
บันทกึข้อความ 
ส่วนงาน   กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  โทร. 1350                                                                          

ที ่ มอ 201.4.4/                                     วันที ่        ตุลาคม  2563              

เรื่อง   ส่งวาระแจ้งเพ่ือทราบและรายงานผลเข้าที่ประชุมบุคลากร ประจ าเดือนตุลาคม 2563 
เรียน    ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี  

ตามท่ี งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี  
ได้รับมอบหมายให้ด าเนินภารกิจต่าง ๆ นั้น  

ดังนั้น งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี จึงขอ
ส่งวาระและรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นไปตามกระบวนการ
สร้างการมีส่วนร่วม PDCA-Par ทั้งยังเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา
ของกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี จึงขอรายงานผลการการด าเนินงาน ประจ าเดือนตุลาคม 2563  
ดังเอกสารที่แนบมาด้วยแล้วนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 

 

 
   (นางเครือมาส  แก้วทอน) 

  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 



รายงานผลการด าเนินงานงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี 

ประจ าเดือนตุลาคม  2563 
 ตามที่ งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้   กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินภารกิจต่างๆ ดังนั้น จึงขอรายงานผลการด าเนินงานของงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้  กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ประจ าเดือน ตุลาคม  2563 
 
ภารกิจด้านส านักงานหอพัก 

1. ด้านการให้บริการหอพัก 
ที ่ หัวข้อ จ านวน หน่วยนับ 
1 บริการรับรายงานตัวเข้าหอพัก 0 ราย 
2 บริการแจ้งย้ายหอ - ห้องพัก 0 ราย 
3 บริการแจ้งลาออกจากหอพัก 221 ราย 
3 บริการรับลงทะเบียนรถจักรยานยนต์ 9 ราย 
4 บริการรับคืน / ปั๊ม (กรณีสูญหาย) กุญแจห้องพัก 10 ราย 
5 บริการให้ค าปรึกษานักศึกษาหอพัก 42 ราย 
6 บริการให้ยืม – คืน กุญแจส ารองห้องพัก 84 ราย 
7 บริการห้องคอมพิวเตอร์ 93 ราย 
8 บริการห้องสมุดหอพัก 118 ราย 
9 บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 10 ราย 
10 บริการติดตามหนี้สินนักศึกษา(ค่าไฟฟ้า) 

- ก่อนติดตาม 
- คงเหลือหลังติดตาม 

 
391  
98 

 
ราย 
ราย 

11 ให้บริการขอใช้สถานที่ 1  ครั้ง 
2. ด้านโครงสร้างและกายภาพ 

2.1 การแจ้งซ่อมบ ารุงอาคารหอพักนักศึกษา 1 - 10 
ที ่ ประเภทงาน จ านวนซ่อม

ทั้งหมด 
ด าเนินการ

แล้ว 
ค้างซ่อม หน่วยนับ 

1 งานซ่อมบ ารุง (งานไม้) 46 43 3 รายการ 
2 งานประปา 69 60 9 รายการ 
3 งานไฟฟ้า 87 82 5 รายการ 
4 หน่วยสนามและภูมิทัศน์ 0 0 0 รายการ 
5 ระบบลิฟท์ (หอพัก 9, 10) 0 0 0 รายการ 
6 ระบบคอมพิวเตอร์ 0 0 0 รายการ 

รวม 202 185 17 รายการ 



2.2 จัดซื้อ – จัดจ้าง และระบบคลังพัสดุหอพัก 
ที ่ ว/ด/ป รายการ เลขที่จัดหา – จัดจ้าง จ านวน

เงิน 
หมายเหตุ 

จัดหาวัสดุ จัดจ้าง 
1 5/10/63 ปั้มกุญแจห้องพัก 6410018 - 2,610 หอพัก 1/2/5/8/9/10 
2 5/10/63 จ้างซักชุดเครื่องนอน - 6420009 15,760 - 
3 15/10/63 จัดหาอุปกรณ์คนสวน 6410054 - - หอ 5/9 
4 19/10/63 จัดหาอุปกรณ์คนสวน 6410057 - - หอ 6/7 
5 19/10/63 จัดหาไมโครโฟนแบบสาย 6410058 - - หอพัก 6 

รวม หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน 18,370  

2.3 ทะเบียนราษฎร์  
น าส าเนาทะเบียนบ้านนักศึกษาเข้าระบบ จ านวน  418 ราย 
ปรับสถานะ/ย้ายออกจากทะเบียนบ้าน จ านวน  144 ราย 

3. ด้านการช่วยเหลือและการจัดการข้อร้องเรียน 
3.1 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ด าเนินการส ารวจความต้องการด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษ 

หอพักเพ่ือน าผลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมทีมบริหารวิทยาเขต และพัฒนาการให้บริการคอมพิวเตอร์หอพักร่วมกับศูนย์
เทคโนโลยีดิจิตอล วิทยาเขตปัตตานี ให้ตอบสนองความต้องใช้จริงของผู้ใช้บริการ  

 ค าถามที ่1. ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถามผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 457 คน 

 ค าถามที ่2. นักศึกษามีคอมพิวเตอร์ PC, Laptop, Tablet ส่วนตัวที่ใช้ส าหรับการเรียนหรือไม่ 
ค าตอบ รายละเอียด จ านวน(คน) ร้อยละ 

1 มีคอมพิวเตอร์ PC, Laptop, Tablet ส่วนตัว 253 55.4 
2 ไม่มี 204 44.6 

 ค าถามที ่3. โดยทั่วไปนักศึกษาใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนใดเป็นหลัก 
ค าตอบ รายละเอียด จ านวน(คน) ร้อยละ 

1 คอมพิวเตอร์ส่วนตัว 234 51.2 
2 คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการหอพัก 91 19.9 
3 คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ 57 12.5 
4 ร้านคอมพิวเตอร์ภายนอกมหาวิทยาลัย 133 29.1 
5 อ่ืน ๆ โปรดระบุ – โทรศัพท์มือถือ/ยืมเพ่ือน/ Tablet, Ipad 

ส่วนตัว/ไม่มี 
16 3.2 

  

 

 



ค าถามที ่4. ความพึงพอใจด้านการบริการปัจจุบัน 

ข้อที่ รายละเอียด 
ผลการส ารวจ (คน) 

มาก
ที่สุด 

ปาน
กลาง 

น้อย
ที่สุด 

ควร
ปรับปรุง 

1 จ านวนจุดบริการคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย 67 263 95 32 
2 จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการที่หอพัก 86 181 108 82 
3 รุ่นคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการที่หอพักปัจจุบัน 46 199 130 82 
4 บริการเครื่องพิมพ์ประจ าหอพัก 36 107 151 163 

 ค าถามที ่5. ความต้องการบริการด้าน Hardware 

ข้อที่ รายละเอียด 
ผลการส ารวจ (คน) 

จ าเป็น
มาก 

จ าเป็น 
ปานกลาง 

จ าเป็น 
น้อย 

1 เพ่ิมจดุบริการคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย 308 130 19 
2 เพ่ิมจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการที่หอพัก 290 140 27 
3 เปลี่ยนรุ่นคอมพิวเตอร์ 240 184 33 
4 บริการเครื่องพิมพ์ประจ าหอพัก 378 62 17 

 ค าถามที ่6. ความต้องการบริการด้าน Software 

 ค าถามที ่7. ความต้องการด้านสวัสดิการที่เกี่ยวข้อง 
ค าตอบ รายละเอียด จ านวน(คน) ร้อยละ 

1 เห็นด้วย 432 94.9 
2 ไม่เห็นด้วย 23 5.1 

ข้อที่ รายละเอียด ผลการส ารวจ (คน) ร้อยละ 
1 Microsoft Office (Word, Power point, Excel) 441 96.5 
2 Microsoft Visio 110 24.1 
3 Web browser (Google chrome, Internet explorer) 299 65.4 
4 Adobe Acrobat Reader 100 21.9 
5 Adobe Photoshop 227 49.7 
6 Adobe Illustrator 102 22.3 
7 Adobe Dreamweaver 87 19 
8 อ่ืน ๆ โปรดระบุ Microsoft team/Zoom/โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ/

เครื่องปริ้นท์ขาวด า/สี /PS Photoshop/ Canva  premium/ 
Macbook/SPSS/Tell me more/JOOX/Vagas pro/อุปกรณ์ต่อ
พ่วงกับ pc เช่น ล าโพง/Line/ Adobe premiere Pro 

42  



 ค าถามที ่8. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาด้านการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
จากแบบส ารวจสรุปข้อเสนอแนะ 6 ประเด็นหลักประกอบด้วย 
 1. ควรปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งฮาดแวร์และซอฟแวร์ 
 2. ควรเพิ่มการบริการเครื่องพิมพ์ทุกหอพัก 
 3. เพ่ิมจ านวนและจุดบริการ เช่น พ้ืนที่ส่วนกลาง, หอพัก 11, 12 เป็นต้น 
 4. ปรับปรุงการด้านบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและ WIFI ให้ทั่วถึง 
 5. ควรมีบริการยืมใช้หรือแจก คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเลต อย่างทั่วถึง 
 6. จัดหาร้านค้าให้บริการจ าหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องในราคานักศึกษา หรือสามารถผ่อน
ช าระได้ เช่น U-Store เป็นต้น 

3.2 วันที่ 19 ตุลาคม 2563  ได้รับโทรศัพท์จากนางสาวพิกุล แซ่แจ่น เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่ามีนักศึกษาหญิง ปี 4 จ านวน 3 คน เป็นนักศึกษาคณะมนุษย์ฯ 2 คน คณะ
ศึกษาฯ 1 คน ได้ประสบเหตุจากการพักบ้านเช่าแถวโรงเหล้า แล้วโดนเพ่ือนบ้าน (ประชาชนทั่วไป) แอบถ่ายจึงไป
แจ้งความที่สถานีต ารวจ และต ารวจมาที่เกิดเหตุ หลังจากการหารือกับคณะฯ  เพ่ือความปลอดภัยในเบื้องต้นจึง
ขอให้นักศึกษาเข้ามาพักหอใน และช่วงค่ าทางงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ให้การช่วยเหลือ
เบื้องต้นโดยแก้ปัญหาหน้างานด้วยการให้นักศึกษาทั้ง 3 คน เข้ามาพักที่หอพัก 4 ชั้น 1 (ห้องพักรายวัน) เป็นการ
ชั่วคราว  โดยในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 นัดหมายให้นักศึกษามาคุยรายละเอียดเพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้ให้ความ
ช่วยเหลือต่อไป พร้อมรอทางคณะท าหนังสือมาเพ่ือประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาทั้ง 3 ราย 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. ด้านบริการนักศึกษาหอพักนอกเวลาราชการ 
เพ่ือดูแลความเรียบร้อยในการให้บริการนักศึกษาหอพัก โดยปฎิบัติงานตั้งแต่ 16.30 – 08.30 น.ทุกวัน 

ที ่ วัน/เดือน/ปี เวลา รายงานผล เจ้าหน้าที่เวร 
1 17/8/63 22.46 น. หอพัก 10 ห้อง 606 นักศึกษาภายในห้องพักแจ้งกระแสไฟฟ้า

ลัดวงจร ท าให้ไฟฟ้าดับภายในห้องพัก สอบถามเหตุเบื้องต้น
เนื่องมาจากการชาร์ตแบตโทรศัพท์ ท าให้เกิดไฟฟ้าช็อต เบื้องต้น
ได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

ธีรพร 



2 18/8/63 06.33 น. นางสาวโซเฟีย  หะแม นักศึกษาหอพัก 8 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กินยาแก้ปวดประจ าเดือนตอน 18.00 น.  แล้วกิน
เบอร์ดี้ลาเต้ตอน 22.00 น. เกิดอาการใจสั่น เบื้องต้นได้น าส่ง 
รพ.ปัตตานี หมอบอกว่าฮอร์โมนท างานหนัก และหมอนัดดู
อาการอีกครั้งวันที่ 25/8/2563 เรื่องประจ าเดือนมาไม่ปกติ 

โรสนาน ี

3 1/9/63 01.26 น. หอพัก 10 ห้อง 605 นางสาวลัดดาวัลย์  กูสนั่น นักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ เกิดอาการไมเกรนก าเริบและหายใจไม่ออก 
เบื้องต้นได้น าส่ง รพ.ปัตตานี แล้ว และรอตรวจดูอาการพร้อม
ติดตามอาการ 

สูไรยา 

4 19/9/63 21.55 น. รับแจ้งจากนักศึกษาหอพัก 10 ว่าผ้าที่ซักไว้ในเครื่องซักผ้า 
หายไป ทั้งนี้ได้แจ้งให้นักศึกษาส ารวจในตะกร้าที่วางอยู่ในห้อง
ซักผ้าหยอดเหรียญและในถังซักอีกรอบ ปรากฎว่าไม่เจอ 
หลังจากนั้น ได้ประกาศเสียงตามสายหอพัก ให้สมาชิกในหอพัก
ทราบว่าใครเป็นคนหยิบผ้าไปและให้น ามาวางที่ชั้น 1 หลังจาก
นั้นนักศึกษาผู้เสียหายได้แจ้งว่าได้รับผ้าคืนแล้ว 

ธีรพร 

5 19/9/63 22.50 น. รับแจ้งเคสจาก คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก 10 ว่านางสาวนูร
ฮูดา  แซจิ นักศึกษา ชั้น 7 ห้อง 725 มีอาการปวดท้อง บิดๆ 
บีบๆ เป็นระยะ สอบถามเบื้องต้นว่าทานอาหารมื้อแรกเวลา 
10.00 น. มื้อเที่ยงไม่ได้ทานอาหาร และม้ือเย็นได้กินโดนัทและ
น้ าแดงโซดา เบื้องต้นได้เรียกรถฉุกเฉินน าส่ง รพ.ปัตตานี 

ธีรพร 

6 20/9/63 00.08 น. นางสาวนูรไอนี  เจะมะ นักศึกษาหอพัก 10 ห้อง 906 แจ้งว่า
เสื้อกิจกรรมหายไป ผู้เสียหายได้วางไว้ที่ห้องซักผ้า ยังไม่ได้ซัก 
และลงมาดูจะน าเสื้อไปซักปรากฎว่าเสื้อกิจกรรมหายไป เป็นเสื้อ
กิจกรรมแขนยาว 

ธีรพร 

7 22/9/63 20.56 น. นางสาวนูรีดา  ดอเลาะ นักศึกษาหอพัก 10 ห้อง 408 คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ เกิดอาการปวดแขนเนื่องจากวาดรูป หลังจาก
นั้นเกิดอาการชาปลายนิ้ว สอบถามเบื้องต้นปวดมา 6 วันแล้ว 
(เคยมา รพ.ปัตตานี แล้ววันแรก หมอให้ยามาทาน) และวันที่ 
21/9/63 ไปหาหน่วยพยาบาล ทางหน่วยพยาบาลให้ที่คล้อง
แขนมาใส่ วันที่ 22/9/63 มีอาการปวดมากจนร้องไห้ และทาง
โรสนานีประสานผู้ปกครองหอพักให้น าส่ง รพ.ปัตตานี และผล
การวินิจฉัยของหมอคือ ให้ยา/ฉีดยา และนัดเอกซเรย์ วันที่ 
23/9/63 

ธีรพร/สูไรยา 



8 24/9/63 18.45 น. ให้บริการห้องพักทีมถ่ายท าวิดีโอแนะน ากองพัฒนานักศึกษา
วิทยาเขตปัตตานี โดยจัดให้เข้าพักที่หอพัก 9 ห้อง 220 จ านวน 
2 คน 

ธนวินท์ 

9 30/9/63 18.14 น. นักศึกษาหอพัก10 ห้อง 909 ตู้ 2 แจ้งว่าลืมกุญแจตู้ในตู้เสื้อผ้า 
จงึด าเนินการตัดกุญแจคล้องหูช้างให้ เพื่อเปิดตู้เสื้อผ้า 

ธีรพร 

10 2/10/63 18.10 น. รับการประสานจากคุณธนวินท์ ว่าหอพัก 4 ห้อง 4207 ไฟฟ้าไม่
ติดทั้งห้อง แต่เบรกเกอร์สถานะปกติจึงประสานช่างไฟฟ้า เวร
ประจ าวันคือคุณอาคม ให้เข้าตรวจสอบห้องดังกล่าว และ
ประสานจนท.รปภ.ป้อมหอพัก 9 ว่าจะมีช่างไฟฟ้าเข้ามา
ตรวจสอบไฟฟ้าห้องพักดังกล่าว และเวลา 19.00 น. ช่าง
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ธนวินท์/ 
ธีรพร 

11 5/10/63 23.16 น. รับแจ้งเคสจากคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก 8  นางสาวเกสรา  
นิตย์ปลอด หอพัก 8 ห้อง 820 มีอาการปวดแขน ยกงอไม่ได้
เนื่องจากเล่นกบัเพ่ือนแล้วล้ม เอาข้อศอกลง เบื้องต้นให้ประคบ
เย็นแล้วอาการไม่ดีขึ้น จึงประสานรถฉุกเฉินส่ง รพ.ปัตตานี และ
รอติดตามอาการต่อไป 

ธีรพร/สูไรยา 

12 8/10/63 22.40 น. รับแจ้งจากนศ.หอพัก 10 ใช้เส้นทางเดินประตูหอ5,8  ว่ามีเหตุ
ทะเลาะห์วิวาท ระหว่างผู้หญิง-ผู้ชาย มีการท าร้ายร่างกายผู้หญิง  
จึงโทรประสานรปภ.แจ้งเหตุดังกล่าว และขอก าลังรปภ.ชายเข้า
ระงับเหตุ สอบถามข้อมูลจากนศ.หญิงที่ประสบเหตุ ว่าเป็นนศ.
ชั้นปีที่ 4  ชื่อน.ส.มัสณีย์ บือราเฮง รหัส 6020710195 คณะ
รศ./การปกครอง เป็นนศ.หอพัก 6 (6-420) ทะเลาะเรื่องชู้สาว 
เนื่องจากผู้หญิงต้องการยุติความสัมพันธ์ แต่ผู้ชายไม่ยอม จึงเกิด
การทะเลาะกัน 

ธีรพร/อิมรัน 

13 15/10/63 00.31 น. รับแจ้งจากคณะกรรมการหอพักนักศึกษา 1 – 4 มีงูตัวใหญ่
บริเวณหน้าหอพัก 3 เบื้องต้นได้ประสาน รปภ.หน้าพัก 9 และ
ด าเนินการจับออกแล้ว 

ธนวินท์ 

14 18/10/63 19.20 น. ด้วยเมื่อช่วงค่ าที่ผ่านมาเกิดเหตุมีผู้ชายมาก่อเหตุกับภรรยาซึ่งอยู่
หอ 4 (ในเบื้องต้นทางบ้านของทั้ง 2 ฝ่ายมาเคลียร์กันแล้ว) แต่
เพ่ือป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดข้ึนอีก จึงจะมีเจ้าหน้าที่ รปภ.ผู้ชาย
มาเวียนดูความปลอดภัยบริเวณหอพัก 1-4 ในช่วงสัปดาห์นี้เป็น
พิเศษ 

เครือมาส 

รวม 14 กรณี 
 
 



5. ด้านบริการไปรษณียภัณฑ์ 
ที ่ รายการ จ านวน (ชิ้น)  
1 จดหมายธรรมดา 500 
2 ลงทะเบียน 453 
3 EMS 569 
4 พัสดุ 17 
5 ธนาณัติ 0 
6 สิ่งตีพิมพ์ 23 
7 ไปรษณียภัณฑ์ (ตีกลับ) 318 
8 จ าหน่ายสินค้าไปรษณีย์ 1 

รวม 1,881 
6. ด้านสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 

6.1 จัดท าระบบบันทึกชั่วโมงท างานคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก 
 ระบบบันทึกท างาน 

ส าหรับคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก 
เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับคณะกรรมการ
นักศึกษาหอพักในการบันทึกชั่วโมงท างาน และลด
ปริมาณการใช้กระดาษ และเน้นการพัฒนางานด้วย
การใช้ระบบ IT 
(จากเดิมใช้การบันทึกแบบสมุดสะสมชั่วโมงท างาน) 

6.2  จัดท าระบบ DSS Card 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบ DSS Card 
ส าหรับเจ้าหน้าที่หน่วยวินัยนักศึกษาหอพัก 

เพ่ือติดตามดูแลนักศึกษาหอพักจัดท าระบบคะแนน
ความประพฤตินักศึกษาหอพักส าหรับใช้เป็น
หลักเกณฑก์ารคัดเลือกนักศึกษาเข้าอยู่หอพัก 
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6.3  ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
ที ่ วันที่ เรื่อง ภาพประกอบ 
1 23/9/63 

 
 
 

การลาออกจากหอพักนักศึกษา  

2 30/9/63 ก าหนดจ่ายค่าไฟฟ้าหอพัก 
 
 
 

 

3 5/10/63 ประกาศรับลงทะเบียนรถจักรยานยนต์ 
(รอบเพ่ิมเติม) 
 
 

 

4 7/10/63 ติดตามหนี้สินค่าหอพักนักศึกษาครั้งที่ 2 
งวดที่ 2 (งวดที่ 3 – เฉพาะหอ 4) 
 
 

 

5 8/10/63 
 
 
 

กิจกรรมของคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก  

6 14/10/63 
 
 
 

เชิญร่วมกิจกรรมร าลึกถึงพ่อหลวงในดวงใจ 
จากศูนย์ศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 

รวม 7 เรื่อง 
6.4  ดูแลระบบสารสนเทศหอพัก  
ตัดรายชื่อ/อนุมัตินักศึกษาลาออกจากหอพัก  จ านวน       267 ราย  
ตัดรายชื่อ/อนุมัตินักศึกษาย้ายหอ/ย้ายห้อง   จ านวน          0 ราย 
ตัดรายชื่อนักศึกษาหนี้สูญค่าไฟฟ้า  จ านวน       133 ราย 
ตั้งหนี้ค่าไฟฟ้าหอพักเดือนกันยายน 2563 จ านวน     2,534 ราย 

  
 
 



     6.5 ปฎิทินปฏิบัติงานหอพักท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 
วันที่ รายละเอียด 

วันที่ 7 – 13/10/2563 นักศึกษายื่นลาออกจากหอพักผ่านระบบหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2563 
 วันที่ 19 – 23/10/2563 นักศึกษายื่นค าร้องขอย้ายหอ ย้ายห้องพัก ผ่านระบบหอพัก 

วันที่ 26/10/2563 ส่งข้อมูลนักศึกษาหอพัก ไปยังภาคการศึกษาที่ 2/2563 
วันที่ 29/10/2563 ส่งข้อมูลนักศึกษา เพ่ือตัดค่าธรรมเนียมหอพัก 2/2563 
วันที่ 2/11/2563 ตัดค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2563 

วันที่ 3 – 9/11/2563 นักศึกษายื่นค าร้อง ขออยู่หอพัก ช่วงปิดหอพัก ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ผ่าน
ระบบหอพัก 

วันที่ 6/11/2563 เตรียมระบบส าหรับขอค าร้องขออยู่ต่อ และเตรียมระบบการจองหอพัก ภาค
การศึกษาท่ี 2/2563 

วันที่ 16 – 20/11/2563 จองหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (กรณีนักศึกษาใหม่) 
วันที่ 18/11/2563 ปิดหอพัก ภาคการศึกษาที่ 1/2563 
วันที่ 27/11/2563 รายงานตัวเข้าหอพัก ส าหรับการจองใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 
วันที่ 27/11/2563 เปิดหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2563 
วันที่ 20/12/2563 สิ้นสุดการช าระค่าหอพักค่าหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2563 
วันที่ 4/1/2564 คืนค่าประกันความเสียหายหอพัก (ผ่านบัญชี ส าหรับ นักศึกษาที่ลาออก 1/2563) 
วันที่ 6/1/2564 ปิดหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2563 

หมายเหตุ : วันเวลา อาจมีการปรับตามปฏิทินมหาวิทยาลัยและปฏิทิน TCAS  
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภารกิจด้านสนับสนุนการพฒันานักศึกษาแบบองค์รวม 
1. ด้านวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัย 

การด าเนินการ 
เดือนรับแจ้งจากงานจราจร 

รวม(คน) 
สิงหาคม 63 กันยายน 63 ตุลาคม 63 

การล็อคการขอหนังสือ/ขอจบ 26 63 88 177 
การปลดล็อคเมือ่นักศึกษารายงานตัวและจัดท าสื่อ
รณรงค์และ/หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ก าหนด และ/หรือ 
บ าเพ็ญประโยชน์ 

16 9 13 38 

ภาพตัวอย่างสื่อรณรงค์เรื่องที่กระท าผิด 

  

              

2. ด้านวินัยนักศึกษาหอพัก 
     2.1 ด าเนินการสืบสวน สอบสวน และพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระท าผิดวินัยหอพัก จ านวน 4 ราย 

โดยมีผลภาคทัณฑ์ จ านวน 1 รายและให้บ าเพ็ญประโยชน์โดยจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการใช้ประตูคีย์การ์ดของ
หอพัก  
 ผลงานด้านการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 

นักศึกษาท่ีกระท าผิดวินัยนักศึกษาหอพัก 
1. นายอาฟิต  อาแว 
2. นายอัสบีร๊อน  กาเส็มสัน 
3. นายชิษณุพงษ์  เพิ่มพูล 
4. นายปวัน  สุวรรณศรี 

หมายเหตุ – ประชาสัมพันธ์สื่อการใช้ประตูคีย์การ์ด
ในเฟสบุ้กลุ่มหอพักนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี 

 



2.2 วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. นัดคุยปรึกษาหารือกับนิติกร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ในการจัดท าวิธีพิจารณาโทษทางวินัยของนักศึกษา โดยใช้กระบวนการเทียบเคียงกับวิธีการของบุคลากร พร้อมนิติ
กรแนะน าว่าบุคลากรที่ท างานเกี่ยวกับด้านวินัย ควรจะไปอบรมด้านกฎหมายเพ่ือประโยชน์ในการท างานและจะมี
การนัดหารือแนวปฏิบัติในการด าเนินการด้านวินัยนักศึกษา โดยนิติกรมหาวิทยาลัย ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 อีก
ครั้งหนึ่ง 

3. ด้าน DSS Card 
ด าเนินการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องระบบติดตามดูแลนักศึกษาหอพัก เพ่ือเป็นการ

จัดท าระบบคะแนนความประพฤตินักศึกษาหอพักส าหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเข้าอยู่หอพัก 
4. ด้านการควบคุมดูแลคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก 
วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรูสะมิแล ส านักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 

จัดกิจกรรม การพิจารณาการจัดกิจกรรม/โครงการ ตอบนโยบายของมหาวิทยาลัย ด้าน Green And Clean 
Campus และ Co – Learning Space ของคณะกรรมนักศึกษาประจ าหอพัก ปีการศึกษา 2563  

ที ่ หอพัก ชื่อโครงการ รูปแบบโครงการ วันเวลาการจัด งบประมาณ 
1 1 – 4 มือสีขาว  สร้างโลกสีเขียว ปลูกป่าชายเลน ภาคการศึกษา 2/63 3,000 
2 5 Three Things in One Day ท ากระเป๋าผ้า 

มัดย้อม 
ธันวาคม 63 3,000 

Chill Time with Dorm ดูหนัง มกราคม 64 
3 6 แชร์กันใช้ ตู้ปันสุข ภาคการศึกษา 2/63 3,000 

Greeny Bag Campaign ท าถุงผ้า  
4 8 สร้างสัมพันธ์ ทาสีด้วยกัน ทาสี ตีเส้นช่องจอด

รถ 
ธันวาคม 63 6,000 

เปลี่ยนขวดเป็นรางวัล คัดแยกขยะ ธันวาคม 63 – มีนาคม 
64 

บ้านนี้มีรัก Bye Dorm ก่อนปิดหอพัก 
5 9 Dorm’s 9 Memories 2020 ภาคการศึกษา 2/63 9,700 

ตอนที่ 1 - Life of Dek - Hor ปฐมนิเทศ/สาน
สัมพันธ์ 

3,000 

ตอนที่ 2 - Dorm9’s 
Memory 

Study Group 1,200 

ตอนที่ 3 - Hor9 E - sport 
Champion Ship (ROV) 

กีฬา E – Sport 1,000 

ตอนที่ 4 - ปรับปรุงภูมิทัศน์
และสร้างพื้นที่สีเขียว 

ปรับภูมิทัศน์ 2,000 

ตอนที่ 5 - ค่ายชาวหอ 
ขออาสาดูแลสิ่งแวดล้อม 

ปลูกป่าชายเลน 2,500 



6 10 It was love at first sight 
พักรบมาพบรักท่ีหอพัก10 

ปฐมนิเทศ/ 
สานสัมพันธ์ 

ภาคการศึกษา 2/63 3,000 

Nice dorm in my mind 
หอพักน่าอยู่ด้วยสองมือเรา  
EP1 - Clean room Clear 
you 
EP2 - Energy saving ยิ่งลด
ยิ่งลุ้น 

 
 
ปรับภูมิทัศน์ 
 
รณรงค์ประหยัด
ไฟฟ้า 

1,200 

Cine dorm เหนื่อยนักพัก
หน่อย 

ดูหนัง 800 

Dorm Diary พ้ืนที่แห่งความ
ทรงจ า 

Bye Dorm 5,000 

7 11 - 12 สวนผักชาวหอ ปลูกผัก/ 
ปรับภูมิทัศน์ 

ภาคการศึกษา 2/63 10,625 

รวม จ านวน 14 โครงการ  
หมายเหตุ หอพัก 1 – 10    จ านวนเงิน 34,700 บาท 
             หอพัก 11 – 12  จ านวนเงิน 10,625 บาท 

45,325 

5. ด้านการตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษาโดยเจ้าหน้าที่หอพัก/อาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าหอพัก  
ประเภทผู้ตรวจ จ านวน 

ครั้ง 
รายงาน ข้อเสนอแนะ ชื่อผู้ตรวจ 

เจ้าหน้าที่หอพัก 3 -ไฟทางเดินหอพัก 
-ขยะหลังอาคารหอพัก 9 
-ความสะอาดโดยรอบ
อาคาร 

-แจ้งช่างไฟฟ้าเพ่ือด าเนินการแก้ไข 
-ก าชับผู้ดูแลอาคารรักษาความ
สะอาด 

โรสนาน ี
ธนวินท์ 
ธีรพร 

    อาจารย์ที่
ปรึกษาหอพัก 

3 -วางรองเท้าไม่เป็นระเบียบ 
-ท าเสื้อผ้าตกหล่นจาก
หอพัก 
-WIFI ไม่เสถียร  
-สอบถามความเป็นอยู่  
-โครงการของนักศึกษา  
-ความไม่สว่างของไป 
ทางเดินใต้หลังคาคลุมทาง
ไปหอ 5-10  

-แจ้งนักศึกษาให้จัดเก็บให้
เรียบร้อย 
 
-อยากให้มหาลัยติดตั้ง WIFI ให้
ทั่วถึง 
 
-งานสวัสดิการที่พักฯ ได้ตรวจสอบ
แล้วคือความคลาดเคลื่อนเวลาของ 
การเปิดไฟฟ้า จึงประสานกันงาน
ไฟฟ้าเพ่ือการแก้ไข 

ดร.พิณทิพย์ 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.อารีย์ 

รวม 6 ครั้ง 



ภารกิจด้านเสริมสร้างธุรกิจ 
ที ่ ที่มารายรับ หน่วยนับ ผู้เข้าพัก รายรับ(บาท) 
1  บริการห้องพักรายวัน  คน  5  1,980.00 
2  บริการค่าย/โครงการ  ค่าย/คน  1/86  6,020.00 
3 บริการชุดเครื่องนอน ชุด 4 280.00 

รวม 91 8,280.00 

ประชุมและติดตามการท างาน/กิจกรรมที่เข้าร่วม  
1. การเข้าร่วมประชุม 

      1.1  วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ประชุมส่งมอบภาระงาน 
      1.2  วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการรายงานผลการควบคุมภายในปี 2563 และ
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงปี 2564 
 2. การเข้าร่วมกิจกรรม 

2.1 วันที่ 28 กันยายน 2563 เข้าร่วมร้องเพลงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 
2.2 วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เข้าร่วมพิธีจุดเทียนน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9  
2.3 วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เข้าร่วมโครงการร าลึกถึงพ่อหลวงในดวงใจ “ตอนเรื่องเล่าจากหัวใจในการ 

ถวายงานพ่อหลวง" 
2.4 วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์/Life of Dek-Hor หอพัก 9 
2.5 วันที่ 14 – 15  ตุลาคม 2563 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการผู้บริหารรับฟังเสียงผู้บริหาร 

 “คุณได้ยินเสียงนี้ไหม” 
2.6 วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2563 เข้าร่วมเรี่ยไรกฐิน 

 


