
บันทกึข้อความ 
ส่วนงาน   กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  โทร. ๑๓๕๐                                                                          

ที ่ มอ ๒๐๑.๔.๔/๖๕-                               วนัที่     กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕              

เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัตงิานประจ าเดือนและส่งวาระเข้าท่ีประชุมบุคลากร ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 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
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดังเอกสารที่แนบมาด้วยแล้วนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง  

 

 

 

 
      (นางเครือมาส  แก้วทอน) 

    รักษาการแทนหัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการด าเนินงานงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี 

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

ภารกิจด้านส านักงานหอพัก  
๑. ด้านการให้บริการหอพัก 

ที ่ หัวข้อ จ านวน หน่วยนับ 
๑ บริการรับรายงานตัวเข้าหอพัก ๔ ราย 
๒ บริการแจ้งย้ายหอ – ห้องพัก ๔ ราย 
๓ บริการแจ้งลาออกจากหอพัก ๕ ราย 
๔ บริการรับคืนกุญแจห้องพัก ๕ ราย 
๕ บริการปั๊มกุญแจ (กรณีสูญหาย) ๔ ราย 
๖ บริการให้ยืม – คืน กุญแจส ารองห้องพัก ๓๒ ราย 
๗ บริการให้ค าปรึกษานักศึกษาหอพัก ๔ ราย 
๘ บริการรับลงทะเบียนรถจักรยานยนต์ ๑๙ ราย 
๙ บริการห้องคอมพิวเตอร์ ๓๑ ราย 

๑๐ บริการห้องสมุดหอพัก ๓๘ ราย 
๑๑ บริการไปรษณียภัณฑ์หอพัก ๓๘ ราย 
๑๒ บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ๑๓ ราย 
๑๓ บริการติดตามหนี้สินนักศึกษา(ค่าไฟฟ้า) 

- ติดตามให้นักศึกษาช าระค่าไฟฟ้า 
- ติดตามได้ 

 
๑๒๐ 

๒ 

 
ราย 
ราย 

 
 
 
 
 
 
 



๒. ด้านโครงสร้างและกายภาพ 
๒.๑ การแจ้งซ่อมบ ารุงอาคารหอพักนักศึกษา ๑ – ๑๐ 

ที ่ ประเภทงาน จ านวนซ่อม
ทั้งหมด 

ด าเนินการ
แล้ว 

ค้างซ่อม หน่วยนับ 

๑ งานซ่อมบ ารุง (งานไม้) ๕๓ ๑๗ ๓๖ รายการ 
๒ งานประปา ๒๗ ๒๑ ๖ รายการ 
๓ งานไฟฟ้า ๓๐ ๓๐ ๐ รายการ 

รวม ๑๑๐ ๖๘ ๔๒ รายการ 
๒.๒ การจัดซื้อ – จัดจ้าง 

ด าเนินการจัดหา – จัดจ้าง และคลังพัสดุ ดังนี้ 
-  ค่าจดัหาอุปกรณ์ซ่อมบ ารุง   จ านวน   ๓,๓๐๐.๐๐ บาท 
-  ค่าวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด  จ านวน   ๖,๔๕๘.๕๒ บาท 
                         รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน ๙,๗๕๘.๕๒ บาท 

๓. ด้านการควบคุมบุคลากรจ้างเหมาท าความสะอาดหอพัก 
   ก าหนดสุ่มตรวจหาเชื้อเพ่ือคัดกรองกลุ่มคนงาน ร้อยละ ๒๕ ต่อครั้งของคนงานทั้งหมด  

- รอบที่ ๑ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ส่งพนักงานท าความสะอาดสุ่มตรวจ ATK  จ านวน ๔ ราย  
- รอบท่ี ๒ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ส่งพนักงานท าความสะอาดสุ่มตรวจ ATK  จ านวน ๕ ราย 

๔. การจัดการด้านกายภาพหอพัก 
วันที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

หอพัก ๒ 
ตัดแต่งแนวต้นคริสตินาด้านข้างหอพัก 
 
 
 
 

  
 
 
 
  

หอพัก ๓ 
ท าความสะอาดพ้ืนที่หน้าหอพัก 
 
 
 
 

 



วันที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
หอพัก ๔ 
- ปลูกต้นฤาษีบริเวณด้านหน้าอาคาร 
- ปรับพื้นที่ท าความสะอาดบริเวณหน้าหอพัก 
 
 
 

 

หอพัก ๕ 
- ก าจัดวัชพืชบริเวณด้านหลังหอพัก 
- ท าความสะอาด เก็บซากวัชพืช หลังห้องคอมพิวเตอร์ 
- ท าความสะอาดลานม้านั่งหินอ่อนหน้าหอพัก 
 
 

 

หอพัก ๖ – ๗  
- ก าจัดวัชพืช กิ่งไม ้บริเวณรอยต่อระหว่างหอพัก ๕ และหอพัก ๖ 
 
 
 
 

  

หอพัก ๘ 
- ท าความสะอาดบริเวณสนามหน้าหอพัก 
- ก าจัดวัชพืช บริเวณขอบฟุตบาทบริเวณติดทางเดินหลังคาคลุม 
- ก าจัดวัชพืชบนฟุตบาทบริเวณหลังหอพัก 
 
 

 

หอพัก ๙ 
- ปรับพื้นที ่ก าจดัวัชพืชหลังหอพัก 
- ท าความสะอาด ก าจัดวัชพืชริมถนนหน้าหอพัก 
- ปลูกต้นชาฮกเกี้ยนแนวขอบถนนทดแทนต้นเข็มที่รื้อออก 
- ขุดลอกคูระบายน้ า ริมถนนฝั่งคลอง 
 
 

 



วันที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
หอพัก ๑๐ 
- ท าความสะอาดพ้ืนที่ลานจอดรถ รอบก าแพงหอพัก 
- ท าความสะอาดพ้ืนที่สนามหน้าอาคารหอพัก 
- ตัดแต่งก่ิงต้นไม ้ ตัดแต่งไม้ดัด บริเวณหน้าหอพัก 
- ก าจัดวัชพืชบนฟุตบาท 
 

 

๕. ด้านการจัดการขยะในหอพัก (SUSA & Green and Clean) 
บันทึกปริมาณขยะที่เกิดจากอาคาร/ส านักงาน ภายในหอพัก วิทยาเขตปัตตานี 
รายการขยะ ปริมาณ (ระบุหน่วยเป็น ก.ก. หรือ ลิตร)/ปี ๒๕๖๕ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
๑.ขยะทั่วไป (ลิตร) ๒๒,๑๗๐     
๒.ขยะอันตราย - - - - - 
     หมึกพิมพ์ - - - - - 
     หลอดไฟ - - - - - 
     ถ่านไฟฉาย - - - - - 
     กระป๋องสี/สเปรย์ - - - - - 
     อ่ืน ๆ (ระบุ......................) - - - - - 
รวมขยะอันตราย ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ 
๓.ขยะรีไซเคิล/น ากลับมาใช้ใหม่ - - - - - 
     กระดาษ (กก.) ๗     
     กล่องลัง (กก.) ๓     
     ขวดพลาสติก (กก.) ๕     
     ใบไม้ (กก.) ๙๗๐     
     เศษอาหาร (กก.) ๒๒     
     อ่ืน ๆ (ระบุ......................) -     
รวมขยะรีไซเคิล/น ากลับมาใช้ใหม่ ๑,๐๐๗     

 

 

 



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. ภารกจิในช่วงสถานการณ์โค
วิด ได้แก่ รับเรื่องร้องเรียน     
รับแจ้งเหตุกรณีนักศึกษาเจ็บไข้
ไม่สบาย ดูแลนักศึกษากักตัวที่
หอพัก ๓ (ถ้ามี) เพ่ือเฝ้าระวัง
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด-๑๙ 
๓. เวรประจ าวันจัดท ารายงาน
สถานการณ์เป็นประจ าทุกวัน
และส่งผ่านช่องทาง FB กลุม่ 
 

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 
วัน/เวลา ผลการดูแล ภาพประกอบ ผู้รับผิดชอบ 

วันเสาร์ ที ่๒๒/๑/๖๕ 
เวลา ๑๔.๔๐ น. 

ประสานงานรถฉุกเฉินเพ่ือขนย้าย
สัมภาระนักศึกษากลุ่มเสี่ยงจากหอพัก 
๑๐ ไปหอพัก ๑ เพ่ือท าการกักตัว 
 

 โรสนาน ี
โศจิรัตน์ 

 

วันอาทิตย์ ที ่๒๓/๑/๖๕ 
เวลา ๑๑.๐๐ น. 

ประสานรถฉุกเฉินเพ่ือรับนักศึกษาที่
กักตัวจากหอพัก ๑,๓ และ หอพัก ๑๐ 
(Dorm Q) เข้ารับการตรวจ ATK  
ณ ศูนย์บริการปฐมภูมิ  
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 โรสนาน ี
โศจิรัตน์ 

 
 
 

วันจันทร์ที่ ๒๔/๑/๖๕
เวลา ๒๑.๐๐ น. 

ประสานงานรถฉุกเฉินเพ่ือรับนักศึกษา
หอพัก ๙ ส่งโรงพยาบาล จ านวน ๒ 
ราย คือ ๑) นางสาวสุไรดา ดอเล๊าะ 
ห้องพัก ๙๘๑๙ นักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์วิทยาเขตปัตตานี มี
อาการปวดท้อง (ฝั่งซ้าย) เบื้องต้นหมอ
ท าการวินิจฉัยและรอผลการตรวจและ 
๒) นางสาวฮัซซูน่า เจ๊ะมามะ ห้องพัก 
๙๗๐๒ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีอาการปวดหัวและ
เป็นลมบ่อย เบื้องต้นแพทย์ได้ท าการ
ตรวจวินิจฉัยโรคอย่างละเอียด และได้
ท าการจ่ายยาตามอาการและส่งกลับ
มาพักท่ีหอพัก และได้ประสานงานส่ง
ต่อผู้ปกครองหอพัก ๙ ในการดูแลและ
ติดตามนักศึกษาต่อไป  

 โรสนาน ี
 

วันพุธที่ ๒๖/๑/๖๕ 
เวลา ๑๗.๓๐ น. 

รับนักศึกษาจากหอพักภายนอก 
(นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) เข้าอาคารหอพัก ๗ 
(Dorm I) เนื่องจากติดเชื้อโควิด - ๑๙  
จ านวน ๓ ราย 

 โรสนาน ี
ธีรพร 
โชติกา 



วัน/เวลา ผลการดูแล ภาพประกอบ ผู้รับผิดชอบ 
วันอาทิตย์ที่ ๓๐/๑/๖๕ 
เวลา ๑๒.๑๐ น. 

ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการนักศึกษา
ประจ าหอพัก หอ ๑๐ กรณีนางสาว
โซเฟีย มะรือสะ ห้องพัก ๑๐๕๐๑ 
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เกิดอาการกรีดร้อง 
หายใจไม่สะดวก (ไม่ส่งโรงพยาบาล) 
หลังจากนักศึกษาได้สติและได้พูดคุย
คาดว่าเกิดจากภาวะเครียด เจ้าหน้าที่
ร่วมพูดคุยเพ่ือให้ผ่อนคลาย 

 โรสนาน ี

วันอังคารที ่๑/๒/๖๕ 
เวลา ๑๙.๒๕ น. 

รับแจ้งจากนักศึกษาติดเชื้อ ที่เข้าสู่
ระบบการรักษา รพ.ธัญญารักษ์ปัตตานี 
และเข้าพัก ณ อาคารหอพัก ๗   
(Dorm I) และได้ท าการขอการย้าย
การรักษาไปยังรพ.สิโรรส จังหวัด
ปัตตานี 

 โรสนาน ี
 
 
 

วันเสาร์ที่ ๕/๒/๖๕ 
เวลา ๒๓.๐๐ น. 

รับแจ้งลูกบิดประตูห้อง ๐๙๕๐๖ ค้าง 
เจ้าหน้าที่เวรประจ าวันร่วมกับ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้า
ซ่อมแซมให้กับมาใช้งานได้ปกติ 

 อิมรัน 

วันจันทร์ที่ ๗/๒/๖๕ 
เวลา ๑๙.๐๐ น. 

ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการนักศึกษา
หอพัก ๑๐ เจอกลุ่มเสี่ยงในหอพัก ชั้น 
๙ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่หอพักได้ตรวจ 
ATK ทราบผลเป็น ATK Positive  
จ านวน ๒ ราย และได้ท าการแยกไป
กักตัว ณ อาคารหอพัก ๗ (Dorm I) 
และกรณีผู้สัมผัสเสี่ยงร่วมห้องจ านวน 
๓ ราย ได้แยกกักตัว ณ อาคารหอพัก 
๖ และมีผู้สัมผัสเสี่ยงร่วมชั้น จ านวน ๙ 
ราย ได้ท าการกักตัวหอ ๑๐ ชั้น ๙ ทั้ง
ชั้น และมีผู้สัมผัสเสี่ยงหอนอกจ านวน 
๑๓ ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงทั้งหมด ๒๕ ราย 

 
 
 
 
 
 
 
 

โรสนาน ี
ธนวินท์ 
ธีรพร 
อิมรัน 



วัน/เวลา ผลการดูแล ภาพประกอบ ผู้รับผิดชอบ 
วันพุธที่ ๙ /๒/๖๕ 
เวลา ๒๑.๐๐ น. 

รับแจ้งนักศึกษาหอพัก ๑๐ เข้าข่าย
กลุ่มเสี่ยงจ านวน ๒ ราย จึงได้แยกกัก
ตัว ณ อาคารหอ ๖ (Dorm Q) 
 
 

 โชติกา 
อิมรัน 

วันเสาร์ที่ ๑๒/๒/๖๕ 
เวลา ๑๘.๓๐ น. 

โทรศัพท์พูดคุยกับผู้ปกครองของ
นักศึกษาท่ีโทรมาถามอาการนักศึกษา
และการรักษา กรณีนักศึกษากักตัว 
Dorm I ว่านักศึกษามีอาการหอบ ไอ 
เหนื่อย ภายหลังได้มีการแจ้งนักศึกษา
ที่กักตัว แจ้งในไลน์กลุ่มที่คุยกับคุณ
หมอ รพ.ธัญญารักษ์ เพ่ือแจ้งอาการ
และขอเบอร์โทร เพ่ือให้ญาติได้
สอบถามอาการและวิธีการดูแลรักษา
ต่อไป 

 เครือมาส 

วันเสาร์ที่ ๑๒/๒/๖๕ 
เวลา ๒๐.๐๐ น. 

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มีการกัก
ตัวจ านวน ๒ คน และจะต้องได้รับการ
ตรวจ ATK ๒ ครั้ง ซึ่งผลตรวจต้องเป็น
ผลลบจึงจะส่งออกจากหอกักตัว
กลับไปยังหอพักปกติ ทางหัวหน้างาน
จึงได้มีการประสานงานกับผู้ช่วย
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ในการดูแล
เรื่องสถานท่ีตรวจ ATK ได้ข้อสรุปคือ 
กรณีแรกที่นัดกับคณะพยาบาลศาสตร์
ให้ไปเช่นเดิม ส่วนกรณีที่หอให้
ด าเนินการตามกระบวนการของหอพัก
คือรอตรวจวันจันทร์ที่หอพัก ๖ จึงแจ้ง
ผู้ปกครองหอพัก (ผู้ประสานงาน) 
ทราบและแจ้งนักศึกษาทราบต่อไป 
 
 

 เครือมาส 



วัน/เวลา ผลการดูแล ภาพประกอบ ผู้รับผิดชอบ 
วันอาทิตย์ที่ ๑๓/๒/๖๕ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

รับแจ้งนักศึกษาหอพักนอก เข้าข่าย
กลุ่มเสี่ยงจ านวน ๒ ราย จึงไดท้ าการ
แยกกักตัว ณ อาคารหอพัก ๖ 
(Dorm Q)  
 

 โชติกา 

วันอังคารที ่๑๕/๒/๖๕ 
๑๗.๕๐ น. 

รับแจ้งกรณีนักศึกษาขอกักตัว ณ 
อาคารหอพัก ๖ เนื่องจากพบว่าตนเอง
มีภาวะเสี่ยงต่อเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ 
จ านวน ๒ ราย เจ้าหน้าที่เตรียม
ห้องพักส าหรับนักศึกษากักตัว 

 โรสนาน ี
โชติกา 

วันพุธที่ ๑๖/๒/๖๕ 
เวลา ๑๘.๐๐ น. 

รับแจ้งจากผู้ปกครองหอพัก ๙ ว่าพบ
นักศึกษาหอพัก ๙ ชั้น ๕ มีผล ATK 
Positive จ านวน ๑ ราย ได้ท าการ
แยกไปกักตัว ณ อาคารหอพัก ๗ 
(Dorm I) และท าการแยกกักตัวผู้
สัมผัสเสี่ยง ณ อาคารหอพัก ๖ จ านวน 
๒ ราย 

 โรสนาน ี
ธนวินท์ 
ธีรพร 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ผลการสุ่มตรวจ ATK นักศึกษาหอพักและบุคลากร 
 งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ก าหนดการสุ่มตรวจ ATK เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 
โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี โดยก าหนดกลุ่มผู้ตรวจ ATK ทุกกลุ่มในอัตราส่วนร้อยละ ๒๐      
ของจ านวนทั้งหมด ณ บริเวณอาคารเรียนรวมตึก ๑๙ ข้อมูล ดังนี้ 
 ครั้งที่ ๗ วันที่ ๒๔ 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 ๔ ๒ ๒ ๕๐.๐๐ -กลับบ้าน ๒ คน 
หอพัก ๕ ๗๑ ๑๘ ๙ ๙ ๕๐.๐๐ -ฝึกงาน ๕ คน 

-กลับบ้าน ๔ คน 
หอพัก ๘ ๑๕๖ ๔๑ ๓๑ ๑๐ ๗๕.๖๐ -กลับบ้าน ๖ คน 

-ฝึกงาน ๑ คน 
-ตรวจที่ รพ. ๑ คน 
-ตรวจที่คลีนิคศิรารักษ์ ๑ 
คน 
-ป่วย ๑ คน 

หอพัก ๙ ๓๓๕ ๘๒ ๓๗ ๔๕ ๔๕.๑๒ -กลับบ้าน ๑๗ คน 
-เพ่ิงตรวจ ๒๔ คน 
-เพ่ิงหายจากโควิด ๔ คน 

หอพัก ๑๐ ๓๐๕ ๖๗ ๔๗ ๒๐ ๗๐.๑๕ -กลับบ้าน ๑๙ คน 
-ตรวจที่ รพ. ๑ คน 
-Positive 1 คน 

บคุลากร ๓๘ ๙ ๘ ๑ ๘๘.๘๙ -ไม่สบาย ๑ คน 
รวม ๙๒๒ ๒๒๑ ๑๓๔ ๘๗ ๖๐.๖๓  

 
 
 
 
 
  



 ครั้งที่ ๘ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ 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 ๒ ๑ ๖๖.๖๗ -กลับบ้าน ๑ คน 
หอพัก ๕ ๗๑ ๑๘ ๙ ๙ ๕๐.๐๐ -ตรวจที่ตึก Pre clinic คณะ

พยาบาลศาสตร์ ๕ คน 
-กลับบ้าน ๙ คน 

หอพัก ๘ ๑๕๕ 
 

๓๘ ๒๖ ๑๒ ๖๘.๔๒ -กลับบ้าน ๑๑ คน 
-เพ่ิงหายจากโควิด ๑ คน 

หอพัก ๙ ๓๓๕ ๘๕ ๖๕ ๒๐ ๗๖.๔๗ -กลับบ้าน ๗ คน 
-เพ่ิงตรวจ ๕ คน 
-เพ่ิงหายจากโควิด ๓ คน 
-ตรวจตรวจที่ตึก Pre clinic 
คณะพยาบาลศาสตร์ ๕ คน 

หอพัก ๑๐ ๓๐๒ ๖๘ ๕๗ ๑๑ ๘๓.๘๒ -กลับบ้าน ๑๑ คน 
บุคลากร ๓๘ ๑๑ ๑๐ ๑ ๙๐.๙๑ -เพ่ิงหายจากโควิด ๑ คน 

รวม ๙๑๘ ๒๒๓ ๑๖๘ ๕๔ ๗๕.๗๘  
 

๗. ด้านการให้บริการหอพักเพื่ออ านวยความสะดวกด้านโควิด – ๑๙ 
ให้บริการหอพัก ๑, ๓, ๕, ๖, ๑๐ เพ่ือใช้เป็นที่กักตัวนักศึกษาผู้มีภาวะเสี่ยง (Dorm Quarantine : DQ)  

จ านวน ๗๖ ราย โดยมียอดค่าใช้จ่ายส าหรับมื้ออาหารเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๕๐ บาท และให้บริการหอพัก ๗ เพ่ือใช้
เป็นโรงพยาบาลสนาม (Dorm Isolation : DI) จ านวน ๑๔ ราย  โดยมีรายชื่อผู้เข้ารับการกักตัว/รักษา ดังนี้ 

ที ่ ห้องพัก รหัสนักศึกษา ชื่อ- สกุล คณะ วันที่ 
เข้าพัก 

วันที่ 
ออก 

จากหอพัก
(ห้องพัก) 

Dorm Quarantine 
๑ ๑๒๐๑ ๖๔๒๐๒๑๐๑๒๙ นางสาวนาซูรา  เจะ๊สะอิ มส. ๒๒/๑/๖๕ ๒๔/๑/๑๕ ๑๐๕๐๕ 
๒ ๑๒๐๒ ๖๔๒๐๒๑๐๑๕๑ นางสาวฮาณีฟาร์  อุเซ็ง มส. ๒๒/๑/๖๕ ๒๔/๑/๑๕ ๑๐๕๐๕ 
๓ ๑๒๐๓ ๖๔๒๐๒๑๐๔๐๙ นางสาวฮาณีฟาร์  อุเซ็ง มส. ๒๒/๑/๖๕ ๒๔/๑/๑๕ ๑๐๕๒๓ 
๔ ๑๒๐๔ ๖๔๒๐๒๑๐๑๓๖ นางสาวนูรีฮัน  เจะแม มส. ๒๒/๑/๖๕ ๒๔/๑/๑๕ ๑๐๕๒๔ 
๕ ๑๒๐๖ นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล นางสาววนันาเดีย  มูเซ็ง พบ. ๗/๒/๖๕ ๑๓/๒/๖๕ ๑๐๓๒๓ 



ที ่ ห้องพัก รหัสนักศึกษา ชื่อ- สกุล คณะ วันที่ 
เข้าพัก 

วันที่ 
ออก 

จากหอพัก
(ห้องพัก) 

Dorm Quarantine 
๖ ๑๒๐๗ นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล นางสาวนุรฮูดา  ดือราแม พบ. ๗/๒/๖๕ ๑๓/๒/๖๕ ๑๐๓๐๗ 
๗ ๓๒๐๘ ๖๔๒๐๗๑๐๑๖๔ นายต่วนอิรฟาน  เจะมะ รศ. ๒๑/๑/๖๕ ๒๔/๑/๖๕ ๘๕๐๗ 
๘ ๓๒๐๗ ๖๔๒๐๒๑๐๔๒๘ นายมฮูัมหมัดชารีฟ  ลาเตะ มส. ๒๒/๑/๖๕ ๒๔/๑/๖๕ ๘๓๐๒ 
๙ ๓๒๐๘ ๖๒๒๐๘๑๐๐๒๗ นายนิติธร  ศิริบุญหลง พบ. ๒/๒/๖๕ ๓/๒/๖๕ ๘๑๐๓ 

๑๐ ๕๔๑๑ ๖๒๒๐๘๑๐๐๒๙ นางสาวแพรวา  แสงเสน พบ. ๒/๒/๖๕ ๖/๒/๖๕ ๕๓๐๙ 
๑๑ ๕๔๑๒ ๖๒๒๐๘๑๐๐๒๖ นางสาวนฤมล  หนูด า พบ. ๒/๒/๖๕ ๖/๒/๖๕ ๕๓๑๐ 
๑๒ ๕๓๑๐ ๖๒๒๐๘๑๐๐๒๘ นางสาวนูรฟาตนิ  สาและ พบ. ๒/๒/๖๕ ๖/๒/๖๕ ๕๓๑๐ 
๑๓ ๕๔๑๓ ๖๒๒๐๘๑๐๐๒๓ นางสาวณสัวาตี  เจะ๊ยอ พบ. ๒/๒/๖๕ ๖/๒/๖๕ ๕๓๐๗ 
๑๔ ๕๓๑๒ ๖๒๒๐๘๑๐๐๓๐ นางสาวฟิรดาว  ปงัหลีเส็น พบ. ๒/๒/๖๕ ๖/๒/๖๕ ๕๓๑๒ 
๑๕ ๕๔๑๔ ๖๒๒๐๘๑๐๐๓๔ นางสาวอรพิชญ์  พจนตนัต ิ พบ. ๒/๒/๖๕ ๖/๒/๖๕ ๕๔๑๔ 

๑๖ ๕๑๐๑ บุคลากร นางสาวโรสนานี  แวหะย ี - ๗/๒/๖๕ ๑๔/๒/๖ค ๕๑๐๑ 
๑๗ 6202 6420210597 นางสาวฟูซียะ ดาหะตอ มส. 24/๑/65 3๐/๑/65 10601 
๑๘ 6203 6420210596 นางสาวตสันีม เจ๊ะม๊ะ มส. 24/๑/65 30/๑/65 10601 
๑๙ 6204 6420210121 นางสาวซัยนับ บินหะยีอาล ี มส. 24/๑/65 30/๑/65 10503 
๒๐ 6205 6420210430 นางสาวรุสมาน ีแตนิมะ มส. 24/๑/65 30/๑/65 10609 
๒๑ 6206 6420210433 นางสาวแวฮุสนา แวยูน ุ มส. 24/๑/65 30/๑/65 10609 
๒๒ 6207 6420210143 นางสาวแวอัสมะ มะดาบ ู มส. 24/๑/65 30/๑/65 10401 
๒๓ 6208 6420210148 นางสาวอาซีหย๊ะ อาบูวะ มส. 24/๑/65 30/๑/65 10401 
๒๔ 6209 6420210086 นางสาวนูรีฮัน จันทรถ มส. 24/๑/65 30/๑/65 10606 
๒๕ 6210 6420210119 นางสาวจณสิตา อัสลักเคน มส. 24/๑/65 30/๑/65 10502 
๒๖ 6211 6420210026 นางสาวกรกนก ก๊กใหญ่ มส. 24/๑/65 30/๑/65 10605 
๒๗ 6213 6420610008 นางสาวนันธิดา รัตนวิมล วสส. 24/๑/65 30/๑/65 10902 
๒๘ 6214 6420610021 นางสาวอนสุรา เขร็มล่า วสส. 24/๑/65 30/๑/65 10902 
๒๙ 6215 6420610018 นางสาวสุธิตา เกบุตร วสส. 24/๑/65 30/๑/65 10911 
๓๐ 6216 6420610090 นางสาวอาซูร ียูโซะ วสส. 24/๑/65 30/๑/65 10904 
๓๑ 6217 6420610077 นางสาวนูรอาซีลา ปะมะ วสส. 24/๑/65 30/๑/65 10906 
๓๒ 6218 6420610073 นางสาวซอฟียะห์ บือราเฮง วสส. 24/๑/65 30/๑/65 10906 
๓๓ 6219 6420610074 นางสาวโซฟียา อาแวจ ิ วสส. 24/๑/65 30/๑/65 10908 
๓๔ 6220 6420610082 นางสาวรุ่งตะวัน เพ็ชรสังข ์ วสส. 24/๑/65 30/๑/65 10904 
๓๕ 6308 6420610129 นางสาวซูใหลา ดือราเสะ วสส. 24/๑/65 30/๑/65 10910 
๓๖ 6310 6420610072 นางสาวชลธชิา หนุดพวง วสส. 24/๑/65 30/๑/65 10911 
๓๗ 6311 6420610130 นางสาวทพิย์รัตน ์หิมมะ วสส. 24/๑/65 30/๑/65 10910 
๓๘ 6313 6320710274 นางสาวอัสมะ อาแว รศ. 24/๑/65 30/๑/65 10613 



ที ่ ห้องพัก รหัสนักศึกษา ชื่อ- สกุล คณะ วันที่ 
เข้าพัก 

วันที่ 
ออก 

จากหอพัก
(ห้องพัก) 

Dorm Quarantine 
๓๙ 6314 6420210184 นางสาวอภิสรา เบ็ญโสะ๊ มส. 24/๑/65 30/๑/65 10610 
๔๐ 6315 6420210173 นางสาวฟาฏีน สน ิ มส. 24/๑/65 30/๑/65 10607 
๔๑ 6316 6420210487 นางสาวนัจมีย ์หะยีสิตี ้ มส. 24/๑/65 30/๑/65 10604 
๔๒ 6317 6420210504 นางสาวอามีซา วาแม็ง มส. 24/๑/65 30/๑/65 10604 
๔๓ 6318 6420210100 นางสาวซาบลีา โตะทา มส. 24/๑/65 30/๑/65 10603 
๔๔ 6319 6420210574 นางสาวนูรฮานีฟาย ์แวสุหลง มส. 24/๑/65 30/๑/65 10603 
๔๕ 6320 6420210280 นางสาวแวนาซือเราะห์ หะยีเซ็ง มส. 24/๑/65 30/๑/65 10608 
๔๖ 6321 6420210277 นางสาวนูรีฮัน กามา มส. 24/๑/65 30/๑/65 10608 
๔๗ 6322 6420210456 นางสาวศอลฮีะห์ คางา มส. 24/๑/65 30/๑/65 10607 
๔๘ 6323 6420210435 นางสาวอภิชญา เบ็ญโส๊ะ มส. 24/๑/65 30/๑/65 10610 
๔๙ 6413 6320310132 นางสาวพิราณ ี มณีเสน วทท 26/๑/65 27/1/65 หอนอก 
๕๐ 6414 6320310199 นางสาวณัฐณิชา   พันธ์ทิพย ์ วทท 26/๑/65 27/1/65 หอนอก 
๕๑ 6313 6420610129 นางสาวซูใหลา ดือราเสะ วสส. 7/๒/65 14/๒/65 10910 
๕๒ 6314 6420610072 นางสาวชลธชิา หนุดพวง วสส. 7/๒/65 14/๒/65 10911 
๕๓ 6315 6320210239 นางสาวนุรซูฮีดา หะยีอาแว มส. 7/๒/65 14/๒/65 10913 
๕๔ 10902 6420610008 นางสาวนันธิดา รัตนวิมล วสส. 7/๒/65 14/๒/65 10902 
๕๕ 10902 6420610021 นางสาวอนสุรา เขร็มล่า วสส. 7/๒/65 14/๒/65 10902 
๕๖ 10904 6420610090 นางสาวอาซูร ียูโซะ วสส. 7/๒/65 14/๒/65 10904 
๕๗ 10904 6420610082 นางสาวรุ่งตะวัน เพ็ชรสังข ์ วสส. 7/๒/65 14/๒/65 10904 
๕๘ 10908 6420610074 นางสาวโซฟียา อาแวจ ิ วสส. 7/๒/65 14/๒/65 10908 
๕๙ 10906 6420610077 นางสาวนูรอาซีลา ปะมะ วสส. 7/๒/65 14/๒/65 10906 
๖๐ 10906 6420610073 นางสาวซอฟียะห์ บือราเฮง วสส. 7/๒/65 14/๒/65 10906 
๖๑ 10908 6420610062 นางสาวสุภาวนิตย ์ แขกเต้ วสส. 7/๒/65 14/๒/65 10908 
๖๒ 10911 6420610018 นางสาวสุธิตา เกบุตร วสส. 7/๒/65 14/๒/65 10911 
๖๓ 6319 6420210183 นางสาวสุไรยา  ละใบจ ิ มส. 8/๒/65 9/๒/65 หอวานีตา 
๖๔ 6317 6320210157 นางสาวปิยฉัตร  เที่ยงธรรม มส. 8/๒/65 14/๒/65 หออัลยามีน 
๖๕ 6316 6320610097 นางสาวสุไรณ ี หิมมะ วสส. 8/๒/65 14/๒/65 หออัลยามีน 
๖๖ 6318 6420114029 นางสาวฮาซานะ  บูละ ศษ. 8/๒/65 14/๒/65 หอยูพีแมนชั่น 
๖๗ 6209 6420610081 นายรีดูวนั  สาและลาเต๊ะนา วสส. 8/๒/65 14/๒/65 บ้านเช่า 
๖๘ 6210 6420610091 นายฮัมดัน  ลาเต๊ะ วสส. 8/๒/65 14/๒/65 บ้านเช่า 
๖๙ 6211 6420610085 นายศีรอญุดดีน  เมฆลอย วสส. 8/๒/65 14/๒/65 บ้านเช่า 
๗๐ 6208 6420210585 นายอับดลุมุมิน เจะแซ มส. 8/๒/65 14/๒/65 8308 



ที ่ ห้องพัก รหัสนักศึกษา ชื่อ- สกุล คณะ วันที่ 
เข้าพัก 

วันที่ 
ออก 

จากหอพัก
(ห้องพัก) 

Dorm Quarantine 
๗๑ 6207 6420610135 นายอีลียาส เปาะกา วสส. 8/๒/65 14/๒/65 8420 
๗๒ 6308 6420810064 นางสาวธัญจรัตน ์ปากบารา พบ. ๙/๒/๙๕ 1๔/๒/๖๕ 9803 
๗๓ 6309 6420810058 นางสาวฮาซามิง โตะมา พบ. ๙/๒/๙๕ 1๔/๒/๖๕ 9814 
๗๔ 6310 6420810030 นางสาวฟิรดาวส ์หะรอแม พบ. ๙/๒/๙๕ 1๔/๒/๖๕ 9814 
๗๕ 6306 6420710458 นางสาวสุทัตตา  ยีบิลัง รศ. ๙/๒/๙๕ 1๔/๒/๖๕ 10717 
๗๖ 6307 6420710277 นางสาวจิรนันท ์ บัวเปื่อน รศ. ๙/๒/๙๕ 1๔/๒/๖๕ 10717 
Dorm Isolation 
๑ ๗๒๐๗ ๖๔๒๐๖๑๐๐๖๒ นางสาวสุภาวนิตย์  แขกเต้ วสส. ๒๔/๑/๖๕ ๓/๒/๖๕ ๑๐๙๐๘ 
๒ ๗๓๑๘ 6120310078 นายนาซาอีย์  ทรงไตรเพชร วทท. 24/๑/65 3/๒/65 ที่บ้าน 
๓ 7317 - นายนาวาวีย ์ ทรงไตรเพชร - 24/๑/65 3/๒/65 ที่บ้าน 
๔ 7206 6320310133 นางสาวฟารีดา  กาลปาด วทท. 26/๑/65 5/๒/65 หอนอก 
๕ 7208 6320310141 นางสาวอัซวานูน  อูมา วทท. 26/๑/65 5/๒/65 หอนอก 
๖ 7210 6320310125 นางสาวนาอิสวา  ฮาแว วทท. 26/๑/65 5/๒/65 หอนอก 
๗ 7209 6320310126 นางสาวพิราณ ี มณีเสน วทท. 27/๑/65 6/๒/65 หอนอก 
๘ 7211 6320310127 นางสาวณัฐณิชา   พันธ์ทิพย ์ วทท. 2๗/๑/65 6/๒/65 หอนอก 
๙ 7218 6120410094 นายรอซาล ี บินเปาะม ุ วอศ. 3/๒/65 13/๒/65 หอนอก 

๑๐ 7205 6420610130 นางสาวทพิย์รัตน ์หิมมะ วสส. 7/๒/65 17/๒/65 ๑๐๙๑๐ 
๑๑ 7204 6420610078 นางสาวนูรฮัยลี หละต า วสส. 7/๒/65 17/๒/65 ๑๐๙๑๓ 
๑๒ 7202 6420610084 นางสาวศิริกัญญา  ละใบจ ิ วสส. 8/๒/65 18/๒/65 หอนอกวานีตา 
๑๓ 7203 6220114063 นางสาวกรรณิการ ์ บุตรรักษ์ ศษ. 9/๒/65 14/๒/65 หอสหกรณ์ 
๑๔ 7206 6420210183 นางสาวสุไรยา  ละใบจ ิ มส. 10/๒65 20/๒/65 หอนอกวานีตา 

หมายเหตุ สรุปข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  เวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 



๘. ด้านสารสนเทศและประชาสัมพันธ์  
๘.๑  ดูแลระบบสารสนเทศหอพัก    

-  จัดท า White List การสุ่มตรวจ ATK รอบท่ี ๗ วันที่ ๒๔/๑/๖๕ จ านวน   ๒๑๒ ราย 
-  จัดท า White List การสุ่มตรวจ ATK รอบท่ี ๘ วันที่ ๗/๒/๖๕  จ านวน   ๒๑๒ ราย 
-  ติดตามหนี้สินนักศึกษานักศึกษาหอพัก(ด าเนินการผ่านคณะฯ) 

๑) ภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๒ จ านวน   ๓ ราย  เป็นเงิน   ๑๒,๙๐๐.๐๐ บาท 
๒) ภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๓ จ านวน   ๕ ราย  เป็นเงิน     ๙,๖๗๕.๐๐ บาท 
๓) ภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓ จ านวน ๒๒ ราย  เป็นเงิน   ๕๙,๑๓๐.๐๐ บาท 
                              รวมทั้งสิ้นจ านวน ๓๐ ราย  เป็นเงิน   ๘๑,๗๐๕.๐๐ บาท 

 
๘.๒ ทะเบียนราษฎร์ 

- ติดต่อทะเบียนราษฎร์อ าเภอเมือง เพ่ือจ าหน่ายรายชื่อออก จ านวน ๑๔ ราย 
๑) จ าหน่ายกรณีแจ้งย้ายออกปลายทาง  จ านวน ๑๓ ราย 

 ๒) จ าหน่ายกรณีเสียชีวิต  จ านวน  ๑ ราย 
- น ารายชื่อที่จ าหน่ายออกจากระบบหอพัก จ านวน ๑๔ ราย 
 

๘.๓ การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร รวมทั้งสิ้น จ านวน ๑๑ ข่าวสาร 
ที ่ วันที่ เรื่อง ภาพประกอบ 
๑ ๒๕/๑/๖๕ 📌คลาสที่ ๓ ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

(Effective communication) 
วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๖๕, เวลา ๑๓.๔๕ -๑๖.๐๐ น. 
 
 

 

๒ ๒๗/๑/๖๕ ค่าไฟฟ้าหอพัก ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๕  
สามารถช าระได้ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
สามารถกดลิงค์เข้าระบบรับ QR สแกนช าระค่าไฟฟ้าหอพัก  
http://hostel.pn.psu.ac.th/booking1/... ดูเพ่ิมเติม 

 

๓ ๒/๒/๖๕ รับสมัครน้อง ๆ หอพักภายในมหาวิทยาลัย  
เข้าร่วมกิจกรรม โครงการห้องเรียนชีวิต 

ในรูปแบบ Workshop ✂️📌🖇 
ตอน ผ้าบาติกบล็อกไม้ แห่งปัตตานี 

 



ที ่ วันที่ เรื่อง ภาพประกอบ 
๔ ๕/๒/๖๕ เปิดให้บริการ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี (PSU Pattani Grand Field) 
 ตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
ข้อปฏิบัติการใช้สนามกีฬา PSU Pattani Grand Field ...  

 

๕ ๗/๒/๖๕ นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว สามารถย้ายทะเบียนบ้าน
ออกจากบ้านหลังเดิม และขอแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้าน
ปลายทาง ต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งในท้องที่ใหม่ไปพร้อม ๆ 
กันได้เลยน่ะค่ะ 
 

 

๖ ๙/๒/๖๕ ขออภัยในความไม่สะดวก ในการเข้าเว็ป 
https://dorm.pn.psu.ac.th เนื่องจากเครือข่ายภายนอก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขัดข้องชั่วคราว แต่ยังสามารถ
เข้าถึงเว็บได้ โดยใช้เครือข่ายภายใน.... 

 

๗ ๑๑/๒/๖๕ ร่วมสร้างความรัก ความผูกพันธ์ และความทรงจ าที่แสนดี 
ท่ามกลางบรรยากาศชิลล์ๆ ด้วยดนตรีและคาราโอเกะอัน
แสนไพเราะ อาหารรสชาติอร่อย และร่วมลุ้นของรางวัล
มากมายกับ "โครงการเพราะบ้านหลังนี้มีความรัก" .... 

 

๘ ๑๕/๒/๖๕ ขอเชิญชวนน้อง ๆ พุทธศาสนิกชนทุกคนร่วมท าบุญตักบาตร
ในวันพรุ่งนี้ (วันมาฆบูชา วันที่ ๑๖/๒/๖๕) เวลา ๐๖.๑๕ น. 
ณ โรงอาหารลานอิฐ โดยน้องๆสามารถจัดเตรียมอาหาร หรือ 
อาหารแห้งมาเองส าหรับใส่บาตรครับ พระสงฆ์ ๑ รูป... 

 

๙ ๑๖/๒/๖๕ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ก าหนดการจองหอพัก ม.อ.ปัตตานี จะเปิดจองประมาณ
กลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ (จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง) 
ผ่านระบบจองหอพัก ….. 
 

 

๑๐ ๑๗/๒/๖๕ เปลี่ยนแปลงก าหนดการและรูปแบบกิจกรรม “เพราะบ้าน
หลังนี้มคีวามรัก” 
 
 
 

 



ที ่ วันที่ เรื่อง ภาพประกอบ 
๑๑ ๑๘/๒/๖๕ งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (หอพัก

นักศึกษา) รับสมัครนักศึกษาเพ่ือปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ
นักศึกษาประจ าหอพัก ปีการศึกษา 2565 รายละเอียดตาม
ประกาศนะครับ.... 

 

 
ภารกิจด้านสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม  

๑. ด้านวินัย 
๑.๑ ด้านวินัยจราจร  

 ๑.๑.๑ การปลดล็อคเม่ือนักศึกษารายงานตัวและจัดท าสื่อรณรงค์และ/หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่  
ก าหนดและ/หรือ บ าเพ็ญประโยชน์ จ านวน ๒๔ ราย  

 - ภาพตัวอย่างสื่อเรื่องที่กระท าผิด และได้ท าการประชาสัมพันธ์ภาพตัวอย่างสื่อโดยโพสต์ผ่าน  
เพจวินัยนักศึกษา และให้ผู้กระท าความผิดโพสต์ในหน้า Facebook ของตัวเอง  
   
      
   
   
   

 
    
 
 

๑.๑.๒  วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ด าเนินการจัดโครงการขับขี่ 
ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ๑๗๓ คน ยอดผู้เข้าถึงสื่อ 
๔,๑๘๐ คน และมีส่วนร่วม ๒๘๙ คน 
 

 
 
 
 
 
 



 ๑.๒ ด้านวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัย   
๑.๒.๑ ตอบปัญหาและให้ค าแนะน าด้านการด าเนินการทางวินัยนักศึกษาแก่บุคลากร (ปฏิบัติงาน 

ด้านวินัยนักศึกษาของคณะ) และนักศึกษาที่กระท าผิดวินัยนักศึกษา 
๑.๒.๒ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ตรวจสอบคุณสมบัติคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจ าปีการศึกษา  

๒๕๖๕ จ านวน ๒๑ คน  ผ่านคุณสมบัติ (วินัยนักศึกษา) จ านวน ๒๑ คน 
๑.๒.๓ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงสมัครเลือกตั้งองค์การบริหารองค์การ 

นักศึกษา สภานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๕ จ านวน ๓๐๐ คน ผ่านคณุสมบัติ (วินัยนักศึกษา) 
จ านวน ๒๙๘ คน และไม่ผ่านคุณสมบัติ (วินัยนักศึกษา) จ านวน ๒ คน ดังนี้ 

๑) คณะกรรมการองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา จ านวน ๒ พรรค รวม ๔๐ คน                     
ผ่านคุณสมบัติ (วินัยนักศึกษา) จ านวน ๔๐ คน  

๒) คณะกรรมการสภานักศึกษา สัดส่วนทั่วไป จ านวน ๓ พรรค รวม ๔๘ คน 
ผ่านคุณสมบัติ (วินัยนักศึกษา) จ านวน ๔๗  คน และไม่ผ่านคุณสมบัติ (วินัยนักศึกษา) จ านวน ๑ คน 

๓) คณะกรรมการสภานักศึกษา สัดส่วนคณะ จ านวน ๓ พรรค รวม ๔๕ คน  
ผ่านคุณสมบัติ (วินัยนักศึกษา) จ านวน ๔๕  คน  

๔) สโมสรนักศึกษารวมทั้งหมด ๘ คณะ จ านวน ๙ พรรค รวม ๑๖๗ คน 
ผ่านคุณสมบัติ (วินัยนักศึกษา) จ านวน ๑๖๖  คน และไม่ผ่านคุณสมบัติ (วินัยนักศึกษา) จ านวน ๑ คน 

๑.๓  ด้านวินัยนักศึกษาหอพัก 
๑.๓.๑ กรณีนักศึกษาน าบุคคลภายนอกเข้าพักภายในหอพักนักศึกษาและไม่ได้รับอนุญาตจาก 

เจ้าหน้าที่ประจ าหอพัก (หอพักในก ากับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี) จ านวน ๑ คน 
 

๒. ด้านการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  

๒.๑ วันที่  ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. ด าเนินการจัดโครงการห้องเรียนชีวิต 
คลาสท่ี ๓ ทักษะการสือ่สารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication) ด าเนินการจัดใน
รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom โดยมียอดผู้เข้าถึงสื่อ ๒,๑๘๑ คน และมีส่วนร่วม ๑๖๔ คน 
 
 

 
 
 
 
 



๒.๒ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. ด าเนินการจัดโครงการห้องเรียนชีวิตใน
รูปแบบ Workshop ตอน ผ้าบาติกบล็อกไม้ แห่งปัตตานี ณ ต าบลบาราโหม อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมี
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๔๐ คน 

 
 
 
 
 
 
 

๓. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหอพักนักศึกษาประจ าหอพัก 
๓.๑ การตรวจเช็คนักศึกษาหอพักประจ าวัน หอพัก ๑ – ๑๐ โดยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

หอพักนักศึกษาประจ าหอพัก ตรวจเช็คจ านวนสมาชิกในหอพักท่ีอยู่ห้องพัก ตั้งแต่เวลา ๒๑.๐๐ น. และ     
รายงานผลทุกวันหลังจากการตรวจเช็คสมาชิกหอพักเรียบร้อยแล้ว  

วันที่ จ านวน 
นักศึกษาทั้งหมด 

นักศึกษา 
กลับบ้าน 

นักศึกษา 
กักตัว/รักษา 

นักศึกษา 
อยู่หอพัก 

% นักศึกษา 
อยู่หอพัก 

๒๑/๑/๖๔ ๘๘๓ ๓๘๐ ๒ ๕๐๑ ๕๖.๗๔ 
๒๒/๑/๖๔ ๘๘๓ ๓๕๑ ๓ ๕๒๙ ๕๙.๙๑ 
๒๓/๑/๖๔ ๘๘๓ ๒๐๐ ๔ ๖๗๙ ๗๖.๙๐ 
๒๔/๑/๖๔ ๘๘๔ ๑๗๔ ๓๔ ๖๗๖ ๗๖.๔๗ 
๒๕/๑/๖๔ ๘๘๔ ๑๖๒ ๓๔ ๖๘๘ ๗๗.๘๓ 
๒๖/๑/๖๔ ๘๘๔ ๑๖๗ ๓๔ ๖๘๓ ๗๗.๒๖ 
๒๗/๑/๖๔ ๘๘๔ ๑๖๘ ๓๓ ๖๘๓ ๗๗.๒๖ 
๒๘/๑/๖๔ ๘๘๔ ๑๘๙ ๑ ๖๙๔ ๗๘.๕๑ 
๒๙/๑/๖๔ ๘๘๔ ๒๐๕ ๑ ๖๗๘ ๗๗.๗๐ 
๓๐/๑/๖๔ ๘๘๔ ๑๙๔ ๑ ๖๘๙ ๗๗.๙๔ 
๓๑/๑/๖๔ ๘๘๔ ๑๙๕ ๑ ๖๘๘ ๗๗.๘๓ 
๑/๒/๖๕ ๘๘๔ ๑๗๙ ๑ ๗๐๔ ๗๙.๖๔ 
๒/๒/๖๕ ๘๘๐ ๑๗๐ ๑๐ ๗๐๐ ๗๙.๕๕ 
๓/๒/๖๕ ๘๘๐ ๑๗๑ ๙ ๗๐๐ ๗๙.๕๕ 
๔/๒/๖๕ ๘๘๐ ๑๗๑ ๙ ๗๐๐ ๗๙.๕๕ 



วันที่ จ านวน 
นักศึกษาทั้งหมด 

นักศึกษา 
กลับบ้าน 

นักศึกษา 
กักตัว/รักษา 

นักศึกษา 
อยู่หอพัก 

% นักศึกษา 
อยู่หอพัก 

๕/๒/๖๕ ๘๘๐ ๑๖๖ ๙ ๗๐๕ ๘๐.๑๑ 
๖/๒/๖๕ ๘๘๐ ๑๒๖ ๐ ๗๕๔ ๘๕.๖๘ 
๗/๒/๖๕ ๘๘๐ ๑๐๗ ๗ ๗๖๖ ๘๗.๐๕ 
๘/๒/๖๕ ๘๘๐ ๑๐๕ ๑๘ ๗๕๗ ๘๖.๗๒ 
๙/๒/๖๕ ๘๘๐ ๙๖ ๒๔ ๗๖๐ ๘๖.๓๖ 

๑๐/๒/๖๕ ๘๘๐ ๙๓ ๒๔ ๗๖๓ ๘๖.๗๐ 
๑๑/๒/๖๕ ๘๗๙ ๑๐๐ ๒๔ ๗๕๕ ๘๕.๘๙ 
๑๒/๒/๖๕ ๘๗๙ ๑๐๔ ๒๔ ๗๕๑ ๘๕.๔๔ 
๑๓/๒/๖๕ ๘๗๙ ๙๖ ๒๔ ๗๕๙ ๘๖.๓๕ 
๑๔/๒/๖๕ ๘๗๙ ๘๓ ๒ ๗๙๔ ๙๐.๓๓ 
๑๕/๒/๖๕ ๘๗๙ ๗๙ ๒ ๗๙๘ ๙๐.๗๘ 
๑๖/๒/๖๕ ๘๗๙ ๘๙ ๔ ๗๘๖ ๘๙.๔๒ 
๑๗/๒/๖๕ ๘๗๙ ๙๑ ๗ ๗๘๑ ๘๘.๘๕ 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๒๓.๐๐ น. 
 
๓.๒ การดูแลเคสผู้ป่วยนักศึกษาหอพัก รวมทั้งสิ้น ๘ ราย 

หอพัก จ านวนเคส รายละเอียด 
หอพัก ๘ ๒ ๑)กรณีนายสุเมธ หมัดยูโส๊ะ ห้อง ๘๔๒๓ เกิดอาการลมชัก ตาค้างมีสีแดงก่ า เรียก

ไม่ได้สติ แขนขาเกร็ง ล าตัวเย็น ได้ท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จนได้สติกลับมา 
๒)กรณีนายณภัทร จันทร์ศรีนวล ห้อง ๘๒๒๑ มีการปวดบริเวณหน้าอก หายใจไม่
ทั่วท้อง ได้น าส่งโรงพยาบาลปัตตานีเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยและรักษาต่อไป 

หอพัก ๙ ๕ ๑)กรณีนางสาวสุไรดา  ดอเลาะ ห้อง ๙๗๐๒ มีอาการปวดท้องข้างซ้าย ได้ส่งตัว
ผู้ป่วยไปโรงพยาบาลปัตตานีเพ่ือให้หมอท าการเอ็กเรย์ 
๒)กรณีนางสาวฮัซซูน่า เจ๊ะมามะ ห้อง ๙๗๐๒ มีอาการวูบบ่อย ปวดหัวเป็นประจ า 
และเกิดความเครียดสะสม ได้ส่งตัวผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลปัตตานี 
๓)กรณีนางสาวซัมซียะห์  เจ๊ะมะ ห้อง ๙๓๑๓ ปวดท้องประจ าเดือน ได้ท าการ
จ่ายยาแก้ปวดพอนแสตน จ านวน ๑ เม็ด 



๔)กรณีนางสาวบัณฑิตา  ทรงวีระ ห้อง ๙๓๐๔ มีอาการปวดท้องข้างขวาแบบจุก
เสียดคล้ายโรคกระเพาะ ได้ท าการสอบถามเบื้องต้นและจ่ายยาลดกรดและสังเกต
อาการอย่างต่อเนื่อง 
๕)กรณีนางสาวตัสนีม  ภักดี ห้อง ๙๓๐๑ มีอาการปวดหัวบ่อย ได้ท าการจ่ายยา
พาราเซตามอล จ านวน ๒ เม็ด และให้พักผ่อน 

หอพัก ๑๐ ๑ ๑)กรณีนางสาววรรณพร ห้อง ๑๐๔๑๖ ส่งตัวไปโรงพยาบาลปัตตานีเพื่อท าการฉีด
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและบาดทะยัก ตามหมดนัด 

 
๓.๓ การประสานงานแจ้งซ่อม/ดูแลความเรียบร้อยหอพัก 

หอพัก รายการ 
หอพัก ๔ ๒ รายการ 
หอพัก ๕ ๑ รายการ 
หอพัก ๘ ๑ รายการ 

หอพัก ๑๐ ๑๔ รายการ 
 

๔. ด้านการประสานงานอาจารย์ท่ีปรึกษาหอพัก 
๔.๑ ด าเนินการติดตามการปฎิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหอพัก เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ –  

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (การตรวจเยี่ยมหอพัก/การประชุมนักศึกษาหอพัก/อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
อาจารย์ท่ีปรึกษา หอพัก ผลการตรวจเยี่ยมหอพัก 

ดร.นัทธี  บุญจันทร์ ๘ - สอบถามประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในการอยู่หอพัก ซึ่ง
นักศึกษามีความพอใจกับสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่
หอพักจัดให้ และบางห้องมีปัญหาเรื่องการช ารุดของ
อุปกรณ์ภายในห้องพัก และนักศึกษาแจ้งการซ่อมไปแล้ว 
แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข 
- สอบถามปัญหาต่าง ๆ ในการอยู่หอพักของนักศึกษา 
- การเน้นย้ าเรื่องการรักษาความสะอาดภายในหอพัก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพดี ยศวรศสกุล ๙ - มีการพบปะนักศึกษาหอพัก สอบถามความเป็นอยู่ 
พบว่านักศึกษาทุกคนมีความสุขกับการอยู่หอพัก 
- จากการสังเกตพบว่า ห้องพักส่วนหนึ่งช ารุดโดยเฉพาะมุ้ง
ลวดและให้ข้อแนะน าเพ่ือการปรับปรุง 
- มีนักศึกษาบางคนใช้ราวตากผ้าในส่วนที่เป็นระเบียงใน
ห้องพักโดยแขวนให้ออกไปนอกระเบียง บางส่วนยกราว



ตากผ้ามาในพ้ืนที่ส่วนกลางท าให้มีหยดน้ าเกิดขึ้นและอาจ
ท าให้ลื่นล้มได้ 
- ให้ข้อเสนอแนะว่าหน้าห้องน้ าควรมีผ้าซับน้ าเนื่องจาก
นักศึกษาอาบน้ าตัวเปียกเดินออกมา น้ าหยดในทางเดิน
ระหว่างห้องก่อให้เกิดอันตรายและสกปรก 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา  คงขันธ์ ๑๐ -ตรวจสอบหอพักและเยี่ยมนักศึกษาหอพัก 
-แบ่งหน้าที่การปฎิบัติงานของคณะกรรมการหอพัก
นักศึกษาในแต่ละชั้น และให้รายงานในทุกวันพฤหัสบดี 
-เจอปัญหาสุนัขในหอพัก และก าชับให้นักศึกษาในหอพัก
ระมัดระวังตัวเอง 
- ให้ข้อเสนอแนะกรณีลานจอดรถหอพัก ๖ มืดมากและ
เสนอแนะข้อมูลให้ทางหอพักด าเนินการแก้ไขและปรับปรุง 
- ร่วมกับทีมบริหารในการตรวจเยี่ยมหอพัก 
- หอพักแต่ละห้องมีความสะอาดและเรียบร้อยดีมาก 
- นักศึกษาในหอพักให้ความร่วมมือกับส่วนร่วมดีมาก 

นายจิระชัย  แซ่ตั้ง ๑๑-๑๒ - เข้าตรวจเยี่ยมหอพักร่วมกับคณะกรรมการหอพัก
นักศึกษา เดินตรวจภายในห้องพัก 
- พูดคุยกับคณะกรรมการหอพักนักศึกษาเรื่องการแบ่ง
ภาระหน้าที่ในการท างาน เพ่ือให้เป็นไปตามความ
เรียบร้อยในละรายงานผลการตรวจนักศึกษาหอพักในแต่
ละวัน 

 

 

 

 

 

 

 



ภารกิจการประชุมและติดตามการท างาน/การเข้าร่วมโครงการ - กิจกรรม   
๑. วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และนางสาว 

โศจิรัตน์  เพ็ชรพาน  เข้าร่วมประชุมเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านระบบ zoom 

๒. วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เข้าร่วมอบรมการ 
ใช้งานโปรแกรมประยุกต์เพ่ือสนับสนุนการท างานอย่างมืออาชีพ ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 

๓. วันที่ 28 มกราคม 2565 หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ นางสาวโรสนานี  
แวหะยี นางสาวธีรพร พลนารุด ร่วมประชุมกับรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี งานบริการสุขภาพและส่งเสริมสุข
ภาวะ สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี โรงพยาบาลปัตตานี และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลรูสะมิแล เพ่ือหาแนวทางในการร่วมดูแลนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ป้องกันการติดเชื้อ
ในสถานณการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ 

๔. วันที่ ๗ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้, นางสาว     
โรสนานี  แวหะยี, นายธนวินท์  ช่วยช าแนก, นางสาวโศจิรัตน์  เพ็ชรพาน, นางสาวธีรพร  พลนารุด และนายอิมรัน
ยีเฮง เข้าร่วมอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ในหัวข้อ ด้านลิขสิทธิ์ กับการผลิตสื่อ MOOC  
วิทยากรโดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ การวางแผนและเตรียมตัวส าหรับการออกแบบคอร์สออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom 
Online วิทยากรโดย รศ.ดร.อนิรุทธิ์ สติมั่น อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ รศ.ดร.สุ
รพล บุญลือ อาจารย์จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 



๕.  วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. งานสวสัดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
ด าเนินการจัดกิจกรรม ผู้บริหารพบปะพูดคุยกับนักศึกษาหอพัก ผ่านแอพลิเคชั่น Zoom  
 
 
 
  
 

 
 
ภารกิจด้านงานธุรการและเลขานุการ 

๑. รับหนังสือเข้าและบันทึกเลขเข้าระบบบันทึก  จ านวน ๖๗ ฉบับ 
 
                                                                                                                                                                   

                                                                                  

นายธนวินท์  ช่วยช าแนก 
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 

ผู้สรุปข้อมูล 


