาลัยเน้นประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

และวัตถุประสงค์ของหอพัก มีมาตรฐานการท างานโดย

จัดท าคู่มือหอพักนักศึกษาติดไว้ในหอ้งพักนักศึกษาทุก

ห้องเพื่อ สรา้งความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายและ

วัตถุประสงคข์องการจัดบริการหอพักนักศึกษา  มีคูม่อื

ควบคุมมาตรฐานหอพักนักศกึษา

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์สาสนห์อพัก โปสเตอร์อื่น 

ๆ และประชาสมัพันธ์ผ่านเว็บไซต์   

http://student.psu.ac.th/dorm   (กนศ.6.1-11) 

กนศ.6.1-11    

คูม่ือหอพัก

นักศึกษา  สาสน์

หอพัก และ

เว็บไซต์หอพัก

นักศึกษา   

http://student. 

psu.ac.th/dorm 

 

 5 มีการ

ประเมินผล

พรอ้มน าผล

มาปรับปรุง

พัฒนา 

 

         มีการประเมินผลและได้น าผลการประเมินความ

พึงพอใจจากผู้ใช้บริการนักศึกษาและบุคคลภายนอกปี

การศึกษา 2552 มาปรับปรุงพัฒนาโดยได้ประชุมชีแ้จงผู้

ที่เกี่ยวข้อง และในปีการศึกษา 2553 ได้ประเมินผล

ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของนักศึกษาที่พักใน

หอพัก (กนศ.6.1-11) น าผลมาปรับปรุงพัฒนาการ

ด าเนินงานต่อไป ผลการประเมินพบว่า ในภาพรวม

นักศึกษาชายและหญิง มีความพึงพอใจในการจัดบริการ

หอพักนักศึกษาระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 3.74 และไม่พึง

พอใจเรื่องอินเตอร์เน็ตช้า ห้องพักอับสัญญาณ  ระบบ

จองห้องพักผา่น web  และไม่มีราวตากผา้หอพักอาคาร 

6 พรอ้มทั้งประเมินความพึงพอใจของบุคคลภายนอก 

กนศ.6.1-12  

รายงานการ

ประเมินผลความ

พึงพอใจและไม่

พึงพอใจของ 

นักศึกษาและ

บุคคลภายนอกที่

พักในหอพัก 

http://student.psu.ac.th/dorm
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 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี : หอพักนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ :  6.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   ที่พักในหอพัก ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก

ที่ค่าเฉลี่ย 3.80 และไม่พึงพอใจในเรื่องไมม่ีราวตากผา้ 

มียุงมาก ห้องน้ าหอ้งสุขามนีอ้ย (กนศ.6.1-12) 

 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

    1. มีมาตรฐานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานหอพัก

นักศึกษา 

    2. มีระบบการจองห้องพักผา่นเว็บไซต ์ http://student.psu.ac.th/dorm ที่เอื้ออ านวยความสะดวกในการจอง

หอพักของนักศึกษา  

    3. มีอาคารที่ท าการส านักงานหอพักและที่พักบุคลากรอยู่ในบริเวณหอพักนักศึกษา ที่เอื้ออ านวยความ

สะดวกในให้นักศึกษาทั้งในและนอกเวลาราชการพร้อมมี HOTLINE สายด่วนนักศึกษาติดต่อได้  24 ช่ัวโมง    

    4. มีอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักและคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพักร่วมให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และ

พัฒนาการด าเนินงาน  

    5. มีระบบรักษาความปลอดภัยในหอพักได้แก่ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และมกีารตรวจเช็คบุคคล

เข้า-ออกบริเวณหอพักนักศึกษา จัดท าสติ๊กเกอร์หอพักติดบัตรนักศึกษา  ท าให้มีความปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพย์สินของ 

นักศึกษาที่พักในหอพักมากขึ้น โดยไม่เกิดเหตุการณ์บุคคลภายนอกเข้าไปขโมยทรัพย์สินและท าร้ายร่างกาย

นักศึกษาในหอพัก  มีการบริหารความเสี่ยงโดยจัดอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและวิธีเคลื่อนย้าย

ผู้บาดเจ็บ  

จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

    1. เสนอขอเพิ่มสัดส่วนบุคลากรบริหารจัดการ ดูแล และพัฒนานักศึกษาในหอพักตามเกณฑ์มาตรฐาน

ส านักงานการอุดมศึกษาบุคลากร 1 คน :นักศึกษา 300 คน และดูแลนักศึกษาที่พักหอพักเอกชนนอก

มหาวิทยาลัยสอดคล้องเกณฑก์ารบรหิารจัดการภาครัฐ PMQA พรอ้มขอคนงานสนาม 2 คนเพื่อปรับปรุงดูแล

ภูมิทัศน์รอบหอพัก 

   2. เสนอแผนปรับปรุงพัฒนาหอพักนักศึกษาตามมาตรฐานหอพักนักศึกษาของส านักงานการอุดมศึกษา โดย

ท าแผนซอ่มบ ารุงหอพักนักศกึษาระยะ 5 ป ี(2554 -2559) ตามความตอ้งการของนักศกึษาไม่พึงพอใจในเรื่อง

อินเตอรเ์นต็ช้า บางหอ้งอับสญัญาณ ระบบจองหอ้งพักผา่น web ไม่มีราวตากผา้หอพักอาคาร 6  และเตรยีม

ความพร้อมรองรับที่พักนักกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยคร้ังที่ 39 

 

http://student.psu.ac.th/dorm


 

101 

 

 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2553 

ภารกิจท่ี : หอพักนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ :  6.1 จัดบริการหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

วิธปีฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

   1. มีคูม่ือหอพักนักศึกษาพรอ้มมาตรฐานขัน้ตอนการใหบ้รกิารนักศึกษาที่พักในหอพกั  ก าหนดระยะเวลา

แล้วเสร็จติดประกาศทุกอาคารสอดคล้อง PMQA ในหมวด3 (CS7) 

2. มีคูม่ือปฏิบตัิงานบุคลากรหอพักที่สอดคล้อง PMQA ในหมวด6 (PM5)  

     
 


