
บันทกึข้อความ 
ส่วนงาน   กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  โทร.๑๓๕๐                                                                          

ที ่ มอ ๒๐๑.๔.๔/๖๔-                                     วันที่         มกราคม  ๒๕๖๔              

เรื่อง   ส่งวาระแจ้งเพ่ือทราบและรายงานผลเข้าทีป่ระชุมบุคลากร ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๔ 
เรียน    ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี  

ตามท่ี งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี  
ได้รับมอบหมายให้ด าเนินภารกิจต่าง ๆ นั้น  

ดังนั้น งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี จึงขอ
ส่งวาระแจ้งเพ่ือทราบ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นไป
ตามกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม PDCA-Par ทั้งยังเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดเก็บข้อมูลการประกัน
คุณภาพการศึกษาของกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี  จึงขอรายงานผลการการด าเนินงาน ประจ าเดือน
มกราคม ๒๕๖๔ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยแล้วนี้ จ านวน ๑ ฉบับ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 

 

 
   (นางเครือมาส  แก้วทอน) 

  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 



รายงานผลการด าเนินงานงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี 

ประจ าเดือนมกราคม  ๒๕๖๔ 
 ตามที่ งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้   กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี  ได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินภารกิจต่างๆ ดังนั้น จึงขอรายงานผลการด าเนินงานของงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้  กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ประจ าเดือนมกราคม  ๒๕๖๔ 
 
ภารกิจด้านส านักงานหอพัก 

๑. ด้านการให้บริการหอพัก 
ที ่ หัวข้อ จ านวน หน่วยนับ 
๑ บริการรับรายงานตัวเข้าหอพัก ๖ ราย 
๒ บริการแจ้งย้ายหอ - ห้องพัก ๑ ราย 
๓ บริการแจ้งลาออกจากหอพัก ๑ ราย 
๔ บริการรับคืน / ปั๊ม (กรณีสูญหาย) กุญแจห้องพัก ๑/๑๘ ราย 
๕ บริการรับลงทะเบียนรถจักรยานยนต์ ๑๐ ราย 
๖ บริการให้ค าปรึกษานักศึกษาหอพัก ๙ ราย 
๗ บริการให้ยืม – คืน กุญแจส ารองห้องพัก ๑๐๕ ราย 
๘ บริการห้องคอมพิวเตอร์ ๕๒ ราย 
๙ บริการห้องสมุดหอพัก ๕๑ ราย 

๑๐ บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ๑๓ ราย 
๑๑ บริการติดตามหนี้สินนักศึกษา(ค่าไฟฟ้า) 

- ก่อนติดตาม 
- คงเหลือหลังติดตาม 

 
๒,๔๐๖ 
๑๒๗ 

 
ราย 
ราย 

๒. ด้านโครงสร้างและกายภาพ 
๒.๑ การแจ้งซ่อมบ ารุงอาคารหอพักนักศึกษา ๑ – ๑๐ 

ที ่ ประเภทงาน จ านวนซ่อม
ทั้งหมด 

ด าเนินการ
แล้ว 

ค้างซ่อม หน่วยนับ 

๑ งานซ่อมบ ารุง (งานไม้) ๓๐ ๒๖ ๔ รายการ 
๒ งานประปา ๑๑๒ ๑๑๐ ๒ รายการ 
๓ งานไฟฟ้า ๖๐ ๖๐ ๐ รายการ 

รวม ๒๐๒ ๑๙๖ ๖ รายการ 

 

 

 



๒.๒ การให้บริการ Face Thermo Scan ในหอพักนักศึกษา 

- หอพัก ๒    จ านวน       ๒๓๗   ครั้ง 
- หอพัก ๕    จ านวน    ๔,๓๕๕   ครั้ง 
- หอพัก ๙    จ านวน  ๑๗,๖๓๕   ครั้ง 
- หอพัก ๑๐  จ านวน    ๙,๑๒๓   ครั้ง 
         รวม จ านวน  ๓๑,๓๕๐   ครั้ง 

๒.๓ รายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด-๑๙ ระลอกใหม่ ประจ าวัน 
ว/ด/ป สถิติรายวันจ านวนนักศึกษาหอพัก ๑ – ๑๐  

(จ านวนคน) 
รวม 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

รับรายงานตัว จ านวนกลับบ้าน 
ยอดปัจจุบัน ๒,๔๑๔ คน ๒,๔๑๔ ๑๐๐.๐๐ 

๔/๑/๖๔ ๓๕๔ - ๓๕๔ ๑๔.๖๖ 
๕/๑/๖๔ ๗๕ ๑๗ ๔๑๒ ๑๗.๐๗ 
๖/๑/๖๔ ๙๕ ๓๖ ๔๗๑ ๑๙.๕๑ 
๗/๑/๖๔ ๗๔ ๑๙ ๕๒๖ ๒๑.๗๘ 

๘-๑๑/๑/๖๔ ๓๕ ๑๒ ๗๒๖ ๓๐.๐๗ 
๑๒/๑/๖๔ ๓๗ ๑๘ ๗๔๕ ๓๐.๘๖ 
๑๓/๑/๖๔ ๖๒ ๒๘ ๗๗๙ ๓๒.๒๗ 
๑๔/๑/๖๔ ๔๕ ๒๖ ๗๙๘ ๓๓.๐๖ 
๑๕/๑/๖๔ ๔๔ ๗๗ ๗๖๕ ๓๑.๖๙ 

๑๖-๑๘/๑/๖๔ ๘๒ ๑๕ ๘๗๙ ๓๖.๔๑ 
๑๙/๑/๖๔ ๗๘ ๒๑ ๙๓๗ ๓๘.๗๗ 
๒๐/๑/๖๔ ๒๕ ๒๘ ๙๓๔ ๓๘.๖๙ 

 



๒.๔ จัดซื้อ – จัดจ้าง และระบบคลังพัสดุหอพัก 
ที ่ ว/ด/ป รายการ เลขที่จัดหา – จัดจ้าง จ านวนเงิน หมายเหตุ 

จัดหาวัสดุ จัดจ้าง 
๑ ๑๒/๑/๖๔ ปั้มกุญแจหอพัก ๖๔๑๐๒๕๖ - ๑,๖๕๐ หอ ๗,๙ 

รวม หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน ๑,๖๕๐  
๓.  ด้านบริการนักศึกษาหอพักนอกเวลาราชการ 

เพ่ือดูแลความเรียบร้อยในการให้บริการนักศกึษาหอพัก โดยปฎิบัติงานตั้งแต่ ๑๖.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.ทุกวัน 
ที ่ วัน/เดือน/ปี เวลา รายงานผล เจ้า 

หน้าที่เวร 
๑ ๒๕/๑๒/๖๓ ๑๙.๓๐ น. ขึ้นติดตามแบะเคลียร์ความเข้าใจคดีทะเลาะวิวาท 

(ด้วยวาจา)ในหอพักห้อง ๙๒๐๒ ระหว่าง Mr. Sreng 
Chork และ Chivorn Nohem โดยไกล่เกลี่ยให้ Chivorn 
ท าการย้ายห้องออก โดยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่อีกทีวันจันทร์ 

ธนวินท์ 

๒ ๒๗/๑๒/๖๓ ๒๓.๓๒ น. นางสาวสุวรรณา หมิ่นเส็น หอ ๕ ห้อง ๓๐๙ หลังกินบุฟ
เฟ่ต์เกิดอาการแพ้กุ้งเฉียบพลัน  น าส่งรพ.ปัตตานีทันท ี
ตอนนี้ดีขึ้น คุณหมอแจ้งพรุ่งนี้กลับบ้านได้ค่ะ  

สูไรยา/ 
ธีรพร 

๓ ๑๑/๑/๖๔ ๐๒.๐๐ น. ได้รับแจ้งจากกรรมการหอและผู้ปกครองหอพัก ๑๐ ว่า 
เวลาประมาณตี ๒ กว่าๆ ของวันที่ ๑๑/๑/๖๔ นศ.ชื่อนูรฮา
นา กองตา ห้อง ๑๐๕๐๘ อาการปวดท้องรุนแรงข้างขวา 
ตอนนี้ หมอตรวจเลือดแล้ว ผลตรวจถุงน้ าดีอักเสบค่ะ 
อาการคืบหน้าเช้านี้รายงานข้อมูล คุณหมอจะขอเอ็กซเรย์
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้ง(ช่วงบ่าย) กรรมการที่ไปเฝ้า
น้องค่ะ 

ธีรพร/ 
ฆอยเราะห์/
เครือมาส 

รวม  กรณี 
๔. ด้านบริการไปรษณียภัณฑ์ 

ที ่ รายการ จ านวน (ชิ้น)  
๑ จดหมายธรรมดา ๔๔๒ 
๒ ลงทะเบียน ๓๔๗ 
๓ EMS ๒๘๔ 
๔ พัสดุ ๓ 
๕ ธนาณัติ - 
๖ สิ่งตีพิมพ์ ๓๐ 
๗ ไปรษณียภัณฑ์ (ตีกลับ) ๓๗๙ 
๘ จ าหน่ายสินค้าไปรษณีย์ - 

รวม ๑,๔๘๕ 



๕. ด้านสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
๕.๑ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

ที ่ วันที่ เรื่อง ภาพประกอบ 
๑ ๒๑/๑๒/๖๓ ไทยรู้สู้โควิด ก าลังแชร์ข้อมูลอัพเดตเกี่ยวกับโควิด-๑๙ 

๒๐ ธันวาคม เวลา ๒๑.๑๐ น. จ านวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อ  
โควิด-๑๙ ในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
และพ้ืนที่เสี่ยงรวม ๖๘๙ ราย 

 

๒ ๒๑/๑๒/๖๓ ขั้นตอนการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจาก Covid – ๑๙ 
 
 
 

 

๓ 
 
 
 

๒๒/๑๒/๖๓ ลงทะเบียนรถจักรยานยนต์ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ 
เพ่ิมเติม ลิงค์ลงทะเบียน  
http://dorm.pn.psu.ac.th/SDAs   
 

 

๔ 
 
 
 

๒๒/๑๒/๖๓ ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้า วันอังคารที ่๒๒ ธันวาคม 
๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. 

 

๕ 
 
 
 

๒๓/๑๒/๖๓ ศูนย์ข้อมูล COVID -๑๙  ๒๑ ชม.ใครมีสิทธิ์ตรวจ  
หาเชื้อโควิด-๑๙ ฟรี!- มีประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ในช่วง ๑๔ วันก่อนมีอาการโควิด-๑๙ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
เช่น ไอ น ้ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอ... ดูเพ่ิมเติม 

 

๖ 
 
 
 

๒๔/๑๒/๖๓ ขอความร่วมมือนักศึกษาหอพักทุกคนสแกนวัดอุณหภูมิ
ร่างกายตัวเองอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง ทุกวัน ตามจุดต่างๆ
... ดูเพ่ิมเติม 

 

๗ 
 
 
 

๒๕/๑๒/๖๓ มาตรการหอพัก ม.อ.ปัตตานี ป้องกนัสถานการณ์ โควิค -
๑๙ หอพัก นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี 
 

 

๘ 
 
 
 

๒๕/๑๒/๖๓ ส่งความห่วงใยให้นักศึกษาหอพัก  



๙ 
 
 
 

๒๕/๑๒/๖๓ งานสวัสดิการที่พักฯ ประชุมวางแผนการเฝ้าระวังดูแล
นักศึกษาหอพัก ครั้งที่ ๔ จากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
โควิค-๑๙ ครั้งที ่๒ 

 

๑๐ ๒๕/๑๒/๖๓ 
 
 

ค่าไฟฟ้าหอพัก ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ สามารถช าระ
ได้ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ QR สแกนช าระค่าไฟฟ้าหอ
http://hostel.pn.psu.ac.th/booking1/booking/other
Student.php … ดูเพ่ิมเติม 

 

๑๑ 
 
 
 

๒๖/๑๒/๖๓ ศูนย์ข้อมูล COVID-๑๙ ๒๖ ธนัวาคม เวลา ๑๑.๑๐ น.   
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-๑๙😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 
๑๑๐ ราย 😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม ๖,๐๒๐ ราย🙂 หาย
ป่วยแล้ว ๔,๑๕๒ ราย😭 เส... ดูเพ่ิมเติม 

 

๑๒ 
 
 
 

๒๕/๑๒/๖๓ ศูนย์ข้อมูล COVID-๑๙ ๒๖ ธนัวาคม เวลา ๑๓.๔๘ น.  
รายละเอียดผู้ป่วยรายใหม่ ๑๑๐ ราย 
เป็นคนไทย 🇹🇭 ๑๑ ราย สัญชาติไอร์แลนด์ 🇮🇪 ๒ ราย 
รัสเซีย 🇷🇺 ๒ ราย เยอรมัน... ดูเพ่ิมเติม 

 

๑๓ 
 
 
 

๒๘/๑๒/๖๓ ศูนย์ข้อมูล COVID-๑๙ ๒๐ ชม. 🕦 เวลา ๑๑.๓๐ น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-๑๙ 😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 
๑๑๔ ราย😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม ๖,๒๘๕ ราย🙂 หาย
ป่วยแล้ว ๔,๑๘๐ ราย😭 เส... ดูเพ่ิมเติม 

 

๑๔ 
 
 
 

๒๘/๑๒/๖๓ อัตราการช าระค่าหอพัก เป็นงวด ส าหรับภาคการศึกษา ๒/
๒๕๖๓ **ส าหรับที่ประสงค ์จะแบ่งช าระ สุดท้ายวันที่ ๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ หากไม่ได้ยืนยัน จะถือว่านักศึกษา ช าระ
งวดเดียว ... ดูเพ่ิมเติม 

 

๑๕ ๓๐/๑๒/๖๓ 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง มาตรการเฝ้า
ระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
วิทยาเขตปัตตานี(ฉบับที ่๒) : มาตรการเฝ้าระวังการระบาด
ระลอกใหม่ (Newly Emerging) ของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

 

๑๖ 
 
 
 

๔/๑/๖๔ ในช่วงวันหยุดยาวทีมหอพักจัดท าความสะอาดพ้ืนที่หอพัก
ในจุดที่ใช้บ่อยด้วยแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ เพ่ือ
ดูแลนักศึกษาหอพักท่ีเดินทางจากกลับหยุดยาวปีใหม่ 
 
 

 



๑๗ ๖/๑/๖๔ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตปัตตานี ๒๒ ชม.   
🚧🚨 ประกาศงดจ่ายน้ าประปา วันพุธที่ ๖ มกราคม 
๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 
 

 

๑๘ ๖/๑/๖๔ ศูนย์ข้อมูล COVID-๑๙ ๒๒ ชม. 🗓 วันพุธที่ ๖ มกราคม 
๒๕๖๔ 🕦 เวลา ๑๑.๓๐ น. สถานการณ์การติดเชื้อ 
COVID-๑๙😖 ผู้ป่วยรายใหม่ ๓๖๕ ราย😷 ผู้ป่วยยืนยัน
สะสม ๙,๓๓๑ ราย🙂 หายป่วยแล้ว ๔,๔๑๘ ราย 

 

๑๙ ๗/๑/๖๔ ประชาสัมพันธ์ถึงน้องๆหอพัก ที ่จะเดินทางมาหอพักช่วงนี้  
ตามท่ี จังหวัดปัตตานีประกาศ ขอให้นักศึกษาหอพักท่ี
เดินทางจาก พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ตามประกาศ ศบค. ด าเนิน
การ....  

 

๒๐ ๗/๑/๖๔ ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่องการเดินทางเข้าออกจังหวัด
ปัตตานี(๒๐๒๑-๐๑-๐๖) **ค าแนะน า ๑...  ไม่ควรเดินทาง
เดินทาง เข้าออก ข้ามเขตเมืองในช่วงนี้ไม่ว่าอยู่เมืองไหน 
(ต้ัง... ดูเพ่ิมเติม การติดตั้ง แอพลิเคชั่นหมอชนะ 

 

๒๑ 
 
 
 

๗/๑/๖๔ ศูนย์ข้อมูล COVID-๑๙ ๗ มกราคม เวลา ๑๑:๕๔ น.   
สถานการณ์การติดเชื้อ 😖 ผู้ป่วยรายใหม่ ๓๐๕ ราย 
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม ๙,๖ภ๖ ราย🙂 หายป่วยแล้ว 
๔,๕๒๑ ราย😭 เส... ดูเพ่ิมเติม 

 

๒๒ 
 
 
 

๑๑/๑/๖๔ ศูนย์ข้อมูล COVID-๑๙ ๑๑ มกราคม เวลา ๑๑:๔๕ น.    
สถานการณ์การติดเชื้อ 😖 ผู้ป่วยรายใหม่ ๒๔๙ ราย 
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม ๑๐,๕๔๗ ราย🙂 หายป่วยแล้ว 
๖,๕๖๖ ราย 😭 เส... ดูเพ่ิมเติม 

 

๒๓ 
 
 
 

๑๒/๑/๖๔ ศูนย์ข้อมูล COVID-๑๙ ๑๒ มกราคม เวลา ๑๑:๓๕ น.   
สถานการณ์การติดเชื้อ 😖 ผู้ป่วยรายใหม่ ๒๘๗ ราย 
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม ๑๐,๘๓๔ ราย🙂 หายป่วยแล้ว 
๖,๗๓๒ ราย 😭 เส... ดูเพ่ิมเติม 

 

๒๔ 
 
 
 

๑๒/๑/๖๔ ศูนย์ข้อมูล COVID-๑๔ ๑๒ มกราคม เวลา ๑๒:๒๑ น.    
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พัฒนาชุดตรวจโควิด-๑๙ 
ส าเร็จ ชื่อ "KBS COVID-๑๙" ขึ้นทะเบียน อย. แล้ว พร้อม
ใช้งานได้จริง ตอนนี้มียอดสั่งซื้อแล้วกว่า ๕ ล้านชิ้น 
 

 



๒๕ 
 
 
 

๑๒/๑/๖๔ ประกาศลงทะเบียนรถจักรยานยนต์  

๒๖ ๑๓/๑/๖๔ ศูนย์ข้อมูล COVID-๑๙ ๑๓ มกราคม เวลา ๑๑:๓๘ น.    
สถานการณ์การติดเชื้อ 😖 ผู้ป่วยรายใหม่ ๑๕๗ ราย 
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม ๑๐,๙๙๑ ราย 🙂 หายป่วยแล้ว 
๖,๙๔๓ ราย 😭 เส... ดูเพ่ิมเติม 

 

๒๗ 
 
 
 

๑๓/๑/๖๔ ด้วยทางมหาวิทยาลัย ก าลังด าเนินการปรับและสร้างคู
ระบายน้ าใหม่ ขอให้นักศึกษาหอพัก ๕-๘ และ ๑๐ 
เดินทางโดยระมัดระวัง 

 

๒๘ 
 
 
 

๑๔/๑/๖๔ ศูนย์ข้อมูล COVID-๑๙ ๑๔ มกราคม เวลา ๑๑:๔๒ น.    
สถานการณ์การติดเชื้อ 😖 ผู้ป่วยรายใหม่ ๒๗๑ ราย 
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม ๑๑,๒๖๒ ราย 
🙂 หายป่วยแล้ว ๗,๖๖... ดูเพ่ิมเติม 

 

๒๙ ๑๙/๑/๖๔ 
 
 
 

นักศึกษาท่ีมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้  
(ที่ไม่สามารถโอนคืนค่าประกันได้)  
ขอให้ติดต่อรับเงินค่าประกันหอพัก ได้ที่งานการเงินฯ 
ส านักวิทยาเขตปัตตานี ในวันเวลาราชการ 

 

๓๐ 
 
 
 

๑๙/๑/๖๔ ศูนย์ข้อมูล COVID-๑๙ ๒๐ ชม.  ๑๙ สถานการณ์การติด
เชื้อ 😖 ผู้ป่วยรายใหม่ ๑๗๑ ราย 
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม ๑๒,๕๙๔ ราย 
🙂 หายป่วยแล้ว ๙,๓๕๖ ... ดูเพ่ิมเติม 

 

รวม ๓๐ เรื่อง 
๕.๒  ดูแลระบบสารสนเทศหอพัก ตั้งหนี้ค่าไฟฟ้าหอพักเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๒,๔๐๖ ราย 

 
 
 
 
 
 
 
 



ภารกิจด้านสนับสนุนการพฒันานักศึกษาแบบองค์รวม  
๑. ด้านวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัย  

๑.๑ ด าเนินงานด้านวินัยจราจร  
- การปลดล็อคเม่ือนักศึกษารายงานตัวและจัดท าสื่อรณรงค์และ/หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ก าหนด  

และ/หรือ บ าเพ็ญประโยชน์ จ านวน ๑๕ ราย 
- ภาพตัวอย่างสื่อรณรงค์เรื่องที่กระท าผิด 

 
 
 
 
 

 
๑.๒ วันที่ ๒๕ ธันวาคม 2563 ได้ด าเนินการสอบสวนร่วมกับคณะกรรมการสอบสวนคณะรัฐศาสตร์ 

ศาสตร์เพ่ือพิจารณาโทษนางสาวอาลิษา เจ๊ะบอซู รหัสนักศึกษา ๖๓๒๐๗๑๐๑๒๕ และนางสาวฟาตีณีย์  ซีดิ รหัส
นักศึกษา ๖๓๒๐๗๑๐๒๐๙ สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ กรณีปลอมแปลงเอกสาร 

๒. ด้านวินัยนักศึกษาหอพัก 
๒.๑ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ด าเนินการสอบสวนนักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบวินัยหอพักเพ่ือพิจารณา 

โทษ นายอุสมาน  ดิง รหัสนักศึกษา ๖๓๒๐๗๑๐๓๗๐ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ คณะรัฐศาสตร์ และนาย
ซอฟรอน  รือสะ รหัสนักศึกษา ๖๓๒๐๑๑๔๐๓๘ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ กรณีฝ่าฝืนน ารถจักรยานยนต์
เข้าบริเวณหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาต, ฝ่าฝืนค าสั่งเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย, ฝ่าฝืนน ารถจักรยานยนต์เข้าบริเวณหอพัก
ในทางท่ีห้ามน ารถยนต์เข้า และน าผู้อื่นเข้าพักโดยไม่ได้รับอนุญาต 

๓. ด้าน DSS Card 
๓.๑ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ด าเนินการบันทึกรายชื่อนักศึกษาหอพัก งานสวัสดิการที่พักและพัฒนา 

ทักษะการเรียนรู้ ที่เข้าร่วมรับเสด็จ ร.๑๐ ในระบบ DSS Card จ านวน ๘ ราย 
๓.๒ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ด าเนินการบันทึกรายชื่อนักศึกษาหอพัก งานสวัสดิการที่พักและพัฒนา  

ทักษะการเรียนรู้ ที่เข้าร่วมโครงการ It was Love at First Sight  ในระบบ DSS Card จ านวน ๒๙๘ ราย  
๔. ด้านการด าเนินการพัฒนานักศึกษา และการควบคุมดูแลคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก  

ด าเนินการขออนุมัติจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวน ๕ โครงการ  
๔.๑ โครงการห้องเรียนชีวิต  
๔.๒ โครงการสื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ส าหรับนักศึกษา  
๔.๓ โครงการแชร์กันใช้ ตู้ปันสุข  
๔.๔ โครงการร่วมมือร่วมใจ พัฒนาหอพัก ด้วยมือของเรา  
๔.๕ โครงการ Nice dorm in my mind หอพักน่าอยู่ด้วยสองมือเรา 
 
 



๕. ด้านการตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษาโดยเจ้าหน้าที่หอพัก/อาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าหอพัก  
ประเภทผู้ตรวจ จ านวน 

ครั้ง 
รายงาน ข้อเสนอแนะ ชื่อผู้ตรวจ 

เจ้าหน้าที่หอพัก ๔  -ความสะอาดโดยรอบ
อาคาร/ขยะหลังหอพักและ
คูระบายน้ าหลังอาคาร
หอพัก 

-ก าชับผู้ดูแลอาคาร รักษาความ
สะอาดให้รักษาความสะอาดหอพัก
ให้มากขึ้น 

ธนวินท์ 
 

-การปรับปรุงภูมิทัศน์/ตัด
แต่งชาฮกเกี้ยนรอบอาคาร
หอพัก ๑๐ โดยเจ้าหน้าที่
หน่วยสนาม 
-รถขนขยะไม่เข้าด าเนินการ
ตามท่ีตกลงกับหอพัก ท าให้
เกิดขยะสะสมตามจุดที่รอ
ขนย้าย 
-ประตูรั้วบานเหล็กช ารุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
-อยู่ระหว่างการด าเนินการ เสนอ
อนุมัติงบประมาณกองยุทธศาสตร์ 

ธีรพร 

-ไฟทางเดินระหว่างหอพัก 
๕ ไปหอพัก ๑๐ ดับ 
-น้ าท่วมทางถนนหอพัก 
-นักศึกษาจังหวัดพ้ืนที่
ควบคุมพิเศษต้องเดินทาง
กลับบ้าน 

-แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบเพื่อแก้ไขเบื้องต้น 
 
-รายงานผู้บังคับบัญชา 
-เน้นย้ าเรื่องสถานการณ์โควิด-๑๙ 

โรสนาน ี

-ตรวจสอบลานจอดรถใต้ถุน
หอพัก ๖,๗  ด้านการ
ระบายน้ าในลานจอด 

-ติดต้ังไฟฟ้าส ารองกรณีไฟดับ ไฟ
ตกและสามารถระบายน้ าออกจาก
พ้ืนทีท่ันเวลา 

อิมรัน 

รวม ๔ ครั้ง 

 

 

 

 



ภารกิจด้านเสริมสร้างธุรกิจ  
๑. รายได้จากการให้บริการห้องพักรายวัน/ค่าย-โครงการ  

ที ่ ที่มารายรับ หน่วยนับ  ผู้เข้าพัก  รายรับ(บาท) 
๑  บริการห้องพักรายวัน   คน   ๓  ๑,๑๒๐.๐๐ 
๒  บริการค่าย/โครงการ   ค่าย/คน   ๘๐  ๒๘,๐๐๐.๐๐ 
๓ บริการชุดเครื่องนอน  ชุด  -  - 

รวม  ๘๓  ๒๙,๑๒๐ 
๒. รายได้หอพักจากการให้บริการภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓                                 

(ข้อมูลจากงานการเงินฯ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓)   
รายการ  จ านวนผู้เข้าพัก (คน)  จ านวนเงิน (บาท) 

ภาคการศึกษาที ่๑/๒๕๖๓ ๒,๕๕๘ _๘,๖๑๒,๑๘๐.๐๐ 
ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ๒,๒๗๑ ๘,๑๙๓,๔๗๐.๐๐ 

รวมเป็นเงิน (สิบหกล้านแปดแสนห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ๑๖,๘๐๕,๖๕๐.๐๐ 

๓. รายได้จากการบริการหอพักรายวัน ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ 

รายการรายรบั ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 
จ านวนผู้เข้าพัก (คน) ๑๙ ๔ ๑๑๙ ๙๑ ๑๘๑ ๑๑๒ ๕๒๖.๐๐ 
จ านวนเงิน (บาท) ๕,๐๙๐ ๒,๓๗๐ ๒๑,๔๘๐  ๘,๐๐๐  ๒๕,๗๐๐  ๑๗,๒๕๐  ๗๙,๘๙๐.๐๐  

ค่าเช่ายืมชุดเครื่องนอน 
(บาท) ๐ ๐ 

     
๑๒,๕๐๐  

       
๒๘๐  

       
๑๖๐  

       
๔๘๐  

   
๑๓,๔๒๐.๐๐ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท) ๕,๐๙๐ 
     
๒,๓๗๐  

     
๓๓,๙๘๐  

     
๘,๒๘๐  

   
๒๕,๘๖๐  

   
๑๗,๗๓๐  

   
๙๓,๓๑๐.๐๐  

(เก้าหมื่นสามพนัสามร้อยสิบบาทถ้วน) 

 



ประชุมและติดตามการท างาน/กิจกรรมที่เข้าร่วม   
๑.  การเข้าร่วมประชุม  

๑.๑  วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตัวแทนงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการ  
เรียนรู้ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-๑๙ ระบาดใหม่ ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา 
วิทยาเขตปัตตานี 

๑.๒  วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. บุคลากรงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการ  
เรียนรู้ เข้าร่วมประชุมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม 
เจริญประดิษฐ์ ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี 
   ๑.๓  วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. หัวหนา้งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
เข้าร่วมประชุมอบรมการใช้ระบบ Competency Online (กรรมการประเมิน) ณ ห้องวิจารณ์ศุภกิจ ส านักงาน
วิทยาเขตปัตตานี 
   ๑.๔  วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ประชุม
วาระด่วนพิเศษด้านการเฝ้าระวังและด าเนินงานตามมาตรการโควิด-๑๙ ของหอพักนักศึกษา 
   ๑.๕  วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. หัวหนา้งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
เข้าร่วมประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ การแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ห้องวิจารณ์ศุภกิจ ส านักงานวิทยา
เขตปัตตานี 
   ๑.๖  วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการ 
เรียนรู้, นางสาวโรสนานี  แวหะยี, นายธนวินท์  ช่วยช าแนก, นางสาวธีรพร  พลนารุด และนายอิมรัน  ยีเฮง เข้า
ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ในระดับความเข้มข้นในการเฝ้าระวังเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-๑๙ ระบาดใหม่ ณ ห้อง
ประชุมกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี 
   ๑.๗  วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
นางสาวโรสนานี  แวหะยี และนายธนวินท์  ช่วยช าแนก เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือโครงการพัฒนานักศึกษา 
โครงการห้องเรียนชีวิต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพ ณ ห้องรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขต
ปัตตานี 
   ๑.๘  วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวโรสนานี   แวหะยี และนายธนวินท์  ช่วยช าแนก  
เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือถึงรูปแบบการจัดการภายใต้สถานการณ์โควิด-๑๙ โดยมุ่งเน้นถึงกระบวนการจัดการ
และวิธีการท างานที่มีประสิทธิภาพ ณ ห้องผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตาน 
   ๑.๙  วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. หัวหนา้งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู
นางสาวโรสนานี แวหะยี และนางสาวธีรพร พลนารุด เข้าร่วมประชุมวาระพิเศษ การเตรียมข้อมูล Workshop งาน
สวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมเจริญประดิษฐ์ ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี 
   ๑.๑๐  วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการ 
เรียนรู้ และนางสาวธีรพร  พลนารุด เข้าร่วมการประชุมการวางแผนแนวทางการด าเนินงานการตรวจสอบอาคารว่า 
ด้วยกฎหมายที่ก าหนด ณ ห้องประชุมปัตตานีภิรมย์ ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี 



  ๑.๑๑  วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวโรสนานี  แวหะย,ี นายธนวนิท์  ช่วยช าแนก 
และนางสาวธีรพร  พลนารุด เข้าร่วมประชุมปรึกษาการเตรียมข้อมูลการ Workshop งานสวัสดิการที่พักและพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ ณ ห้องผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี 

๒.  การติดตามการท างาน  
๒.๑  เมื่อวันที่  ๖ มกราคม ๒๕๖๔ รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะ-       

การเรียนรู้ มอบหมายให้นางสุดใจ ชุดเทพ ผู้ปกครองหอพัก ๑ – ๔ น าผู้บริหารโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายมัธยม) และ
สถาปนิก ส ารวจเบื้องต้นอาคารหอพัก ๑ และหอพัก ๓ เพ่ือศึกษาสภาพอาคารหอพัก วิเคราะห์ความเป็นไปได้และ
จดุคุ้มทุน เพ่ือการตัดสินใจและเสนอต่อทีมบริหารวิทยาเขตปัตตานพิจารณาต่อไป กรณีขอเช่าหอพักจากวิทยาเขต
ปัตตานีส าหรับจัดให้นักเรียนห้อง มอว. 

 
 
 
 
 

๒.๒  เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ หัวหน้างานสวัสดิการและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ น านางสาว        
โศจิรัตน์  เพ็ชรพาน บุคลากรใหม่ของสังกัดงานสวัสดิการและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เข้าพบพบผู้บริหารกอง     
พัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี เพื่อรับการกล่าวต้อนรับ รวมถึงการแนะน าตัวกับบุคลากรในงานและอาคารต่างๆ
ที่เก่ียวข้องกับงาน รวมถึงพาไปแนะน ากับงานต่างๆ ในกองเพ่ือเป็นการท าความรู้จักเพ่ือความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงาน  

การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่เก่ียวกับโครงสร้างกอง โครงสร้างงาน ข้อตกลงภาระงานที่ต้องปฏิบัติ  
ขั้นตอน กระบวนการท างาน เอกสารและแฟ้มเอกสารที่เกี่ยวข้อง ระบบ IT ที่เก่ียวกับงาน หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง     
ที่ต้องติดต่อการประสานงาน ติดตามการได้รหัสเข้าใช้ระบบต่างๆในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและของงาน 
และสอนงานเรื่องการใช้ระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง/ทดสอบการเข้าใช้ระบบ มอบหมายบุคลากรเพ่ือเป็นพ่ีเลี้ยงสอนงาน
ให้กับนางสาวโศจิรัตน์ เพ็ชรพาน ดังนี้ 

- นางสาวธีรพร พลนารุด สอนงานด้านการใช้เครื่องพริ้น/ถ่ายเอกสาร  
- มอบหมายนายอิมรัน ยีเฮง สอนงานการใช้ระบบหอพัก  
- มอบหมายให้นางสาวโรสนานี แวหะยี และนายธนวินท์  ช่วยช าแนก สอนงานกับภาระงานด้านการ 

จัดโครงการพัฒนานักศึกษาด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และกระบวนการขั้นตอนการด าเนินการในการรับข้อมูล 
การสืบสวน สอบสวน การประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง และการออกค าสั่งพิจารณาโทษด้านวินัยนักศึกษา การใช้
ระบบวินัยนักศึกษาในการกรอกการกระท าผิดให้เป็นสารสนเทศด้านวินัยนักศึกษา กรณีนักศึกษากระท าผิดทั้งวินัย
จราจร วินัยหอพัก และวินัยนักศึกษาในภาพรวม ในระยะเวลา ๑ เดือน  
 
 
 
 



- ติดต่อนางสาวพัชรี ธรรมกีรติ เพื่อขอให้ด าเนินการแสกนลายนิ้วมือ และ การเข้าใช้ระบบเอกสาร 
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 

 
 
๓. การเข้าร่วมกิจกรรม 

   ๓.๑  วันที่ ๘ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ บุคลากรงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เข้าร่วมท า
กิจกรรมจิตอาสาบริจาคถุงยังชีพ และท าอาหารกล่องช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วมบริเวณ พื้นท่ีจังหวัดยะลา 
นราธิวาส และปัตตานี 
  
 
 
 
 
 
                                                             
           นายธนวินท์  ช่วยช าแนก 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
                                                                                                                  ผู้สรุปข้อมูล 
 


