
บันทกึข้อความ 
ส่วนงาน   กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  โทร. ๑๓๕๐                                                                          

ที ่ มอ ๒๐๑.๔.๔/๖๕-                               วนัที่     เมษายน  ๒๕๖๕              

เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัตงิานประจ าเดือนและส่งวาระเข้าท่ีประชุมบุคลากร ประจ าเดือนเมษายน 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
เมษายน ๒๕๖๕ ดังเอกสารที่แนบมาด้วยแล้วนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง  

 

 

 
      (นางเครือมาส  แก้วทอน) 

    รักษาการแทนหัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการด าเนินงานงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี 

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

ภารกิจด้านส านักงานหอพัก  
๑. ด้านการให้บริการหอพัก 

ที ่ หัวข้อ จ านวน หน่วยนับ 

1 บริการรับรายงานตัวเข้าหอพัก 56 ราย 

2 บริการแจ้งย้ายหอ – ห้องพัก 1 ราย 

3 บริการแจ้งลาออกจากหอพัก 10 ราย 

4 บริการกุญแจห้องพัก 
- รับคืน (กรณีลาออก/ย้าย) 
- ปั๊มกุญแจ (กรณีสูญหาย) 
- ยืม – คืน กุญแจส ารองห้องพัก 

 
637 

1 
95 

 
ราย 
ราย 
ราย 

5 บริการให้ค าปรึกษานักศึกษาหอพัก 10 ราย 

6 บริการรับลงทะเบียนรถจักรยานยนต์ 5 ราย 

7 บริการห้องคอมพิวเตอร์ 18 ราย 

8 บริการห้องสมุดหอพัก   

9 บริการไปรษณียภัณฑ์หอพัก 4 ราย 

10 บริการเวชภัณฑ์เบื้องต้น 8 ราย 

11 บริการติดตามหนี้สินนักศึกษา(ค่าไฟฟ้า) 
- ติดตามให้นักศึกษาช าระค่าไฟฟ้า 
- ติดตามได้ 

 
174 
224 

 
ราย 
ราย 

 
 
 
 
 
 



๒. ด้านโครงสร้างและกายภาพ 
๒.๑ การแจ้งซ่อมบ ารุงอาคารหอพักนักศึกษา ๑ – ๑๐ 

ที ่ ประเภทงาน จ านวนซ่อม
ทั้งหมด 

ด าเนินการแล้ว ค้างซ่อม หน่วยนับ 

๑ งานซ่อมบ ารุง (งานไม้) 52 20 32 รายการ 
๒ งานประปา 35 27 8 รายการ 
๓ งานไฟฟ้า 6 6 0 รายการ 

รวม 93 53 40 รายการ 
๒.๒ วันที ่๑ เมษายน ๒๕๖๕  
ประชุมตรวจรับบริการงานซ่อมบ ารุงลิฟต์หอพัก ๑๐ เพ่ือเบิกค่าจ้างบริการ ไตรมาสที่ ๑ และ  

๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๒.๓ การติดตามความคืบหน้าการด าเนินการ  
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพัก ๗ และขณะนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินการมีก าหนดการด าเนินงาน  

๑๘๐ วัน (นับแต่วันท าสัญญา) ซึ่งคาดว่าจะสามารถหาผู้รับจ้างและท าสัญญาได้ประมาณเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๕ แล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๖๕  
(ถ้าไม่ต่อสัญญา แต่ถ้าต่อสัญญาก าหนดแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๖๕) 

๒.๔ การจัดซื้อ – จัดจ้าง 
-  ด าเนินการจัดหา – จัดจ้าง และคลังพัสดุ ดังนี้ 
-  ค่าจดัหาอุปกรณ์ซ่อมบ ารุง   จ านวน      720.๐๐ บาท 
-  ค่าวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด   จ านวน   8,385.84 บาท 

                                    รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 9,105.84 บาท 

๓.  ด้านการจัดโครงการ 
ด าเนินการจัดโครงการประกวดตั้งชื่ออาคารหอพักนักศึกษา ๑ – ๑๐ 

 

 

 

  

 



๔.  ด้านการจัดการกายภาพ 
หอพัก  ภาพประกอบ 

หอพัก 1 - 4 
- จัดเตรียมห้องพักและชุดเครื่องนอนเพ่ือรองรับ
ผู้เข้าพักจาก โครงการสอ.วน. คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จ านวน 140 ราย 
 

 

หอพัก 5 
- เคลียร์ห้องพักหลังปิดหอพัก เพื่อรองรับ
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
เข้าพักในภาคการศึกษา 3/2564 (ภาคฤดูร้อน) 
 

 

หอพัก 6 - 7 
- ตัดแต่งก่ิงไม้ ต้นไม้ รอบอาคารหอพัก 
- ก าจัดวัชพืช 
 
 

 

หอพัก 8 
- ก าจัดวัชพืช รอบอาคารหอพัก 
- ปลูกพืชคลุมดินป้องกันวัชพืชปกคลุม 
 
 

 

หอพัก 9 
- ท าความสะอาดห้องพักหลังปิดหอพัก 
- ขนเบาะเข้าห้องพักเพ่ือเตรียมรับค่าย สอ.วน. 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 

 

หอพัก 10 
- ท าความสะอาดห้องพัก ขนเบาะเข้าห้องพัก 
เตรียมรองรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 
- ท าความสะอาดภายนอกอาคาร ตัดแต่งกิ่งไม้
และก าจัดวัชพืช 

 

 



๕. การควบคุมการปฏิบัติงานพนักงานท าความสะอาดอาคารหอพัก 
๕.๑  การเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
ด าเนินการส่งรายงานตรวจการรับจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาท าความสะอาดอาคารหอพัก   

๑ – ๑๐ และผู้รับจ้างเหมาบุคคลธรรมดาบริการดูแลหอพักนักศึกษา (เบิกจ่ายค่าจ้าง) จ านวน ๒๘ ราย 
๕.๒  ขออนุมัติเลิกจ้างและสรรหาอัตราทดแทน 
ด าเนินการขออนุมัติเลิกจ้างและสรรหาอัตราทดแทนบุคคลจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคาร 

หอพัก ๘ ลาออก จ านวน ๑ ราย 

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. ภารกิจในช่วงสถานการณโ์ควิด 
ได้แก่ รับเรื่องร้องเรียน รับแจ้งเหตุ
กรณีนักศึกษาเจ็บไขไ้มส่บาย ดูแล
นักศึกษากักตัวท่ีหอพัก ๓ (ถ้ามี) 
เพื่อเฝ้าระวังช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ 
๓. เวรประจ าวันจดัท ารายงาน
สถานการณ์เป็นประจ าทุกวันและ
ส่งผ่านช่องทาง FB กลุ่ม 
ควบคุมการปฏิบัติงานโดย หัวหน้า
งานสวัสดิการที่พักและพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ 

อังคาร นางสาวโรสนานี แวหะย ี
(๐๘๖-๓๙๑๙๘๙๒) 

นางสาวสูไรยา ดอล ี
(๐๘๒-๙๕๗๕๔๒๗) 

พุธ นายอิมรัน ยีเฮง 
(๐๘๗-๓๙๖๔๓๘๑) 

นางอัชนา บุณยเกียรต ิ
(๐๘๙-๖๕๔๐๙๖๑) 

พฤหัสบด ี นางสาวธีรพร พลนารุด 
(๐๘๖-๒๘๗๔๐๗๐) 

นางสาวสูไรยา ดอล ี
(๐๘๒-๙๕๗๕๔๒๗) 

ศุกร ์ นางสาวโศจริัตน์ เพ็ชรพาน 
(๐๘๐-๐๖๙๒๕๖๐) 

นางสาวโชติกา รตันโยธิน 
(๐๙๗-๑๖๘๘๖๕๙) 

วันหยุด เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๐๘.๓๐ 
เสาร ์ นางอัชนา บุณยเกียรต ิ

(๐๘๙-๖๕๔๐๙๖๑) 
นางฆอยเราะห์ หะยีบือราเฮง 

(๐๘๗-๓๙๖๖๕๘๓) 

นางสาวโศจริัตน์ เพ็ชรพาน 
(๐๘๐-๐๖๙๒๕๖๐) 

นางสาวโรสนานี แวหะย ี
(๐๘๖-๓๙๑๙๘๙๒) 

นายอิมรัน ยีเฮง 
(๐๘๗-๓๙๖๔๓๘๑) 

อาทิตย์ นางศรัญญา ปูซ ู
(๐๙๓-๖๗๕๕๐๔๗) 
นางสุดใจ ชุดเทพ 

(๐๘๔-๖๙๑๒๘๓๑) 

นายธนวินท์ ช่วยช าแนก 
(๐๘๙-๗๓๘๖๑๕๐) 

นางสาวธีรพร พลนารุด 
(๐๘๖-๒๘๗๔๐๗๐) 



ผลการดูแลเคสนักศึกษาในหอพัก   รวมทั้งสิ้น ๙ ครั้ง ๑๕๕ ราย 
ที ่ วันที่/เวลา รายงานเคส ภาพประกอบ ผู้รับผิดชอบ 
๑ วันอังคาร 

ที่ ๒๒ มีนาคม 
๒๕๖๕ 

เวลา ๑๗.๓๐ น.  
ได้รับแจ้งจากนักศึกษาหอพัก ๙ พบนักศึกษา
ติดเชื้อโควิด - ๑๙ จ านวน ๑ ราย 
ด าเนินการโดยเข้าสู่ระบบการรักษา
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานีและเข้าหอพัก 
(Dorm I)  
ณ อาคาร หอพัก ๗  

 ศรัญญา 

๒ วันพฤหัสบดี 
ที่ ๒๔ มีนาคม 

๒๕๖๕ 

เวลา ๑๖.๕๑ น.  
ได้รับแจ้งจากนักศึกษาหอพัก ๑๐ พบ
นักศึกษาติดเชื้อโควิด - ๑๙ จ านวน ๑ ราย 
ด าเนินการโดยเข้าสู่ระบบการรักษา
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี และเข้า
หอพัก (Dorm I) ณ อาคาร หอพัก ๗ 

 ฆอยเราะห์ 

๓ วันอาทิตย์ 
ที่ ๒๗ มีนาคม 

๒๕๖๕ 

เวลา ๑๑.๑๕ น.  
ได้รับแจ้งจากนักศึกษาหอพัก ๘ พบนักศึกษา
ติดเชื้อโควิด - ๑๙ จ านวน ๑ ราย  
 
เวลา ๑๕.๓๔ น.  
ได้รับแจ้งจากนักศึกษาหอพัก ๘ พบนักศึกษา
ติดเชื้อโควิด-๑๙ จ านวน ๑ ราย  
ด าเนินการโดยเข้าสู่ระบบการรักษา
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี และเข้า
หอพัก (Dorm I) ณ อาคาร หอพัก ๘ 

 อัชนา 

๔ วันจันทร์ 
ที่ ๒๘ มีนาคม 

๒๕๖๕ 

เวลา ๒๒.๐๐ น.  
ได้รับแจ้งจากนักศึกษาหอพัก ๕ พบนักศึกษา
ติดเชื้อโควิด - ๑๙ จ านวน ๑ ราย ด าเนินการ
โดย เข้าสู่ระบบการรักษาโรงพยาบาลธัญญา
รักษ์ปัตตานี และเข้าหอพัก (Dorm I)  
ณ อาคาร หอพัก ๕ 
 

 สูไรยา 



ที ่ วันที่/เวลา รายงานเคส ภาพประกอบ ผู้รับผิดชอบ 
๕ วันศุกร์ 

ที่ ๘ เมษายน
๒๕๖๕ 

 

เวลา ๑๗.๔๖ น. รับแจ้งจากผู้ปกครองหอพัก 
๕ ว่ามีนักศึกษาเข้ากักตัวภายในหอพัก ๕        
ห้อง ๔๑๒/๔๑๓ เบื้องต้นเปิดห้องดังกล่าวให้
นักศึกษาเข้าพักเพ่ือท าการกักตัว 

 โศจิรัตน์ 
 

๖ วันศุกร์ 
ที่ ๘ เมษายน

๒๕๖๕ 

เวลา ๑๖.๕๕ น. ให้บริการกุญแจส ารอง
นักศึกษาหอพัก ๕ 
 
เวลา ๒๒.๐๐ น. ได้รับแจ้งจากนักศึกษา
หอพัก ๕ พบนักศึกษาติดเชื้อโควิด - ๑๙ 
จ านวน ๑ ราย ด าเนินการโดยเข้าสู่ระบบการ
รักษาโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี  
และเข้าหอพัก (Dorm I) ณ อาคาร หอพัก ๕ 

 สูไรยา 

๗ วันอาทิตย์ 
ที่ ๑๐ เมษายน

๒๕๖๕ 

เวลา ๑๔.๒๗ น.  
รับนักเรียนค่าย สอวน. 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าพัก
ภายในหอพัก ๘ และหอพัก ๙  
จ านวน ๑๔๐  ราย 

 สุดใจ 
อัชนา 

ศรัญญา 

๘ วันเสาร์ 
ที่ ๑๖ เมษายน 

๒๕๖๕ 

เวลา ๒๑.๑๖ น. 
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ รายงานว่าภายในวันดังกล่าว ทาง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแจ้งว่ามีรถของ
ผู้ปกครองมาส่งนักศึกษาหอพัก ๕ มาพร้อม
กับรถจักรยานยนต์เบื้องต้นอนุญาตให้เข้าแต่
ไม่อนุญาตให้ใช้รถจักรยานยนต์จนกว่าจะ
ได้รับสติกเกอร์และมีนักศึกษาจะขอน า
รถยนต์เข้าไปจอดที่หอพัก ๕ เบื้องต้นไม่
อนุญาตให้น าเข้าไป เพราะนอกเหนือระเบียบ
ของหอพักนักศึกษา จึงให้จอดไว้ที่ลานจอด
รถยนต์บริเวณลานอิฐ 
 
 

 โรสนาน ี



ที ่ วันที่/เวลา รายงานเคส ภาพประกอบ ผู้รับผิดชอบ 
๙ วันอาทิตย์ 

ที่ ๑๗ เมษายน
๒๕๖๕ 

เวลา ๐๘.๓๐ น.  
รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยว่ามี
รถของผู้ปกครองมารับนักเรียน เบื้องต้น
อนุญาตให้เข้าไปรับนักเรียนที่หอพัก 
 
เวลา ๑๑.๑๐ น.  
ผู้ปกครองหอพัก ๔ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่ามี
นักศึกษาพ่ีเลี้ยงค่ายเข้ามาพักภายในหอพัก
เพ่ิมอีก ๒ ราย 
 
เวลา ๑๓.๐๐ น.  
รับนักศึกษาท่ีแจ้งความประสงค์ขอพักอาศัย
ภายในหอพัก ๑ และหอพัก ๓ ภาคการศึกษา
ที่ ๓/๒๕๖๔   

 โรสนาน ี
สุดใจ 

 
๗. ด้านการให้บริการหอพักเพื่ออ านวยความสะดวกด้านโควิด – ๑๙ 

๗.๑ การให้บริการหอพัก ๗  
เพ่ือใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม (Dorm Isolation : DI)  จ านวน ๘ ราย โดยมีรายชื่อผู้เข้ารับการ 

กักตัว/รักษา ดังนี้ 
ที ่ ห้องพัก รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล วันที่เข้า วันที่ออก มาจากหอพัก 
๑ ๗๑๐๕ ๖๔๒๐๒๑๐๔๘๕ นางสาวตะวันฉาย  อับดุลลาเตะ 18/3/65 28/3/65 10520 
๒ ๗๑๐๖ ๖๔๒๐๑๑๔๐๑๔ นางสาวสลิลทิพย์ ฉิมเรือง 19/3/65 29/3/65 9414 
๓ ๗๑๐๗ ๖๔๒๐๑๑๗๑๘๗ นางสาวอรลดา อูมาสะ 19/3/65 29/3/65 9419 
๔ ๗๑๐๘ ๖๔๒๐๒๑๐๒๖๘ นางสาวหัทยา ทองปล้องโต 22/3/65 1/4/65 10409 
๕ ๗๑๐๙ ๖๔๒๐๑๑๗๑๙๐ นางสาวนูรอาซีกีน สือรี 22/3/65 1/4/65 9409 
๖ ๗๑๑๐ ๖๓๒๐๒๑๐๕๕๕ นางสาวพาดีละห์ ดอเลาะ 23/3/65 2/4/65 10713 
๗ ๗๑๑๑ ๖๑๒๐๑๑๗๒๐๗ นางสาวรุสมีย์  จารง 24/3/65 3/4/65 10213 
๘ ๗๑๑๒ ๖๔๒๐๔๑๐๑๒๒ นางสาวญาดา  แดงเหม 28/3/65 3/3/65 9206 

หมายเหตุ สรุปข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕  เวลา ๑๒.๓๐ น. 
 



๗.๒ การอบฆ่าเชื้อห้องพัก 
มีการอบฆ่าเชื้อห้องพักด้วยรังสียูวี (UV) กรณีนักศึกษาติดเชื้อโควิด – ๑๙ หอพัก ๘ และหอพัก 

๑๐ รวมทั้งสิ้น ๑๒ ห้อง 
-  หอพัก ๘   จ านวน ๘ ห้อง 
-  หอพัก ๑๐  จ านวน ๔ ห้อง 

๘. ด้านสารสนเทศและประชาสัมพันธ์  
๘.๑  ดูแลระบบสารสนเทศหอพัก    

-  ตั้งหนี้คา่ไฟฟ้าหอพักประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๕   จ านวน   ๘๔๐ ราย 
-  จองหอพักภาคการศึกษา ๓/๒๕๖๔    จ านวน       ๒ ราย 
-  ย้ายหอพักผ่านระบบหอพัก     จ านวน       ๑ ราย 
-  ลงทะเบียนรถจักรยานยนต์     จ านวน     ๑๗ ราย 

๘.๒ ทะเบียนราษฎร์ 
- ติดต่อทะเบียนราษฎร์อ าเภอเมือง เพ่ือจ าหน่ายรายชื่อออก   จ านวน ๑ ราย 
- น ารายชื่อเข้าระบบหอพัก      จ านวน ๑ ราย 

๘.๓ การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร  
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเพจงานหอพัก รวมทั้งสิ้น  จ านวน ๑๐ ข่าวสาร 

ที ่ วันที่ รายละเอียด ภาพประกอบ 
๑ ๒๑/๓/๖๕ ขยายเวลารับสมัครและส่งผลงาน 📌📌📌📌📌 

📌📌📌📌ส าหรับน้อง ๆ ที่สนใจ สมัครด่วนเลยนะคะ 
 
 
 
 

 

๒ ๒๕/๓/๖๕ ส าหรับคนที่สมัครแล้ว อย่าลืมแนบหลักฐานการสมัครใน
ระบบ เพ่ือยืนยันการเข้าร่วม  
 
 
 
 
 
 

 



ที ่ วันที่ รายละเอียด ภาพประกอบ 
๓ ๒๕/๓/๖๕ เปิดจองหอพัก ภาคฤดูร้อน ในวันที่ ๑-๘ เมษายน ๒๕๖๕ 

นักศึกษาสามารถด าเนินการจองผ่านระบบจองหอพัก  
การช าระค่าหอพัก สามารถช าระได้ ผ่านQR จากระบบ 
(ช าระด้วยแอฟ scb easy) หรือผ่านเคาน์เตอร์........ 

 

๔ ๒๙/๓/๖๕ ค่าไฟฟ้าหอพัก ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๕  
สามารถช าระได้ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕  
สามารถกดลิงค์เข้าระบบรับ QR สแกนช าระค่าไฟฟ้าหอพัก  
http://hostel.pn.psu.ac...... tudent.php ... ดูเพ่ิมเติม 

 

๕ ๓๐/๓/๖๕ นักศึกษาท่ีสมัครส่งเข้าประกวดตั้งชื่อหอพัก  
ขอให้ด าเนินการอัปโหลดหลักฐานการสมัครให้เรียบร้อย เพ่ือ
รักษาสิทธิ์และเพ่ือยืนยันการเข้าร่วม 
http... ดูเพ่ิมเติม 
 
 

 

๖ ๓๑/๓/๖๕ 📣แจ้งน้องๆที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ที่ส่งผลงานแล้วแต่ยังไม่ส่ง
หลักฐานการสมัคร น.ส.ซีตีอาอีเสาะ สาและ 
นายชนะศักดิ์ หมัดหมาน นายประสิทธิ์ ปะสะกอ 
น.ส.อธิชา ชูทอง น... ดูเพ่ิมเติม 
 
 

 

๗ ๓/๔/๖๕ เปิดจองหอพัก ภาคฤดูร้อน ในวันที่ ๑-๘ เมษายน ๒๕๖๕ 
นักศึกษาสามารถด าเนินการจองผ่านระบบจองหอพัก  
การช าระค่าหอพัก สามารถช าระได้ ผ่าน QR จากระบบ 
(ช าระด้วยแอฟ scb easy... ดูเพ่ิมเติม 

 

๘ ๖/๔/๖๕ ขออภัยในความไม่สะดวก 
ทางงานหอพักได้รับแจ้งว่า ระบบกิจกรรมหอพักและระบบ
จองหอพักขัดข้องชั่วคราว ทางศูนย์ก าลังด าเนินการแก้ไข 
หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
 
 

 



ที ่ วันที่ รายละเอียด ภาพประกอบ 
๙ ๘/๔/๖๕ ก าหนดเปิดหอพัก ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๖๔ (ซัมเมอร์) 

ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
หรือหลังจากวันที่ ๑๗ สามารถรายงานตัวได้ในวันและเวลา
ราชการก าหนดหอพักรายงานตัว เพ่ิมเติม..... 
 
 

 

๑๐ ๑๑/๔/๖๕ น้อง ๆ ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ (ผู้ผ่านเกณฑ์คะแนนสะสม DSS 
card มากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ คะแนน) กรุณาแจ้งชื่อเพ่ือ
ยืนยันสิทธิ์การอยู่หอพักในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผ่านทาง  
พ่ีด้าเบอร์โทรศัพท์ ๐๘๐๐๖๙๒๕๖๐ เพ่ิมเติม...... 

 

 

ภารกิจด้านสนับสนนุการพัฒนานกัศึกษาแบบองค์รวม  
๑. ด้านวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัย   

๑.๑ ด้านวินัยจราจร  
  ๑.๑.๑ การปลดล็อคเม่ือนักศึกษารายงานตัวและจัดท าสื่อรณรงค์และ/หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่  

ก าหนดและ/หรือ บ าเพ็ญประโยชน์ จ านวน ๗ ราย  
         ๑.๑.๒ บันทึกข้อมูลการล็อคนักศึกษากระท าความผิดวินัยจราจรในระบบวินัยนักศึกษา     
จ านวน ๕๒ ราย 
                  ๑.๑.๓ ภาพตัวอย่างสื่อเรื่องที่กระท าผิด และได้ท าการประชาสัมพันธ์ภาพตัวอย่างสื่อโดยโพสต์
ผ่าน เพจวินัยนักศึกษา และให้ผู้กระท าความผิดโพสต์ในหน้า Facebook ของตัวเอง 
  
   
      
   
   
   

 
    
 
 



 ๑.๒ ด้านวินัยนักศึกษาหอพัก  
ด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษาหอพัก จ านวน  ๑ ราย โดยด าเนินการสอบสวนและด าเนินการ

ตามกระบวนการวินัยนักศึกษา กรณีน ารถจักรยานยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเข้าภายในบริเวณหอพัก  

๒. ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
จัดท ารายงานผลองค์กรคุณธรรมจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๕  

- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตอน Zero Corruptions Exam และ ความรู้เบื้องต้น 
เกี่ยวกับ ITA รูปแบบ Online 

  - โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตอน PSU POWER GOODNESS ประกอบด้วย กิจกรรม
ผลิตสื่อรณรงค ์และกิจกรรมทางศาสนา “ท าบุญตักบาตรในวันส าคัญ” 

๓. ด้านการบันทึกชั่วโมงระบบทรานสคริปกิจกรรม / บันทึกคะแนนสะสม DSS Card 
ที ่ โครงการ ระบบทราน

สคริปกิจกรรม 
คะแนนสะสม 
DSS Card 

จ านวนคน จ านวนคน 
๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  

ตอน Zerro Corruption Exam  
- ๘๒ 

๒ โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร - ๘๓ 
๓ โครงการห้องเรียนชีวิต ตอน OMICRON - ๕๓๔ 
๔ โครงการห้องเรียนชีวิต Ready to Live Learn Love  

ตอน เป็น อยู่ คือ ฉัน 
- ๒๗๓ 

๕ โครงการห้องเรียนชีวิต Ready to Live Learn Love  
ตอน Life Design 

- ๓๖๒ 

๖ โครงการห้องเรียนชีวิต Ready to Live Learn Love  
ตอน Inside Out 

- ๒๘๒ 

๗ โครงการห้องเรียนชีวิต Ready to Live Learn Love  
ตอน ผ้าบาติกด้วยบล็อกไม้แห่งปัตตานี 

- ๔๑ 

รวม - ๑,๖๕๗ 

 

 

 

 



๔. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหอพักนักศึกษาประจ าหอพัก 
๔.๑ การตรวจเช็คนักศึกษาหอพักประจ าวัน  

ตรวจเช็คจ านวนสมาชิกในหอพักท่ีอยู่ห้องพัก หอพัก ๑ – ๑๐ โดยการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการหอพักนักศึกษาประจ าหอพัก ตั้งแต่เวลา ๒๑.๐๐ น. และรายงานผลทุกวันหลังจากการตรวจเช็ค
สมาชิกหอพักเรียบร้อยแล้ว  

วันที่ จ านวน 
นักศึกษาทั้งหมด 

นักศึกษา 
กลับบ้าน 

นักศึกษา 
กักตัว/รักษา 

นักศึกษา 
อยู่หอพัก 

% นักศึกษา 
อยู่หอพัก 

๒๑/๓/๖๕ ๘๗๗ ๑๐๒ ๑๔ ๗๖๓ ๘๖.๘๐ 
๒๒/๓/๖๕ ๘๗๗ ๘๗ ๒๗ ๗๙๐ ๙๐.๑๐ 
๒๓/๓/๖๕ ๘๗๗ ๗๔ ๒๙ ๘๐๓ ๙๑.๕๖ 
๒๔/๓/๖๕ ๘๗๗ ๗๑ ๒๖ ๘๐๖ ๙๑.๙๐ 
๒๕/๓/๖๕ ๘๗๗ ๘๙ ๒๑ ๗๘๘ ๘๙.๘๕ 
๒๖/๓/๖๕ ๘๗๗ ๙๕ ๒๘ ๗๘๒ ๘๙.๑๗ 
๒๗/๓/๖๕ ๘๗๗ ๑๑๗ ๒๙ ๗๖๐ ๘๖.๖๖ 
๒๘/๓/๖๕ ๘๗๗ ๑๕๒ ๑๖ ๗๒๕ ๘๘.๖๗ 
๒๙/๓/๖๕ ๘๗๗ ๑๕๕ ๑๓ ๗๒๒ ๘๒.๓๓ 
๓๐/๓/๖๕ ๘๗๗ ๑๖๐ ๑๓ ๗๑๗ ๘๑.๗๖ 
๓๑/๓/๖๕ ๘๗๗ ๑๖๗ ๙ ๗๑๐ ๘๐.๙๖ 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๓.๐๐ น. 

 ๔.๒ ด าเนินการส่งสรุปผลการปฏิบัติงาน 
  รวบรวมผลการปฏิบัติงานและถอดบทเรียนการท างานของคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก ๔ – 
๑๐ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔.๓ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  
  ด าเนินการจัดกิจกรรม “ส่งต่อประสบการณ์ สานต่อรุ่นใหม่” โดยส่งมอบงานจาคณะกรรมการ 
นักศึกษาหอพักประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ สู่คณะกรรมการนักศึกษาหอพักประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ และมอบ
เกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการนักศึกษาหอพักในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ณ ห้องประชุมวิจารณ์ศุภกิจ ชั้น ๓ 
ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี 
 
 
 
 
 
 

        ๕. ด้านการประสานงานอาจารย์ท่ีปรึกษาหอพัก 
ด าเนินการยกเลิกค าสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการอารจารย์ที่ปรึกษาหอพัก ปีการศึกษา  

๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  เนื่องจากมีการปรับต าแหน่งรายของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธี บุญจันทร์ และการปรับ
ภารกิจการดูแลหอพักเข้าสู่หอพักตามเดิม 

ภารกิจด้านเสริมสร้างธุรกิจ 

ที ่ ที่มารายรับ จ านวนผู้เข้าพัก 
(คน) 

รายรับ 
(บาท) 

๑ บริการค่ายโครงการ สอ.วน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๗๒ ๑๐๐,๘๐๐.๐๐ 

๒ บริการหอพักภาคการศึกษา ๓/๒๕๖๔ (ซัมเมอร์) ๙๓ ๑๐๐,๔๔๐.๐๐ 

รวม ๑๖๕ ๒๐๑,๒๔๐.๐๐ 

 

 

 

 

 

 



ภารกิจหัวหน้างานสวัสดิการท่ีพักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

๑. ด้านการควบคุมดูแลงบประมาณ 
๑.๑ จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

๑)  ค่าจ้าง            เป็นเงิน ๑,๔๘๑,๕๒๐ บาท 
      ๒)  ค่าตอบแทน              เป็นเงิน      ๔๙,๐๐๐ บาท 
      ๓)  เงินอุดหนุน จ านวน ๑๒ โครงการ          เป็นเงิน    ๖๙๗,๒๘๐ บาท 
      ๔)  ครุภัณฑ์ จ านวน ๒ รายการ           เป็นเงิน ๑,๔๐๑,๙๕๐ บาท 
                                                                              รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๒๙,๗๕๐ บาท 

๑.๒ รายงานการใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาส ๒   
๑) ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก           เป็นเงิน  ๑๖,๘๐๐ บาท 
๒) โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพัก ๔ – ๑๐         เป็นเงิน    ๓,๕๙๔ บาท 
๓) โครงการการห้องเรียนชีวิต            เป็นเงิน  ๓๒,๕๐๐ บาท 
๔) โครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร          เป็นเงิน    ๑,๘๐๐ บาท 
๕) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม Zero Corruption Exam  เป็นเงิน    ๕,๒๐๐ บาท 

                                                                 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๙๘๙๔ บาท 
๒. ด้านประกันคุณภาพ 

ส่งข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล  
บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕) และส่งไฟล์ข้อมูลไปยังศูนย์กฎหมาย วิทยาเขตปัตตานี เพ่ือรวบรวมในภาพรวมวิทยา
เขตปัตตาน ีซึ่งปัจจุบันงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ รวบรวมได้จ านวน ๒๑ หน่วยงาน 

๓. ด้านการด าเนนิงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตปัตตานี 
๓.๑ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตปัตตานี  
คราวประชุมวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ เห็นชอบแผนการเปิดบริการหอพักนักศึกษา  

ภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๕ (ตารางที่ ๑ การจัดสรรห้องพัก) 

หอพัก 
ประเภท
หอพัก 

ค่าหอปกติ 
ค่าหอ 

ลด 10% 
จ านวน 

ห้องทั้งหมด 
จ านวนห้อง

ที่ปิด 

จ านวนห้อง 
ที่เปิดบริการ

ได้ 

จ านวน 
คน/ห้อง 

จ านวนคาดว่าเปิด 
ให้บริการได้ รายได้/เทอม รายได้ต่อปี 

หญิง ชาย รวม 
๔ หญิง ๑๒,๐๐๐ ๑๐,๐๘๐ ๑๘ ๐ ๑๘ ๒ ๓๖  ๓๒ ๓๒๒,๕๖๐ ๖๔๕,๑๒๐ 
5 หญิง 3,500 3,150 50 0 50 4 200  200 630,000 1,260,000 
6 หญิง 3,300 2,970 77 24 53 4 212  212 629,640 1,259,280 
8 หญิง 3,300 2,970 99 7 92 4 368  368 1,092,960 2,185,920 
9 ชาย 4,300 3,870 200 25 175 4  700 700 2,709,000 5,418,000 

10 หญิง 4,300 3,870 200 0 200 4 800  800 3,096,000 6,192,000 
รวม 644 56 588  1,616 700 2,312 8,480,160 16,960,320 



หมายเหตุเงื่อนไขการเปิดบริการหอพักในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

๑) สถานการณ์การแพร่ระบาดและอัตราความรุนแรงของโรคโควิด - ๑๙ มีแนวโน้มลดลงและใน 

อนาคตประเทศจะประกาศเป็นโรคประจ าถ่ิน 

๒) หอพัก ๗  อยู่ระหว่างการปิดปรับปรุงซ่อมแซม      

๓) ปิดบริการหอพัก ๑,๒,๓ เนื่องจากสภาพหอพักไม่พร้อมต่อการเปิดให้บริการ และรองรับองค์กร 

กิจกรรมระหว่างการปิดซ่อมอาคารกิจกรรมนักศึกษา ทั้งนี้ควรจัดเป็นหอพักรอปรับปรุงซ่อมแซมในล าดับต่อไป 

๔) รายได้หอพักคิดจากลดค่าธรรมเนียมหอพัก ๑๐%      

๕)  หอพัก ๔ เปิดบริการทุกห้อง ยกเว้นว่ามีนักศึกษาพักไม่เต็มจึงจะเปิดให้บริการรายวัน ๒ ห้อง  
ห้องละ ๔๐๐ บาท (ตามมติเดิม)       

๖) หอพัก ๖,๘,๙ ปิดบริการบางห้องพักในหอพักท่ีเปิดบริการที่ไม่พร้อมต่อการให้บริการรวม 

จ านวนห้องพักท่ีปิดบริการ ๕๖ ห้อง คดิเป็น ๒๒๔ ที่ สูญเสียรายได้ ๗๕๕,๒๘๐ บาทต่อภาคการศึกษา 

๗) เปิดบริการได้ ๕๘๘ ห้อง จาก ๖๔๔ ห้อง จ านวน ๒,๓๑๒ ที่ รายไดป้ระมาณการต่อภาค
การศึกษา ๘,๔๘๐,๑๖๐ บาท 

๘) บริการนักศึกษาหญิง จ านวน  ๑,๙๔๘ คน  และบริการนักศึกษาชาย จ านวน  ๗๐๐ คน 

(ตารางท่ี ๒ ข้อมูลนักศึกษากรณีพิเศษที่จัดพักในปีการศึกษา ๒๕๖๕)  

ที ่ รายการ รูปแบบ 
ประเภท 

หญิง ชาย รวม 
1 คณะกรรมการหอพักชุดใหม ่ - 22 8 30 
2 นักศึกษาทุนต่าง ๆ (จากงานแนะแนว) ยืนยัน 60 20 80 
3 นักศึกษากรณีพิเศษท่ีผ่านการพิจารณา ยืนยัน 7 3 10 
4 นักศึกษาเมทสะอาด ยืนยัน 10 8 18 
5 นักศึกษาหอพักดีเด่น ยืนยัน 10 2 12 
6 คณะกรรมการหอพักชุดเดมิ ยืนยัน 24 8 32 
7 กรณีนักศึกษาสิทธ์ิอื่น ๆ เกี่ยวกับหอพัก ยืนยัน 20 10 30 
8 นักศึกษาพยาบาล - 210 30 240 
9 นักศึกษาต่างชาติ - 8 4 12 

10 นักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ยืนยัน 23 5 28 
รวมนักศึกษากรณีพิเศษ (คน)  394 98 492 

จ านวนที่พักที่เปิดบริการปีการศกึษา 2565  1,616 700 2,312 
เหลือที่บริการส าหรับนักศกึษาชัน้ปีที่ 1  1,222 602 1,820 

 
 
 
 
 
 



๓.๒ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตปัตตานี 
 คราวประชุมวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕  เห็นชอบแผนการปรับอัตราค่าธรรมเนียมหอพักหอพัก 

นักศึกษา (ตารางที่ ๑ ระยะเวลาการปรับปรุงอาคารหอพัก) 
หอ ระยะการซ่อม งบประมาณ อัตราค่าหอ จ านวนที่

ให้บริการ 
รายรับ 

ประมาณ/ปี 
ระยะ 

คืนทุน/ป ี
หมายเหตุ 

เร่ิม สิ้นสุด 
๑ ๒๕๖๘ 2569 10,000,000 6,000 64 768,000 13 ด าเนินการซ่อมปี 2568 
๒ 2569 2570 10,000,000 6,000 64 768,000 13 ด าเนินการซ่อมปี 2569 
๓ 2570 2571 10,000,000 6,000 64 768,000 13 ด าเนินการซ่อมปี 2570 
๔ - - - 12,000 36 864,000 - - 
๕ 2567 2568 16,000,000 4,500 200 1,800,000 9 ด าเนินการซ่อมปี 2567 
๖ 2566 2567 16,000,000 4,300 308 2,648,800 6 ด าเนินการซ่อมปี 2566 
๗ 2565 2566 16,000,000 4,300 308 2,648,800 6 ด าเนินการซ่อมปี 2565 
๘ - - - 3,300 396 2,613,600 - - 
๙ - - - 4,300 800 6,880,000 - - 

๑๐ - - - 4,300 800 6,880,000 - - 

 
(ตารางท่ี ๒ แผนการปรับค่าธรรมเนียมหอพัก/คน/ภาคการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๗๒) 

หอ จ านวนห้อง
ทั้งหมด 

จ านวน
นักศึกษาท่ี
รองรับได้ 

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก/ภาคการศึกษา 
2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 

๑ 16 64 3,000 3,000 3,000 3,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
๒ 16 64 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 6,000 6,000 6,000 
๓ 16 64 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 6,000 6,000 
๔ 18 36 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 
๕ 50 200 3,500 3,500 3,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 
๖ 77 308 3,300 3,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 
๗ 77 308 3,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 
๘ 99 396 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 
๙ 200 800 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 

๑๐ 200 800 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 
รวม 769 3,040  

 
 
 
 
 



๓.๓ วันที ่๔ เมษายน ๒๕๖๕  
ประชุมเตรียมการเรื่องการน าเสนอสิทธิประโยชน์ บริการและสวัสดิการส าหรับนักศึกษา ครั้งที ่๑  

และมีก าหนดให้หน่วยงานส่งไฟล์ข้อมูลส าหรับน าเสนอมายังงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เพ่ือเตรียมพูดคุยรูปแบบการน าเสนอในต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ต่อไป 

๓.๔ วันที ่๕ เมษายน ๒๕๖๕  
ประชุมสรุปข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการห้องเรียนชีวิตและห้องเรียนอาชีพ น าเสนอที่ 

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ 

 

ภารกิจการประชุมและติดตามการท างาน/การเข้าร่วมโครงการ - กจิกรรม   
วันที ่๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕  
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  
งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะ 
การเรียนรู้ ร่วมกับศูนย์กฎหมาย  
ม.อ.ปัตตานี ร่วมจัดโครงการส่งเสริม 
องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ณ ห้องประชุมปริชญากร ส านักงานวิทยาเขต
ปัตตานี และผ่านระบบ Zoom online และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live เพจ ม.อ.ปัตตานี 
 
 
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕  
เวลา ๐๙.๐๐ น.  
บุคลากรงานสวัสดิการที่พักและ 
พัฒนาทักษะการเรียนรู้  
ร่วมประชุมเรื่องกรอบภาระงานของบุคลากร 
สายสนับสนุน ผ่านระบบ zoom online  

 
 
 
 



วันที ่๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕  
เวลา ๐๙.๐๐ น.  
หัวหน้างานสวัสดิการที่พัก 
และพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
ร่วมประชุมพบปะแลกเปลี่ยน 
ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร 
และบุคลากร วข.ปน.  
หัวข้อ ปัจจุบัน และอนาคต ม.อ. ที่เราร่วมกันขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย ผ่านระบบ zoom 
 
 
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕  
เวลา ๑๕.๐๐ น.  
นางเครือมาส  แก้วทอน  
นางสาวโรสนานี  แวหะยี 
นายธนวินท์  ช่วยช าแนก   
นางสาวโศจิรัตน์  เพ็ชรพาน  
ประชุมการเตรียมข้อมูล โครงการปฐมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัย ณ ห้องผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา
วิทยาเขตปัตตานี 
 
 
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕  
เวลา ๑๓.๓๐ น.  
นางเครือมาส  แก้วทอน 
นางสาวโรสนานี  แวหะยี 
นายธนวินท์  ช่วยช าแนก 
นางสาวโศจิรัตน์  เพ็ชรพาน 
นายอิมรัน  ยีเฮง  
ประชุมการรายงานเตรียมข้อมูล โครงการปฐมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา
วิทยาเขตปัตตานี อาคาร B  
 
 
 



วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕  
เวลา ๐๙.๐๐ น.  
นางสาวโรสนานี  แวหะยี  
นายอิมรัน  ยีเฮง  
เข้าร่วมประชุม Workshop  
การจัดท าชุดกิจกรรม  
(Jaccaranda Uniform)  
ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี อาคาร B 
 

ภารกิจด้านงานธรุการและเลขานุการ 

๑.  รับหนังสือเข้าและบันทึกเลขเข้าระบบบันทึก      จ านวน ๔๔  ฉบับ 

๒.  ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาทุนท างานภาคการศึกษา ๓/๒๕๖๔   จ านวน   ๑  ราย 
 

ปฎิทินปฏิบัติงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

ที ่ วัน/เวลา กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ 24/3-1/4/65 นักศึกษาท่ีประสงค์จะอยู่หอพักตอ่เนื่องถึง  

11 เม.ย.65 ผ่านระบบ 
ภารกิจด้านสารสนเทศ 

๒ 1-8/4/65 เปิดจองหอพักนักศึกษาภาคฤดรู้อน  
ปีการศึกษา 2565 

ภารกิจด้านสารสนเทศ 

๓ 1/4/65-
26/5/65 

เตรียมความพร้อมระบบจองหอพักส าหรับปี
การศึกษา 2565 และบันทึกข้อมลูนักศึกษา 
กรณีพิเศษต่างๆ 

ภารกิจด้านสารสนเทศ 

๔ 5/4/65  ปิดบริการหอพัก ภาคการศึกษาที ่2/2564 ภารกิจด้านกายภาพและโครงสร้าง 
๕ 5 – 29/4/65 ส ารวจความเสียหาย บันทึกข้อมลูผ่านระบบ 

และแจ้งซ่อม 
ภารกิจด้านกายภาพและโครงสร้าง 

๖ 17/4/65-
10/6/65 

ให้บริการหอพักภาคฤดูร้อน และ  
บริการหอพักรายวัน 

ภารกิจด้านเสริมสร้างธุรกจิ 

๗ 18/4 – 
14/6/65 

เตรียมความพร้อมหอพัก ภารกิจด้านกายภาพและโครงสร้าง 

๘ 1 – 15/5/65 คืนค่าประกันความเสียหายหอพัก ภารกิจด้านสารสนเทศ 
๙ 10 – 12/5/65 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศกึษาหอพัก ภารกิจสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม 

๑๐ 17-25/5/65 คณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพักและ
นักศึกษากรณีพิเศษอ่ืนๆ ช าระค่าหอพัก  
เพื่อยืนยันสิทธ์ิการเข้าพัก ปีการศกึษา 2565 

ภารกิจด้านสารสนเทศ 

๑๑ 27/5/65 
 

นักศึกษาใหม่ 2565 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธ์ิ
จองหอพัก 1/2565 

ภารกิจด้านสารสนเทศ 



ที ่ วัน/เวลา กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
๑๒ 27/5/65 - 

8/6/65   
นักศึกษาใหม่ 2565 จองหอพักพร้อมช าระค่า
หอพัก ภาคการศึกษาที่ 1/2565 

ภารกิจด้านสารสนเทศ 

๑๓ ๘ – ๑๒/๖/๖๕ ส่งตัวแทนคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก
เข้าร่วมโครงการค่าย LDC 

ภารกิจสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม 
 

๑๔ ๑๕/๖/๖๕ เปิดหอพัก/รายงานตัวเข้าหอพัก ๔ – ๑๒ ภารกิจด้านกายภาพและโครงสร้าง 
ภารกิจสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม 

ภารกิจด้านสารสนเทศ 
๑๕ ผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษา ภารกิจสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม 
๑๖ ๑๖/๖/๖๕ ท าบุญหอพัก ภารกิจสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม 
๑๗ เปิดบ้านศรีตรัง 

(ต้อนรับ/ช้ีแจงรายละเอียดข้อตกลงการอยู่หอพัก) 
ภารกิจสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม 

๑๘ ซ้อมแผนอพยพกรณีเกิดอัคคีภัย ภารกิจสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม 
๑๙ ๑๗/๖/๖๕ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ภารกิจสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม 
๒๐ 20-21/6/65 เปิดจองหอพักพร้อมช าระค่าหอพัก  

ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (รอบที่ 2) 
ภารกิจด้านสารสนเทศ 

 
        นายธนวินท์  ช่วยช าแนก 
        ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
                ผู้สรุปข้อมูล 

 
                                                                                                                                                                   

                                                                                  


