
บันทกึข้อความ 
ส่วนงาน   กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  โทร. ๑๓๕๐                                                                          

ที ่ มอ ๒๐๑.๔.๔/๖๔-                               วนัที ่    ธันวาคม  ๒๕๖๔              

เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัตงิาน งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๔  
เรียน  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี  

ตามท่ี งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี  
ได้รับมอบหมายให้ด าเนินภารกิจต่าง ๆ นั้น  

ดังนั้น งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี     
จึงขอส่งรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและเป็นไปตามกระบวนการสร้าง
การมีส่วนร่วม PDCA-Par ทั้งยังเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาของ
กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี จึงขอรายงานผลการการด าเนินงาน ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๔  
ดังเอกสารที่แนบมาด้วยแล้วนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง  

 

 

 
      (นางเครือมาส  แก้วทอน) 

    รักษาการแทนหัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี 

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

๑. ด้านการให้บริการหอพัก 
ที ่ หัวข้อ จ านวน หน่วยนับ 
๑ บริการรับรายงานตัวเข้าหอพัก ๘๔๙ ราย 
๒ บริการแจ้งย้ายหอ – ห้องพัก ๑๒ ราย 
๓ บริการแจ้งลาออกจากหอพัก ๔ ราย 
๔ บริการรับคืนกุญแจห้องพัก ๑๓ ราย 
๕ บริการปั๊มกุญแจ (กรณีสูญหาย) ๑๒ ราย 
๖ บริการให้ยืม – คืน กุญแจส ารองห้องพัก ๔๐ ราย 
๗ บริการให้ค าปรึกษานักศึกษาหอพัก - ราย 
๘ บริการรับลงทะเบียนรถจักรยานยนต์ ๒๓๐ ราย 
๙ บริการห้องคอมพิวเตอร์ ๔๓ ราย 

๑๐ บริการห้องสมุดหอพัก ๕ ราย 
๑๑ บริการไปรษณีย์ภัณฑ์หอพัก ๔๐ ราย 
๑๒ บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น - ราย 
๑๓ บริการติดตามหนี้สินนักศึกษา(ค่าไฟฟ้า) 

- ก่อนติดตาม 
- ติดตามได้ 
- คงเหลือหลังติดตาม 

 
๒๔ 
- 
- 

 
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) ๑๗๔ ๕๗ ๑๑๗ รายการ 
๒ งานประปา ๑๐๓ ๙๗ ๖ รายการ 
๓ งานไฟฟ้า ๑๒๐ ๑๑๘ ๒ รายการ 

รวม ๓๙๗ ๒๗๒ ๑๒๕ รายการ 
 
 



๒.๒ การจัดซื้อ – จัดจ้าง 
ด าเนินการจัดหา – จัดจ้าง และคลังพัสดุ ดังนี้ 
-  ค่าปั้มกุญแจห้องพัก (หอ ๙)  จ านวน       ๔๒๐.๐๐ บาท 
-  ค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์   จ านวน     ๖,๙๑๕.๕๐ บาท 
-  ค่าวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด  จ านวน   ๑๕,๐๓๒.๗๘ บาท 
                         รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน ๒๒,๓๖๘.๒๘ บาท 

๓. ด้านการควบคุมบุคลากรจ้างเหมาท าความสะอาดหอพัก 
       มีบุคลากรจ้างเหมาท าความสะอาดหอพักติดเชื้อโควิด – ๑๙  จ านวน ๑ ราย มีการด าเนินการ ดังนี้ 
       ๑. ด าเนินการแจ้งผู้บริหารเพ่ือทราบ และแจ้งผู้ด าเนินการในภารกิจที่เกี่ยวข้องส่วนต่างๆ 
       ๒. แจ้งผู้ร่วมงานที่มีความเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อ ตรวจ ATK เพ่ือยืนยันผล 
       ๓. ก าหนดผู้ปฏิบัติงานแทนกรณีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา และผู้เสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อ 
       ๔. ขอความอนุเคราะห์กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมเข้าพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ และอบรังสียูวีในห้องที่ไม่มี
อากาศถ่ายเท 
       ๕. กรณีบุคลากรหยุดงานเพ่ือเข้าสู่กระบวนการรักษา และกักตัวสังเกตอาการ ก าหนดให้ปฏิบัติงาน
ชดเชยโดยมอบหมายภาระงานให้ หลังเสร็จสิ้นกระบวนการรักษา 

๖. ก าหนดสุ่มตรวจหาเชื้อเพ่ือคัดกรองกลุ่มคนงาน ร้อยละ ๒๕ ต่อครั้งของคนงานทั้งหมด 
๔. ด้านทะเบียนราษฎร์ 

บริการข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรณีนักศึกษาติดต่อมาทางเพจเพื่อขอข้อมูล จ านวน ๒ ราย 

๕. ด้านการเฝ้าระวังนักศึกษาในหอพักช่วงสถานการณ์โควิด – ๑๙ ระบาดระลอกใหม่ และการให ้
บริการนอกเวลาราชการ 

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     
รับแจ้งเหตุกรณีนักศึกษาเจ็บไข้
ไม่สบาย ดูแลนักศึกษากักตัวที่
หอพัก ๓ (ถ้ามี) เพ่ือเฝ้าระวัง
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด-๑๙ 

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 นางสาวโศจิรัตน์ เพ็ชรพาน 



(๐๘๙-๖๕๔๐๙๖๑) 
นางฆอยเราะห์ หะยีบือราเฮง 

(๐๘๗-๓๙๖๖๕๘๓) 

(๐๘๐-๐๖๙๒๕๖๐) 
นางสาวโรสนานี แวหะยี 

(๐๘๖-๓๙๑๙๘๙๒) 
นายอิมรัน ยีเฮง 

(๐๘๗-๓๙๖๔๓๘๑) 

๓. เวรประจ าวันจัดท ารายงาน
สถานการณ์เป็นประจ าทุกวัน
และส่งผ่านช่องทาง FB กลุ่ม 
 

อาทิตย์ นางศรัญญา ปูซู 
(๐๙๓-๖๗๕๕๐๔๗) 
นางสุดใจ ชุดเทพ 

(๐๘๔-๖๙๑๒๘๓๑) 

นายธนวินท์ ช่วยช าแนก 
(๐๘๙-๗๓๘๖๑๕๐) 

นางสาวธีรพร พลนารุด 
(๐๘๖-๒๘๗๔๐๗๐) 

ควบคุมการปฏิบัติงานโดย หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
รายงานข้อมูลสถิติประจ าวัน จ านวนนักศึกษาภายในหอพัก ๑ – ๑๐ 

 โดยการปฎิบัติงานของคณะกรรมการหอพักนักศึกษาประจ าหอพัก ตรวจเช็คจ านวนสมาชิกในหอพักที่อยู่
ห้องพัก ตั้งแต่เวลา ๒๑.๐๐ น. และรายงานผลทุกวันหลังจากการตรวจช็คสมาชิกหอพักเรียบร้อยแล้ว  

วันที่ จ านวน 
นักศึกษาทั้งหมด 

นักศึกษา 
กลับบ้าน 

นักศึกษา 
กักตัว/รักษา 

นักศึกษา 
อยู่หอพัก 

% นักศึกษา 
อยู่หอพัก 

๘/๑๒/๖๔ ๘๔๗ ๑๙ ๐ ๘๒๘ ๙๗.๗๖ 
๙/๑๒/๖๔ ๘๕๗ ๒๐ ๐ ๘๓๗ ๙๗.๖๗ 

๑๐/๑๒/๖๔ ๘๖๒ ๒๘ ๐ ๘๓๔ ๙๖.๗๕ 
๑๑/๑๒/๖๔ ๘๖๔ ๒๘ ๐ ๘๓๖ ๙๖.๗๕ 
๑๒/๑๒/๖๔ ๘๕๘ ๑๓ ๐ ๘๔๖ ๙๘.๔๘ 
๑๓/๑๒/๖๔ ๘๕๘ ๑๒ ๐ ๘๔๖ ๙๘.๖๐ 
๑๔/๑๒/๖๔ ๘๕๘ ๑๒ ๐ ๘๔๖ ๙๘.๖๐ 
๑๕/๑๒/๖๔ ๘๖๓ ๑๓ ๐ ๘๕๐ ๙๘.๔๙ 
๑๖/๑๒/๖๔ ๘๖๔ ๑๗ ๐ ๘๔๗ ๙๘.๐๓ 
๑๗/๑๒/๖๔ ๘๖๕ ๒๑ ๐ ๘๔๔ ๙๗.๕๗ 
๑๘/๑๒/๖๔ ๘๖๕ ๒๓ ๐ ๘๔๒ ๙๗.๓๔ 
๑๙/๑๒/๖๔ ๘๖๘ ๒๐ ๐ ๘๔๘ ๙๗.๗๐ 
๒๐/๑๒/๖๔ ๘๖๗ ๑๙ ๐ ๘๔๘ ๙๗.๘๑ 

*ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบข้อมูลเชิงสถิติ Graphic 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานผลการดูแลตามเคส 
๔.๑ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๑๕ น. นายธนวินท์  ช่วยช าแนก รับแจ้งเหตุจาก 

คณะกรรมการหอพักนักศึกษา กรณีห้องพัก ๐๙๓๑๔ ลูกบิดประตูช ารุดเปิดไม่ออก ได้ท าการประสานงาน
เจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยประจ าวัน ด าเนินการแก้ไขและสามารถใช้งานได้ตามปกติ 
       ๔.๒ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๓๐ น. นางสาวธีรพร  พลนารุด รับแจ้งเหตุจาก
นักศึกษาหอพัก กรณีห้องพัก ๐๙๕๑๒ และ ๐๙๖๑๔ ไฟฟ้าดับภายในห้องพัก เบื้องต้นได้ขึ้นตรวจสอบและ
ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

๔.๓ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางสาวโรสนานี  แวหะยี ได้ประสานงานขอรถจาก 
งานยานยนต์ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี และน านักศึกษาหอพัก จ านวน ๔ คน เข้ารับการฉีด
วัคซีนโควิด – ๑๙  ณ โรงพยาบาลต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
       ๔.๔ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๐๐ น. นายธนวินท์  ช่วยช าแนก ได้รับแจ้งจากนักศึกษา
หอพัก ๙ ห้องพัก ๐๙๓๑๗ กรณี ไฟฟ้าดับในห้องพัก ได้ท าการประสานงานไปยังหน่วยไฟฟ้า กองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี เพ่ือด าเนินการแก้ไขเคสดังกล่าว เบื้องต้นได้รับการซ่อมเรียบร้อยแล้ว 
 
 



      ๔.๕ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวโชติกา  รัตนโยธิน ให้บริการนักศึกษาที่กักตัว
ครบก าหนดจากภาวะเสี่ยง ณ อาคารหอพัก ๑ และ ๓ เข้ารับการตรวจ ATK ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
รูสะมิแล (รพ.สต.รูสะมิแล) และส่งนักศึกษาทั้งหมดกลับเข้าหอพักปกติ จ านวน ๘ ราย แยกเป็นนักศึกษาหญิง 
จ านวน ๗ ราย นักศึกษาชาย จ านวน ๑ ราย 

 
 
 
  
 
 
 

       ๔.๖ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น นางสาวโรสนานี  แวหะยี ประสานรถฉุกเฉินงาน
รักษาความปลอดภัย เพื่อรับนักศึกษาหอพัก ๙ ที่รักษาตัวจากโรคโควิด – ๑๙ จากโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี 
กลับหอพักนักศึกษา จ านวน ๑ ราย 
 ๔.๗ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๐๐ น. นางสาวธีรพร  พลนารุด ตรวจตราหอพัก ๑ – ๕
พบว่าบริเวณทางเดิน (Cover way) หลังอาคารหอพัก ๒ – ๔ หน้าโรงอาหารลานอิฐ และทางเดินหอพัก ๕ ไป
หอพัก ๑๐ หลอดไฟแสงสว่างช ารุดหลายดวง เบื้องต้นได้ท าการแจ้งซ่อมและเปลี่ยนหลอดไฟแล้ว โดยหน่วยไฟฟ้า 
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี จ านวน ๒๘ ดวง 
 ๔.๘ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ ก าหนดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยบูรณาการงานร่วมกับศูนย์บริการปฐมภูมิ คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาเขต
ปัตตานี โดยมีนักศึกษาหอพักเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ บริเวณอาคารหอพัก ๕ หอพัก ๙ หอพัก ๑๐ และ
หอพักในก ากับ จ านวน ๒๕๔ ราย 
 
 
  
  
 
 
 
 
 ๔.๙ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ ก าหนดการสุ่มตรวจ ATK ครั้งที่ ๑ โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดปัตตานี ให้กับ
นักศึกษาหอพัก เจ้าหน้าที่และบุคลากรหอพักนักศึกษา โดยก าหนดกลุ่มผู้ตรวจ ATK ทุกกลุ่มในอัตราส่วนร้อยละ 
๒๕ ของจ านวนทั้งหมด ณ บริเวณอาคารเรียนรวมตึก ๑๙ ข้อมูล ดังนี้ 
*ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 
 



กลุ่ม จ านวน
ทั้งหมด 

จ านวนที่ส่ง 
รายช่ือสุ่ม

ตรวจ 

จ านวนที่ส่ง 
ผลกลับ 

จ านวนที่ 
ไม่ส่งผลกลับ 

ไม่ตรวจ 

ร้อยละจ านวน 
ทีส่่งรายชื่อ 

สุ่มตรวจแล้ว 
หอพัก ๔ ๑๗ ๕ ๓ ๒ ๖๐.๐๐ 
หอพัก ๕ ๗๑ ๑๙ ๑๒ ๗ ๖๓.๑๖ 
หอพัก ๘ ๑๔๙ ๓๘ ๓๓ ๕ ๘๖.๘๔ 
หอพัก ๙ ๓๒๘ ๘๔ ๖๕ ๑๙ ๗๗.๓๘ 

หอพัก ๑๐ ๒๙๓ ๖๕ ๖๐ ๕ ๙๒.๓๑ 
บุคลากร ๓๘ ๑๐ ๙ ๑ ๙๐.๐๐ 

รวม ๘๙๖ ๒๒๑ ๑๘๒ ๓๙ ๘๒.๓๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. ด้านการให้บริการหอพักเพื่ออ านวยความสะดวกด้านโควิด – ๑๙ 
๕.๑ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ด าเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัส (EN๑๔๑๒๖) โดยเจ้าหน้าที่  

งานรักษาความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี ณ อาคารหอพัก ๘ จากกรณีศึกษาติด  
เชื้อโควิด – ๑๙  
 
 
 
 
 
 
 
 
      ๕.๒ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ ได้รับการตรวจประเมินความพร้อมของหอพักนักศึกษา ครั้งที่ ๑ จากคณะกรรมการรประเมินความพร้อม
สถานศึกษา ณ อาคารหอพัก ๑๐ 
 
 
 
 



 
  
  
 
 
 
 
      ๕.๓ วันที่ ๑๑ และ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตรวจหอและรับส่งมอบคืนศูนย์แยกกักจังหวัดปัตตานี 
(Community Isolation : CI) หอพัก ๗  จากสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี  
 
 
 
 
 
 
 
      ๕.๔ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ ได้รับการตรวจประเมินความพร้อมของหอพักนักศึกษา ครั้งที่ ๒ จากคณะกรรมการรประเมินความพร้อม
สถานศึกษา ณ อาคารหอพัก ๙ 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๕ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ด าเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัส (EN๑๔๑๒๖)  
โดยเจ้าหน้าที่  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี ณ อาคารหอพัก ๔ จากกรณพีนักงานท าความ
สะอาดอาคารหอพักติดเชื้อโควิด – ๑๙ 
  
 
 
 
 
 
 
 



๖. ด้านสารสนเทศและประชาสัมพันธ์  
๖.๑  ดูแลระบบสารสนเทศหอพัก    

-  น ารายชื่อออกจากระบบหอพัก (ลาออก)    จ านวน        ๕ ราย  
-  จัดท า White List การสุ่มตรวจ ATK รอบท่ี ๑ วันที่ ๑๓/๑๒/๖๔ จ านวน    ๒๒๑ ราย 
-  จัดท า White List การสุ่มตรวจ ATK รอบท่ี ๒ วันที่ ๒๐/๑๒/๖๔ จ านวน    ๒๐๑ ราย 

๖.๒  การรายงานข้อมูลเชิงสถิตินักศึกษาหอพัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖.๓ การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
ที ่ วันที่ เรื่อง ภาพประกอบ 
๑ ๒๓/๑๑/๖๔ 📌 Live สด มาพูดคุยเพ่ือการเตรียมตัวเข้าหอกันนะคะ 

 
 
 

 

๒ ๒๔/๑๑/๖๔ ตรวจสอบคิวรอบเวลา ATK และเปิดลงทะเบียนรอบเก็บตก
(เพ่ิมเติม) ประกาศให้ตรวจสอบคิวรอบเวลาในการเข้าตรวจ 
ATK ในวันที่ ๒๙-๓๐ พ.ย.๖๔ ตามคิวอาร์โค้ดหรือกดลิงค์ 
https://docs.google.com 

 

๓ ๒๕/๑๑/๖๔ 📌ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าหอพัก 🗺🚏และแผนที่
ภายในมหาวิทยาลัย 🏃♀ที่น้อง ๆ จะต้องไปตามจุดต่าง ๆ 
เพ่ือเข้าสู่กระบวนการรายงานตัวนะคะ📍ปักหมุดตามแผนที่ 
Google Map ตาม Link ด้านล่างนี้เลยนะคะ…. 

 

๔ ๒๘/๑๑/๖๔ จุดรับ PSU Welcome kit ๒๐๒๑ และ รับชุด Jacaranda 
Uniform #๖๔ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ในวันที่ ๒๙-๓๐ 
พฤศจิกายน ๖๔ แบบออกเป็น ๔ กลุ่ม  
กลุ่มท่ี ๑ นักศึกษาที่... ดูเพ่ิมเติม 

 

๕ ๒๘/๑๑/๖๔ 📩ขั้นตอนการเข้ารับ ATK วันที่ ๒๙ - ๓๐ พ.ย. ๖๔ 
กรุณาสวมแมส ๒ ชั้น 
#HappyOnsite_atPSU💙 
https://drive.google.com/.../1sL2GX_yVT8fRbt../view 

 

๖ ๓๐/๑๑/๖๔ ❤️ยินดีต้อนรับน้อนๆ หอพัก สู่บ้านของเรา❤️  
คืนนี้เจอกันที่นี่ ๑๙.๐๐ น. นะคะ 
 
 

 

๗ ๓๐/๑๑/๖๔ 📍น้อง ๆ ทุกคน ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศฯ  
จะต้องท าแบบประเมิน เพ่ือบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม 
และประเมินความรู้ความเข้าใจ ตาม Link นี้
👇🏻https://forms.gle/VC2C24vkcC5SNqvV8 

 

๘ ๘/๑๒/๖๔ แจ้งนักศึกษาหอพัก เทอม ๒/๒๕๖๔ ทุกคนที่มี รถมอเตอร์
ไซต ์ขอให้ด าเนินการลงทะเบียนให้เรียบร้อย และติด
สติ๊กเกอร์ที่หน้ารถ รปภ.เห็นได้ชัด ส าหรับรถท่ียังไม่
ลงทะเบียน หรือไม่ติดสติ๊กเกอร์ ทางหอพักไม่อนุญาต... 
 

 



ที ่ วันที่ เรื่อง ภาพประกอบ 
๙ ๑๔/๑๒/๖๔ ประชาสัมพันธ์เปิดให้บริการลาแมสะมิแล เพ่ือออกก าลังกาย 

ส าหรับบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ม.อ.ปัตตานีเท่านั้น 
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 
๑๕.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. /เสาร์ – อาทิตย์ ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. 

 

๑๐ ๑๖/๑๒/๖๔ ส่งเสริมนักศึกษาท าใบขับขี่ก่อนน ารถมาใช้ ไม่มีใบอนุญาต 
ขับข่ีถือเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้ หาก ผู้ใดขับรถโดย
ไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ..... 

 

๑๑ ๒๐/๑๒/๖๔ ประกาศ งดให้บริการอินเทอร์เน็ต ของวิทยาเขตปัตตานี 
ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และตรัง ในวันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม 
๒๕๖๔ เวลา ๒๓.๐๐ น. ถึง วนัพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๔.๐๐ น. 

 

 
ภารกิจด้านสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม  

๑. ด้านวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัย/ด้านวินัยนักศึกษาหอพัก 
๑.๑ ด าเนินงานด้านวินัยจราจร  

 - การปลดล็อคเม่ือนักศึกษารายงานตัวและจัดท าสื่อรณรงค์และ/หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ 
ก าหนดและ/หรือ บ าเพ็ญประโยชน์ จ านวน ๑๕ ราย 
   - ส่งเอกสารตรวจสอบสถานะไปยังงานทะเบียนนักศึกษาฯ จ านวน ๒๓ ราย 

 - ภาพตัวอย่างสื่อเรื่องที่กระท าผิด และได้ท าการประชาสัมพันธ์ภาพตัวอย่างสื่อโดยโพสต์ผ่าน 
เพจวินัยนักศึกษา และให้ผู้กระท าความผิดโพสต์ในหน้า Facebook ของตัวเอง 
  
    
  
  
  

 
  
 

  
 
 

  
 
 
 



 ๑.๒ ด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัย  จ านวน ๓ ราย ดังนี้  
- กรณีปลอมแปลงสติ๊กเกอร์อนุญาตน ารถเข้ามาจอดบริเวณหอพักนักศึกษา  จ านวน ๒ ราย    

แยกเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จ านวน ๑ ราย และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๑ ราย  
- กรณรี้องเรียนเรื่องการแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 

วิทยาเขตปัตตาน ีสภานักศกึษา องค์การนักศึกษา โดยผู้กระท าผิดวินัยเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์      
วิทยาเขตปัตตาน ีจ านวน ๑ ราย 

๒.  ด้านทรานสคริปกิจกรรม   
ด าเนินการบันทึกรายชื่อนักศึกษาหอพักเข้าระบบทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา 

ที ่ โครงการ จ านวนคน 
๑ โครงการเปิดบ้านศรีตรัง ๖๙๖ 
๒ โครงการซ้อมแผนอพยพกรณีเกิดอัคคีภัยในหอพักนักศึกษา ๖๙๖ 

จ านวน ๑,๓๙๒ 

๓. ด้าน DSS Card 
ด าเนินการบันทึกรายชื่อนักศึกษาหอพักเข้าระบบ DSS Card 

ที ่ โครงการ จ านวนคน 
๑ โครงการเปิดบ้านศรีตรัง ๖๓๔ 
๒ โครงการซ้อมแผนอพยพกรณีเกิดอัคคีภัยในหอพักนักศึกษา ๖๓๔ 

จ านวน  ๑,๒๖๘ 

๔. ด้านการจัดโครงการพัฒนาศยัภาพนักศึกษา  
๔.๑ แผนการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาหอพัก ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วันที ่ งบประมาณ หมายเหตุ 
๑. โครงการ Welcome เปิดบ้านศรตีรัง  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ปฐมนิเทศนศ.หอพัก) 

นางสาวโรสนานี แวหะย ี ๒๙ – ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

๙,๙๘๐ 
(งบ ๖๔) 

Live, VDO 

๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกิดอัคคีภัย 
แผนการซ้อมอพยพกรณี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

นางสาวโรสนานี แวหะย ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๑๕,๐๐๐ 
(งบ ๖๔) 

Live, VDO 

๓. โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบปะ
นักศึกษาหอพักปีการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๔ 

นายธนวินท์  ช่วยช าแนก ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๖๔ 

๑๕,๐๐๐ 
(งบ ๐.๕%) 

- 

๔. โครงการห้องเรียนชีวิต (๖๕,๐๐๐ บาท) นางสาวโรสนานี แวหะย ี ภาค ๒/๒๕๖๔ ๓๑,๒๐๐ - 
ครั้งท่ี ๑ (๒/๖๔)  
ทักษะการแก้ปัญหา (Problem solving)  

Ready To  
Live Learn Love 

๑๒ มกราคม 
๒๕๖๕ 

๕,๒๐๐ หมายเหตุ : 
สามารถถัว
เฉลี่ยตาม

ความ
เหมาะสม
ของแต่ละ
กิจกรรม 

 

ครั้งท่ี ๒ (๒/๖๔)  
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking)  

๑๙ มกราคม 
๒๕๖๕ 

๕,๒๐๐ 

ครั้งท่ี ๓ (๒/๖๔) ทักษะการสื่อสารอย่างมี
ประสทิธิภาพ (Effective communication)  

๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ 

๕,๒๐๐ 

ครั้งที่ ๔ (๒/๖๔) ทักษะการจัดการกับ
ความเครียด (Coping with stress)  

Workshop /  
กิจกรรมตามความสนใจ 

๑๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ 

๕,๒๐๐ 

ครั้งท่ี ๕ (๒/๖๔) ทักษะการจัดการกับ
ความเครยีด (Coping with stress)  

๑๖ มีนาคม 
๒๕๖๕ 

๕,๒๐๐ 



ครั้งท่ี ๖ (๒/๖๔) ทักษะการจัดการกับ
ความเครยีด (Coping with stress)  

๒๓ มีนาคม 
๒๕๖๕ 

๕,๒๐๐ 

๕. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพัก 
(๖๐,๐๐๐ บาท) 

    

- WE WILL SURVIVE เข้าหอปลอดภัยไร ้
โควิด  

นางสาวโรสนานี แวหะย ี ๒๙ – ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

๒๕,๐๐๐ - 

ครั้งท่ี ๑ (๒/๖๔)  
ด้าน Green and Clean Campus  
(หอพักสีเขียว) 

นายธนวินท์  ช่วยช าแนก ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๖๔ – ๑๕ 
มีนาคม ๒๕๖๕ 

๔,๓๗๕ หมายเหตุ : 
สามารถถัว
เฉลี่ยตาม

ความ
เหมาะสม
ของแต่ละ
กิจกรรม 

 
 
 
 

ครั้งท่ี ๒ (๒/๖๔) 
ด้านเพื่อส่งเสริมทักษะสังคม, การอยู่ร่วมกัน  
(Happy Life Happy Dorm) 

นางสาวโรสนานี แวหะย ี ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๖๔ – มกราคม 
๒๕๖๕ 

๔,๓๗๕ 

ครั้งท่ี ๓ (๒/๖๔) 
ด้านส่งเสริมสุขภาวะ (กีฬาชาวหอ) 

นายธนวินท์  ช่วยช าแนก ๒๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕  

๔,๓๗๕ 

ครั้งท่ี ๔ (๒/๖๔) ด้านการส่งเสริมจิตส านึก
สาธารณะ (เด็กหอ ขออาสา) ภายในและ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 

นางสาวโศจริัตน์  
เพ็ชรพาน 

๑๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ 

๔,๓๗๕ 

ครั้งท่ี ๘ (๑/๖๕) ด้านการส่งเสริมจิตส านึก
สาธารณะ(เด็กหอ ขออาสา) 

นางสาวโรสนานี แวหะย ี ๒๒ – ๒๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๔,๓๗๕ 

๖. โครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวนิัยจราจร นางสาวโศจริัตน์  
เพ็ชรพาน 

๒๒ มกราคม 
๒๕๖๕ 

๗,๕๐๐ ภาคละ ๑ 
ครั้ง 

๗. โครงการส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม นางสาวโศจริัตน์  
เพ็ชรพาน 

- - - 

-ครั้งท่ี ๑ (๒/๖๔)  
(ZERO CORRUPTION EXAM การรณรงค์ไม่
ทุจริตการสอบ) 

- ๑ กุมภาพันธ์ –  
๒๐ มีนาคม 
๒๕๖๕ 

๑๓,๒๕๐ - 

ครั้งท่ี ๒ (๒/๖๔)  
(ZERO CORRUPTION EXAM การรณรงค์ไม่
ทุจริตการสอบ) 

- ๕ – ๑๔ กันยายน 
๒๕๖๕ 

๑๓,๒๕๐ - 

๘. โครงการ PSU POWER GOODNESS 
(อาสาบ าเพ็ญประโยชน์/จิตสาธารณะ/ผลิตสื่อ
รณรงค์ปลดล็อควินัยจราจร) 

นางสาวโศจริัตน์  
เพ็ชรพาน 

ภาคการศึกษาที่ 
๒/๒๕๖๔ และ 
ภาคการศึกษาที่ 
๑/๒๕๖๕ 

- - 

๙. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกิดอัคคีภัย 
แผนการซ้อมอพยพกรณี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

นางสาวโรสนานี แวหะย ี มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๕,๐๐๐ - 

๑๐. โครงการท าบญุหอพัก ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ 

นางสาวโรสนานี แวหะย ี มิถุนายน ๒๕๖๕ ๕,๐๐๐ - 

๑๑. โครงการผู้บรหิารมหาวิทยาลยัพบ
ผู้ปกครองนักศึกษาหอพัก ปีการศกึษา ๒๕๖๕ 

นางสาวโรสนานี แวหะย ี มิถุนายน ๒๕๖๕ ๖๐,๐๐๐ - 

๑๒. โครงการ Welcome เปิดบ้านศรีตรัง  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

นางสาวโรสนานี แวหะย ี มิถุนายน ๒๕๖๕ ๒๐,๐๐๐ - 



๑๓. โครงการด้านยาเสพตดิ (หอพักสีขาว) นายธนวินท์  ช่วยช าแนก มกราคม – 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

อยู่ระหว่าง
พิจารณา

งบประมาณ
จาก ปปส. 

โครงการ
ร่วมกับ
จังหวัด
ปัตตาน ี

๑๔. โครงการกีฬาต้านยาเสพตดิชีวิตสดใส นายธนวินท์  ช่วยช าแนก มีนาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่าง
พิจารณา

งบประมาณ
จาก ปปส. 

- 

 
๔.๒ วันที่  ๒๙ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้   

จัดโครงการ WE WILL SURVIVE เข้าหอปลอดภัยไร้โควิด เปิดให้บริการหอพักนักศึกษาเข้าอยู่หอพัก ภาค
การศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๔  ซึ่งมีการตรวจ ATK ณ อาคารเรียนตึก ๕๘ และบริการ ขนส่งสัมภาระ และตรวจหลักฐาน
การเข้าอยู่หอพัก ณ อาคารอเนกประสงค์ลาแมสะมิแล โดยมียอดนักศึกษารายงานตัวเข้าหอพัก จ านวนทั้งสิ้น 
๗๑๕ คน ดังตาราง 
*ข้อมูลนักศึกษารายงานตัวเข้าหอพัก ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔  

หอพัก นักศึกษารายงานตัว (คน) รวม (คน) 
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

๔ ๑๐ ๓ ๑๓ 
๘ ๖๙ ๔๖ ๑๑๕ 
๙ ๒๒๐ ๕๖ ๒๗๖ 

๑๐ ๑๔ ๑๙๓ ๒๐๗ 
 ๑๑ – ๑๒ ๖๐ / เสี่ยง ๓ ๓๖ / เสี่ยง ๗ ๙๖ / เสี่ยง ๑๐ 

Dorm Q หอพัก ๑ เสี่ยง ๑ / รอ ATK ๓ คน เสี่ยง ๖ ๗ 
Dorm Q หอพัก ๓ รอ ATK ๓ คน เสี่ยง ๑ ๑ 

รวม ๓๘๐ ๓๔๑ ๗๑๕ 

หมายเหตุ กักตัวต่อเนื่อง ๖ วัน เสี่ยงจากสอบ  time line หลัง ATK ผลลบ /ไม่นบัรวมที่มารายงานตัวก่อน     
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หลังรายงานยอด และยอดพักเดิม (ปี ๑ / รุ่นพี่ / อื่นๆ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔.๓ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ด าเนินการจัดโครงการเปิดบ้าน 
ศรีตรัง ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักปีการศึกษา ๒๕๖๔ และ โครงการซ้อมแผนอพยพกรณีเกิดอัคคีภัยในหอพัก
นักศึกษา โดยด าเนินการจัดในรูปแบบ Online ผ่าน Facebook Live ในเพจงานหอพักนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี  
มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้ง ๒ โครงการทั้งสิ้น ๖๙๖ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภารกิจด้านเสริมสร้างธุรกิจ  
ที ่ ที่มารายรับ  ผู้เข้าพัก(คน) รายรับ (บาท) 
๑ รายได้หอพักภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ ที่ช าระแล้ว   

ค้างช าระ ๒๘๕,๑๒๐.๐๐ บาท แยกเป็น 
  - ครูรัก(ษ์)ถิ่น ๑๐๓,๘๖๐.๐๐ บาท 
  - ผู้ชว่ยพยาบาล ๑๔๖,๑๖๐.๐๐ บาท 
  - นักศึกษาต่างชาติ (๑๐ คน) ๓๕,๑๐๐.๐๐ บาท 
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๓.๓๐ น. 

๘๖๘ ๒,๙๕๒,๕๓๐.๐๐ 

๒ ห้องพักรายวัน ๙ ๘,๓๑๐.๐๐ 
๓ ห้องพักรายวัน(ขออนุเคราะห์ที่พักฟรี) ๑๔ ๐.๐๐ 

รวม ๘๙๑ ๒,๙๖๐,๘๔๐.๐๐ 

 

 

 

 



ประชุมและติดตามการท างาน/การเข้าร่วมโครงการ - กิจกรรม   
๑. วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ด าเนินการจัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการ 

หอพักนักศึกษา เพ่ือวางแผนการท างานและเตรียมความพร้อมในวันเปิดหอพัก รวมไปถึงแนวทางการดูแลนักศึกษา
หอพัก ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องคอมมอนหอพัก ๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะ    
การเรียนรู้ จัดกิจกรรม Live สด เพ่ือชี้แจงการเตรียมตัวการเข้าอยู่หอพักให้กับนักศึกษาทราบ ณ อาคารหอพัก ๙  
 
 
   
 
 
 
 
 
 

๓. วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๕ - ๐๙.๐๐ น. หวัหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนทักษะ 
การเรียนรู้ สัมภาษณ์สถานีวิทยุ ผ่านโฟนอินรายการ ที่นี ่ม.อ ช่วงรอบรั้ว ม.อ. ในประเด็นแนะเส้นทางเตรียมเปิด
บริการหอพักนักศึกษาในการเรียน onsite และรายการ "ร่วมเเรงร่วมใจชายเเดนใต้" เวลา ๑๕.๑๐ – ๑๖.๐๐ น. 
สถานีวิทย ุม.อ.ปัตตานี FM ๑๐๗.๒๕ MHz และผ่านเพจสถานีวิทยุ ม.อ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔. วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐  - ๑๕.๐๐ น. งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะ     
การเรียนรู้ ประชุมชี้แจงแนวทางการท างานและการแบ่งภาระหน้าที่ ในวันเปิดหอพักภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๔ 
ร่วมกับองค์กรกิจกรรมนักศึกษา ณ ห้องประชุมเจริญประดิษฐ์ ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี และผ่านระบบ Zoom 
Meeting  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๒๐ น. หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนา  
ทักษะการเรียนรู้ ประชุมร่วมกับท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี และท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประเด็น 
เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน เพ่ือเตรียมเปิดสถานศึกษา โดยผ่านระบบ Zoom Meeting  
 
   
 
  
 
 
 
 

๖. วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๒๕ น. หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนา  
ทักษะการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุมกับทีมบริหารวิทยาเขตปัตตานีเรื่องเตรียมข้อมูลเปิดสถานศึกษา และการเตรียม
ความพร้อมในการเปิดให้บริการหอพักนักศึกษา โดยผ่านระบบ Zoom Meeting  
 
 
 
 
  
 
 
 
 



๗. วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
เข้าร่วมกิจรรม PSU Trash Zero เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ -   
เบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขต
ปัตตานี หอพักนักศึกษา และลานสีบลู 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘. วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้    
เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินความพร้อมสถานศึกษา ก่อนเปิดเข้าเรียนแบบ On - site  
อ าเภอเมืองปัตตานี ณ ห้องประชุมวิจารณ์ศุภกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙. วันที่ ๑๑ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) และ วันที่ ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) 
นางสาวโศจิรัตน์  เพ็ชรพาน เข้าร่วมอบรมกฎหมายเบื้องต้น คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ผ่านระบบ Zoom Online  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐. วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เข้าร่วมประชุมอบรมการใช้ระบบ Tor online  
ระบบใหม่ ผ่านระบบ Zoom Online ID ๙๗๓๗๘๖๘๐๔๔๕ รหัส ๓๖๓๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑. การจัดท าแผนปฏิบัติงานงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ กองพัฒนานักศึกษา 
วิทยาเขตปัตตานี ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๔ 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วันที ่ งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

การปรับภูมิทัศน์หอพัก นางสาวธีรพร พลนารุด ร่วมกับ
ผู้ปกครองหอพัก ๑ – ๑๐ 

ตุลาคม – 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

- ภายนอกหอพัก / 
บริเวณรอบหอพัก 

การติดตามการซ่อมหอพักจาก 
กองกายภาพฯ 

นางสาวธีรพร พลนารุด ตุลาคม – 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

- - 

การเตรียมวสัดุ ครภุณัฑ์ ในการ
ซ่อมแซมหอพัก (รายการย่อย) 

นางอัชนา บุณยเกียรต ิ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - - 

การจองหอพัก / การจัดนักศึกษาลง
ห้องพัก / การช าระค่าธรรมเนยีม
หอพัก 

นายอิมรัน ยีเฮง รอบที่ ๑ จองหอพัก
วันท่ี ๒๐ – ๒๖ 
ตุลาคม ๒๕๖๔/ 
ช าระค่าหอพัก ๒๘ 
ตุลาคม – ๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
รอบที่ ๒ วันท่ี ๗ – 
๘ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔/ ช าระคา่
หอพัก ๑๐ – ๑๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔  

- ภาคการศึกษาที่  
๒/๒๕๖๔ 

ภาคการศึกษาที่  
๑/๒๕๖๕ 

การเตรียมวสัดุ ครภุณัฑ์ ในการท า
ความสะอาดหอพัก 

นางสาวธีรพร พลนารุด  
นางอัชนา บุณยเกียรต ิ

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - - 

การจัดเตรียมหอพักส าหรับนักศึกษา
ภาคปกต ิ

นางสุดใจ ชุดเทพ  
นางสาวสูไรยา ดอล ี
นางสาวโชติกา รตันโยธิน 
นางอัชนา บุณยเกียรต ิ
นางศรัญญา ปูซ ู
นางฆอยเราะห์ หะยีบือราเฮง 

ตุลาคม - 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

- ผู้ปกครองหอพัก  
๑ – ๑๐ 



กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วันที ่ งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

การจัดเตรียมหอพักส าหรับ 
นักศึกษากักตัว  

นางสุดใจ ชุดเทพ   
นางสาวโชติกา รตันโยธิน 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - หอพัก ๓ และ 
หอพัก ๖ 

การให้บริการนักศึกษาหอพัก 
- ปิดภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๔ 
- ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ 

นางนางสุดใจ ชุดเทพ  
นางสาวสูไรยา ดอล ี
นางสาวโชติกา รตันโยธิน 
นางอัชนา บุณยเกียรต ิ
นางศรัญญา ปูซ ู
นางฆอยเราะห์ หะยีบือราเฮง 

๒๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ – ๕ 
เมษายน ๒๕๖๕ 

- - 

การดูแลด้านอาหารกรณ ี
นักศึกษากักตัว 

นางสาวธีรพร พลนารุด 
นางสาวโชติกา รตันโยธิน 

- - ครัวอาสา /  
สั่งอาหาร 

คณะกรรมการ
นักศึกษาประจ า
หอพักเป็นผู้จัดส่ง 

การสอบสวนวินัยนักศึกษา นางสาวโศจริัตน์  เพ็ชรพาน 
 

- - - 

- ออกแบบสติ๊กเกอร์นักศึกษา/
รถจักรยานยนต์นักศึกษาหอพัก 
- จัดหาสติ๊กเกอร์ผา่นระบบ 
- แจกสติ๊กเกอร์นักศึกษาหอพักให้
นักศึกษาวันรายงานตัวเข้าหอพัก  
- แจกสติ๊กเกอรร์ถจักรยานยนต์
นักศึกษาหอพักให้นักศึกษาที่
ลงทะเบียนในระบบเรยีบร้อยแล้ว 

นายอิมรัน ยีเฮง 
 
นางสาวธีรพร พลนารุด  
นายธนวินท์ ช่วยช าแนก 
 
ผู้ปกครองหอพัก ๑ – ๑๐ 

พฤศจิกายน - 
ธันวาคม ๒๕๖๔ 

- ด าเนินการจัดซื้อจดั
จ้างผ่านระบบ 

intranet 

การเตรียมตัวเข้าหอพักส าหรับ
นักศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ 

นางสาวโรสนานี แวหะย ี
นายธนวินท์ ช่วยช าแนก 
นายอิมรัน ยีเฮง 

๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ 

- Live สด ร่วมกับ
คณะกรรมการ
นักศึกษาประจ า

หอพัก 
จัดเตรียมสถานท่ีที่ลานอเนกประสงค์
ลาแมสะมิแล 

นางสาวโรสนานี แวหะย ี
นายธนวินท์ ช่วยช าแนก 

๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ 

- - 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
หอพัก (๖๐,๐๐๐ บาท) 
โครงการ WE WILL SURVIVE เข้า
หอปลอดภยัไรโ้ควิด  

นางสาวโรสนานี แวหะย ี ๒๙ – ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

๒๕,๐๐๐ วันเปิดหอพัก           
ภาคการศึกษาที่  

๒/๒๕๖๔ 

- โครงการ Welcome เปิดบ้าน
ศรีตรัง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกดิ
อัคคีภัยแผนการซ้อมอพยพกรณี  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

นางสาวโรสนานี แวหะย ี  ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ 

๙,๙๘๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 

งบประมาณ ๒๕๖๔ 
Live, VDO 



กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วันที ่ งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

โครงการ PSU POWER GOODNESS 
(อาสาบ าเพ็ญประโยชน์/จิต
สาธารณะ/ผลิตสื่อรณรงค์ปลดล็อค
วินัยจราจร) 

นางสาวโศจริัตน์  
เพ็ชรพาน 

๒๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ – ๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ 

- ภาคการศึกษาที่  
๒/๒๕๖๔ 

ภาคฤดูร้อน ๒๕๖๔ 
ภาคการศึกษาที่  

๑/๒๕๖๕ 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
หอพัก (๖๐,๐๐๐ บาท) 
ครั้งท่ี ๑ (๒/๖๔) ด้าน Green and 
Clean Campus (หอพักสีเขียว) 

นายธนวินท์  ช่วยช าแนก ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๖๔ – ๑๕ 
มีนาคม ๒๕๖๕ 

๔,๓๗๕ - 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
หอพัก (๖๐,๐๐๐ บาท) 
ครั้งท่ี ๒ (๒/๖๔) ด้านเพื่อส่งเสรมิ
ทักษะสังคม, การอยู่ร่วมกัน  
(Happy Life Happy Dorm) 

นางสาวโรสนานี แวหะย ี ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๖๔ – มกราคม 
๒๕๖๕ 

๔,๓๗๕ - 

โครงการห้องเรียนชีวิต  
(๖๕,๐๐๐บาท) ครั้งท่ี ๑ (๒/๖๔) 
ทักษะการแก้ปัญหา  
(Problem solving) 

นางสาวโรสนานี แวหะย ี ๑๒ มกราคม 
๒๕๖๕ 

๕,๒๐๐ - 

โครงการห้องเรียนชีวิต  
(๖๕,๐๐๐ บาท)  
ครั้งท่ี ๒ (๒/๖๔)  
ทักษะการคิดสร้างสรรค์  
(Creative thinking) 

นางสาวโรสนานี แวหะย ี ๑๙ มกราคม 
๒๕๖๕ 

๕,๒๐๐ - 

โครงการขับขี่ปลอดภยั สร้างวินัย
จราจร (๒/๖๔) 

นางสาวโศจริัตน์ เพ็ชรพาน ๒๒ มกราคม 
๒๕๖๕ 

๗,๕๐๐ - 

โครงการด้านยาเสพตดิ (หอพักสีขาว) นายธนวินท์  ช่วยช าแนก มกราคม -
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

อยู่ระหว่าง
พิจารณา

งบประมาณ
จาก ปปส. 

โครงการร่วมกับ
จังหวัดปัตตาน ี

โครงการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 
ครั้งท่ี ๑ (๒/๖๔)  
(ZERO CORRUPTION EXAM  
การรณรงค์ไม่ทุจรติการสอบ) 

นางสาวโศจริัตน์ เพ็ชรพาน ๑ กุมภาพันธ์ –  
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๑๓,๒๕๐ - 

โครงการห้องเรียนชีวิต  
(๖๕,๐๐๐ บาท)  
ครั้งท่ี ๓ (๒/๖๔) ทักษะการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective 
communication) 

นางสาวโรสนานี แวหะย ี ๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ 

๕,๒๐๐ - 



กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วันที ่ งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

โครงการห้องเรียนชีวิต  
(๖๕,๐๐๐ บาท) ครั้งท่ี ๔ (๒/๖๔) 
ทักษะการจัดการกับความเครียด 
(Coping with stress) 

นางสาวโรสนานี แวหะย ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ๕,๒๐๐ - 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
หอพัก (๖๐,๐๐๐ บาท) ครั้งท่ี ๔  
(๒/๖๔) ด้านการส่งเสรมิจิตส านึก
สาธารณะ (เด็กหอ ขออาสา) ภายใน
หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ 

นางสาวโศจริัตน์ เพ็ชรพาน ๑๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ 

๔,๓๗๕ - 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
หอพัก (๖๐,๐๐๐ บาท) ครั้งท่ี ๓  
(๒/๖๔) ด้านส่งเสริมสุขภาวะ  
(กีฬาชาวหอ) 

นายธนวินท์  ช่วยช าแนก ๒๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕  

๔,๓๗๕ -- 

โครงการกีฬาต้านยาเสพตดิชีวิตสดใส นายธนวินท์  ช่วยช าแนก มีนาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่าง
พิจารณา

งบประมาณ
จาก ปปส. 

- 

โครงการห้องเรียนชีวิต  
(๖๕,๐๐๐ บาท) ครั้งท่ี ๕ (๒/๖๔) 
ทักษะการจัดการกับความเครียด 
(Coping with stress) 

นางสาวโรสนานี แวหะย ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ๕,๒๐๐ - 

โครงการห้องเรียนชีวิต  
(๖๕,๐๐๐ บาท) ครั้งท่ี ๖ (๒/๖๔) 
ทักษะการจัดการกับความเครียด 
(Coping with stress) 

นางสาวโรสนานี แวหะย ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ๕,๒๐๐ - 

หมายเหตุ   
๑.  ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพัก (๖๐,๐๐๐ บาท) แบ่งออกเป็น ๘ ครั้ง  

ภาคการศึกษาละ ๔ ครั้ง 
 ๓. โครงการห้องเรียนชีวิต (๖๕,๐๐๐ บาท) แบ่งออกเป็น ๘ ครั้ง  
 

                                                                                                                                                                    
                                                                                  

นายธนวินท์  ช่วยช าแนก 
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 

ผู้สรุปข้อมูล 


