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ภารกิจท่ี : หอพักนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ :  6.1 จัดบรกิารหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

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 

ครบ 

5 ข้อ 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา  2554 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิการ คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 5 5   บรรลุเป้าหมาย 
 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 1 มีเกณฑ์

มาตรฐานและ

แผนปฏิบัติงาน 

ที่สอดคลอ้งกับ

เกณฑ์มาตรฐาน

หอพักของ 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

      กองฯ  ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหอพักนักศึกษา  

โดยมีวัตถุประสงค์จัดหอพักนักศึกษาเพื่อบริการ

นักศึกษาและบุคคลภายนอก ให้เป็นแหล่งพักอาศัยที่มี

บรกิารและสวัสดิการที่ได้คุณภาพ  มีบรรยากาศ และ

สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อ ต่อการศึกษาเล่าเรียน  และเป็น

แหล่งบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มี

ทักษะวิชาการ สะท้อนภาวะผู้น า ทักษะชีวิต คุณธรรม  

จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ สมรรถนะสากล อยู่

ร่วมกันได้เป็นอย่างดีและมีความสุขท่ามกลางความ

หลากหลายพหุวัฒนธรรมตามมาตรฐานหอพัก

นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่สอดคล้อง

กั บ เ ก ณฑ์ ม า ต ร ฐ า น ห อ พั ก ข อ ง ส า นั ก ง า น

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กนศ.6.1-01) และได้

ก าหนดเกณฑ์การจัดสรรที่พักและแผนการจัดที่พัก  

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  (กนศ.6.1-02)  

 

กนศ.6.1-01     

คูม่ือควบคุม

มาตรฐาน

หอพัก

นักศึกษา

มหาวิทยาลยั- 

สงขลา

นครินทร์ 

 

กนศ.6.1-02  

ประกาศ

เกณฑ์การ

จัดสรรหอพัก

นักศึกษาและ

แผนการ

จัดสรรที่พัก

นักศึกษา    
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ภารกิจท่ี : หอพักนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ :  6.1 จัดบรกิารหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 2 มีการด าเนนิการ

ตามแผน 

 

       กองฯ มีการด าเนินการหอพักตามแผน ดังนี้ 

การจัดสรรที่พักในหอพัก (หอพักกองฯ และหอพัก

ในก ากับ)  ได้จัดสรรที่พกัในหอพักนักศึกษาตามแผนที่

ก าหนด คอื จัดสรรให้นักศึกษาช้ันปีที่ 1 นักศึกษาผู้น า

กจิกรรมนักศึกษาโครงการพิเศษต่าง ๆ นักศึกษาช้ันปี

ที่ 2 – 6 จ านวน  8,075  คน 

 

จัดที่พักให้นักกีฬา เจ้าหน้าที่ต่างสถาบัน และ staff 

ทุกฝ่ายรวม 60 สถาบันจ านวนทั้งสิ้น 7,188 คนที่เข้า

ร่วมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 39 

“สงขลานครินทรเ์กมส์ 

 

การบริหารจัดการหอพัก  ได้บริหารหอพักให้มี

ความสะอาด  สะดวกสบาย  และปลอดภัย  โดยจัดให้

มี บุคลากรปฏิบัติงานบริหารหอพัก  การให้บริการ

ต่าง ๆ และดูแลการพัฒนาบุคลิกภาพ  คุณธรรม  

จรยิธรรม  ให้ค าปรึกษาแนะน านักศึกษาในอัตราส่วน

บุคลากร 1 คนต่อนักศึกษา 

กลุ่ม นศ. 
จํานวน 

ชาย หญงิ รวม 

น.ศ.ชัน้ปีท่ี 1 1,083 2,419 3,502 

น.ศ.ผู้น ากิจกรรม 188 260 448 

น.ศ.โครงการพเิศษ 26 21 47 

น.ศ.ชัน้ท่ีปี 2-6 1,155 2,923 4,078 

รวม 2,452 5,623 8,075 

 ชาย หญงิ รวม 

สงขลานครินทร์เกมส์ 5,266      1,922     7,188            
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ภารกิจท่ี : หอพักนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ :  6.1 จัดบรกิารหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

ที่พักในหอพัก  600  คน จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่

เอื้อต่อการพักอาศัยอย่างมีคุณภาพ  มีพื้นที่ห้องพัก

เฉลี่ยคนละไม่น้อยกว่า 6ตรม. มีเตียงนอนพร้อมที่

นอนสะอาดถูกสุขลักษณะ  ตู้เสือ้ผ้า  โต๊ะเก้าอี้  ที่เก็บ

เอกสาร และสิ่งของใช้ส่วนตัวที่เป็นสัดส่วน  พร้อมจัด

สิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้แก่ จุด

เชื่อมต่อหรือมีสัญญาณเพื่อเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต

ในห้องพักและบริเวณรอบหอพักนักศึกษา โดยมี

เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนกลางภายในหอพัก 1 เครื่อง : 

นักศึกษา 40 คน 

    จัดให้นักศึกษาเขา้ถึงระบบอินเตอร์เน็ตได้พร้อมกัน 

เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลและมีสถานที่

เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ เช่น 

ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องยา ห้องอเนกประสงค ์ห้องอ่าน

หนังสือ ห้องละหมาด ห้องพระ  มุมอ่านหนังสือ 

    จัดสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ยาสามัญประจ า

บ้าน หนังสือพิมพ์  วารสาร ระบบอินเตอร์คอม 

เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องช่ังน้ าหนัก  เครื่องเติมเงิน

ออนไลน์  โทรศัพท์ภายใน โทรศัพท์หยอดเหรียญ  

เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ เครื่องท าน้ าดื่มผ่านระบบ

เครื่องกรองน้ าท าความสะอาดทุกสัปดาห์เปลี่ยน

สารเคมีปีละ 1 คร้ัง  

   มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในหอพักและ

บริเวณหอพัก จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

บริเวณทางเข้าหอพักและประจ าหอพักนักศึกษาทุก

อาคาร  มีรั้วแบ่งเขตหอพัก มีสติ๊กเกอร์ผู้มีสิทธิ์พักใน

หอพัก (กนศ.6.1-03) และมีการตรวจสอบตลอด 24 

   ช่ัวโมง ท าใหไ้ม่มีกรณทีรัพยส์นิสูญหายหรือนักศึกษา

ถูกท าร้ายรา่งกายโดยบุคคลภายนอก มีการประเมิน  
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ภารกิจท่ี : หอพักนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ :  6.1 จัดบรกิารหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   ผลการปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัย

ทุกวัน 

   มีระบบดับเพลิงทีม่ีประสิทธิภาพพรอ้มใช้งาน โดยมี

ถังดับเพลิงแบบมือถอืไม่นอ้ยกว่า 1 ชุดต่อพืน้ที่ 1,000 

ตารางเมตร และตดิตั้งทุกระยะหา่งกันไม่เกนิ 45 

เมตร  ตรวจสอบถังเคมดีับเพลิงทุกอาคารให้มสีภาพ

พรอ้มใช้งานไดต้ลอดเวลา ตรวจสอบเปลีย่นสารเคมี

ดับเพลิงทุกปี ติดตั้งไฟส่องสวา่งฉุกเฉินในกรณี

กระแสไฟฟ้าขัดขอ้งอย่างนอ้ย 1 ชุดต่อพืน้ที่ 1,000 

ตารางเมตร ตดิตัง้ทุกระยะ หา่งกันไม่เกนิ 45 เมตร  

และจัดซอ้มอพยพอัคคภีัยปลีะ 1  คร้ัง 

กนศ.6.1-04    

โครงการระงับ

และบรรเทา      

สาธารณภัย 

 

 

       มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV) ที่ทันสมัยติดตั้งที่

ทางเข้าหอพักนักศึกษาทุกอาคารเพื่อการรักษาความ

ปลอดภัยและสามารถพูดคุยโต้ตอบกับหัวหน้างาน

หอพักนักศึกษาที่อาคารส านักงานหอพักได้ 

   มีระบบ Scan ลายนิ้วมือในหอพักนักศึกษาอาคาร 

12, 13 และ 14           

   มีระบบเตือนภัยฉุกเฉินในหอพักและมีเจ้าหน้าที่

รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานที่หอพักตลอด 24  

ช่ัวโมง ทุกอาคาร  

   ได้ น าระบบบริหารความ เสี่ ย งตามนโยบาย

มหาวิทยาลัยโดยจัดให้มีการอบรมโครงการนานาโอสถ

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจ่ายยาสามัญประจ าบ้าน

และการปฐมพยาบาลฟื้นคืนชีพเบื้องต้น  (กนศ.6.1-

04) และให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกัน

บรรเทาสาธารณภัย และการอพยพหลบภัยกรณีเกิด

เหตุฉุกเฉินในหอพักนักศึกษา  มีแผนการอพยพ

ฉุกเฉินแพลิงไหม้ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA)  ตามกระบวนการสรา้งคุณคา่  
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ภารกิจท่ี : หอพักนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ :  6.1 จัดบรกิารหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

   หมวด 6  PM 4 มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีไฟไหม้

หอพักนักศึกษาติดบอรด์ทุกอาคาร 

    มีมาตรฐานการควบคุมภายในโดยมีบทลงโทษ

นักศึกษาที่พักในหอพักท าผิดระเบียบหอพักติด

ประกาศทุกห้องพักเพื่อเป็นการควบคุมและป้องปราม

นักศึกษาไม่ให้นักศึกษาท าผิดระเบียบหอพักและ

ความผิดอื่นๆ จัดท ามาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

นักศึกษาที่พักในหอพักพร้อมก าหนดระยะเวลาแล้ว

เสร็จตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3  

CS7  ได้ จัดท าไวนิลติดประกาศในหอพักทุกอาคาร   

ประกอบด้วยมาตรฐานการสมัครเข้าพักในหอพัก  

การสละสิทธิ์หอพัก  การคืนเงินค่าธรรมเนียมหอพัก  

การดูแลนักศึกษาเจ็บป่วยในหอพัก  การแจ้งซ่อม

อุปกรณห์อพัก  การรับไปรษณยีภัณฑ์  (กนศ.6.1-05)  

    มีคู่มือการให้บริการนักศึกษาที่พักในหอพักเพื่อ

การบริการนักศึกษาในรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน

ระหว่างหอพักของกองกิจการนักศึกษาและหอพักใน

ก ากับที่สอดคล้องกับเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ  

หมวด 3  CS7 และ คู่มือปฏิบัติงานบุคลากรหอพัก

นักศึกษาที่สอดคล้องกับเกณฑ์การบริหารจัดการ

ภาครัฐหมวด 6 PM 5 (กนศ.6.1-06) 

    งานหอพักได้เล็งเห็นความส าคัญในการบริการ

นักศึกษาโดยมีระบบสื่อสารรับฟังความต้องการและ

จัดการข้อร้องเรียนผ่านทางคู่มือหอพักนักศึกษา ข่าว

สาส์นหอพัก ทีวีข่าว  ข่าวสารกรรมการนักศึกษา

ประจ าหอพัก  รับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของ

นักศึกษาทางเว็บบอร์ด คณะกรรมการนักศึกษา

ประจ าหอพัก  โทรศัพท์  อีเมล์  จดหมาย 

กนศ.6.1-05   

ตัวอยา่งไวนิล

มาตรฐาน

ขั้นตอนการ

ให้บริการ

นักศึกษาที่พัก

ในหอพัก (ตดิ

ที่หอพักทุก

อาคาร) 

 

กนศ.6.1-06 

คูม่ือมาตรฐาน

การบรกิาร

นักศึกษาและ

คูม่ือ

ปฏิบัติงาน

บุคลากรงาน

หอพัก

นักศึกษา  
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ภารกิจท่ี : หอพักนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ :  6.1 จัดบรกิารหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 3 มีการบรหิาร

จัดการแบบมี

ส่วนร่วมโดย

คณะกรรมการ 

ชุดต่าง ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    คณะกรรมการควบคุมมาตรฐานหอพักนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วยผู้บริหาร 

ประธานสหกรณ์บริการที่รับผิดชอบดูแลหอพัก

นักศึกษาซึ่งเป็นเครือข่ายในการด าเนินงานหอพัก 5 

วิทยาเขต  ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

    คณะกรรมการด า เนินงานกิจการนักศึกษา   

ประกอบด้วยผู้บริหารกองกิจการนักศึกษาและ

ผู้บริหารฝา่ยกจิการนักศึกษาคณะต่าง ๆ ประธานสภา

นักศึกษา  และนายกองคก์ารบรหิาร องคก์ารนักศึกษา มี

หน้าที่ก าหนดนโยบายการจัดที่พักหอพักนักศึกษา 

    คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก (กนศ.6.1-

08) ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  

กีฬาและวัฒนธรรมผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการและ

สวัสดิการ นักศึกษาและคณาจารย์จากคณะต่าง ๆ  มี

หน้าที่เป็นที่ปรกึษาของคณะกรรมการนักศึกษาประจ า

หอพัก ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นในการปรับปรุง

พัฒนาหอพัก และปฏิบัติเวรอาจารย์ที่ปรึกษา ให้

ค าปรึกษา เยี่ยมเยียนดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษา

ในหอพัก   

     คณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก (กนศ.6.1-

09) ร่วมด าเนินงานหอพักจัดกิจกรรม ดูแล  แนะน า

นักศึกษาในหอพัก เสนอแนะ ปรับปรุง และพัฒนา

หอพักนักศึกษา 

กนศ.6.1-07    

ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรม 

การควบคุม

มาตรฐาน

หอพัก 

 

กนศ.6.1-08     

ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรม 

การอาจารย์ที่

ปรกึษาประจ า

หอพัก  

 

กนศ.6.1-09    

ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรม 

การนักศึกษา

ประจ าหอพัก 

 4 จัดสนับสนนุและ

ส่งเสรมิพัฒนา

นักศึกษาใน

หอพัก 

 

 

    มีนโยบายจัดสนับสนุน ส่ง เสริม และพัฒนา

นักศึกษาให้มีทักษะวิชาการ สะท้อนภาวะผู้น า ทักษะ

ชีวิต คุณธรรม  จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ 

สมรรถนะสากล  การอยู่ร่วมกันได้อย่างดีท่ามกลาง

ความหลากหลายพหุวัฒนธรรมและกิจกรรม 3D  

     งานหอพักนักศึกษาจัดกิจกรรม  6 โครงการ 

กนศ.6.1-10     

รายงาน

สรุปผลการจัด

กจิกรรม

พัฒนา

นักศึกษา 
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ภารกิจท่ี : หอพักนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ :  6.1 จัดบรกิารหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

นักศึกษาเข้าร่วม 381 คน ใช้งบประมาณ 177,270 

บาท  

    หอพักในก ากับจัดกิจกรรม 9 โครงการ นักศึกษา

เข้าร่วม 2,252  คน ใช้งบประมาณ 198,863 บาท 

คณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพักจัดกิจกรรม  25 

โครงการ นักศึกษาเข้าร่วม 330  คน ใช้งบประมาณ 

50,650 บาท 

   จ าแนกเป็นด้านวิชาการ  12 โครงการ ด้านบ าเพ็ญ

ประโยชน์ 3 โครงการ ด้านศิลปวัฒนธรรม 3 โครงการ  

ด้านนันทนาการ  4 โครงการ และโครงการด้านอื่นๆ 

12 โครงการ (กนศ.6.1-10)  

    หอพักนักศึกษา เป็นแหล่งบ่มเพาะและส่งเสรมิการ

เรียนรู้ มีแผนการส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพและ

จริยธรรมนักศึกษาผู้เข้าพักที่สอดคล้องกับปณิธาน

ของมหาวิทยาลัยเน้นประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่

หนึ ่งและวัตถุประสงค์ของหอพัก มีมาตรฐานการ

ท างานโดยจัดท าคู่มือหอพักนักศึกษาติดไว้ในห้องพัก

นักศึกษาทุกห้องเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดบริการหอพัก

นักศึกษา  มีคู่มือควบคุมมาตรฐานหอพักนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  สาสน์หอพัก โปสเตอร์ 

อื่นๆ  และประชาสัมพันธ์ผา่นเว็บไซต์    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กนศ.6.1-11    

คูม่ือหอพัก

นักศึกษา  

สาสน์หอพัก 

และเว็บไซต์

หอพัก

นักศึกษา   

http://student. 

psu.ac.th/dor

m 

 
 

5 มีการประเมินผล

พรอ้มน าผลมา

ปรับปรุงพัฒนา 

 

     มีการประเมินผลและได้น าผลการประเมินความ

พึงพอใจจากผู้ใชบ้รกิารนักศึกษาและบุคคลภายนอกปี

การศึกษา 2552 มาปรับปรุงพัฒนาโดยได้ประชุม

ชี้แจงผู้ที่ เกี่ยวข้อง และในปีการศึกษา 2553 ได้

ประเมินผลความพึงพอใจและไม่พงึพอใจของนกัศึกษา

ที่พักในหอพัก (กนศ.6.1-11) น าผลมาปรับปรุง

กนศ.6.1-12  

รายงานการ

ประเมินผล

ความพึงพอใจ

และไม่พงึ

พอใจของ 

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

ตัวบ่งชี้ :  6.1 จัดบรกิารหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

พัฒนาการด าเนินงานต่อไป ผลการประเมินพบว่า ใน

ภาพรวมนักศึกษาชายและหญิง มีความพึงพอใจใน

การจัดบริการหอพักนักศึกษาระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 

4.14 และไม่พึงพอใจเรื่องอินเตอร์เน็ตช้า ห้องพักอับ

สัญญาณ  ไม่มีราวตากผ้าหอพักอาคาร 6 เพิ่มหอพัก

นักศึกษาชาย  พร้อมทั้งประเมินความพึงพอใจของ

บุคคลภายนอกที่พักในหอพัก ในภาพรวมมีความพึง

พอใจในระดับมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 4.33 และไม่พึง

พอใจในเรื่องไม่มีราวตากผ้า มียุงมาก  ห้องน้ าห้อง

สุขามีน้อย อินเตอร์เน็ตช้าไม่ทั่วถึง  (กนศ.6.1-12) 

และประเมินผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

แห่งประเทศไทยคร้ังที่ 39 ในเชิงปริมาณผู้เข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬา มีความพึงพอใจในที่พักระดับมากที่

คา่เฉลี่ย 4.04 และประเมินในเชิงคุณภาพได้สัมภาษณ์

ผู้แทน 15 สถาบันพรอ้มบันทึกเป็นวิดิทัศน์ 

นักศึกษาและ

บุคคลภายนอก 

ที่พักในหอพัก 

รายงาน

ประเมินผล

ฝ่ายที่พักกฬีา

มหาวิทยาลยั

แห่งประเทศ

ไทยคร้ังที่ 39 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้   

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

    1. มีมาตรฐานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานหอพัก

นักศึกษา 

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

หอพักของนักศึกษา  

    3. มีอาคารที่ท าการส านักงานหอพักและที่พักบุคลากรทีมงานหอพักบางคนได้พักอาศัยในบริเวณหอพัก

นักศึกษา เพื่อเอือ้อ านวยความสะดวกในให้นักศึกษาทั้งในและนอกเวลาราชการ  

    4. มีอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักและคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพักร่วมให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และ

พัฒนาการด าเนินงานหอพักนักศึกษา  

    5. มีระบบรักษาความปลอดภัยในหอพักทุกอาคารได้แก ่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ช่ัวโมง ระบบ

เตือนภัยฉุกเฉิน  สติ๊กเกอร์หอพักติดบัตรนักศึกษา เครื่อง SCAN ลายนิ้วมือ ระบบกล้องวงจรปิด ท าให้ในปี

การศึกษา 2554ไม่มีการลักทรัพย์ในหอพักนักศึกษา  

   6. มีการบรหิารความเสี่ยงโดยจัดอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและวิธีเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ 

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

ตัวบ่งชี้ :  6.1 จัดบรกิารหอพักนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

    --- 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

    1. ในปีการศึกษา 2554 ไดต้ิดตัง้ระบบกล้องวงจรปดิทุกอาคารท าให้ไมม่ีการลักทรัพย์ในหอพักนักศึกษา 

    2. มีทวีีขา่วตดิตัง้หอพักทกุอาคาร 

    3. จดัท าวิดิทศัน์รายการ สัมภาษณ์เจาะลึกผูแ้ทน 15 สถาบันผู้เข้าพักในหอพักนักศึกษาการแขง่ขันกฬีา

มหาวิทยาลยัแหง่ประเทศไทยคร้ังที่ 39 “สงขลานครินทรเ์กมส”์ 

 

 


