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ภารกิจท่ี 7 สุขาภิบาลอาหาร/ร้านสวัสดิการและสิ่งอาํนวยความสะดวก  

ตัวบ่งชี้ :  7.1  จัดบรกิารอาหาร เครื่องดื่มมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

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    ขอ้ 

มีการด าเนนิการ 

3    ขอ้ 

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 มแีผนการ

ให้บริการ

สุขาภิบาล

อาหารและ

สิ่งอ านวย

ความสะดวก 

ตามมาตรฐาน

ของ

ส านักงาน

คณะกรรม 

การการ

อุดมศึกษา 

      กองฯ มีแผนการให้บริการอาหาร - เครื่องดื่มและสิ่ง

อ านวยความสะดวก โดยยึดมาตรฐาน/เป้าหมายของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการด าเนินงาน 

คือ จัดให้มีบริการอาหาร-เครื่องดื่มที่มีความหลากหลาย

เพียงพอ มีคุณภาพดี สะอาด ในราคาที่ยุติธรรม ได้รับ

บริการที่รวดเร็ว มีสถานที่รับประทานที่มีความสะดวก 

สบาย ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร (กนศ.7.1-01) พร้อมทั้ง

จัดให้มีร้านสวัสดิการสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 

กนศ.7.1-01   

มาตรฐาน

กจิการนักศึกษา      

(ทีง่านบรกิาร

และสวสัดิการ

นักศึกษา) 

  

 2 มีการ

ด าเนินงาน

ตามแผน 

   กองฯ ได้จั ด ให้มีผู้ ประกอบการจ าหน่ายอาหาร  

เครื่องดื่ม  และสิ่งอ านวยความสะดวกให้เพียงพอกับความ

ต้องการของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย   โดย

จัดให้มีผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มอย่าง

หลากหลาย มีคุณภาพดี มีความสะอาด ในราคายุติธรรม 

กนศ. 7.1-02        

ประกาศรับสมัคร 

และประกาศ

รายชื่อผู้ผา่นการ

คัดเลือกเพื่อ 



 

 

 รายงานประจําปีการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศกึษา 2554 

99 

ภารกิจท่ี 7 สุขาภิบาลอาหาร/ร้านสวัสดิการและสิ่งอาํนวยความสะดวก  

ตัวบ่งชี้ :  7.1  จัดบรกิารอาหาร เครื่องดื่มมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

    จ านวน 63 รา้น และจัดให้มีร้านคา้บริการสิ่งอ านวยความ 

สะดวกต่าง ๆ ได้แก่ ร้านอุปกรณ์สื่อสาร   เครื่องใช้

เครื่องส าอาง  ร้านกิ๊ฟช้อป  ร้านให้เช่าหนังสือ  ศูนย์

หนังสือรา้นเสรมิสวย/ตัดผม  ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์  

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย   

รา้นบรกิารอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ ร้านถ่ายเอกสาร  

ร้านสะดวกซื้อ  เครื่องซักผ้าชนิดหยอดเหรียญจัดวางใน

บริเวณหอพัก ร้านจ าหน่าย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ร้าน

จ าหน่ายเครื่องใช้ส านักงาน   ร้านสวัสดิการศูนย์บ่มเพาะ  

ร้ า นขายยา  ร้ านซ่ อมคอมพิ ว เตอร์ แล ะร้ านซ่ อม

เครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์ ปั้มกุญแจ  (กนศ.7.1-02)   

        จัดท าประวัติผู ้สัมผัสอาหาร(7.1-03) จัดสถานที่

รับประทานอาหารให้มีความสะอาด สะดวก สบาย โดยมี

พนักงานท าความสะอาดทุกวันๆ ละ 2  ผลัด ตั้งแต่เวลา 

06.30 น. – 14.30 น. และเวลา 14.30 น. - 22.30 น.  

        จ ัดอบรมให ้ความรู ้การส ุขาภ ิบาลอาหารแก่

ผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารตรวจสอบการประกอบ

อาหารของผูป้ระกอบการอย่างสม่ าเสมอ    

       จัดสิ่งอ านวยความสะดวกติดตั้งพัดลมติดผนังระบาย

อากาศบริเวณที่นั่งรับประทานอาหาร  มีน้ าที่ผ่านเครื่อง

กรองที่ได้มาตรฐานน้ าดื่มบริการฟรี และมีระบบจัดเก็บ

เศษอาหาร ขยะรีไซเคิล  บ่อดักไขมัน ภายใต้ข้อจ ากัดของ

อาคารสถานที่ 

        จัดท าป้ายรณรงค์ให้ความรู้การบริโภคอาหารที่ถูก

หลักอนามัยและเหมาะสม  โดยการท าป้ายข้อมูล  ป้ายใน

การเผยแพรใ่นบรเิวณศูนย์อาหาร (กนศ.7.1-04) 

จ าหน่ายอาหาร 

และสินคา้ในศูนย์

อาหารโรงช้าง

และสัญญาเชา่

สถานที่

ประกอบการ     

(ที่งานบรกิารฯ) 

 

กนศ 7.1-03      

ประวัติผูส้ัมผสั

อาหาร(ทีง่าน

บรกิารและ

สวัสดิการ

นักศึกษา) 

 

กนศ.7.1-04 

- ป้ายไวนิล         

- ป้ายโรลอัพ    

(ที่ศูนย์อาหาร

โรงชา้ง) 
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ภารกิจท่ี 7 สุขาภิบาลอาหาร/ร้านสวัสดิการและสิ่งอาํนวยความสะดวก  

ตัวบ่งชี้ :  7.1  จัดบรกิารอาหาร เครื่องดื่มมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

 3 มีระบบ

บรหิาร

จัดการแบบ

มีส่วนรว่ม 

      มีคณะกรรมการคัดเลือกควบคุม ดูแล ร้านค้า

จ าหน่ายอาหารและให้บริการต่าง ๆ ในพืน้ที่ซึ่งอยู่ในความ

รับผิดชอบของกองกิจการนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วย

บุคลากรและผู้แทนนักศึกษา (กนศ.7.1-05) 

มีหน้าที่คัดเลือกผู้ประกอบการอย่างยุติธรรม  โปร่งใส  

ตรวจสอบได้  ควบคุมการให้บริการของผู้ประกอบการให้

มีการจัดจ าหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สิ่งอ านวยความสะดวก          

ที่หลากหลาย  เพียงพอ สะอาด ได้มาตรฐานในราคาที่

ยุติธรรม        

กนศ. 7.1-05      

ค าสั่งแต่งตั้ง

กรรมการคัดเลอืก 

ควบคุม ดูแล

ผู้ประกอบการ 

 4 มีการควบคุม

คุณภาพได้

มาตรฐาน

ของกระทรวง

สาธารณสุข   

 

       มีการควบคุมคุณภาพของอาหาร  เครื่องดื่ม โดยการ 

ต ร ว จสอบก า รป ร ะ กอบอ าห า ร  ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร

ผู้ประกอบการจ าหน่าย   อย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งตรวจ

เชื้อจุลินทรีย์  ในอาหารสัมผัสอาหาร และเครื่องดื่ม 

จ านวน 2 ครั้ง/ปี  ตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ สารเคมีในน้ าดื่ม 

จ านวน 1 ครั้ง (กนศ.7.1-06) ผลการตรวจสอบในห้อง 

ทดลองพบว่า อาหารและเคร่ืองดื่มได้มาตรฐานและผลการ

ตรวจสอบของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดใหญ่ 

พบว่า อาหารและเครื่องดื่มผ่านเกณฑ์ได้มาตรฐาน Clean 

Food Good Taste   

กนศ. 7.1-06     

หนังสือขอ

อนุญาต

ตรวจสอบ

สุขาภิบาล

อาหารในศนูย์

อาหารโรงชา้ง/

ผลการ

ตรวจสอบ

คุณภาพจาก

ห้องปฏิบตัิการ 

(ที่งานบรกิาร

และสวสัดิการ

นักศึกษา 

 5 มีการ

ประเมินผล

และน าผล

ประเมินไป

ปรับปรุง 

 

      มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีความ

พึงพอใจในระดับ มาก ที่ค่าเฉลี่ย  3.42  (กนศ.7.1-07)  

นอกจากนี้คณะกรรมการคัดเลือกควบคุม  ดูแล ร้านค้า

จ าหน่ายอาหารและให้บริการต่าง ๆ ในพื้นที่ซึ่งอยู่ในความ

รับผิดชอบของกองกิจการนักศึกษา  ได้มีการสุ่มประเมิน

โดยใช้วิธี สั ง เกตและสัมภาษณ์ผู้ ประกอบการและ

ผู้เกี่ยวข้องและน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางานให้

กนศ.7.1-07      

รายงานการ

ประเมินผลความ

พึงพอใจของ

ผู้ใชบ้รกิาร 
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ภารกิจท่ี 7 สุขาภิบาลอาหาร/ร้านสวัสดิการและสิ่งอาํนวยความสะดวก  

ตัวบ่งชี้ :  7.1  จัดบรกิารอาหาร เครื่องดื่มมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ประเมิน

ตนเอง 

ข้อ เกณฑ์การ

ประเมิน 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 

ข้อสรุปโดยรวมของตวับ่งชี ้

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

        1. มีนักศึกษารว่มเป็นคณะกรรมการก าหนดนโยบาย  คัดเลอืก ควบคุม ประเมินผูป้ระกอบการ   มีการ

ควบคุมดูแลด้านคุณภาพและราคาที่เหมาะสม    สถานที่บรกิารอาหารอยู่ใกลห้อพักนักศึกษาและเปิดบรกิาร

ตั้งแต่เวลา 06.30 – 24.00 น. มีบริการอาหาร- เครื่องดื่ม  และบริการที่หลากหลายไดม้าตรฐาน และเพียงพอ   

        2. มีหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลยั ได้แก ่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดใหญ่ และ

ภาควชิาจุลชีววทิยา คณะวิทยาศาสตรร์ว่มตรวจสอบสถานที่ วิเคราะหต์รวจหาเชือ้จุลนิทรยี์และสารเคมีใน

อาหาร เครื่องดืม่ ให้อยู่ในมาตรฐาน 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

       --- 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 

        1. มีปา้ยแสดงปรมิาณสารอาหารที่ผูบ้รโิภคจะได้รับ  ตดิประจ าที่ร้านจ าหน่ายอาหาร 

        2. มีส่วนราชการ/หน่วยงานอื่นทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรว่มตรวจสอบคุณภาพอาหารและ

เครื่องดื่มให้ไดม้าตรฐาน 

 


