
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
รับรายงานตัวนักศึกษาเข้าอยู่หอพักสวัสดิการนักศกึษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
 
 



บทสรุปผู้บริหาร 

หอพักสวัสดิการนักศึกษา ด าเนินโครงการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้าอยู่หอพักสวัสดิการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๑๓-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยด าเนิน
โครงการพร้อมกันทั้งสองพ้ืนที่ ซึ่งมีนักศึกษารายงานตัวเข้าอยู่หอพักจ านวนทั้งสิ้น ๓๘๔ คน (ข้อมูล ณ วันที่ 
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓) หอพักสวัสดิการนักศึกษา พ้ืนที่ในเมือง จ านวนทั้งสิ้น ๒๖๐ คน นักศึกษาชายจ านวน 
๑๒๔ คน นักศึกษาหญิงจ านวน ๒๖๐ คน หอพักนักศึกษา พ้ืนที่นามน นักศึกษาหญิง จ านวน ๘๔ คน  และได้
จัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินโครงการรับนักศึกษาเข้าอยู่หอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยคณะผู้ประเมินได้ให้ความส าคัญกับสัมฤทธิ์ผลของโครงการว่าเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์โครงการมากน้อยเพียงใด ซึ่งมีผลการประเมินดังนี้ 

 ผลการประเมินโครงการรับนักศึกษาเข้าอยู่หอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ  ๗๔.๒)  อายุ ๑๗-๒๐ปี (ร้อยละ 
๘๐.๐) คณะวิชาที่ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ คือ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา (ร้อยละ ๓๔.๒) 
และคณะวิชาที่ตอบแบบประเมินน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ (ร้อยละ ๓.๑) ผู้ตอบ
แบบประเมิน มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด  ( ̅=๔.๒๑) คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 

หอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ด าเนินโครงการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้าอยู่
หอพักตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ต่อเนื่องมานับตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการหอพักสวัสดิการนักศึกษา มาจนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้ด าเนินโครงการพร้อมกันทั้งสองพ้ืนที่ ในระหว่างวันที่ ๑๓-๒๘ มิถุนายน 
๒๕๖๓ คือ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน มีการจัดเตรียมสถานที่
ส าหรับผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานเข้าหอพักได้นั่งรอแบบเว้นระยะห่าง โดยมีนักศึกษาจากคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษา และเจ้าหน้าที่หอพักคอยให้บริการและให้ค าแนะน าการปฏิบัติตนในการเข้าอยู่หอพัก โดย
รูปแบบของการด าเนินโครงการได้ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙  

การด าเนินโครงการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้าอยู่หอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในครั้งนี้ คณะผู้ประเมินได้เล็งเห็นความส าคัญของผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็น
ส าคัญ จึงได้ท าการประเมินผลโครงการ โดยน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากแบบประเมินของ
นักศึกษา มาสรุปผลและวิเคราะห์เพ่ือประโยชน์ในการใช้เป็นแนวทางของการจัดโครงการในปีถัดไป คณะผู้
ประเมินผลโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ท่านไม่มากก็น้อยต่อไป 

 

คณะผู้ประเมิน 
        หอพักสวัสดิการนักศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๑  
ข้อมูลโครงการ และขอ้มูลพื้นฐานหอพักสวสัดิการนักศึกษา 

๑.๑ ข้อมูลโครงการ 

 ๑.๑.๑ ชื่อโครงการ โครงการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้าอยู่หอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๑.๑.๒ หลักการและเหตุผล 

การให้บริการหอพักสวัสดิการนักศึกษา ถือเป็นการบริการส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย  เพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้นักศึกษาและให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน ประหยัดเวลาในการ
เดินทางมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อีกทั้งยังเป็นการให้นักศึกษาเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน และ
ปรับตัวเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ้ืนที่นามน เปิดให้บริการตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๕ 
ส่วนหอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ้ืนที่ในเมือง เปิดให้บริการตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐   
มาจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งในแต่ละปีมีการจัดเตรียมต้อนรับนักศึกษาและผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานเข้าหอพัก โดย
มีรุ่นพี่นักศึกษา คณะกรรมการองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คอยให้บริการตั้งแต่
กระบวนการแรกคือตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาและช าระเงิน ตรวจสอบรายชื่อที่จองห้องพักและรับกุญแจห้อง
แล้วถ่ายรูปเพ่ือท าประวัติของนักศึกษาก่อนเข้าหอพัก แต่เนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๖๓ การด าเนินโครงการ
อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานเป็นการ
รายงานตัวเข้าหอพักและช าระเงินผ่านระบบออนไลน์  และมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ อย่างเข้มงวดในทุกข้ันตอนจนเสร็จสิ้นกระบวนการรับนักศึกษาเข้าอยู่หอพัก 

 ๑.๑.๓ วัตถุประสงค์  

๑)  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ในการปรับตัวให้เข้ากับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
   ๒)  เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ 

๓)  เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการท ากิจกรรมร่วมกันในมหาวิทยาลัย 
๔)  เพ่ือให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมหอพัก   

 ๑.๑.๔ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  หอพักสวัสดิการนักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 ๑.๑.๕ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑) นักศึกษาได้เรียนรู้ในการปรับตัวให้เข้ากับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
๒) นักศึกษาเกิดความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ 
๓) นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของการท ากิจกรรมร่วมกันในมหาวิทยาลัย 



๔) นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมหอพัก   

 ๑.๑.๖ สถานที่ด าเนินโครงการ  

  - หอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 
  - หอพักนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 

 ๑.๑.๗ ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

  ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 ๑.๑.๘ งบประมาณ 

  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจ านวน ๒๘,๐๐๐ บาท แต่ไม่มีการขออนุมัติเบิก-จ่าย
งบประมาณเพ่ือใช้ในการใด ๆ ทั้งสิ้น 

๒.๑.๙ แผนการด าเนินโครงการ 

ตารางที่ ๑ แผนการด าเนินโครงการ 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)  
         

แผนการใช้จ่าย 

งบประมาณ(แผนเงิน:บาท)        
     (ใส่จ านวนเงินในช่วงเวลาปฏิบัติงาน) 

 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. วางแผนการด าเนินการ (P)    (แผนงาน)             

(แผนการเบิกจ่ายเงิน)             

๒. การด าเนินการจัดโครงการ(D)(แผนงาน)             

(แผนการเบิกจ่ายเงิน)             

๓. การติดตาม ประเมินผล (C)  (แผนงาน)             

(แผนการเบิกจ่ายเงิน)           -๐-   

4.การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผล               

การติดตาม (A) (แผนงาน)             

 
๑.๑.๑๐  ตัวชีว้ัดโครงการ 

๑) เชิงปริมาณจ านวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ๕๐๐ คน 
๒) เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้รับบริการร้อยละ ๗๕ 
๓) เชิงเวลา ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ ๑๐๐ 
๔) เชิงค่าใช้จ่าย -๐- บาท 

๑.๑.๑๑ การติดตามและการประเมินผล จากแบบประเมินความพึงพอใจระหว่างด าเนินโครงการและ
หลังจากเสร็จโครงการ 



 

 

๑.๒ ข้อมูลพื้นฐานหอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  

หอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือบริการนักศึกษาให้มีความพร้อม
ในการศึกษาเล่าเรียนและประหยัดเวลาในการเดินทางมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งภายในหอพัก
สวัสดิการนักศึกษาจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย ได้แก่ ติดตั้งกล้องวงจรปิดติดไว้ตามจุดต่าง ๆ ของหอพัก
ทุกชั้น และบริเวณโรงจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าหอพักตลอด 
๒๔ ชั่วโมง ทั้งนี้เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยของหอพักสวัสดิการนักศึกษา   

ภาพที่ ๑ ภาพหอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง  

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



หอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ้ืนที่ในเมือง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มี ๒ อาคาร 
ลักษณะอาคารเป็นรูปตัว L หันหน้าเข้าหากัน แต่ละอาคารมี ๗ ชั้น ชั้นที่ ๑ มี ๓๑ ห้อง ชั้นที่ ๒–๗ มีชั้นละ 
๓๗ ห้อง รวม ๒ อาคารมีห้องทั้งหมดจ านวน ๕๐๘ ห้อง มีโรงจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์  

 

ภาพที่ ๒ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน 

 

 

 

 

 

 

หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ้ืนที่นามน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ มี ๑ อาคาร คือ หอพัก
นักศึกษาหญิง  ในตัวอาคารมี ๔ ชั้น มีห้องพักจ านวน ๗๒ ห้อง 

๑.๒.๑ ผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพักสวัสดิการนักศึกษา 

  ๑) นักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
  ๒) บุคคลภายนอก (ท่ีได้รับอนุญาต) 
  ๓) บุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ท่ีได้รับอนุญาต) 

๑.๒.๒ สวัสดิการที่จัดให้ในห้องพักนักศึกษา 

๑) หอพักสวัสดิการนักศึกษา พ้ืนที่ในเมือง 
๑.๑) สภาพห้องพักท่ีเอ้ืออ านวยต่อการพักอาศัยและการศึกษาหาความรู้ 

   - ห้องพักมีทั้งแบบห้องพัดลมและห้องปรับอากาศ 
   - อุปกรณ์ประกอบ มีตู้เสื้อผ้า โต๊ะอ่านหนังสือ เตียงนอน พัดลมติดฝาผนัง 
   - ห้องพักปูกระเบื้องทุกห้อง มีห้องน้ า ห้องซักล้างในตัว 
   - สามารถใช้ Internet ภายในห้องพักได้ฟรี (ระบบ Wireless Local Area 
Network) 

๑.๒) บริการในหอพักสวัสดิการนักศึกษา 
   - พ้ืนที่ส าหรับให้อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ มีทุกชั้นภายในหอพัก 
   - บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ มีน้ าดื่มให้บริการ 
   - บริการตู้เติมเงิน 
   - มีลิฟท์ให้บริการทุกชั้น ทั้งหอพักชายและหญิง  

  



๑.๓) อาคารบริการกลาง 
   - โรงอาหาร มีร้านขายอาหาร มีโทรทัศน์  
   - ร้านมินิมาร์ท จ าหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด 
   - ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย 
   - สนามกีฬาข้างหอพัก 
   - ห้องปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 

๑.๔) ระบบรักษาความปลอดภัยและอ่ืน ๆ 
   - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
   - ติดตั้งกล้องวงจรปิด ทุกชั้น ของอาคาร รวมทั้งบริเวณโรงจอดรถ 
   - มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ช่วยดูแล และพักประจ าอยู่ในหอพัก 

๑.๕) หอพักเปิดให้บริการห้องพักในช่วงเวลาปิดภาคเรียนฤดูร้อน โดยผู้เข้าพักจะต้องช าระ
เงินค่าธรรมเนียมหอพักตามประกาศของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

๑.๖) ให้บริการหอพักแก่บุคคลภายนอก ตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ประสาน
มายังมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

๒) หอพักนักศึกษา พ้ืนที่นามน 
๒.๑) สภาพห้องพักท่ีเอ้ืออ านวยต่อการพักอาศัยและการศึกษาหาความรู้ 

   - ห้องพักแบบห้องพัดลม 
   - อุปกรณ์ประกอบ มีตู้เสื้อผ้า โต๊ะอ่านหนังสือ เตียงนอน พัดลมติดฝาผนัง 
   - ห้องพักปูกระเบื้องทุกห้อง มีห้องน้ า ห้องซักล้างในตัว 
   - สามารถใช้ Internet ภายในห้องพักได้ฟรี (ระบบ Wireless Local Area 
Network) 

๒.๒) บริการในหอพักนักศึกษา 
   - บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ มีน้ าดื่มให้บริการ 
   - บริการตู้เติมเงิน 
  

๑.๒.๓ อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้มี
นโยบายให้นักศึกษาพักห้องละไม่เกิน ๒ คน โดยเก็บค่าเช่าห้องพักในอัตราเดียวกัน เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยง
ต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รวมทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาด้วย 

๑) อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก หอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ้ืนที่ในเมือง 
ส าหรับนักศึกษา  

จ านวนคนที่พัก/ห้อง 
ค่าเช่าห้องพัก/คน/ภาคเรียน ค่าประกันของเสียหาย/

คน/ปี ห้องพัดลม ห้องปรับอากาศ 
พัก ๑ คน ๑๗,๖๐๐ บาท ๒๒,๐๐๐ บาท ๕๐๐ 
พัก ๒ คน ๕,๕๐๐ บาท ๖,๕๐๐ บาท ๕๐๐ 



๒) อัตราค่าเช่าห้องพัก หอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ้ืนที่ในเมือง 
ส าหรับบุคคลภายนอก 

จ านวนคนที่พัก/ห้อง 
ค่าเช่าห้องพัก/ห้อง 

ค่าประกันของเสียหาย 
ห้องพัดลม ห้องปรับอากาศ 

พักไม่เกิน ๒ คน ๒๐๐ บาท/๑ คืน ๔๐๐ บาท/๑ คืน - 

๓) อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก หอพักนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ้ืนที่นามน 
ส าหรับนักศึกษา 

จ านวนคนที่พัก/ห้อง 
ค่าเช่าห้องพัก/คน/ภาคเรียน ค่าประกันของเสียหาย/

คน/ปี ห้องพัดลม ห้องปรับอากาศ 
พักไม่เกิน ๒ คน ๕,๐๐๐ บาท - ๕๐๐ 

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมหอพักจ านวน ๔,๐๐๐ บาท ค่าสาธารณูปโภคจ านวน ๑,๐๐๐ บาท      
รวมเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 

๔) อัตราค่าเช่าห้องพัก หอพักนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ้ืนที่นามน ส าหรับ
บุคคลภายนอก 

จ านวนคนที่พัก/ห้อง 
ค่าเช่าห้องพัก 

ค่าประกันของเสียหาย 
ห้องพัดลม ห้องปรับอากาศ 

พักไม่เกิน ๒ คน ๓๐๐ บาท/๑ คืน - - 

๑.๒.๔ ระยะเวลาการเข้าพักอาศัยในหอพักสวัสดิการนักศึกษา 

  ๑) นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ ๓ ต้องพักอาศัยในหอพัก มีก าหนด ๑ ปีการศึกษา 
  ๒) นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ มีสิทธิ์พักอาศัยในหอพัก มีก าหนด ๑ ปีการศึกษา ทั้งนี้ สิทธิ์การเข้า
พักและการเข้าพักให้เป็นไปตามประกาศของหอพัก 

๑.๒.๕ ก าหนดระยะเวลาการเปิด-ปิดหอพัก 

  ๑) เปิดเวลา ๐๕.๓๐ น. 
  ๒) ปิดเวลา ๒๓.๐๐ น. 

๑.๒.๖ งานบริการ 

 หอพักสวัสดิการนักศึกษา มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการนักศึกษาและบุคคลภายนอกที่มาพักอาศัยอยู่ใน
หอพัก หากมีปัญหาในระหว่างเข้าพักอาศัย หรือเกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หอพักได้
ตลอดเวลา ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจ าหอพักมีดังต่อไปนี้ 

 ๑) เจ้าหน้าที่ประจ าหอพักพ้ืนที่ในเมือง ให้บริการด้านงานเอกสาร การรับช าระค่าธรรมเนียม
หอพัก ค่าเช่าห้องพักรายวัน ค่าสาธารณูปโภค การด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ด าเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ



หอพัก รวมทั้งบริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีปัญหา จ านวน ๓ คน ส าหรับเจ้าหน้าที่ประจ าหอพัก พ้ืนที่
นามน มีจ านวน ๑ คน 

 ๒) เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค ปฏิบัติหน้าที่ซ่อมบ ารุงวัสดุ – อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องพัก 
จ านวน ๒ คน  

๓) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าหอพัก พ้ืนที่ในเมือง จ านวน ๔ คน (ปกติมี ๖ อัตรา 
ยังว่าง ๒ อัตรา) พ้ืนที่นามน มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจ านวน ๑ คน 

๔) แม่บ้านประจ าหอพัก พ้ืนที่ในเมือง จ านวน ๔ คน และอาคารบริการกลาง จ านวน ๑ คน 
แม่บ้านหอพักพ้ืนที่นามน จ านวน ๑ คน 

๑.๒.๗ ระเบียบวินัยทั่วไปของการอยู่หอพัก 

 ๑) ห้ามน าสิ่งเสพติดร้ายแรงทุกชนิด เข้ามาในหอพัก 
๒) ห้ามน าหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เข้ามาในหอพัก 
๓) ห้ามน าอุปกรณ์เล่นการพนันทุกชนิด เข้ามาในหอพัก 
๔) ห้ามพกพาอาวุธทุกชนิด เข้ามาในหอพัก 
๕) ห้ามน าสัตว์เลี้ยงทุกชนิด เข้ามาในหอพัก 
๖) ห้ามน าหรือพาบุคคลภายนอกที่มิใช่นักศึกษาหอพักขึ้นบนอาคารหอพักโดยเด็ดขาด 

  ทั้งนี้ ให้ทุกคนที่พักอาศัยอยู่ในหอพักสวัสดิการนักศึกษาถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

๑.๒.๘ การลงโทษ 

  ๑) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
  ๒) ภาคทัณฑ์ 
  ๓) ให้พักการศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า ๑ ปีการศึกษา 
  ๔) ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  ๕) โทษอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

 ทั้งนี้หากพบว่าผู้กระท าความผิดเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ให้ด าเนินการทางวินัยตาม
กฎ ระเบียบ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ถ้าการกระท าใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้ผู้ปกครองหรือ
หัวหน้างาน เสนอต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาลงโทษต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี ๒ 

การด าเนินโครงการ 

 หอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ด าเนินโครงการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้าอยู่
หอพักตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๓ นี้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ้ืนที่ในเมือง และ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ้ืนที่นามน ได้ด าเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้าอยู่หอพัก ตั้งแต่วันที่ ๑๓-๒๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ มีการต้อนรับนักศึกษาและผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานเข้าหอพัก โดยมีเจ้าหน้าที่หอพักและ
นักศึกษาจากองคก์ารนักศึกษา คอยบริการและอ านวยความสะดวกในการเข้าอยู่หอพัก 

 ๒.๑ ขั้นตอนและวิธีการจัดให้นักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

๗. นักศึกษาเข้าห้องพัก 

๒. นักศึกษาทั้งชาย-หญิงติดต่อหอพักที่ส านักงานหอพักหญิงลีลาวดีเพ่ือรับบัตรคิว 

๓. วัดอุณหภูมิและท าความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้า
หอพัก และเข้าไปติดต่อส านักงานหอพักครั้งละไม่เกิน ๒ คน 

 

๔. น าหลักฐานการช าระเงินไปติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัย 

๕. รับกุญแจและใบตรวจสอบรายการทรัพย์สินในห้องพัก 

และแบบประเมินโครงการ 
 

๖. ถ่ายรูปเพ่ือท าประวัติก่อนเข้าห้องพัก 

๑. นักศึกษาลงทะเบียนรายงานตัวเข้าหอพักผ่านระบบออนไลน์ 



ภาพที่ ๓ ขั้นตอนและวิธีการจัดให้นักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
(พ้ืนที่ในเมือง) 

 

ขั้นตอนที่ ๑ 

- นักศึกษาลงทะเบียนรายงานตัวเข้าหอพักและช าระเงินผ่านระบบออนไลน์ ส าหรับนักศึกษาบาง
รายที่ไม่สะดวกลงทะเบียนรายงานตัวเข้าหอพักและช าระเงินผ่านระบบออนไลน์ ให้ติดต่อ
ด าเนินการที่ส านักงานหอพักสวัสดิการนักศึกษา 
 

ขั้นตอนที่ ๒  
- นักศึกษาท้ังชาย-หญิงติดต่อหอพักท่ีส านักงานหอพักหญิงลีลาวดีเพ่ือรับบัตรคิว 

ขั้นตอนที่ ๓ 

- วัดอุณหภูมิและท าความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าหอพัก โดยเข้าไปติดต่อส านักงาน
หอพักครั้งละไม่เกิน ๒ คน 

ขั้นตอนที่ ๔ 

- น าหลักฐานการช าระเงินไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่หอพักเพ่ือขอรับใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัย 

(ส าหรับรายที่ยังไม่ลงทะเบียนรายงานตัวและช าระเงินผ่านระบบออนไลน์ ให้ด าเนินการกรอก
ข้อมูลลงแบบฟอร์มที่ทางหอพักจัดเตรียมไว้ พร้อมช าระเงินสดได้เลย) 

ขั้นตอนที่ ๕  
- รับกุญแจและใบตรวจสอบรายการทรัพย์สินในห้องพัก และแบบประเมินโครงการ 

ขั้นตอนที่ ๖  
- ถ่ายรูปเพื่อท าประวัติ  

 

ขั้นตอนที่ ๗ 

- นักศึกษาเข้าห้องพักแล้วตรวจสอบรายการทรัพย์สิน พร้อมกรอกแบบประเมินโครงการ แล้ว
น าส่งคืนให้หอพักสวัสดิการนักศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

๒.๒ ขั้นตอนและวิธีการจัดให้นักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่
นามน) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ ๔ ขั้นตอนและวิธีการจัดให้นักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พ้ืนที่
นามน) 

 

ขั้นตอนที่ ๑ 

- นักศึกษาลงทะเบียนรายงานตัวเข้าหอพักและช าระเงินผ่านระบบออนไลน์ ส าหรับนักศึกษาบาง
รายที่ไม่สะดวกลงทะเบียนรายงานตัวเข้าหอพักและช าระเงินผ่านระบบออนไลน์ ให้ติดต่อ
ด าเนินการทีแ่ผนกการเงิน อาคารบรรณราชนครินทร์ 

ขัน้ตอนที่ ๒ 

- วัดอุณหภูมิและท าความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าหอพัก โดยเข้าไปติดต่อแผนก
การเงินครั้งละไม่เกิน ๒ คน 

ขั้นตอนที่ ๓ 

- น าหลักฐานการช าระเงินไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่การเงินเพ่ือขอรับใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัย 

(ส าหรับรายที่ยังไม่ลงทะเบียนรายงานตัวและช าระเงินผ่านระบบออนไลน์ ให้ด าเนินการกรอก
ข้อมูลลงแบบฟอร์มที่ทางหอพักจัดเตรียมไว้ พร้อมช าระเงินสดได้เลย) 

๑. นักศึกษาลงทะเบียนรายงานตัวเข้าหอพักผ่านระบบออนไลน์ 

๖. นักศึกษาเข้าห้องพัก 

๒. วัดอุณหภูมิและท าความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าไป
ติดต่อแผนกการเงิน ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ครั้งละไม่เกิน ๒ คน 

 

๓. น าหลักฐานการช าระเงินไปติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัย 

๔. รับใบตรวจสอบรายการทรัพย์สินในห้องพัก และแบบประเมินโครงการ 
 

๕. ถ่ายรูปเพื่อท าประวัติก่อนเข้าห้องพัก 



ขั้นตอนที่ ๔  
- รับใบตรวจสอบรายการทรัพย์สินในห้องพัก และแบบประเมินโครงการ 

ขั้นตอนที่ ๕  
- ถ่ายรูปเพื่อท าประวัติ  

ขั้นตอนที่ ๖ 

- นักศึกษาเข้าห้องพักแล้วตรวจสอบรายการทรัพย์สิน พร้อมกรอกแบบประเมินโครงการ แล้ว
น าส่งคืนให้หอพักสวัสดิการนักศึกษา 

ภาพที่ ๕ การด าเนินโครงการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้าอยู่หอพักสวัสดิการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ท้ังสองพ้ืนที่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



บทท่ี ๓ 
การประเมินโครงการ 

การประเมินผลการด าเนินโครงการรับนักศึกษาเข้าอยู่หอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะผู้ประเมินได้ให้
ความส าคัญกับสัมฤทธิ์ผลของโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการมากน้อยเพียงใดโดยเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจประกอบด้วย ๘ ค าถาม (Check List) แบบ
ประเมินค่า (Rating Scale) และค าถามปลายเปิด (Open-End-Question) ซึ่งได้แจกแบบประเมินทั้งสิ้น ๓๐๐ 
ชุด        และได้รับแบบประเมินกลับมาจ านวน ๒๖๐ ชุด การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ได้เก็บระหว่างการ
ด าเนินโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการ 

 ๓.๑ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดกระท ากับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบประเมินความพึงพอใจ  แบ่งออกเป็น  ๓ ตอน ดังนี้ 

   ตอนที ่๑ แบบประเมินเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบประเมินคือ เพศ อายุ และคณะ
วิชาที่เข้าศึกษาต่อ 

   ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ โดยลักษณะค าถามเป็น Rating  Scale     
ซ่ึงให้คะแนนเป็น  ๕  ระดับ   

    พึงพอใจมากที่สุด  ให้คะแนน ๕ 
    พึงพอใจมาก    ให้คะแนน ๔ 
    พึงพอใจปานกลาง  ให้คะแนน ๓ 
    พึงพอใจน้อย    ให้คะแนน ๒ 
    พึงพอใจน้อยที่สุด  ให้คะแนน ๑ 

   จากการให้คะแนนดังกล่าวข้างต้น ผู้ประเมินจะแบ่งการวัดครั้งนี้ออกเป็น  ๕ ระดับ โดยมี
วิธีการดังนี้ 
 

 
      
จากเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแปลความหมายของระดับคะแนนได้ดังนี้ 

     ระดับความพึงพอใจ          ระดับค่าเฉลี่ย 
       มากที่สุด    ๔.๒๑-๕.๐๐ 
       มาก     ๓.๔๑-๔.๒๐ 

       ปานกลาง    ๒.๖๑-๓.๔๐ 
       น้อย     ๑.๘๑-๒.๖๐ 
       น้อยที่สุด    ๑.๑๐-๑.๘๐ 

  

คะแนนสูงสดุ-คะแนนต่ าสุด 

จ านวนช้ัน 
๕-1 ๕ 

= ๐.๘๐ = 
๕-๑ 



 

 ค่าเฉลี่ย  ๔.๒๑-๕.๐๐  เท่ากับระดับมากท่ีสุด  หมายความว่า  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย  ๓.๔๑-๔.๒๐  เท่ากับระดับมาก หมายความว่า  ระดับความพึงพอใจมาก 
 ค่าเฉลี่ย  ๒.๖๑-๓.๔๐  เท่ากับระดับปานกลาง หมายความว่า  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย  ๑.๘๑-๒.๖๐  เท่ากับระดับน้อย หมายความว่า  ระดับความพึงพอใจน้อย 
 ค่าเฉลี่ย  ๑.๑๐-๑.๘๐  เท่ากับระดับน้อยที่สุด หมายความว่า  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

  ตอนที่ ๓  ท าการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแล้วมาจัดท าเป็นข้อ ๆ 

 ๓.๒ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 แบบประเมินที่ได้รับคืนน ามาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ดังนี้ 

  ๑.  ค่าร้อยละ  (Percentage)  ใช้ในการอธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
  ๒.  ค่าเฉลี่ย  (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๔ 
ผลการประเมินโครงการและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินโครงการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้าอยู่หอพักสวัสดิการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะผู้ประเมินได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

 ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

  ในการประเมินโครงการครั้งนี้ได้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน  ได้แก่  เพศ  อายุ  
คณะวิชาที่เข้าศึกษาต่อ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที ่๒ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน  (คน) ร้อยละ 

๑.  เพศ 
     ๑.๑  หญิง     
     ๑.๒  ชาย   

 
๑๙๓ 
๖๗ 

 
๗๔.๒ 
๒๕.๘ 

รวม ๒๖๐ ๑๐๐.๐๐ 

๒.  อายุ 
     ๒.๑  ๑๗-๒๐  ปี 
     ๒.๒  ๒๑-๒๕  ปี 
     ๒.๓  ๒๖ ปี  ขึ้นไป 

 
๒๐๘ 
๕๑ 
๑ 

 
๘๐.๐ 
๑๙.๖ 
๐.๔ 

รวม ๒๖๐ ๑๐๐.๐๐ 

๓.  คณะวิชาที่เข้าศึกษาต่อ 
     ๓.๑ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
     ๓.๒ คณะบริหารศาสตร์ 
     ๓.๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     ๓.๔ คณะศิลปศาสตร์ 
     ๓.๕ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 
     ๓.๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 

 
๔๘ 
๖๒ 
๔๓ 
๑๐ 
๘๙ 
๘ 

 
๑๘.๕ 
๒๓.๘ 
๑๖.๕ 
๓.๘ 

๓๔.๒ 
๓.๑ 

รวม ๒๖๐ ๑๐๐.๐๐ 

 จากตาราง  ๒  พบว่า  ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ  ๗๔.๒)  อายุ ๑๗-๒๐ป ี
(ร้อยละ ๘๐.๐) คณะที่ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ คือ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา (ร้อยละ 
๓๔.๒) รองลงมา คณะบริหารศาสตร์ (ร้อยละ ๒๓.๘) และคณะที่ตอบแบบประเมินน้อยที่สุด คือ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ (ร้อยละ ๓.๑)  



  

 ตอนที่  ๒ ความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ 

ตารางที ่๓ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อการด าเนินโครงการ 

ความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ   
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

๑. รูปแบบการประชาสัมพันธ์โครงการ ๔.๒๕ มากที่สุด 

๒. รูปแบบการลงทะเบียนและช าระเงินผ่านระบบออนไลน์ ๔.๑๐ มาก 

๓. ระยะเวลาที่เปิดให้นักศึกษารายงานตัวเข้าหอพัก ๔.๑๙ มาก 

๔. นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ ๔.๐๙ มาก 

๕. นักศึกษาเกิดความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ ๔.๑๘ มาก 

๖. นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของการท ากิจกรรมร่วมกันใน 
    มหาวิทยาลัย 

๔.๒๙ มากที่สุด 

๗. นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมหอพัก ๔.๓๕ มากที่สุด 

๘. ภาพรวมของการด าเนินโครงการ ๔.๒๘ มากที่สุด 

เฉลี่ย ๔.๒๑ มากที่สุด 

 จากตารางที่ ๓ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการอยู่ในระดับ
พึงพอใจมากที่สุดและพึงพอใจมาก  โดยเรียงล าดับค่าคะแนนความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้แก่ ข้อ ๗. 
นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมหอพัก  ( ̅=๔.๓๕) และรองลงมา ข้อ ๘. 
ภาพรวมของการด าเนินโครงการ ( ̅=๔.๒๘) และเป็นข้อที่มีคะแนนต่ าสุด  คือ ข้อ ๔.นักศึกษาสามารถ
ปรับตัวเข้ากับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ ( ̅=๔.๐๙) โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทั้งหมดอยู่ที่ระดับพึง
พอใจมากที่สุด ( ̅=๔.๒๑) คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒  

 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  ๕ 

สรุปผลการด าเนินโครงการและข้อเสนอแนะ 

 

 การด าเนินโครงการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้าอยู่หอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ในครั้งนี้ ได้ด าเนินโครงการทั้งสองพื้นที่พร้อมกันคือหอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่
ในเมือง และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ้ืนท่ีนามน ในระหว่างวันท่ี ๑๓ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น คณะผู้ประเมินน าเสนอ ดังนี้   

  ๑. จุดประสงค์ของการด าเนินโครงการ 

  ๒. สรุปผลการด าเนินโครงการ 

  ๓. อภิปรายผล 

  ๔. ข้อเสนอแนะ 

  ๕. แนวทางแก้ไขปัญหา 

 ๕.๑ จุดประสงค์ของการด าเนินโครงการ 

๑) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ในการปรับตัวให้เข้ากับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

๒) เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ 

๓) เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการท ากิจกรรมร่วมกันในมหาวิทยาลัย 

๔) เพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมหอพัก   

๕.๒ สรุปผลการด าเนินโครงการ 

   ๑) ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ  ๗๔.๒)  อายุ ๑๗-๒๐ปี (ร้อยละ ๘๐.๐) คณะที่ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่ คือ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา (ร้อยละ ๓๔.๒) รองลงมา คณะบริหารศาสตร์ (ร้อยละ 
๒๓.๘) และคณะที่ตอบแบบประเมินน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ (ร้อยละ ๓.๑)  

๒) ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดและ
พึงพอใจมาก  โดยเรียงล าดับค่าคะแนนความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้แก่         ข้อ ๗. นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมหอพัก  ( ̅=๔.๓๕) และรองลงมา ข้อ ๘. ภาพรวมของการด าเนินโครงการ ( ̅=๔.๒๘) และ
เป็นข้อทีม่ีคะแนนต่ าสุด  คือ ข้อ ๔.นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ ( ̅=๔.๐๙) โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจท้ังหมดอยู่ท่ีระดับพึงพอใจมากท่ีสุด ( ̅=๔.๒๑) คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒  

 

๕.๓ อภิปรายผล 



๑) ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๖๓ นี้ มีนักศึกษาที่มารายงาน
ตัวเข้าอยู่หอพักทั้งสองพื้นที่รวมทั้งสิ้นจ านวน ๓๘๔ คน แยกเป็นเพศหญิง ๒๖๐ คน เพศชาย ๑๒๔ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓) จะเห็นได้ว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่จึงเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส าหรับคณะที่มีผู้ตอบแบบ
ประเมินน้อยทีสุ่ด ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ โดยคณะนี้เปิดท าการเรียนการสอนพื้นที่นามน ซึ่งมีจ านวน
นักศึกษาใหมค่่อนข้างน้อย และอาจจะส่งผลให้จ านวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าอยู่หอพักมีจ านวนท่ีน้อยกว่าคณะวิชาอื่น ๆ  

   ๒) ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อข้อ ๗. นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันใน
สังคมหอพัก สูงกว่าข้ออื่น ๆ  โดยมีค่าคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากการเข้ามาอยู่ในหอพักท าให้เกิด
การเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและมีความเอื้ออาทร เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนอ่ืน ท าให้จิตใจเกิดคุณธรรมจริยธรรมขึ้น ส่วนข้อ
ที่มีความพึงพอใจท่ีมีระดับค่าคะแนนต่ าทีสุ่ด คือข้อ ๔. นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ ทั้งนี้ 
เนื่องจากนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าอยู่หอพักสวัสดิการนักศึกษา ในช่วงแรกจะยังไม่สามารถปรับตัวได้ ยังไม่คุ้นเคยกับเพื่อน
ใหม่ และการใช้ชีวิตอยู่สถานท่ีอื่นที่ไม่ใช่บ้านของตัวเอง  

  ในการนี้ ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการอยู่ในระดับคะแนนมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การ
ด าเนินโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

๕.๔ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

๑) เนื่องจากด าเนินโครงการในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงท าให้กระบวนการต่าง 
ๆ หลายขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยากต่อนักศึกษาและผู้ปกครอง เช่น การลงทะเบียนรายงานตัวเข้าหอพักออนไลน์ และการช าระ
เงินออนไลน์ ทั้งนี้ ผู้ปกครองหรือนักศึกษาบางราย ไม่มีแอพลิเคช่ันของธนาคารในโทรศัพท์มือถือ ท าให้ต้องเดินทางไปช าระ
เงินสดที่ธนาคาร แล้วน าเอกสารหลักฐานการช าระเงินไปติดต่อท่ีหอพัก หลังจากนั้นผู้ปกครองหรือนักศึกษายังต้องเดินทางไป
ติดต่อกับหอพักเหมือนเดิม  

๒) การช าระเงินผ่านระบบออนไลน์ งานหอพักต้องรอการตรวจสอบรายงานความเคลื่อนไหวของบัญชี 
(Statement) ถึงจะสามารถออกใบเสร็จของทางมหาวิทยาลัยได้ 

๓) ต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐานการช าระเงินของนักศึกษาโดยการถ่ายส าเนาเอกสารจ านวนมากขึ้น ท าให้
ต้องใช้วัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ และหมึกพิมพ์เพิ่มมากข้ึน 

๔) นักศึกษาหลายรายที่ขอให้เจ้าหน้าท่ีหอพักเข้าระบบเพื่อลงทะเบียนและพิมพ์เอกสารให้ ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับนโยบายลดภาวะความเสี่ยงการแพร่กระจายของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เนื่องจากต้องใช้เวลานานพอสมควรในการ
สอบถามข้อมูลเพื่อกรอกในระบบให้กับนักศึกษา 

๕.๕ แนวทางแก้ไขปัญหา 

๑) การลงทะเบียนรายงานตัวเข้าหอพักแบบออนไลน์ หากน ามาใช้ในปีถัดไปก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือ
เป็นวิธีที่สะดวกและลดความเสี่ยงต่อการอยู่รวมกันหลายๆ คนเป็นเวลานาน ๆ และต้องให้นักศึกษาไปด าเนินการเอง แต่มี
ข้อจ ากัดส าหรับนักศึกษาบางรายที่ไม่มีแอพลิเคช่ันในมือถือ ควรน าเสนอเพื่อพิจารณาในที่ประชุมในการด าเนินโครงการปี
ถัดไป 



๒) การช าระเงินออนไลน์นั้น มีความยุ่งยากในบางขั้นตอน เพราะต้องติดต่อขอรับใบเสร็จของมหาวิทยาลัย
จากหอพักถึงจะเป็นอันสิ้นสุดกระบวนการช าระเงิน ซึ่งเห็นว่าควรให้นักศึกษาช าระเงินสดที่หอพักเลย แต่ให้เพิ่มมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคให้มากข้ึน 

 

 

 

 
 
 

 


