
บันทกึข้อความ 
ส่วนงาน   กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  โทร. ๑๓๕๐                                                                          

ที ่ มอ ๒๐๑.๔.๔/๖๔-                                     วันที่         สิงหาคม  ๒๕๖๔              

เรื่อง   ส่งวาระแจ้งเพ่ือทราบและรายงานผลเข้าทีป่ระชุมบุคลากร ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 
เรียน    ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี  

ตามท่ี งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี  
ได้รับมอบหมายให้ด าเนินภารกิจต่าง ๆ นั้น  

ดังนั้น งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี จึงขอ
ส่งวาระและรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นไปตามกระบวนการ
สร้างการมีส่วนร่วม PDCA-Par ทัง้ยังเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา
ของกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี จึงขอรายงานผลการการด าเนินงาน ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 
ดังเอกสารที่แนบมาด้วยแล้วนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 

 

 
     (นางเครือมาส  แก้วทอน) 

  รักษาการแทนหัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี 

ประจ าเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๔ 
 ตามท่ี งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินภารกิจต่างๆ ดังนั้น จึงขอรายงานผลการด าเนินงานของงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้  กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ประจ าเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๔ 
 
ภารกิจด้านส านักงานหอพัก 

๑. ด้านการให้บริการหอพัก 
ที ่ หัวข้อ จ านวน หน่วยนับ 
๑ บริการรับรายงานตัวเข้าหอพัก ๑๗ ราย 
๒ บริการแจ้งย้ายหอ - ห้องพัก ๑๗ ราย 
๓ บริการแจ้งลาออกจากหอพัก - ราย 
๔ บริการรับคืน / ปั๊ม (กรณีสูญหาย) กุญแจห้องพัก ๑๖/๑๐ ราย 
๕ บริการรับลงทะเบียนรถจักรยานยนต์ ๗๒ ราย 
๖ บริการให้ค าปรึกษานักศึกษาหอพัก - ราย 
๗ บริการให้ยืม – คืน กุญแจส ารองห้องพัก ๙ ราย 
๘ บริการห้องคอมพิวเตอร์ ๑ ราย 
๙ บริการห้องสมุดหอพัก ๑๐ ราย 

๑๐ บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น - ราย 
๑๑ บริการติดตามหนี้สินนักศึกษา(ค่าไฟฟ้า) 

- ก่อนติดตาม 
- ติดตามได้ 
- คงเหลือหลังติดตาม 

-  
ราย 
ราย 

      ราย 
๒. ด้านโครงสร้างและกายภาพ 

๒.๑ การแจ้งซ่อมบ ารุงอาคารหอพักนักศึกษา ๑ – ๑๐ 
ที ่ ประเภทงาน จ านวนซ่อม

ทั้งหมด 
ด าเนินการ

แล้ว 
ค้างซ่อม หน่วยนับ 

๑ งานซ่อมบ ารุง (งานไม้) ๖๔๕ ๓ ๖๔๒ รายการ 
๒ งานประปา ๒๔ ๒๒ ๒ รายการ 
๓ งานไฟฟ้า ๔ ๔ ๐ รายการ 

รวม ๖๗๓ ๒๙ ๖๔๔ รายการ 

 
 



๒.๒ การจัดซื้อ – จัดจ้าง 
ที ่ วัน/เดือน/ปี รายการ เลขที่ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

จัดหา จัดจ้าง 
๑ ๒๙/๗/๖๔ ค่าจัดท าสติ๊กเกอร์  ๖๔๒๐๓๑๙ ๔,๐๐๐.๐๐  
๒ ๒๙/๗/๖๔ ค่าจ้างซักผ้าม่านหอพัก ๘  ๖๔๒๐๓๑๖ ๒๗,๗๒๐.๐๐  
๓ ๒๙/๗/๖๔ ค่าจ้างซักผ้าม่านหอพัก ๔  ๖๔๒๐๓๑๗ ๗,๖๐๐.๐๐  

รวม สามหม่ืนเก้าพันสามร้อยย่ีสิบบาทถ้วน ๓๙,๓๒๐.๐๐ 

๒.๓ การให้บริการ Face Thermo Scan ในหอพักนักศึกษา  รวม จ านวน  ๑,๙๔๔ ครั้ง 
- หอพัก   ๑    จ านวน   ๒๓๑    ครั้ง   
- หอพัก   ๔    จ านวน   ๓๒๘   ครั้ง 
- หอพัก   ๘    จ านวน   ๕๗๒   ครั้ง 
- หอพัก   ๙    จ านวน   ๘๑๓   ครั้ง 

๓. ด้านการเฝ้าระวังนักศึกษาในหอพักช่วงสถานการณ์โควิด – ๑๙ ระบาดระลอกใหม่ 
มีการจัดเจ้าหน้าที่หอพักปฏิบัติงานทุกวันนอกเวลาราชการตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.          

เพ่ืออ านวยความสะดวกนักศึกษาหอพัก โดยมีการจัดเจ้าหน้าที่ตามตารางเวรการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
วัน 

ท าการ 
เจ้าหน้าที่เวรประจ าวัน หมายเหตุ 

จันทร์ นายธนวินท์ ช่วยช าแนก 
(๐๘๙-๗๓๘๖๑๕๐) 

นางสุดใจ ชุดเทพ 
(๐๘๔-๖๙๑๒๘๓๑) 

๑.ในวันท าการปกติ ผู้ปกครอง
หอพัก อยู่ประจ าหอพัก ๑ – ๕, 
๘ และหอพัก ๙ 
๒. ภารกิจในช่วงสถานการณ์โค
วิด ได้แก่ รับเรื่องร้องเรียน รับ
แจ้งเหตุกรณีนักศึกษาเจ็บไข้ไม่
สบาย ดูแลนักศึกษากักตัวที่
หอพัก ๓ (ถ้ามี) เพ่ือเฝ้าระวังช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อโควิด-๑๙ 
๓. เวรประจ าวันจัดท ารายงาน
สถานการณ์เป็นประจ าทุกวัน
และส่งผ่านช่องทาง FB กลุ่ม 
 

อังคาร นางสาวโรสนานี แวหะยี 
(๐๘๖-๓๙๑๙๘๙๒) 

นางสาวสูไรยา ดอลี 
(๐๘๒-๙๕๗๕๔๒๗) 

พุธ นายอิมรัน ยีเฮง 
(๐๘๗-๓๙๖๔๓๘๑) 

นางอัชนา บุณยเกียรติ 
(๐๘๙-๖๕๔๐๙๖๑) 

พฤหัสบดี นางสาวธีรพร พลนารุด 
(๐๘๖-๒๘๗๔๐๗๐) 

นางสาวสูไรยา ดอลี 
(๐๘๒-๙๕๗๕๔๒๗) 

ศุกร์ นางสาวโศจิรัตน์ เพ็ชรพาน 
(๐๘๐-๐๖๙๒๕๖๐) 

นางสาวโชติกา รัตนโยธิน 
(๐๙๗-๑๖๘๘๖๕๙) 

วันหยุด เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๐๘.๓๐ 
เสาร์ นางอัชนา บุณยเกียรติ 

(๐๘๙-๖๕๔๐๙๖๑) 
นางฆอยเราะห์ หะยีบือราเฮง 

(๐๘๗-๓๙๖๖๕๘๓) 

นางสาวโศจิรัตน์ เพ็ชรพาน 
(๐๘๐-๐๖๙๒๕๖๐) 

นางสาวโรสนานี แวหะยี 
(๐๘๖-๓๙๑๙๘๙๒) 

นายอิมรัน ยีเฮง 
(๐๘๗-๓๙๖๔๓๘๑) 



อาทิตย์ นางศรัญญา ปูซู 
(๐๙๓-๖๗๕๕๐๔๗) 
นางสุดใจ ชุดเทพ 

(๐๘๔-๖๙๑๒๘๓๑) 

นายธนวินท์ ช่วยช าแนก 
(๐๘๙-๗๓๘๖๑๕๐) 

นางสาวธีรพร พลนารุด 
(๐๘๖-๒๘๗๔๐๗๐) 

ควบคุมการปฏิบัติงานโดย หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
 

๔. ด้านการรณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด – ๑๙ 
งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้มีการรณรงค์ให้บุคลากร พนักงานจ้างเหมาท าความ 

สะอาดอาคารหอพักและนักศึกษาหอพักฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันโรคโควิด – ๑๙ ดังนี ้
ที ่ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน

(คน) 
สถานะการรับวัคซีน 

เข็มท่ี ๑ เข็มท่ี ๒ เข็มท่ี ๓ ยังไม่ฉีด 
๑ กลุ่มบุคลากรเจ้าหน้าที่ ๑๒ ๖ ๕ ๑ - 
๒ กลุ่มพนักงานจ้างเหมาท าความสะอาด ๒๖ ๑๗ ๗ ๑ ๑ 
๓ กลุ่มนักศึกษาหอพัก ๑๗๔ ๑๗๔ - - - 

 

๕. ด้านการให้บริการหอพักเพื่ออ านวยความสะดวกด้านโควิด – ๑๙ 
๕.๑ โดยใช้พื้นที ่หอพัก ๖ เป็นโรงพยาบาลสนามของจังหวัดปัตตานี แห่งที่ ๕ เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ในการ

ดูแลผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด – ๑๙  และใช้พ้ืนที่หอพัก ๗ เป็นศูนย์แยกกักกันในชุมชม (Community 
Isolation) และหอพัก ๑๐ เป็นห้องท างานและห้องพักของเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจะดูแลโดย 
สาธารณสุขอ าเภอเมืองปัตตานีและโรงพยาบาลปัตตานี โดยรักษาการแทนหัวหน้างานสวัสดิการที่พักและ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ เป็นผู้ประสานงาน LQ๒ ที่เปลี่ยนเป็น CI และโรงพยาบาลสนาม ๕ กรณีมีผู้มาติดต่อ
เพ่ือบริจาคของ และการประสานข้อมูลยอดรายงานประจ าวัน เพ่ือส่งต่อให้กับศูนย์สื่อสารองค์กร รายงานต่อ
มหาวิทยาลัยและประชาคมในวิทยาเขตปัตตานี และกองยุทธศาสตร์ฯ เพื่อส่งให้กระทรวงอุดมศึกษา การ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรรม 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 



๕.๒ การใช้อาคารหอพัก ๓ เป็น โรงพยาบาลสนามร่มโพธิ์ ม.อ.ปัตตานี โดยการด าเนินงาน ดังนี้ 
  ๑) เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ได้รับมอบหมาย 

จากผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ด าเนินการจัดเตรียมอาคารหอพัก ๓ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ประสานขอ
ใช้พื้นที่เป็นโรงพยาบาลสนาม จากนั้นในวันที่ ๑๖ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ หัวหน้างานมอบหมายทีมงานสวัสดิการที่
พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ น าโดยนางสาวธีรพร พลนารุด นางสุดใจ ชุดเทพ และนางฆอยเราะห์ หะยีบือราเฮง 
พร้อมคนงานหอพัก ด าเนินการจัดเตรียมสถานที่ ขนย้ายเบาะ และใส่เบาะอ่ืนทดแทน ท าความสะอาด และปรับภูมิ
ทัศนืรอบอาคาร รวมถึงประสานกับกองกายภาพฯ เข้ามาติดแผ่นกั้นเส้นทางระหว่างเจ้าหน้าที่และคนไข้ การจัด
เส้นทางรถเข้า-ออก และเส้นทางเข้าของคนไข้ 

๒) วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ หวัหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และ       
นางสุดใจ  ชุดเทพ  ร่วมกับผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี หัวหน้างานรักษาความ
ปลอดภัย เข้าไปเตรียมพื้นที่ ร่วมกับรองผู้อ านวยการโรงพยาบาลโคกโพธิ์และทีมงาน เพ่ือประชุมวางแผนการ
ท างานร่วมกันใน  ดังนี้ 

- ชี้แจงการใช้พ้ืนที่อาคาร ชั้น ๑ ส าหรับเจ้าหน้าที่ประจ าอาคาร ชั้น ๒ และ ๓ ส าหรับคนไข้    
โดยช่างจากกองกายภาพฯ มากั้นเส้นทางแยกระหว่างชั้น ๑ กับชั้น ๒ และชั้น ๓ 

- การท าความสะอาดฆ่าเชื้อ  
- การเติมคลอรีนบ้ าบัดน้ าก่อนปล่อยออกพ้ืนที่สาธารณะ  
- การจัดก าลังดูแลความเรียบร้อยภายนอกอาคาร  
- การแยกชั้นพักคนไข้  
- การทิ้งขยะติดเชื้อและการส่งออกขยะ 
- การจัดเตรียมห้องท างานเจ้าหน้าที่  
- การเตรียมเบาะที่นอนให้บริการ ทางโรงพยาบาลสนามจะใช้ของ ม.อ.ที่เตรียมให้ แต่จะแลกคืน 

ให้เป็นที่นอนปิคนิคแทน เนื่องจากหพอใช้งานเสร็จเบาะดังกล่าวจะไม่สามารถน ามาใช้ได้อีก 
- การรับ – ส่งผู้ป่วยและการใช้เส้นทางเข้า - ออกหอพัก โดยคนไข้ที่ได้รับการตรวจว่าติดเชื้อแต่ไม่ 

แสดงอาการจะมีรถจากส่งงานโรงพยาบาลมาส่งโดยก าหนดเข้าทางป้อมหลังใช้ถนนเส้นริมคลองหอพัก ๓ (ซึ่งคนไข้
มาจากการตรวจสอบโรคที่สนาม อบจ.ปัตตานี)  และเดินเข้าทางหลังของอาคารหอพัก (โดยงานรักษาความ
ปลอดภัยมาก้ันเขตการเดินหลังหอและบริเวณรอบอาคาร) ขึ้นพักชั้น ๒, ๓ ส่วนเจ้าหน้าที่เข้าทางป้อมหอพัก ๙ โดย
มีบัตรแสดงทุกครั้ง เข้าปฏิบัติงานที่ชั้น ๑  

- การดูแลความปลอดภัย ขอให้มีเจ้าหน้าที่ อส.มาดูแลความปลอดภัยรอบอาคาร ร่วมกับ 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ ม.อ.ที่ป้อมหอ ๓ 

- การแจ้งเบอร์โทรศัพท์ประสานงานกรณีมีเรื่องฉุกเฉิน แจ้งต่องานรักษาความปลอดภัย กรณี 
เกี่ยวกับหอพักแจ้งกับทีมหอ 

- การใช้ WIFI ให้หัวหน้าโรงพยาบาลสนามส่งส าเนาบัตรประชาชนให้หัวหน้างานสวัสดิการที่พัก 
และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เพ่ือประสานของรหัสใช้งานชั่วคราวจากศูนย์ดิจิตัลฯ 

- การส่งมอบกุญแจส ารองหอพัก ๓ ให้หัวหน้าโรงพยาบาลสนาม เนื่องจากจะเปิดใช้ห้องก็ต่อเมื่อมี 
คนไข้เข้าเท่านั้น 



- การส่งข้อมูลรายงานยอดคนไข้รายวันขอให้โรงพยาบาลสนามส่งให้หัวหน้างานสวัสดิการที่พัก 
และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ประมาณ ๑๕.๐๐ น.ของทุกวัน เพ่ือรายงานน าตัวเลขรายงานในระบบให้กอง
ยุทธศาสตร์ฯ และศูนย์สื่อสารรายงานประชาคม ม.อ. มหาวิทยาลัยและกระทรวง อว. 

- การส่งมอบอาคารและเริ่มเปิดใช้อาคารช่วงเย็นของวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดย 
คนไข้เข้าพักในวันแรก จ านวน ๑๖ คน 

- ทางโรงพยาบาลสนามจะส่งมอบคืนอาคารภายหลังเสร็จงานโดยรับผิดชอบความเสียหายที่เกิด 
จากการใช้งาน 

๓) หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ รายงานความคืบหน้าการเตรียมงาน 
หอพัก ๓ และการส่งมอบอาคารให้กับสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โดยรองผู้อ านวยการโรงพยาบาลโคกโพธิ์รับมอบ
ต่อผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษาและรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
๖. ด้านการให้บริการห้องพักและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกและการปรับปรุงภูมิทัศน์หอพัก  

๖.๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารหอพัก ๕ และ หอพัก ๘ โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นการปลูก 
กระบองเพชรเพื่อประดับสวนหย่อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๘๔

๕๙๔

๙๑๑

๐ ๐ ๒
๑๓๓

๓
๐

๒๐๐
๔๐๐
๖๐๐
๘๐๐

๑๐๐๐

แผนภูมิแท่งแสดงข้อมูลไปรษณียภัณฑ์
เชิงสถิติ

๖.๒ ประสานงานกรณีน้ าไม่ไหลที่อาคารหอพัก ๓ และ ๔ โดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขต 
ปัตตานี แจ้งภายหลังเข้าตรวจสอบว่าเกิดจากผู้รับจ้างท าท่อประปาหลังหอ ๓ แตก จึงแก้ปัญหาชั่วคราวให้สามารถ
ใช้น้ าได้ในคืนวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ และจะเข้าซ่อมและปิดการใช้น้ าในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๗. ด้านบริการไปรษณียภัณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ รายการ จ านวน (ชิ้น)  
๑ จดหมายธรรมดา ๘๔ 
๒ ลงทะเบียน ๕๙๔ 
๓ EMS ๙๑๑ 
๔ พัสดุ ๐ 
๕ ธนาณัติ ๐ 
๖ สิ่งตีพิมพ์ ๒ 
๗ ไปรษณียภัณฑ์ (ตีกลับ) ๑๓๓ 
๘ จ าหน่ายสินค้าไปรษณีย์ ๓ 

รวม ๑,๗๒๗ 



๘. ด้านสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
๘.๑ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

ที ่ วันที่ เรื่อง ภาพประกอบ 
๑ ๒๓/๗/๖๔ 🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ วนัศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๖๔ 

รวม ๑๖,๕๗๕ ราย จ าแนกเป็นติดเชื้อใหม ่๑๓,๕๐๓ ราย 
ติดเชื้อภายในเรือนจ า/ที่ต้องขัง ๑,๐๗๒ ราย 
ผู้ป่วยสะสม ๔๓๘,๘๔๔ ราย (ตั้งแต ่๑ เมษายน)…… 

 

๒ ๒๔/๗/๖๔ 🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ วนัเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๖๔ 
รวม ๑๔,๒๖๐ ราย จ าแนกเป็นติดเชื้อใหม ่๑๓,๖๐๕ ราย 
ติดเชื้อภายในเรือนจ า/ที่ต้องขัง ๖๕๕ ราย 
ผู้ป่วยสะสม... ดูเพ่ิมเติม 

 

๓ ๒๖/๗/๖๔ 🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ วนัจันทร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๖๔ 
รวม ๑๕,๓๗๖ ราย จ าแนกเป็นติดเชื้อใหม ่๑๔,๓๓๕ ราย 
ติดเชื้อภายในเรือนจ า/ที่ต้องขัง ๑,๐๔๑ ราย 
ผู้ป่วยสะสม... ดูเพ่ิมเติม 

 

๔ ๒๗/๗/๖๔ 🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ วนัอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๖๔ 
รวม ๑๔,๑๕๐ ราย จ าแนกเป็นติดเชื้อใหม ่๑๓,๙๐๕ ราย 
ติดเชื้อภายในเรือนจ า/ที่ต้องขัง ๒๔๕ ราย 
ผู้ป่วยสะสม... ดูเพ่ิมเติม 

 

๕ ๒๗/๗/๖๔ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดหลักสูตรเยาวชนต้นกล้าสงขลานครินทร์ ต้านภัยยาเสพ
ติด ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
•■•■• SAY NO TO DRUGS ! •■•■• 

 

๖ ๒๘/๗/๖๔ 🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ วนัพุธที่ ๒๘ กรกฎาคม ๖๔ 
รวม ๑๖,๕๓๓ ราย จ าแนกเป็นติดเชื้อใหม ่๑๖,๓๓๑ ราย 
ติดเชื้อภายในเรือนจ า/ที่ต้องขัง ๒๐๒ ราย 
ผู้ป่วยสะสม ๕๑๔,๔๙๘ ราย ... 

 

๗ ๒๙/๗/๖๔ 🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ วนัพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม ๖๔ 
รวม ๑๗,๖๖๙ ราย จ าแนกเป็นติดเชื้อใหม ่๑๗,๔๐๘ ราย ติด
เชื้อภายในเรือนจ า/ที่ต้องขัง ๒๖๑ ราย 
ผู้ป่วยสะสม... ดูเพ่ิมเติม 

 

รวม ๗  เรื่อง 
 
 



๘.๒  ดูแลระบบสารสนเทศหอพัก   
๘.๒.๑ แจ้งหนี้ระบบค่าไฟฟ้าหอพัก  จ านวน  ๑๓๒   ราย 
๘.๒.๒ รับลงทะเบียนรถจักรยานยนต์  จ านวน    ๘๓   ราย 

 
ภารกิจด้านสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม  

๑. ด้านวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัย/ด้านวินัยนักศึกษาหอพัก 
๑.๑ ด าเนินงานด้านวินัยจราจร  

๑.๑.๑ การปลดล็อคเม่ือนักศึกษารายงานตัวและจัดท าสื่อรณรงค์และ/หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ 
ก าหนดและ/หรือ บ าเพ็ญประโยชน์ จ านวน ๑๐ ราย 
  ๑.๑.๒ ภาพตัวอย่างสื่อเรื่องที่กระท าผิด 
  
   
  
  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
๑.๒ ด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัย/วินัยนักศึกษาหอพัก จ านวน ๒ ราย ดังนี้ 
 ๑.๒.๑ กรณีปลอมแปลงสติ๊กเกอร์อนุญาตน ารถเข้ามาจอดบริเวณหอพักนักศึกษา จ านวน ๑ ราย 
  - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๑ ราย 
 ๑.๒.๒ กรณีปลอมแปลงเอกสาร จ านวน ๑ ราย 

- คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี จ านวน ๑ ราย 
๑.๒.๓ กรณีคณาจารย์สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ยื่นหนังสือร้องเรียนการ 

กระท าของนักศึกษาสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี และสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เกี่ยวกับโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่ไม่
เหมาะสมและเผยแพร่เป็นสาธารณะ ซึ่งได้กล่าวหาข้อความอันเป็นเท็จโดยขาดวิจารณญาณ ท าให้มหาวิทยาลัยและ
คณาจารย์ได้รับความเสียหาย  

๑.๒.๔ ตักเตือนนักศึกษาที่ส่งเสียงดังรบกวนนักศึกษาภายในหอพักนักศึกษา จ านวน ๒ ครั้ง 
 



๒. ด้านการด าเนินการพัฒนานักศึกษา และการควบคุมดูแลคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก 
๒.๑ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ด าเนินการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหลักสูตร 

เยาวชนต้นกล้าสงขลานครินทร์ ต้านภัยยาเสพติด ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านรูปแบบ VIDEO ONLINE โดยมี
ระยะการจัดโครงการถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ านวน ๖๘ คน                  
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
 

 
 

 
๒.๒ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ด าเนินการจัดโครงการปรับภูมิทัศน์ 

หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยการเพาะช าต้นมัลเบอร์รี่ บริเวณหอพัก ๕       
โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ านวน ๔๑ คน 
 
 
 
 
 
 
 

   
๒.๓ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ด าเนินการเปิดครัวและจัดกิจกรรม “POTLUCK 

กลับมากินข้าวบ้าน” ภายใต้โครงการ PSU Dormitory Kitchen ณ ใต้ถุนอาคารหอพัก ๙ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ จ านวน ๓๙ คน 
 
 
 
 
 
 
 



๒.๔  วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. ด าเนินการถ่ายท าวิดีโอในโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาหอพักประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ณ อาคารหอพัก       
I – PSU (อาคารหอพัก ๔) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๕ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด าเนินการจัดกิจกรรมปันรัก ปันอ่ิม ปันสุข โดยการแบ่งปันข้าวของ

และอาหารใส่ตู้ปันสุข ณ ใต้ถุนอาคารหอพัก ๙ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
๒.๖ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด าเนินการจัดกิจกรรมปันรัก ปันอิ่ม ปันสุข โดยการแบ่งปันข้าว 

ของและอาหารใส่ตู้ปันสุข ณ ใต้ถุนอาคารหอพัก ๙ โดยมี อ.สวัสดิ์ ไหลภาภรณ์, อ.จิรัชยา เจียวก๊ก และ 
อ.ฐาณิดาภัทฐ์ แสงทอง ร่วมแบ่งปันอาหารให้กับนักศึกษาหอพัก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓. ด้านการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพัก 
มีการด าเนินการขออนุมัติจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพัก ดังนี้ 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
๑ โครงการห้องเรียนชีวิต ตอน CACTUS LOVER ๔ ตอนย่อย 

ตอนที่ ๑ – มือใหม่หัดปลูกแคคตัส 
ตอนที่ ๒ – การขยายพันธุ์แคคตัส 
ตอนที่ ๓ – การจัดสวนแก้วกระบองเพชร 
ตอนที่ ๔ – ส่องตลาดแคคตัส 

๑๕,๐๐๐.๐๐ 

๒ โครงการสื่อสร้างสาร งานสานสุข ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
๓ โครงการส่งเสริมสุขภาวะ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

รวม ๓ โครงการ ๓๕,๐๐๐.๐๐ 
 

๔.  ด้าน DSS Card 
ด าเนินการบันทึกรายชื่อนักศึกษาหอพักเข้าระบบ DSS Card 

ที ่ โครงการ จ านวนคน 
๑ กิจกรรมเพาะช าต้นมัลเบอร์รี่ ๔๑ 
๒ กิจกรรม POTLUCK ๓๙ 

รวม ๒ โครงการ ๘๐ 
 

๕. ด้านการบันทึกชั่วโมงระบบทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา 
ด าเนินการบันทึกรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกิจกรรมเข้าระบบทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา จ านวน  

๒ โครงการ จ านวน ๘๐ ราย ดังนี้ 
  - กิจกรรมเพาะช ามัลเบอร์รี่  จ านวน ๔๑ ราย ให้ชั่วโมงเข้าร่วมกิจกรรม  ๓ ชั่วโมง 
  - กิจกรรม Potluck   จ านวน ๓๙ ราย ให้ชั่วโมงเข้าร่วมกิจกรรม  ๒ ชั่วโมง  

 
๖.  ด้านการตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษาโดยเจ้าหน้าที่หอพัก/อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหอพัก  

ประเภทผู้ตรวจ รายงาน ข้อเสนอแนะ ชื่อผู้ตรวจ 
เจ้าหน้าที่หอพัก การตรวจเยี่ยมโครงการนักศึกษา

และครัว ในโครงการ PSU 
DORMITORY KITCHEN 

-ก าชับนักศึกษาหมั่นรักษาความ
สะอาดบริเวณการจัดท าครัว 
(ใต้ถุนอาคารหอพัก ๙) 

โศจิรัตน์ 
สูไรยา 

รวม ๑๒ ครั้ง 
 
 
 



๗. รายงานการให้บริการห้องครัวประจ าเดือน  สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 
กราฟแสดงสถิติการขอใช้บริการครัว 

 
  

 

 
 

ที ่ เพศ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา เมนู 
๑ ผู้หญิง นูรีลมุมีนีณ์ ลูแน ๖๐๒๐๔๑๔๐๒๖ เมนูชาบู 
๒ ผู้หญิง นูรฟาติน กาซิ ๖๓๒๐๒๑๐๓๘๕ เมนูของคาว 
๓ ผู้หญิง พาดีละห์ ดอเลาะ  ๖๓๒๐๒๑๐๕๕๕ เมนูของคาว 
๔ ผู้หญิง นุรซูฮีดา หะยีอาแว ๖๓๒๐๒๑๐๒๓๙ เมนูของคาว 
๕ ผู้หญิง นูรฟาติน กาซิ ๖๓๒๐๒๑๐๓๘๕ เมนูของคาว 
๖ ผู้หญิง ฟิรดาว เต๊ะเด็ง ๖๓๒๐๑๑๗๑๕๑ เมนูของคาว 
๗ ผู้หญิง Socheata Leng  ๖๑๒๐๓๑๐๑๕๕ เมนูของคาว 
๘ ผู้หญิง ฟิรดาว เต๊ะเด็ง ๖๓๒๐๑๑๗๑๕๑ เมนูของคาว 
๗ ผู้ชาย มูฮัมหมัดอามีรูล เจะเตะ ๖๔๒๐๑๑๗๐๑๙ เมนูชาบู 

๑๐ ผู้หญิง Socheata Leng  ๖๑๒๐๓๑๐๑๕๕ เมนูของคาว 
๑๑ ผู้หญิง Chanthany Thai ๖๔๒๐๑๑๗๐๓๙ เมนูของคาว 
๑๒ ผู้หญิง ฟิรดาว เต๊ะเด็ง ๖๓๒๐๑๑๗๑๕๑ เมนูของคาว 
๑๓ ผู้หญิง Chanthany Thai ๖๔๒๐๑๑๗๐๓๙ เมนูของคาว 
๑๔ ผู้หญิง Namoral Thy ๖๔๒๐๓๑๐๐๐๒ เมนูของคาว 
๑๕ ผู้ชาย สิทธิศักดิ์ สันสะอีด ๖๑๒๐๑๑๔๐๑๖ เมนูของหวาน 



  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



รายงานผลการตรวจ  
- พบว่าสภาพห้อง HALAL มีความสกปรกและ/มีการจัดวางของยังไม่เรียบร้อย 
- ห้องท าความสะอาดและจัดเก็บของเรียบร้อยแล้ว/ห้องสะอาด จัดวางของเรียบร้อย 
- มีความจัดของวางเรียบร้อยไม่เสียบปลั๊กค้างไว้ห้อง Non-HALAL  

 ภาพประกอบ 
 
 
  

 
 
 
 
ประชุมและติดตามการท างาน/การเข้าร่วมโครงการ - กิจกรรม  

๑.๑ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมผู้บริหารพบนักศึกษาหอพัก โดย ผู้บริหารกองพัฒนา 
นักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี และบุคลากรงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ร่วมพูดคุยถามไถ่ กับน้อง ๆ 
นักศึกษาในหอพัก ถึงการใช้ชีวิตแนวปฏิบัติ ในสถานการณ์ปัจจุบัน และการถาม - ตอบข้อสงสัย ต่าง ๆ ผ่านระบบ 
ZOOM  
 
 
 

 
 
 
 
 
๑.๒ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาวโชติกา  รัตนโยธิน, นางอัชนา  บุณยเกียรติ, นายอิมรัน  ยีเฮง,  

นางสาวธีรพร  พลนารุด นายธนวินท์  ช่วยช าแนก และนางเครือมาส แก้วทอน ตัวแทนงานสวัสดิการที่พักและ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ช่วยงานอาสา ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน ม.อ.ปัตตานี  และ อาคาร ๕๘ 

 
 
 
  
  

 



 ๑.๓ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาวโชติกา  รัตนโยธิน, นางอัชนา  บุณยเกียรติ, นายอิมรัน  ยีเฮง,  
นางสาวธีรพร  พลนารุด, นางสาวโรสนานี  แวหะยี นายธนวินท์  ช่วยช าแนก และนางเครือมาส แก้วทอน ตัวแทน
งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ช่วยงานอาสา ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน ม.อ.ปัตตานี อาคาร ๑๙ และ 
อาคาร ๕๘   
 
 
 
 
 
 
                    
  
 ๑.๔ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้บริหารและบุคลากรงานสวัสดิการที่พักและพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ ร่วมกับวิทยาเขตภูเก็ต ประชุมปรึกษาหารือ เรื่องเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาเข้าหอพัก 
ภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมตันหยงเปา ชั้น ๑ ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี และ ระบบ Zoom 
Meeting 
 
 
 
  
 
 
 
 ๑.๕ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาวโชติกา  รัตนโยธิน, นายอิมรัน  ยีเฮง, นางสาวโรสนานี      
แวหะยี และนายธนวินท์  ช่วยช าแนก ตัวแทนงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ช่วยงานอาสา ณ 
ศูนย์ฉีดวัคซีน ม.อ.ปัตตานี อาคาร ๑๙ และ อาคาร ๕๘  
 
 
 
 
 
 
 



 ๑.๖ วันที่ ๑๘ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุม Workshop  เรื่องเตรียมความพร้อม
การรับนักศึกษาเข้าหอพักภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมปัตตานีภิรมย์ ชั้น ๓ ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี 
และกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี อาคาร B 
 
 
 
 
 
 
 
 
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง          

๑) หัวหน้างานประสานการเพ่ิมรายงานตัวเลขคนไข้ประจ าวันในระบบและการปรับ Infographic ไปยัง 
กองยุทธศาสตร์ฯ และศูนย์สื่อสารองค์กร 

๒) จากการประสานงานโดยงานพัฒนานักศึกษาขอความอนุเคราะห์ที่พักส าหรับนายกองค์การบริหาร 
องค์การนักศึกษา เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงวงที่ ๓ ที่ต้องแยกกักจากเพ่ือนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงวงที่ ๒ ณ ชั้น ๕ อาคาร
หอพัก ๑๐ (รอผลตรวจครั้งที่ ๓ ของผู้เสี่ยง) 

 
            นายธนวินท์  ชว่ยช าแนก 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
                                                                                                                  ผู้สรุปข้อมูล 


