
บันทกึข้อความ 
ส่วนงาน   กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  โทร. ๑๓๕๐                                                                          

ที ่ มอ ๒๐๑.๔.๔/๖๕-                               วนัที่     มกราคม  ๒๕๖๕              

เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัตงิานประจ าเดือนและส่งวาระเข้าท่ีประชุมบุคลากร ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 

เรียน  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี  

ตามท่ี งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี   
ได้รับมอบหมายให้ด าเนินภารกิจต่าง ๆ นั้น  

ดังนั้น งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี     
จึงขอส่งวาระและรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นไปตาม
กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม PDCA-Par ทั้งยังเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดเก็บข้อมูลการประกัน
คุณภาพการศึกษาของกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี จึงขอรายงานผลการการด าเนินงาน ประจ าเดือน
มกราคม ๒๕๖๕ ดังเอกสารที่แนบมาด้วยแล้วนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง  

 

 

 

 
      (นางเครือมาส  แก้วทอน) 

    รักษาการแทนหัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการด าเนินงานงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี 

ประจ าเดือนมกราคม  ๒๕๖๕ 
 ตามท่ี งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินภารกิจต่างๆ ดังนั้น จึงขอรายงานผลการด าเนินงานของงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้  กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ประจ าเดือนมกราคม  ๒๕๖๕ 

ภารกิจด้านส านักงานหอพัก  
๑. ด้านการให้บริการหอพัก 

ที ่ หัวข้อ จ านวน หน่วยนับ 

๑ บริการรับรายงานตัวเข้าหอพัก ๔๓ ราย 
๒ บริการแจ้งย้ายหอ – ห้องพัก ๒๕ ราย 

๓ บริการแจ้งลาออกจากหอพัก ๕ ราย 

๔ บริการรับคืนกุญแจห้องพัก ๒๗ ราย 
๕ บริการปั๊มกุญแจ (กรณีสูญหาย) - ราย 

๖ บริการให้ยืม – คืน กุญแจส ารองห้องพัก ๖๖ ราย 

๗ บริการให้ค าปรึกษานักศึกษาหอพัก ๑๗ ราย 
๘ บริการรับลงทะเบียนรถจักรยานยนต์ ๑๑๔ ราย 

๙ บริการห้องคอมพิวเตอร์ ๖๘ ราย 
๑๐ บริการห้องสมุดหอพัก ๓๐ ราย 

๑๑ บริการไปรษณีย์ภัณฑ์หอพัก ๑๕๘ ราย 

๑๒ บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น - ราย 
๑๓ บริการติดตามหนี้สินนักศึกษา(ค่าไฟฟ้า) 

- ก่อนติดตาม 
- ติดตามได้ 
- คงเหลือหลังติดตาม 

 
๑๑๐ 

- 
- 

 
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 ๖๐ ๑๑๔ รายการ 
๒ งานประปา ๘๗ ๘๗ - รายการ 

๓ งานไฟฟ้า ๓๘ ๓๗ ๑ รายการ 

รวม ๒๙๙ ๑๘๔ ๑๑๕ รายการ 
 
๒.๒ การจัดซื้อ – จัดจ้าง 
ด าเนินการจัดหา – จัดจ้าง และคลังพัสดุ ดังนี้ 
-  ค่าปั้มกุญแจห้องพัก (หอ ๑๐)  จ านวน       ๔๙๕.๐๐ บาท 
-  ค่าจ้างซักชุดเครื่องนอน   จ านวน     ๕,๗๒๐.๐๐ บาท 
-  ค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน  จ านวน        ๖๐๑.๘๕ บาท 
-  ค่าจัดหาอุปกรณ์ซ่อมบ ารุง   จ านวน   ๑๓,๙๘๐.๐๐ บาท 
-  ค่าวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด  จ านวน     ๖,๐๕๖.๐๓ บาท 
                         รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน ๒๖,๘๕๒.๒๒ บาท 

๓. ด้านการควบคุมบุคลากรจ้างเหมาท าความสะอาดหอพัก 
      ก าหนดสุ่มตรวจหาเชื้อเพ่ือคัดกรองกลุ่มคนงาน ร้อยละ ๒๕ ต่อครั้งของคนงานทั้งหมด รอบวันที่ ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ จ านวน ๔ ครั้ง รวมทั้งสิ้น ๒๕ ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อ 

- วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ส่งพนักงานท าความสะอาดสุ่มตรวจ ATK  จ านวน ๘ ราย  
- วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ ส่งพนักงานท าความสะอาดสุ่มตรวจ ATK   จ านวน ๕ ราย 
- วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ส่งพนักงานท าความสะอาดสุ่มตรวจ ATK  จ านวน ๖ ราย 

 - วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ส่งพนักงานท าความสะอาดสุ่มตรวจ ATK  จ านวน ๖ ราย 
 
 
 
 
 
 
 



๔. การจัดการด้านกายภาพหอพกั 

วันที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

หอพัก ๑  
วันที่ ๒๒/๑๒/๖๕ ปรับภูมิทศัน์หน้าหอพัก ๑ ปลูกต้นฤาษีผสม 
วันที่ ๑๗/๑/๖๕ แจ้งหน่วยสนามด าเนินการตัดแต่งต้นไทร  
หน้าหอพัก 
 
 

  
 
 
 
  

หอพัก ๒ 
วันที่ ๑๓/๑/๖๕ ปรับพื้นที่บริเวณด้านหลังหอพัก  
 
 
 
 

 

หอพัก ๓ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร 
 
 
 
 

 

หอพัก ๕ 
- กวาดใบไม้พ้ืนที่ลานหน้าหอพัก  
- ท าความสะอาดโซนทางเดินจากหอพัก ๕ ตลอดเส้นทางไปยัง 
หอพัก ๑๐ 
 
 

 

หอพัก ๙ 
- ตัดแต่งชาฮกเกี้ยน ต้นไม้ดัดต่างๆ  
- กวาดใบไม้ลานหน้าหอพัก 
 
 

 



ภารกิจรวม 
วันที่ ๑๒ –๑๓/๑/๖๕ ขนที่นอนจากหอพัก ๖๕ 
จัดเตรียมส าหรับบริการหอพัก Dorm I (หอพัก ๗) 
 
 
 

 

๕. ด้านการจัดการขยะในหอพัก (SUSA & Green and Clean) 
บันทึกปริมาณขยะที่เกิดจากอาคาร/ส านักงาน ภายในหอพัก วิทยาเขตปัตตานี 

รายการขยะ ปริมาณ (ระบุหน่วยเป็น ก.ก. หรือ ลิตร)/ปี ๒๕๖๔ 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
๑.ขยะทั่วไป (ลิตร) ๒๖,๔๐๐ ๒๔,๒๐๐ ๒๒,๓๐๐ ๒๔,๙๕๐ ๒๓,๒๐๐ 

๒.ขยะอันตราย - - - - - 
     หมึกพิมพ์ - - - - - 

     หลอดไฟ - - - ๑ - 

     ถ่านไฟฉาย - - - - - 
     กระป๋องสี/สเปรย์ - - - - - 

     อ่ืน ๆ (ระบุ......................) - - - - - 

รวมขยะอันตราย ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ 
๓.ขยะรีไซเคิล/น ากลับมาใช้ใหม่ - - - - - 

     กระดาษ (กก.) - ๒ - ๗ ๘ 
     กล่องลัง (กก.) ๒๖ ๓ ๔ ๒ ๔ 

     ขวดพลาสติก (กก.) ๑๔ ๙ ๖ ๑๒ ๘ 

     ใบไม้ (กก.) ๑๙๒ ๑๙๗ ๒๐๕ ๘๓๐ ๑,๐๘๐ 
     เศษอาหาร (กก.) ๓๕ ๓๓ ๒๖ ๒๕ ๒๘ 

     อ่ืน ๆ (ระบุ......................) - - - - - 

รวมขยะรีไซเคิล/น ากลับมาใช้ใหม่ ๒๖๗ ๒๔๔ ๒๔๑ ๘๗๖ ๑,๑๒๘ 

 

 

 



๖. 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 
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 
 
 
 



ผลการดูแลเคสนักศึกษาในหอพัก 
 ๖.๑ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา เวลา ๑๘.๒๖ น. นางสาวโศจิรัตน์  เพ็ชรพาน ประสานงานแจ้ง
รถฉุกเฉินและน าส่งโรงพยาบาลปัตตานี กรณีศึกษาหอพัก ๘  นายก้องภพ ทองเพียง ห้อง ๘๒๐๘ เกิดอุบัติเหตุจาก
การออกก าลังกายเล่นฟุตซอล ณ สนามลาแมสะมิแล เบื้องต้นหมอได้ท าการเอ็กซเรย์พบว่ากระดูกหัวเข่าร้าวและ
ข้อ นัดดูอาการอีกทีวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ และได้ท าการแจ้งผู้ปกครองหอพักท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือติดตามอาการต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 ๖.๒ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐  - ๑๗.๐๐ น. นางฆอยเราะห์  หะยีบือราเฮง 
ประสานงานรถฉุกเฉินและน าส่งโรงพยาบาลปัตตานี กรณีนักศึกษาหอพัก ๑๐ นางสาวนางสาวซูฟียา อาแว      
ห้อง ๑๐๘๐๓ มีอาการเป็นไข้ตัวร้อน เวียนหัว อาเจียน ท้องเสีย ปวดหลัง เบื้องต้นหมอท าการ ตรวจเลือด 
ปัสสาวะ อัลตราซาวด์ ให้น้ าเกลือ และให้กลับมาพักฟ้ืนที่หอพักตามปกติ 
 ๖.๓ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๕๒ น. นางอัชนา  บุณยเกียรติ ติดตามอาการเบื้องต้น 
นายอานูวา ดาโอ๊ะ นักศึกษาหอพัก ๘ มีอาการตัวร้อน หนาวสั่น เบื้องต้นน าส่งโรงพยาบาลปัตตานี หมอนัดเจาะ
เลือดอีกครั้งในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ โดยสันนิฐานเบื้องต้นว่าเป็นไข้เลือดออก และมีการติดตามเคสการดูแล
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง จากผลการวินิจฉัยของแพทย์ ทราบว่านักศึกษารายดังกล่าวไม่ได้เป็นไข้เลือดออกแต่อย่าง
ใด มีอาการเป็นไข้ตามปกติและได้รักษาโรคตามอาการดังกล่าว และก าชับให้นักศึกษาพักผ่อนให้เพียงพอ 
 ๖.๔ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๒.๓๙ น. นางสาวโรสนานี  แวหะยี ส่งนางสาวฮุสนี อามะ
นักศึกษาหอพัก ๕ อาการปวดท้อง อาเจียน เพลีย ไข้สูง ความดันต่ า คุณหมอขอเจาะเลือด เอกซเรย์ แล้วให้ยา
กลับมาพักท่ีหอ หมอบอกว่าเหมือนจะเป็นโรคกระเพาะ และได้ท าการส่งต่อผู้ปกครองหอพักเพ่ือดูแลอย่างใกล้ชิด
ต่อไป 
 
 
  
  
 
 



 ๖.๕ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. นายธนวินท์  ช่วยช าแนก และ   
นางสาวโศจิรัตน์  เพ็ชรพาน น านักศึกษากรณีเสี่ยงที่กักตัว จ านวน ๒๑ คน เข้ารับการตรวจเชื้อโควิด – ๑๙ ณ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีการตรวจแบบ ATK ๑๙ คน 
และส่งโรงพยาบาลปัตตานี โดยวิธีการตรวจแบบ RT PCR ๒ คน นักศึกษาที่เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดทั้ง ๒ 
ประเภท ผลการตรวจเป็นลบทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 ๖.๖ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางฆอยเราะห์  หะยีบือราเฮง น านักศึกษา 
นางสาววรรณพร ออมแก้ว ห้อง ๑๐๔๑๖ ส่งโรงพยาบาลปัตตานี กรณีโดนสุนัขกัดบริเวณหลังข้อเท้าด้านซ้าย 
เบื้องต้นหมอท าการล้างแผลและฉีดยากันบาดทะยัก ๑ เข็ม และกลับมาพักฟ้ืนที่หอพัก 
 ๖.๗ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๔.๐๕ น. นางสาวโรสนานี  แวหะยี ให้การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และพ่นยาหอบ กรณีนางสาวรุสมีย์ บินมะมิง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาหอพัก ๙ ห้อง 
๙๗๐๙ มีอาการเครียด หอบ ก ามือแน่น มีโรคประจ าตัวหอบ และแพนิค จึงได้ประสานงานเรียกรถฉุกเฉินและ
น าส่งโรงพยาบาลปัตตานี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการสุ่มตรวจ ATK นักศึกษาหอพักและบุคลากร 
งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ก าหนดการสุ่มตรวจ ATK เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. โดย
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี โดยก าหนดกลุ่มผู้ตรวจ ATK ทุกกลุ่มในอัตราส่วนร้อยละ ๒๕      
ของจ านวนทั้งหมด ณ บริเวณอาคารเรียนรวมตึก ๑๙ ข้อมูล ดังนี้ 
 ครั้งที ่๒ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔  

กลุ่ม จ านวน
ทั้งหมด 

จ านวนที่
ส่ง 

รายช่ือสุ่ม
ตรวจ 

จ านวนที่
ส่ง 

ผลกลับ 

จ านวนที่ 
ไม่ส่งผล

กลับ 
ไม่ตรวจ 

ร้อยละ
จ านวน 

ที่ส่งรายช่ือ 
สุ่มตรวจแล้ว 

หมายเหตุ 

หอพัก ๔ ๑๗ ๕ ๓ ๒ ๖๐.๐๐ -ตรวจรอบที่ ๑ แล้ว ๑ คน 
-กลับบ้าน ๑ คน 

หอพัก ๕ ๗๑ ๑ ๑ ๐ ๑๐๐.๐๐ -คณะ พยบ. ตรวจที่  
Pre Clinic ๑๕ คน 

หอพัก ๘ ๑๕๐ ๓๘ ๒๙ ๙ ๗๖.๓๒ -กลับบ้าน ๙ คน 

หอพัก ๙ ๓๓๓ ๘๓ ๗๐ ๑๓ ๘๔.๓๔ -ตรวจรอบที่ ๑ แล้ว ๗ คน 
-กลับบ้าน ๓ คน 

หอพัก ๑๐ ๒๙๖ ๖๕ ๖๒ ๓ ๙๕.๓๘ -กลับบ้าน ๓ คน 

บุคลากร ๓๘ ๙ ๙ ๐ ๑๐๐.๐๐ -Positive 1 
รวม ๙๐๕ ๒๐๑ ๑๗๔ ๒๗ ๘๖.๕๗  

  
 ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔  

กลุ่ม จ านวน
ทั้งหมด 

จ านวนที่
ส่ง 

รายช่ือสุ่ม
ตรวจ 

จ านวนที่
ส่ง 

ผลกลับ 

จ านวนที่ 
ไม่ส่งผล

กลับ 
ไม่ตรวจ 

ร้อยละ
จ านวน 

ที่ส่งรายช่ือ 
สุ่มตรวจแล้ว 

หมายเหตุ 

หอพัก ๔ ๑๗ ๔ ๒ ๒ ๕๐.๐๐ -ตรวจรอบที่ ๒ แล้ว ๑ คน 
-กลับบ้าน ๑ คน 

หอพัก ๕ ๗๑ ๑ ๑ ๐ ๑๐๐.๐๐ -คณะ พยบ. ตรวจที่  
Pre Clinic ๑๗ คน 

หอพัก ๘ ๑๕๒ ๓๘ ๒๘ ๑๐ ๗๓.๖๘ -กลับบ้าน ๑๐ คน 

หอพัก ๙ ๓๓๓ ๘๐ ๗๐ ๑๐ ๘๘.๗๕ -กลับบ้าน ๑๐ คน 



หอพัก ๑๐ ๒๙๘ ๖๖ ๕๒ ๑๔ ๗๘.๗๙ -กลับบ้าน ๑๔ คน 
บุคลากร ๓๘ ๘ ๘ ๐ ๑๐๐.๐๐  

รวม ๙๐๕ ๑๙๗ ๑๖๑ ๓๖ ๘๑.๗๓  

 
 ครั้งที่ ๔ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕  

กลุ่ม จ านวน
ทั้งหมด 

จ านวนที่
ส่ง 

รายช่ือสุ่ม
ตรวจ 

จ านวนที่
ส่ง 

ผลกลับ 

จ านวนที่ 
ไม่ส่งผล

กลับ 
ไม่ตรวจ 

ร้อยละ
จ านวน 

ที่ส่งรายช่ือ 
สุ่มตรวจแล้ว 

หมายเหตุ 

หอพัก ๔ ๑๗ ๓ ๓ ๐ ๑๐๐ -ตรวจที่ รพ.ปัตตานี ๑ คน 
-ตรวจที่ ศิรารักษ์คลินิก
แพทย์ ๒ คน 

หอพัก ๕ ๗๑ ๑๗ ๗ ๑๐ ๔๑.๑๘ -คณะ พยบ. ตรวจที่  
Pre Clinic ๗ คน 
-ติดฝึกงาน ๓ คน 
-กลับบ้าน ๗ คน 

หอพัก ๘ ๑๕๒ ๓๗ ๓๐ ๗ ๘๑.๐๘ -กลับบ้าน ๔ คน 
-ลาออก ๒ คน 
-คณะ พยบ. ตรวจที่  
Pre Clinic ๑ คน 

หอพัก ๙ ๓๓๓ ๘๓ ๕๙ ๒๔ ๗๑.๐๘ -ยังไม่พ้นระยะ ๓ เดือน
เนื่องจากติดโควิด ๔ คน 
-กลับบ้าน ๒๐ คน 

หอพัก ๑๐ ๒๙๘ ๖๕ ๔๓ ๒๒ ๖๖.๑๕ -กลับบ้าน ๒๒ คน 

บุคลากร ๓๘ ๑๕ ๑๕ ๐ ๑๐๐  
รวม ๙๐๕ ๒๒๐ ๑๕๗ ๖๓ ๗๑.๓๖  

  
 
 
 
 



 ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕  

กลุ่ม จ านวน
ทั้งหมด 

จ านวนที่
ส่ง 

รายช่ือสุ่ม
ตรวจ 

จ านวนที่
ส่ง 

ผลกลับ 

จ านวนที่ 
ไม่ส่งผล

กลับ 
ไม่ตรวจ 

ร้อยละ
จ านวน 

ที่ส่งรายช่ือ 
สุ่มตรวจแล้ว 

หมายเหตุ 

หอพัก ๔ ๑๗ ๕ ๓ ๒ ๖๐.๐๐ -กลับบ้าน ๒ คน 

หอพัก ๕ ๗๑ ๑๙ ๘ ๑๑ ๕๗.๘๙ -กลับบ้าน ๒ คน 
-ฝึกงาน ๓ คน 
-คณะ พยบ. ตรวจที่  
Pre Clinic ๖ คน 

หอพัก ๘ ๑๕๒ ๓๘ ๓๘ ๐ ๑๐๐ -คณะ พยบ. ตรวจที่  
Pre Clinic ๒ คน 
-ตรวจที่ศิรารักษ์ ๑ คน 

หอพัก ๙ ๓๓๓ ๘๔ ๘๑ ๓ ๙๖.๔๓ -กลับบ้าน ๒ คน 
-ยังไม่พ้นระยะ ๓ เดือน
เนื่องจากติดโควิด ๑ คน 

หอพัก ๑๐ ๒๙๘ ๖๕ ๕๕ ๑๐ ๘๔.๖๒ -กลับบ้าน ๘ คน 
-ยังไม่พ้นระยะ ๓ เดือน
เนื่องจากติดโควิด ๒ คน 

บุคลากร ๓๘ ๙ ๘ ๑ ๘๘.๘๙ -กลับบ้าน ๑ คน 
รวม ๙๐๕ ๒๒๐ ๑๙๓ ๒๗ ๘๗.๗๓  

 
 ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕  

กลุ่ม จ านวน
ทั้งหมด 

จ านวนที่
ส่ง 

รายช่ือสุ่ม
ตรวจ 

จ านวนที่
ส่ง 

ผลกลับ 

จ านวนที่ 
ไม่ส่งผล

กลับ 
ไม่ตรวจ 

ร้อยละ
จ านวน 

ที่ส่งรายช่ือ 
สุ่มตรวจแล้ว 

หมายเหตุ 

หอพัก ๔ ๑๗ ๕ ๒ ๓ ๔๐.๐๐ -ติดสอบ ๑ คน 
-กลับบ้าน ๒ คน 

หอพัก ๕ ๗๑ ๑๘ ๑๓ ๕ ๗๒.๒๒ -ฝึกงาน ๑ คน 
-กลับบ้าน ๔ คน 



หอพัก ๘ ๑๕๖ ๓๘ ๒๙ ๙ ๗๖.๓๒ -ลาออก ๑ คน 
-กลับบ้าน ๖ คน 
-ไปตรวจไม่ทัน ๑ คน 
-ยังไม่พ้นระยะ ๓ เดือน
เนื่องจากติดโควิด ๑ คน 

หอพัก ๙ ๓๓๕ ๘๓ ๔๕ ๓๘ ๕๔.๒๒ -กลับบ้าน ๓๕ คน 
-ยังไม่พ้นระยะ ๓ เดือน
เนื่องจากติดโควิด ๓ คน 

หอพัก ๑๐ ๓๐๔ ๖๕ ๒๗ ๓๘ ๔๑.๕๔ -กลับบ้าน ๓๔ คน 
-ลาออก ๑ คน 
-ยังไม่พ้นระยะ ๓ เดือน
เนื่องจากติดโควิด ๓ คน 

บุคลากร ๓๘ ๖ ๖ ๐ ๑๐๐  
รวม ๙๒๑ ๒๑๕ ๑๒๒ ๙๓ ๕๖.๗๔  

 
๗. ด้านการให้บริการหอพักเพื่ออ านวยความสะดวกด้านโควิด – ๑๙ 

๗.๑ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการ 
เรียนรู้, นางสาวธีรพร  พลนารุด และนางสาวโชติกา  รัตนโยธิน น าทีม ผอ.รพ.ธัญญารักษ์ปัตตานี ลงพื้นที่หอ ๗ 
เพ่ือเตรียมท า Community Isolation : CI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗.๒ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ จัดเตรียมพ้ืนที่และ
ท าความสะอาดหอพัก ๗ เพ่ือโดยจะเปิดใช้เป็นสถานที่ Community Isolation : CI ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๕ 
เป็นต้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
๗.๓ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ให้บริการหอพักส าหรับกักตัวนักศึกษาผู้มีภาวะเสี่ยง (Dorm 

Quarantine : DQ) ณ อาคารหอพัก ๑ จ านวน ๒ คน โดยแยกกักตัวห้องพักละ ๑ คน คือห้องพัก ๑๒๐๑  
นางสาวทิพย์รัตน์  หิมมะ นักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร และ ๑๒๐๓ นางสาวมาเรีย  ส่าหนิ นักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยรับผิดชอบเรื่องอาหารตลอดระยะเวลาการกักตัว ๕ วัน 

 
 
 
 
 
 

 
๗.๔ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ด าเนินการตรวจเช็คสภาพหอพัก ๗ เพ่ือจัดท าโรงพยาบาลสนามใน

การให้บริการส าหรับผู้ติดเชื้อโควิด – ๑๙ โดยความรับผิดชอบของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี ซึ่งสามารถ
ให้บริการได้ ๑๖๐ เตียง 

 
 
 
 
 
 

 



๗.๕ การให้บริการหอพัก ๑, ๓ เพ่ือใช้เป็นที่กักตัวนักศึกษาผู้มีภาวะเสี่ยง (Dorm Quarantine : DQ)  
จ านวน ๒๓ ราย และให้บริการหอพัก ๗ เพ่ือใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม (Dorm Isolation : DI) จ านวน ๓ ราย  
โดยมีรายชื่อผู้เข้ารับการกักตัว/รักษา ดังนี้ 

ที ่ ห้องพัก รหัสนักศึกษา ชื่อ- สกุล คณะ วันที่เข้าพัก วันที่ออก จากหอพัก
(ห้องพัก) 

๑ ๑๒๐๑ ๖๔๒๐๖๑๐๑๓๐ นางสาวทิพย์รัตน์  หิมมะ วสส. ๑๐/๑/๖๕ ๑๕/๑/๑๕ ๑๐๙๑๐ 

๒ ๑๒๐๒ ๖๑๒๐๑๑๔๐๒๙ นางสาวมาเรีย  ส่าหนิ ศษ. ๑๐/๑/๖๕ ๑๕/๑/๖๕ ๙๒๑๓ 
๓ ๑๒๐๓ ๖๔๒๐๖๑๐๐๐๘ นางสาวนันธิดา  รัตนวิมล วสส. ๑๒/๑/๖๕ ๑๗/๑/๖๕ ๑๐๙๐๒ 

๔ ๑๒๐๔ ๖๔๒๐๖๑๐๐๒๑ นางสาวอนุสรา เข็รมล่า วสส. ๑๒/๑/๖๕ ๑๗/๑/๖๕ ๑๐๙๐๒ 

๕ ๑๒๐๖ ๖๔๒๐๖๑๐๐๑๘ นางสาวสุธิตา  เกบุตร วสส. ๑๒/๑/๖๕ ๑๗/๑/๖๕ ๑๐๙๑๑ 
๖ ๓๒๐๕ ๖๔๒๐๖๑๐๑๐๐ นายอิบรอน  สอเฮาะ วสส. ๑๒/๑/๖๕ ๑๗/๑/๖๕ ๘๔๑๗ 

๗ ๓๒๐๗ ๖๔๒๐๖๑๐๑๐๔ นายบินลัง  วาจิ วสส. ๑๒/๑/๖๕ ๑๗/๑/๖๕ ๘๔๒๐ 

๘ ๓๒๐๓ ๖๔๒๐๖๑๐๐๑๖ นายลุตฟี  โต๊ะแว๊ะ วสส. ๑๒/๑/๖๕ ๑๗/๑/๖๕ ๘๔๒๓ 
๙ ๓๒๐๔ ๖๔๒๐๖๑๐๐๒๒ นายอริฟาน  เปาะซู วสส. ๑๒/๑/๖๕ ๑๗/๑/๖๕ ๘๔๒๑ 

๑๐ ๓๒๐๖ ๖๔๒๐๖๑๐๑๑๘ นายสุเมธ  หมัดยูโซ๊ะ วสส. ๑๒/๑/๖๕ ๑๗/๑/๖๕ ๘๔๒๓ 
๑๑ ๓๒๐๒ ๖๔๒๐๖๑๐๐๑๕ นายมูฮ าหมัดสุกรี  ยามา วสส. ๑๒/๑/๖๕ ๑๗/๑/๖๕ ๘๔๑๗ 

๑๒ ๓๓๐๑ ๖๔๒๐๖๑๐๑๒๗ นายอามีรุดดีน  แมเร๊าะ วสส. ๑๒/๑/๖๕ ๑๗/๑/๖๕ ๘๔๑๖ 

๑๓ ๓๓๐๒ ๖๔๒๐๖๑๐๐๔๐ นายนิติพล  สูเร่ วสส. ๑๒/๑/๖๕ ๑๗/๑/๖๕ ๘๔๑๘ 
๑๔ ๓๓๐๓ ๖๔๒๐๖๑๐๑๓๕ นายอีลียาส  เปาะกา วสส. ๑๒/๑/๖๕ ๑๗/๑/๖๕ ๘๔๒๐ 

๑๕ ๓๓๐๔ ๖๔๒๐๖๑๐๐๕๐ นายพชร  อิสลาม วสส. ๑๒/๑/๖๕ ๑๗/๑/๖๕ ๘๔๑๖ 

๑๖ ๓๓๐๕ ๖๔๒๐๖๑๐๐๐๓ นายซอฟรอน  มูซอ วสส. ๑๒/๑/๖๕ ๑๗/๑/๖๕ ๘๔๑๙ 
๑๗ ๓๓๐๖ ๖๔๒๐๖๑๐๐๙๓ นายนาบีล  หะยีสาและ วสส. ๑๒/๑/๖๕ ๑๗/๑/๖๕ ๘๔๑๙ 

๑๘ ๓๓๐๗ ๖๔๒๐๖๑๐๐๙๖ นายมูฮัมหมัดอามีน  กามาเซะ วสส. ๑๒/๑/๖๕ ๑๗/๑/๖๕ ๘๔๒๒ 

๑๙ ๓๓๐๘ ๖๔๒๐๖๑๐๐๑๗ นายวรกันต์  พฤฒิพฤกษ์ วสส. ๑๒/๑/๖๕ ๑๗/๑/๖๕ ๘๔๒๑ 
๒๐ ๓๒๐๕ ๖๑๒๐๒๑๐๑๘๐ นายภูมินทร์  ชอบงาม มส. ๑๒/๑/๖๕ ๑๗/๑/๖๕ ๘๑๑๐ 

๒๑ ๓๒๐๘ ๖๑๒๐๑๑๗๐๗๙ นายพรพิพัฒน์  เกษมศรี ศษ. ๑๒/๑/๖๕ ๑๗/๑/๖๕ ๘๒๑๐ 
๒๒ ๓๒๐๑ ๖๔๒๐๒๑๐๒๙๘ นายอีลียะห์  บากา มส. ๑๒/๑/๖๕ ๑๔/๑/๖๕ ๘๓๐๕ 

๒๓ ๑๒๐๗ ๖๔๒๐๑๑๔๐๖๕ นางสาวซารีน่า  สุขสมัน ศษ. ๑๔/๑/๖๕ ๑๙/๑/๖๕ ๙๔๑๕ 

๒๔ ๗๓๒๐ ๖๔๒๐๖๑๐๐๐๒ นายชากีรีน ละเต๊ะ วสส. ๑๒/๑/๖๕ ๒๒/๑/๖๕ ๘๔๒๒ 
๒๕ ๗๓๑๙ ๖๔๒๐๖๑๐๐๙๖ นายมูฮัมหมัดอามีน กามาเซะ วสส. ๑๗/๑/๖๕ ๒๗/๑/๖๕ ๘๔๒๒ 

๒๖ ๗๒๐๕ ๖๓๒๐๑๑๗๑๓๐ นางสาวซูรัยยา  โดรอเซะ ศษ. ๑๘/๑/๖๕ ๑๙/๑/๖๕ หอนอก 



๘. ด้านสารสนเทศและประชาสัมพันธ์  
๘.๑  ดูแลระบบสารสนเทศหอพัก    

-  น ารายชื่อเข้าระบบหอพัก     จ านวน     ๒๕ ราย 
-  น ารายชื่อออกจากระบบหอพัก (ลาออก)    จ านวน       ๔ ราย  
-  แจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าหอพัก      จ านวน   ๘๓๒ ราย 
-  จัดท า White List การสุ่มตรวจ ATK รอบท่ี ๓ วันที่ ๒๗/๑๒/๖๔ จ านวน   ๒๐๖ ราย 
-  จัดท า White List การสุ่มตรวจ ATK รอบท่ี ๔ วันที่ ๕/๑/๖๕ จ านวน   ๒๑๖ ราย 
-  จัดท า White List การสุ่มตรวจ ATK รอบท่ี ๕ วันที่ ๑๐/๑/๖๕ จ านวน   ๒๒๐ ราย 
-  จัดท า White List การสุ่มตรวจ ATK รอบท่ี ๖ วันที่ ๑๗/๑/๖๕ จ านวน   ๒๑๕ ราย 
-  จัดท า White List การสุ่มตรวจ ATK รอบท่ี ๖ วันที่ ๑๗/๑/๖๕ จ านวน   ๒๑๒ ราย 

๘.๒ การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

ที ่ วันที่ เรื่อง ภาพประกอบ 
๑ ๒๓/๑๒/๖๔ ค่าไฟฟ้าหอพัก ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๔  

สามารถช าระได้ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕  
สามารถกดลิงค์เข้าระบบรับ QR สแกนช าระค่าไฟฟ้าหอพัก  
http://hostel.pn.psu.ac.th/booking1/.php ... ดูเพ่ิมเติม 

 

๒ ๔/๑/๖๕ เปิดพื้นท่ีการเรียนรู้อีกหนึ่งช่องทางส าหรับน้อง ๆ นักศึกษา 

ม.อ.ปัตตานี✨✨กับโครงการ “ห้องเรียนชีวิต”  

(Life Classroom)✨✨ 

✔️ห้อง….ส าหรับ การเรียนรู้ทักษะชีวิต ... ดูเพิ่มเติม 

 

๓ ๖/๑/๖๕ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา  
ส าหรับน้อง ๆ ที่พลาดการเข้าร่วม 

สามารถรับชมได้ ทางนี้เลยค่ะ 😉 
ส่วนน้อง ๆ ที่ได้รับรางวัล ติดต่อ Admin ทาง Inbox นะคะ 

 

๔ ๙/๑/๖๕ 📍📝เปิดพ้ืนที่การเรียนรู้อีกหนึ่งช่องทางส าหรับน้อง ๆ 

นักศึกษา ม.อ.ปัตตานี✨✨กับโครงการ “ห้องเรียนชีวิต” 

(Life Classroom) ✨✨ดูเพ่ิมเติม... 

 

๕ ๙/๑/๖๕ รายชื่อในการเข้ารับ ATK ม.อ.ปัตตานี (รอบสุ่ม ครั้งที่ ๕) 
โดยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี 
ในวันจันทร์ ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ดูเพ่ิมเติม... 

 



ที ่ วันที่ เรื่อง ภาพประกอบ 
๖ ๑๐/๑/๖๕ โครงการห้องพักสีเขียว(เมทสะอาด) ส าหรับน้อง ๆ หอพักนะ

ครับเพ่ือคัดเลือกห้องสะอาดดีเด่นภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๔ 
# ห้องท่ีชนะเลิศแต่ละหอพักได้สิทธิ์การอยู่หอพักในภาค
การศึกษาถัดไป# รับเกียรติบัตรและของรางวัล... ดูเพิ่มเติม 

 

๗ ๑๒/๑/๖๕ ห้องเรียนชีวิต Ready to Live Learn Love ตอน เป็นอยู่ 
คือ .. ฉัน 
 
 

 

๘ ๑๗/๑/๖๕ 📌คลาสที่ ๒ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) 
วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๖๕, เวลา ๑๓.๔๕-๑๖.๐๐น. 

✨✨✨ LIFE DESIGN”🏻🎨️🏻 
ดูเพ่ิมเติม... 

 

๙ ๑๙/๑/๖๕ ✨✨✨“LIFE DESIGN” ✨✨✨ 

🎬🎼👩🏻✨โดย พ่ีชาช่า - ริต์ตา รามณรงค์ 
นักร้อง นักแสดงมากความสามารถ 
หัวข้อนี้ ชวนน้อง ๆ มาพูดคุยแลกเปลี่ยนเ... ดูเพิ่มเติม 

 

๑๐ ๒๐/๑/๖๕ 📌ส าหรับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลจากการ 
ถาม-ตอบ  

ทักแชตเพจ เพ่ือรับรางวัลด้วยนะคะ ️ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ภารกิจด้านสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม  
๑. ด้านวินัย 

๑.๑ ด้านวินัยจราจร  
 - การปลดล็อคเม่ือนักศึกษารายงานตัวและจัดท าสื่อรณรงค์และ/หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ 

ก าหนดและ/หรือ บ าเพ็ญประโยชน์ จ านวน ๑๗ ราย 
   - ตอบปัญหาและให้ค าแนะน าด้านการด าเนินการทางวินัยนักศึกษาแก่บุคลากร (ปฏิบัติงานด้าน
วินัยนักศึกษาของคณะ) และนักศึกษาท่ีกระท าผิดวินัยนักศึกษา 

 - ภาพตัวอย่างสื่อเรื่องที่กระท าผิด และได้ท าการประชาสัมพันธ์ภาพตัวอย่างสื่อโดยโพสต์ผ่าน 
เพจวินัยนักศึกษา และให้ผู้กระท าความผิดโพสต์ในหน้า Facebook ของตัวเอง 
  
     
  
  
  

 
   
 

  
 ๑.๒ ด้านวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัย   

- กรณีปลอมแปลงสติ๊กเกอร์อนุญาตน ารถเข้ามาจอดบริเวณหอพักนักศึกษา  จ านวน ๑ ราย    
คือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๑ ราย  

- กรณรี้องเรียนเรื่องการแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
วิทยาเขตปัตตาน ีสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา โดยผู้กระท าผิดวินัยเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์      
วิทยาเขตปัตตานี จ านวน ๑ ราย 

๑.๓  ด้านวินัยนักศึกษาหอพัก 
    - กรณีนักศึกษาน าบุคคลภายนอกเข้าพักภายในหอพักนักศึกษาและไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่

ประจ าหอพัก (หอพักในก ากับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี) จ านวน ๑ ราย 
 
 
 
 



๒.  ด้านการบันทึกชั่วโมงระบบทรานสคริปกิจกรรม / บันทึกคะแนนสะสม DSS CARD 

ที ่ โครงการ ระบบทราน
สคริปกิจกรรม  

คะแนนสะสม 
DSS CARD 

จ านวนคน จ านวนคน 

๑ โครงการสานสัมพันธ์ วันสิ้นปี BYE ๒๐๒๑ (หอพัก ๑๐) - ๑๑๖ 
๒ โครงการ HOME CINEMA (หอพัก ๙) - ๑๑๐ 

๓ โครงการห้องเรียนชีวิต  ตอนรู้ทัน Omicron ๖๗๐ - 

๔ โครงการห้องเรียนชีวิตคลาสที่ ๑ “เป็น อยู่ คือ ฉัน” ๓๔๔ - 
๕ โครงการห้องเรียนชีวิตคลาสที่ ๒ “Ready to Live Learn Love” ๔๒๒ - 

รวมทั้งสิ้น ๑,๓๔๖ ๒๒๖ 

๓. ด้านการจัดโครงการพัฒนาศยัภาพนักศึกษา  
๓.๑ วันที่  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ด าเนินการจัดโครงการผู้บริหารพบปะ 

นักศึกษาหอพัก เป็นการเยี่ยมเยียนและสวัสดีปีใหม่นักศึกษาหอพัก ณ อาคารหอพัก ๑ – ๑๒  
 
 
 
 
 
 
 

๓.๒ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. ด าเนินการจัดกิจกรรม "นักศึกษาหอพัก
ท าบุญตักบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๕" ณ โรงอาหารลานอิฐ ม.อ.ปัตตานี 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



๓.๓ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. ด าเนินการจัดโครงการห้องเรียนชีวิต  
ตอน รู้ทัน Omicron การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ โดยวิทยากร คุณกิตติชัย บุญศรี พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ โรงพยาบาลปัตตานี ด าเนินการจัดใน
รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom 

 
 
 
 
 
 

 
๓.๔ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ ด าเนินการจัดโครงการหอพักสีเขียว เพื่อเป็นการส่งเสริมการขับเคลื่อน

นโยบายมหาวิทยาลัย ด้าน Green and Clean Campus โดยมีระยะเวลาการจัดโครงการตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม 
– ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ในรูปแบบการตรวจเมทสะอาดและตอบค าถามชิงรางวัลในระบบออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
๓.๕ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ด าเนินการจัดโครงการห้องเรียนชีวิตคลาสที่ ๑ “เป็น อยู่ คือ ฉัน” 

วิทยากร โดย หมอกิ๊ฟลัน  ดอเลาะ จิตแพทย์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ด าเนินการจัดในรูปแบบออนไลน์ 
ผ่านระบบ Zoom และเพจงานหอพักนักศึกษาโดยมียอดผู้เข้าถึงสื่อ ๑,๘๑๕ คน และมีส่วนร่วม ๑,๐๒๘ คน 

 
 

 
 
 



๓.๖ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ด าเนินการจัดโครงการห้องเรียนชีวิตคลาสที่ ๒ ทักษะการคิด
สร้างสรรค ์(Creative thinking) ตอน Ready to Live Learn Love  การออกแบบและการใช้ชีวิตอย่าง
สร้างสรรค ์โดยพ่ีชาช่า ริต์ตา รามณรงค์ ผู้ซึ่งเป็น Influencer ในสังคมออนไลน์และเป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบ
ความส าเร็จในการออกแบบการใช้ชีวิตด้วยตนเองโดย ผ่านรูปแบบออนไลน์ไลฟ์สดผ่านระบบ Zoom และเพจงาน
หอพักนักศึกษา โดยมียอดผู้เข้าถึงสื่อ ๓,๗๓๔ คน และมีส่วนร่วม ๒,๘๐๘ คน 

 
 
 
 
 
 

 
๔. ด้านการควบคุมการปฎิบัติงานของคณะกรรมการหอพักนักศึกษาประจ าหอพัก 

๔.๑ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือวางแผนการจัดโครงการ 
พัฒนานักศึกษาหอพัก ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ ร่วมกับคณะกรรมการหอพักนักศึกษาประจ าหอพัก ณ       
ห้องคอมมอน หอพัก ๑๐ 

 
 

 
 
 
 

 
๔.๒ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือวางแผนการจัดโครงการ 

พัฒนานักศึกษาหอพัก ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ โครงการ Nice to meet you ร่วมกับคณะกรรมการหอพัก
นักศึกษาประจ าหอพัก ณ ห้องคอมพิวเตอร์ หอพัก ๑๐ 
 
 

 
 
 



๔.๓ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. คณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก ๑๐  
ด าเนินการจัดโครงการสานสัมพันธ์วันสิ้นปี Bye ๒๐๒๑ โดยเป็นกิจกรรมวันปีใหม่ มีการแลกของขวัญและกล่าวค า
อวยพรปีใหม่ให้แก่กัน ณ ใต้ถุนอาคารหอพัก ๑๐ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จ านวน ๑๑๖ คน 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๔ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. คณะกรรมการนักศึกษาประจ า 
หอพัก ๙ ด าเนินการจัดโครงการ HOME CINEMA โดยเป็นกิจกรรมวันปีใหม่ การแลกของขวัญ กล่าวค าอวยพร
ต่าง ๆ และมอบสิ่งดี ๆ ให้แก่กัน และดูหนังร่วมกัน ณ ห้องคอมมอน อาคารหอพัก ๙ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น จ านวน ๑๑๐ คน 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๕ การตรวจเช็คนักศึกษาหอพักประจ าวัน หอพัก ๑ – ๑๐ โดยการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ 
หอพักนักศึกษาประจ าหอพัก ตรวจเช็คจ านวนสมาชิกในหอพักท่ีอยู่ห้องพัก ตั้งแต่เวลา ๒๑.๐๐ น. และรายงานผล
ทุกวันหลังจากการตรวจเช็คสมาชิกหอพักเรียบร้อยแล้ว  

วันที่ จ านวน 
นักศึกษาทั้งหมด 

นักศึกษา 
กลับบ้าน 

นักศึกษา 
กักตัว/รักษา 

นักศึกษา 
อยู่หอพัก 

% นักศึกษา 
อยู่หอพัก 

๒๑/๑๒/๖๔ ๘๖๗ ๑๗ ๐ ๘๕๐ ๙๘.๔๐ 

๒๒/๑๒/๖๔ ๘๖๘ ๑๙ ๐ ๘๔๙ ๙๗.๘๑ 
๒๓/๑๒/๖๔ ๘๖๗ ๒๐ ๐ ๘๔๗ ๙๗.๖๙ 

๒๔/๑๒/๖๔ ๘๖๙ ๖๑ ๐ ๘๐๘ ๙๒.๙๘ 
๒๕/๑๒/๖๔ ๘๗๑ ๗๘ ๐ ๗๙๓ ๙๑.๐๔ 



วันที่ จ านวน 
นักศึกษาทั้งหมด 

นักศึกษา 
กลับบ้าน 

นักศึกษา 
กักตัว/รักษา 

นักศึกษา 
อยู่หอพัก 

% นักศึกษา 
อยู่หอพัก 

๒๖/๑๒/๖๔ ๘๗๑ ๙๘ ๐ ๗๗๓ ๘๘.๗๕ 
๒๗/๑๒/๖๔ ๘๗๒ ๙๘ ๐ ๗๗๔ ๘๘.๗๖ 

๒๘/๑๒/๖๔ ๘๗๒ ๑๑๘ ๐ ๗๕๔ ๘๖.๔๗ 

๒๙/๑๒/๖๔ ๘๗๒ ๑๗๐ ๐ ๗๐๒ ๘๐.๕๐ 
๓๐/๑๒/๖๔ ๘๗๒ ๒๐๑ ๐ ๖๗๑ ๗๖.๙๔ 

๓๑/๑๒/๖๔ ๘๗๒ ๒๙๔ ๐ ๕๗๘ ๖๖.๒๘ 

๑/๑/๖๕ ๘๗๒ ๓๐๖ ๐ ๕๖๘ ๖๔.๙๑ 
๒/๑/๖๕ ๘๗๔ ๓๓๒ ๐ ๕๔๒ ๖๒.๐๑ 

๓/๑/๖๕ ๘๗๕ ๑๙๑ ๐ ๖๘๔ ๗๘.๑๗ 
๔/๑/๖๕ ๘๗๔ ๑๓๒ ๐ ๗๔๒ ๘๔.๙๐ 

๕/๑/๖๕ ๘๗๔ ๑๐๙ ๐ ๗๖๕ ๘๗.๕๓ 

๖/๑/๖๕ ๘๗๔ ๑๐๒ ๐ ๗๗๒ ๘๘.๓๓ 
๗/๑/๖๕ ๘๗๔ ๑๒๒ ๐ ๗๕๒ ๘๖.๐๔ 

๘/๑/๖๕ ๘๗๔ ๑๒๒ ๐ ๗๕๒ ๘๖.๐๔ 

๙/๑/๖๕ ๘๗๖ ๘๒ ๐ ๗๙๔ ๙๐.๖๔ 
๑๐/๑/๖๕ ๘๗๘ ๖๖ ๐ ๘๑๒ ๙๒.๔๘ 

๑๑/๑/๖๕ ๘๗๘ ๖๒ ๐ ๘๑๖ ๙๕.๙๔ 

๑๒/๑/๖๕ ๘๗๘ ๖๕ ๒๑ ๗๙๒ ๙๐.๒๑ 
๑๓/๑/๖๕ ๘๘๐ ๘๓ ๒๒ ๗๗๕ ๙๙.๐๗ 

๑๔/๑/๖๕ ๘๘๐ ๑๒๓ ๒๒ ๗๓๕ ๘๓.๕๒ 
๑๕/๑/๖๕ ๘๘๐ ๒๑๓ ๒๑ ๖๔๘ ๗๓.๖๔ 

๑๖/๑/๖๕ ๘๘๓ ๒๕๖ ๒๐ ๖๐๗ ๖๘.๗๔ 

๑๗/๑/๖๕ ๘๘๓ ๓๑๓ ๕ ๕๖๕ ๖๓.๙๙ 
๑๘/๑/๖๕ ๘๘๓ ๓๖๑ ๕ ๕๑๗ ๕๘.๕๕ 

๑๙/๑/๖๕ ๘๘๓ ๓๘๒ ๔ ๔๙๗ ๕๖.๒๙ 

๒๐/๑/๖๕ ๘๘๓ ๓๙๖ ๒ ๔๘๕ ๕๔.๙๓ 
 
 
 



๕. ด้านการประสานงานอาจารย์ท่ีปรึกษาหอพัก 
๕.๑ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอาจารย์          

ทีป่รึกษาหอพัก โดยเน้นการดูแลนักศึกษาหอพักให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมตันหยงเปาว์ และ    
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom 
 
 
 
 
 
 
 

ภารกิจด้านเสริมสร้างธุรกิจ  
ที ่ ที่มารายรับ  ผู้เข้าพัก(คน) รายรับ (บาท) 

๑ ให้บริการชุดเครื่องนอนนักศึกษากักตัวหอพัก ๑ และ ๓ ๒๔ อนุเคราะห์ฟรี 

รวม ๒๔ ๐.๐๐ 

 

ภารกิจการประชุมและติดตามการท างาน/การเข้าร่วมโครงการ - กิจกรรม   
๑. วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ให้การ 

ต้อนรับทีมหนุนเสริมจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขต
ปัตตานี มาเยี่ยมเยียนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ หอพัก ๑๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๒. วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เข้าร่วมประชุมอบรมการใช้ระบบ Tor online  
ระบบใหม่ ผ่านระบบ Zoom Online ID ๙๗๓๗๘๖๘๐๔๔๕ รหัส ๓๖๓๔ 

 
 
 
 
 
 
 

๓. วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือวางแผนการจัดโครงการพัฒนา 
นักศึกษาหอพัก ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ โครงการ Nice to meet you ร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาประจ า
หอพัก ณ ห้องคอมพิวเตอร์ หอพัก ๑๐ 
 
 
  
 
 
 
 

๔. วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. นายธนวินท์  ช่วยช าแนก และนายอิมรัน  ยีเฮง  
ท าหน้าที่ในกิจกรรมขอบคุณบุคลากร ตอน "สวัสดี ขอโทษ ไม่เป็นไร ขอบใจ ขอบคุณ" HAPPY NEW YEAR 
๒๐๒๒ สังกัดส านักงานวิทยาเขตปัตตานี ประจ าปี ๒๕๖๕ โดยท าหน้าที่ฝ่ายรางวัลและฝ่ายไลฟ์สด ณ ห้องประชุม
ปริชญากร ชั้น ๔ ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี 
 
 
 
 
 

 
 



ภารกิจด้านงานธุรการและเลขานุการ 
๑. รับหนังสือเข้าและบันทึกเลขเข้าระบบบันทึก  จ านวน ๑๖ ฉบับ 

๒. วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๑๕ น. ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการจัดท าหลักสูตรด้าน 
สมรรถนะนักศึกษาหอพัก ณ ห้องผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี 

๓. วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการเก็บเงินเพ่ือพ่ีเพ่ือน้อง/ 
เงินสะสมวันปีใหม่และโครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างาน ณ ห้องประชุมกองพัฒนา
นักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี อาคาร B 
 
 
                                                                                                                                                                   

                                                                                  

นายธนวินท์  ช่วยช าแนก 
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 

ผู้สรุปข้อมูล 


