
บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน   กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  โทร. ๑๓๕๐                                                                          

ที ่ มอ ๒๐๑.๔.๔/๖๕-                               วนัที่     พฤษภาคม  ๒๕๖๕              

เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัตงิานประจ าเดือนและส่งวาระเข้าท่ีประชุมบุคลากร ประจ าเดือนพฤษภาคม 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
พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังเอกสารที่แนบมาด้วยแล้วนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง  

 

 

 
      (นางเครือมาส  แก้วทอน) 

    รักษาการแทนหัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการด าเนินงานงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี 

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

ภารกิจด้านส านักงานหอพัก  
๑. ด้านการให้บริการหอพัก 

ที ่ หัวข้อ จ านวน หน่วยนับ 

1 บริการรับรายงานตัวเข้าหอพัก - ราย 

2 บริการแจ้งย้ายหอ – ห้องพัก - ราย 

3 บริการแจ้งลาออกจากหอพัก - ราย 

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

 
3 
5 

 
ราย 
ราย 
ราย 

5 บริการให้ค าปรึกษานักศึกษาหอพัก - ราย 

6 บริการรับลงทะเบียนรถจักรยานยนต์ 8 ราย 

7 บริการห้องคอมพิวเตอร์ - ราย 

8 บริการห้องสมุดหอพัก -  

9 บริการไปรษณียภัณฑ์หอพัก - ราย 

10 บริการเวชภัณฑ์เบื้องต้น - ราย 

11 บริการติดตามหนี้สินนักศึกษา(ค่าไฟฟ้า) 
- ติดตามให้นักศึกษาช าระค่าไฟฟ้า 
- ติดตามได้ 

 
- 
- 
 

 
ราย 
ราย 

 
 
 
 
 



๒. ด้านโครงสร้างและกายภาพ 
๒.๑ การแจ้งซ่อมบ ารุงอาคารหอพักนักศึกษา ๑ – ๑๐ 

ที ่ ประเภทงาน จ านวนซ่อม
ทั้งหมด 

ด าเนินการแล้ว ค้างซ่อม หน่วยนับ 

๑ งานซ่อมบ ารุง (งานไม้) 931 119 812 รายการ 
๒ งานประปา 85 69 16 รายการ 
๓ งานไฟฟ้า 57 57 0 รายการ 

รวม 1,073 245 828 รายการ 

๒.2 การจัดซื้อ – จัดจ้าง 
-  ด าเนินการจัดหา – จัดจ้าง และคลังพัสดุ ดังนี้ 
-  ค่าจดัหาอุปกรณ์ซ่อมบ ารุง   จ านวน   8,110.๐๐ บาท 
-  ค่าวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด   จ านวน      482.17 บาท 

                                    รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 8,952.17 บาท 

3.  ด้านการจัดการกายภาพ 
หอพัก / วันที่ด าเนินการ ภาพประกอบ 

หอพัก 1 - 4 
- น าชุดเครื่องนอนออกมาตากแดดฆ่าเชื้อ 
- ก าจัดวัชพืชบริเวณรอบอาคาร 

 

 
หอพัก 5 
- เคลียร์ห้องพักหลังให้บริการห้องพักรายวัน  
เพ่ือรองรับนักศึกษาปีการศึกษา 1/2565 

 



หอพัก 6 - 7 
- ขนย้ายครุภัณฑ์ออกจากหอพัก 7 
  (เก้าอ้ี, ชั้นวางรองเท้า, โต๊ะ, ตู้,  
เบาะใยมะพร้าว, กรอบรูป ฯลฯ) 

 
หอพัก 8 
- ขนย้ายเบาะเข้าห้องพัก เตรียมให้บริการ
ตามปกติ 
- เคลียร์ห้องพักหลังให้บริการห้องพักรายวัน 

 
หอพัก 9 
- ท าความสะอาดภายนอกอาคาร 
- เคลียร์ห้องพักหลังให้บริการห้องพักรายวัน 
 
 

 

หอพัก 10 
- ขนย้ายเบาะเข้าห้องพัก เตรียมให้บริการ
ตามปกติ 
- ท าความสะอาดภายนอกอาคาร ตัดแต่งกิ่งไม้
และก าจัดวัชพืช 

 
 

 

 



4. การควบคุมการปฏิบัติงานพนักงานท าความสะอาดอาคารหอพัก 
4.1 การเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
ด าเนินการส่งรายงานตรวจการรับจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาท าความสะอาดอาคารหอพัก   

๑ – ๑๐ และผู้รับจ้างเหมาบุคคลธรรมดาบริการดูแลหอพักนักศึกษา (เบิกจ่ายค่าจ้าง) จ านวน ๒7 ราย 

4.2 การควบคุมบุคลากรจ้างเหมาท าความสะอาดหอพัก 
 1) ก าหนดให้แต่ละหอพัก ด าเนินการท าความสะอาดภายในตู้น้ าร้อน – ตู้น้ าเย็น เพ่ือให้

สุขอนามัยที่ดีของนักศึกษา 
 2) ท าความสะอาดและก าจัดวัชพืชพ้ืนที่โดยรอบอาคาร 
 3) จัดเตรียมห้องพักเพ่ือรองรับการให้บริการห้องรายวัน (หอพัก 4, หอพัก 8 - 9) 
 4) ขนย้ายครุภัณฑ์ออกจากหอพัก 7 ก่อนผู้รับเหมาเข้าด าเนินการปรับปรุงอาคาร 

5. 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 รับแจ้ง
เหตุกรณีนักศึกษาเจ็บไขไ้ม่สบาย 
ดูแลนักศึกษากักตัวท่ีหอพัก ๓ (ถ้า
มี) เพ่ือเฝ้าระวังช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ 
๓. เวรประจ าวันจดัท ารายงาน
สถานการณ์เป็นประจ าทุกวันและ
ส่งผ่านช่องทาง FB กลุ่ม 
ควบคุมการปฏิบัติงานโดย 
หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและ
พัฒนาทักษะการเรียนรู ้

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) 

นายธนวินท์ ช่วยช าแนก 
(๐๘๙-๗๓๘๖๑๕๐) 



นางสุดใจ ชุดเทพ 
(๐๘๔-๖๙๑๒๘๓๑) 

นางสาวธีรพร พลนารุด 
(๐๘๖-๒๘๗๔๐๗๐) 

 
ผลการดูแลเคสนักศึกษาในหอพัก   รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง 

ที ่ วันที่/เวลา รายงานเคส ภาพประกอบ ผู้รับผิดชอบ 
๑ วันอังคาร ที่ ๒๖ 

เมษายน ๒๕๖๕ 
เวลา ๑๘.๓๐ น. 
รับแจ้งจากนักศึกษาว่าเกิดอุบัติเหตุ
เนื่องจากโดนสุนัขบริเวณหอพัก ๕ ไล่กัด
และหกล้มขณะหลบเข้าหอพัก เบื้องต้น
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและประสานงาน
เจ้าหน้าที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
วิทยาเขตปัตตานีเข้ามาด าเนินการในส่วน
ที่เก่ียวข้อง 

 สูไรยา 

๒ วันอาทิตย์ ที่ ๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๑๒.๐๐ น.  
ให้บริการสถานที่อ านวยความสะดวกแก่
ร้านอมเรศน าอุปกรณ์พร้อมชุดครุย
บางส่วนเข้ามาวางภายในบริเวณหอพัก ๕ 

 โศจิรัตน์ 

๓ วันจันทร์ ที่ ๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๘.๓๐ น.  
ให้บริการดูแลความสะดวกเรียบร้อยกรณี
ร้านอมเรศจัดสถานที่ภายในหอพัก ๕  
เพ่ือเตรียมส่งมอบชุดครุยให้กับบัณฑิต 
 

 
 
 

โศจิรัตน์ 

๔ วันอังคาร ที่ ๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๑๖.๔๙ น.  
จัดเตรียมและให้บริการห้องพักแก่ 
นายอิทธิชัย กาญจนนุกูล  
รหัสนักศึกษา 6020310079  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษาจากหอพัก 3208  
เข้าพัก 9201 จากกรณีติดเชื้อโควิด -19 

 ธีรพร 

5 วันอังคาร ที่ ๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
- วันศุกร์ที่ ๑๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

วันที่ 3/5/65  
เวลา 19.30 น.  
บริการดูแล และติดตามอาการ จ่ายยา  
วันที่ 4 – 13/5/65  
เวลา 08.00 – 08.30 น. 
บริการอาหารวันละ 3 มื้อ แก ่
นายอิทธิชัย กาญจนนุกูล  

 ธนวินท์ 



รหัสนักศึกษา 6020310079  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษากักตัวห้อง 9201 

6 วันพุธ ที่ ๔  
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๘.๐๐ น.  
รับรายงานตัวบัณฑิตที่จะเข้าพักภายใน
หอพัก ๙ และหอพัก ๘ ระหว่างซ้อมรับ
ปริญญา ทีว่ิทยาเขตปัตตานี 
 
 
 
 

 สุดใจ 
อัชนา 

โศจิรัตน์ 

7 วันพฤหัสบดี ที่ ๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๑๘.๓๐ น.  
รับรายงานตัวบัณฑิตที่จะเข้าพักภายใน
หอพัก ๘ ระหว่างซ้อมรับปริญญา  
ที่วิทยาเขตปัตตานี   

 โศจิรัตน์ 

 
6. ด้านการให้บริการหอพักเพื่ออ านวยความสะดวกด้านโควิด – ๑๙ 

6.๑ การให้บริการหอพัก 9  
เพ่ือใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม (Dorm Isolation : DI)  จ านวน 1 ราย โดยมีรายชื่อผู้เข้ารับการ 

กักตัว/รักษา ดังนี้ 
ที ่ ห้องพัก รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล วันที่เข้า วันที่ออก มาจากหอพัก 
๑ 9201 6020310079 นายอิทธิชัย กาญจนนุกูล  3/5/65 13/5/65 3208 

หมายเหตุ สรุปข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑6.0๐ น. 
 
6.๒ การอบฆ่าเชื้อห้องพัก 
มีการอบฆ่าเชื้อห้องพักด้วยรังสียูวี (UV) กรณีนักศึกษาติดเชื้อโควิด – ๑๙ หอพัก 3 และหอพัก 9  

รวมทั้งสิ้น ๒ ห้อง 
-  หอพัก 3   จ านวน 1 ห้อง 
-  หอพัก 9  จ านวน 1 ห้อง 

๗. ด้านสารสนเทศและประชาสัมพันธ์  
7.๑  ดูแลระบบสารสนเทศหอพัก    

-  คืนเงินค่าประกันหอพัก      จ านวน    897 ราย 
7.๒ ทะเบียนราษฎร ์

- ติดต่อทะเบียนราษฎร์อ าเภอเมือง และจ าหน่ายรายชื่อออก   จ านวน    200 ราย 
 - คงเหลือรายชื่อในฐานข้อมูลระบบหอพัก     จ านวน 3,849 ราย 
 



7.๓ การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร  
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเพจงานหอพัก รวมทั้งสิ้น  จ านวน 6 ข่าวสาร 

ที ่ วันที่ รายละเอียด ภาพประกอบ 

๑ 21 เมษายน 2565 การให้บริการ 
ห้องพักห้องธรรมดา  สามารถ walk in   
ด้วยตนเองได้ ในวันที่  5 – 6 
พฤษภาคม ๒๕65   
ภายในเวลา 08.30 - 16.00 น. 
ติดต่อห้องพักได้ที่หอพัก 4 

 

2 25 เมษายน 2565 ประกาศผลโครงการประกวด 
ตั้งชื่อหอพักมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผู้ชนะเลิศได้คะรวมสูงสุดประเภททีม 
ติดต่อขอรับของรางวัล   
https://www.facebook.com/joo.joop.
3 ตั้งแต่วันนี้ - 10 พฤษภาคม 2565 
 

 

3 3 พฤษภาคม 2565 ส าหรับการด าเนินการคืนค่าประกันหอพัก  

4 9 พฤษภาคม 2565 เปลี่ยนแปลงวันรายงานตัวเข้าหอพักและ
วันเปิดหอพัก จากเดิมวันที่ 13 - 14 
มิถุนายน เป็นวันที่ 15 มิถุนายน 2565 
วันเดียวส าหรับทุกหอ ส่วนอื่นๆ ยังคง
เหมือนเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/joo.joop.3
https://www.facebook.com/joo.joop.3


5 13 พฤษภาคม 2565 ส าหรับนักศึกษากรณีพิเศษต่างๆ 
ขอให้ด าเนินการยืนยันสิทธิ์ใน 
วันที่ 17 - 25 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น 
หากไม่ช าระจะถือว่าสละสิทธิ์การอยู่หอพัก 
https://dorm.pn.psu.ac.th/booking 
*นักศึกษากรณีพิเศษที่มีปรากฎรายชื่อใน
เอกสาร 

 

6 14 พฤษภาคม 2565 หอพัก ม.อ.ปัตตานี 
-การจองหอพักปี 65 นักศึกษาสามารถ
ด าเนินการจองหอพักได้ด้วยตนเอง จะอยู่
ห้องไหนกับใคร สามารถกดเลือกห้องได้ 
-การช าระค่าหอพัก ตามอัตราค่าหอพักครั้ง
เดียว และจะต้องช าระให้เรียบร้อยภายใน 
3 วัน นับจากวันที่จอง 
-กรณีไม่ได้ช าระตามท่ีก าหนดระบบจะ
ยกเลิกการจองในวันถัดไปของก าหนดและ
สามารถจองใหม่ได้ตามวันที่ก าหนด 
-การช าระ สามารถช าระผ่านแอป SCB 
easy โดยสแกน QR ที่ข้ึนในระบบจอง 
เท่านั้น ไม่อนุญาตให้พิมพ์ตัวเลขในการ
ช าระ 
-การช าระผ่านธนาคาร สามารถช าระได้  
ที่ธนาคารไทยพาณิชย์หรือธนาคารกรุงไทย 
ก าหนดการจองหอพักตามลิงค์นี้ 
https://www.facebook.com/.../pcb.../
4753547898076398 
ทางมหาวิทยาลัย จะเปิดจองส าหรับชั้นปีที่ 
1/65 ในวันที่ 27 พ.ค. - 8 มิ.ย. 
ผ่านระบบหอพัก 
https://dorm.pn.psu.ac.th/booking 
โดย login เข้าจองด้วย PSU Passport 
ตัวอย่าง user : 6520010221  รหัส : 
Aw-514******** 
ในชื่อผู้ใช้ใส่เฉพาะรหัสนักศึกษาเท่านั้น 
_______________________ 
 

 



ข้อมูลเพ่ิมเติมอัตราค่าหอพักสามารถดูได้
จากหน้าเว็บ 
https://dorm.pn.psu.ac.th/ 
_______________________ 
ข้อมูลแต่ละหอพัก 
หอพัก i-HOUSE 
https://dorm.pn.psu.ac.th/dormitory
2020/dormitory.php... 
บริการห้องละ 2 คน นักศึกษา หญิง 
สามารถจองโดยตรงได้ที่ ไอดีไลน์ : 
dorm.psu วันเวลาราชการ 
พิเศษส าหรับทุกชั้นปี สามารถจองก่อนได้
เลย ตามจ านวนที่ให้บริการ 
📣📣 ตอนนี้ เต็มแล้ว ส าหรับ หอ  
i-HOUSE 📌📌 
__________________________ 
หอพัก 5 
https://dorm.pn.psu.ac.th/dormitory
2020/dormitory.php... 
บริการห้องละ 4 คน นักศึกษา หญิง 
เปิดจองตามก าหนดการ 
ส าหรับนักศึกษาทุกคณะ ตามจ านวนที่
ให้บริการ 
__________________________ 
หอพัก 6 
https://dorm.pn.psu.ac.th/dormitory
2020/dormitory.php... 
บริการห้องละ 4 คน นักศึกษา หญิง 
เปิดจองตามก าหนดการ 
ส าหรับนักศึกษาทุกคณะ ตามจ านวนที่
ให้บริการ 
__________________________ 
หอพัก 8 
https://dorm.pn.psu.ac.th/dormitory
2020/dormitory.php... 
บริการห้องละ 4 คน นักศึกษา หญิง 
เปิดจองตามก าหนดการ 



ส าหรับนักศึกษาทุกคณะ ตามจ านวนที่
ให้บริการ 
__________________________ 
หอพัก9 
https://dorm.pn.psu.ac.th/dormitory
2020/dormitory.php... 
บริการห้องละ 4 คน นักศึกษา ชาย 
เปิดจองตามก าหนดการ 
ส าหรับนักศึกษาทุกคณะ ตามจ านวนที่
ให้บริการ 
__________________________ 
หอพัก 10 
https://dorm.pn.psu.ac.th/dormitory
2020/dormitory.php... 
บริการห้องละ 4 คน นักศึกษา หญิง 
เปิดจองตามก าหนดการ 
ส าหรับนักศึกษาทุกคณะ ตามจ านวนที่
ให้บริการ 
__________________________ 
หอพัก 11 - 12 
https://dorm.pn.psu.ac.th/cdorm 
บริการห้องละ 2 คน 
เปิดจองตามก าหนดการ 
ส าหรับนักศึกษาทุกคณะ ตามจ านวนที่
ให้บริการ 
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้
โดยตรงกับทางหอ 11 - 12 

 
 
 
 
 
 
 
 



ภารกิจด้านสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาแบบองคร์วม  
๑. ด้านวินัย 

๑.๑ ด้านวินัยจราจร  
  - ปลดล็อคเมื่อนักศึกษารายงานตัวและจัดท าสื่อรณรงค์และ/หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่  

ก าหนดและ/หรือ บ าเพ็ญประโยชน์ จ านวน 4 ราย 
  - จัดท าสถิติข้อมูลนักศึกษากระท าความผิดวินัยนักศึกษา (วินัยจราจร)  
         - ภาพตัวอย่างสื่อเรื่องที่กระท าผิด และได้ท าการประชาสัมพันธ์ภาพตัวอย่างสื่อโดยโพสต์ผ่าน 
เพจวินัยนักศึกษา และให้ผู้กระท าความผิดโพสต์ในหน้า Facebook ของตัวเอง 
 
 
 
 
  
   
      
    
   
   

 
  
  
   

1.2  ด้านวินัยนักศึกษาหอพัก  
  ด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษาหอพัก จ านวน  ๑ ราย กรณีนักศึกษาน าบุคคลภายนอกเข้าพัก 

ภายในหอพักนักศึกษาและไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ประจ าหอพัก หอพัก 11 – 12  
(หอพักในก ากับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)  

2. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหอพักนักศึกษาประจ าหอพัก 
ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษาหอพัก ประจ าปีการศึกษา 2565   

ตอน Leadership and Growth Mindset ระหว่างวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมปริชญากร 
และบังดล รีสอร์ท อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมีหลักสูตรการเรียนรู้ ดังนี้ 
 - หลักสูตร นโยบายและอัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Smart Student) 
 - หลักสูตร ผู้น ายุคใหม่ (The Next Gen Leadership) 

- หลักสูตร ทัศนคติเชิงบวกกับการท างานด้านหอพัก (Positive Attitude) 
- หลักสูตร เทคนิคการน ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
- หลักสูตร Keep Calm and Take care (ความใส่ใจกับกับดูแลนักศึกษาหอพัก) 
- หลักสูตร เทคนิคการขียนโครงการและการน าเสนอโครงการ 
 



ภาพประกอบ 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

        

  

 

 

 

 

 



3. ด้านการประสานงานอาจารย์ท่ีปรึกษาหอพัก 
 ด าเนินการขออนุมัติเบิกเงินค่าสมมนาคุณอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก ประจ าเดือนเมษายา 2565  
จ านวน 6 ท่าน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,200 บาท 

ภารกิจด้านเสริมสร้างธุรกิจ 
ที ่ ที่มารายรับ จ านวนผู้เข้าพัก 

(คน) 
รายรับ 
(บาท) 

๑ บริการค่ายโครงการ สอ.วน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 143 218,๘๐๐.๐๐ 

2 บริการที่พักโครงการ YECOB สถานเอกอัครราชฑูต
สหรัฐอเมริกา 

15 ขออนุเคราะห์ฟรี 

3 บริการที่พักคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก 26 ขออนุเคราะห์ฟรี 

4 บริการที่พักร้านอมเรศ 4 2,100.00 

5 บริการห้องพักรายวันบัณฑิตรับปริญญา 178 36,590.๐๐ 

รวม ๑๖๕ ๒57,49๐.๐๐ 

ภารกิจการประชุมและติดตามการท างาน/การเข้าร่วมโครงการ - กิจกรรม   
1) วันที่ ๒9 เมษายน ๒๕๖๕   
งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขต

ปัตตานี ผ่านระบบ Zoom Online 

๒)  วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 
(ภาคเช้า) หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร

ทรัพย์สิน (ภาคบ่าย) หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และนางสาวโรสนานี  แวหะยีเข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดท า Dashboard (SSD) ร่วมกับฝ่ายวิชาการ 

3) วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 
หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และนางสาวโรสนานี  แวหะยี เข้าร่วมประชุม 

การเข้าถึงการใช้ e-mail ของนักศึกษาร่วมกับศูนย์สื่อสารองค์กร งานทะเบียนและศูนย์ดิจิทัล 

๔)  วันที่ 9 พฤษภาคม 2565  
(ภาคเช้า) หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้, นางสาวโรสนานี  แวหะยี,  

นายธนวินท์  ช่วยช าแนก, นางสาวโศจิรัตน์  เพ็ชรพาน และนายอิมรัน  ยีเฮง เข้าร่วมประชุมติดตาม 
เรื่องการเตรียมการเปิดหอพัก/ปฐมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัย ปีกรศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมกองพัฒนา
นักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี อาคาร B (ภาคบ่าย) หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ประชุม
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ wifi เฟส 3 และอบรมเทคนิคการจัดท า พม.01, พม.02 
 
 



5) วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 
หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ร่วมให้ข้อมูลในการจัดซื้อเบาะที่นอนทดแทน ใน 

ที่ประชุมทีมบริหารส านักงานวิทยาเขต ในการพิจารณาค าขอปีงบประมาณ 2565 

6) วันที่ 17 พฤษภาคม 2565  
(ภาคเช้า) งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรม "DSD Sea for life" ส่งเสริม 

งานจิตอาสาแก่บุคลากรและสร้างประโยชน์แก่ชุมชน ณ กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนและการท่องเที่ยวตะโละสะมีแล  
ต าบลแหลมโพธิ์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยการสนับสนุนจากศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน
จังหวัดปัตตานี กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนและการท่องเที่ยวตะโละสะมีแล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (ภาคบ่าย) หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้, นางสาวโรสนานี  แวหะยี,  
นายธนวินท์  ช่วยช าแนก, นางสาวโศจิรัตน์  เพ็ชรพาน และนายอิมรัน  ยีเฮง เข้าร่วมประชุมติดตามงาน Week 
of 3Ls เรื่องการเตรียมการเปิดหอพัก/ปฐมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมกอง
พัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี อาคาร B 

7) วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 
หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการท างานของ 

นักศึกษาฝึกงาน 

8) วันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2565 
หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้, นางสาวโรสนานี  แวหะนี และ 

นางสาวโศจิรัตน์  เพ็ชรพาน ร่วมสัมมนาเครือข่ายพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี 
 
ภารกิจด้านงานธุรการและเลขานุการ 

๑.  รับหนังสือเข้าและบันทึกเลขเข้าระบบบันทึก      จ านวน 50  ฉบับ 
๒.  ด าเนินงานนักศึกษาทุนท างานภาคการศึกษา ๓/๒๕๖๔    จ านวน   ๑  ราย 

 
 
 



ปฎิทินปฏบิัติงานสวัสดกิารที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
ที ่ วัน/เวลา กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
1 5 – 29/4/65 ส ารวจความเสียหาย บันทึกข้อมลูผ่านระบบ 

และแจ้งซ่อม 
ภารกิจด้านกายภาพและโครงสร้าง 

2 17/4/65-
10/6/65 

ให้บริการหอพักภาคฤดูร้อน และ  
บริการหอพักรายวัน 

ภารกิจด้านเสริมสร้างธุรกจิ 

3 18/4 – 
14/6/65 

เตรียมความพร้อมหอพัก ภารกิจด้านกายภาพและโครงสร้าง 

4 1 – 15/5/65 คืนค่าประกันความเสียหายหอพัก ภารกิจด้านสารสนเทศ 
5 10 – 12/5/65 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศกึษาหอพัก ภารกิจสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม 
6 17-25/5/65 คณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพักและ

นักศึกษากรณีพิเศษอ่ืนๆ ช าระค่าหอพัก  
เพื่อยืนยันสิทธ์ิการเข้าพัก ปีการศกึษา 2565 

ภารกิจด้านสารสนเทศ 

7 27/5/65 
 

นักศึกษาใหม่ 2565 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธ์ิ
จองหอพัก 1/2565 

ภารกิจด้านสารสนเทศ 

8 27/5/65 - 
8/6/65   

นักศึกษาใหม่ 2565 จองหอพักพร้อมช าระค่า
หอพัก ภาคการศึกษาที่ 1/2565 

ภารกิจด้านสารสนเทศ 

9 ๘ – ๑๒/๖/๖๕ ส่งตัวแทนคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก
เข้าร่วมโครงการค่าย LDC 

ภารกิจสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม 
 

10 ๑๕/๖/๖๕ เปิดหอพัก/รายงานตัวเข้าหอพัก ๔ – ๑๒ ภารกิจด้านกายภาพและโครงสร้าง 
ภารกิจสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม 

ภารกิจด้านสารสนเทศ 
๑1 ผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษา ภารกิจสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม 
๑2 ๑๖/๖/๖๕ ท าบุญหอพัก ภารกิจสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม 
๑3 เปิดบ้านศรีตรัง 

(ต้อนรับ/ช้ีแจงรายละเอียดข้อตกลงการอยู่หอพัก) 
ภารกิจสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม 

๑4 ซ้อมแผนอพยพกรณีเกิดอัคคีภัย ภารกิจสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม 
๑5 ๑๗/๖/๖๕ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ภารกิจสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม 

 
16 20-21/6/65 เปิดจองหอพักพร้อมช าระค่าหอพัก  

ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (รอบที่ 2) 
ภารกิจด้านสารสนเทศ 

 
        นายธนวินท์  ช่วยช าแนก 
        ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
                ผู้สรุปข้อมูล 

 
                                                                                                                                                                   

                                                                                  


