
บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน   กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  โทร. ๑๓๕๐                                                                          

ที ่ มอ ๒๐๑.๔.๔/๖๕-                               วนัที่     มิถุนายน  ๒๕๖๕              

เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัตงิานประจ าเดือนและส่งวาระเข้าท่ีประชุมบุคลากร ประจ าเดือนมิถุนายน 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
มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังเอกสารที่แนบมาด้วยแล้วนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง  

 

 

 
      (นางเครือมาส  แก้วทอน) 

    รักษาการแทนหัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการด าเนินงานงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
กองพัฒนานักศกึษาวิทยาเขตปัตตานี 

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

ภารกิจด้านส านักงานหอพัก  
๑. ด้านการให้บริการหอพัก 

ที ่ หัวข้อ จ านวน หน่วยนับ 

1 บริการรับรายงานตัวเข้าหอพัก 1,206 ราย 

2 บริการแจ้งย้ายหอ – ห้องพัก 1 ราย 

3 บริการแจ้งลาออกจากหอพัก 2 ราย 

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

 
70 
5 

12 

 
ราย 
ราย 
ราย 

5 บริการให้ค าปรึกษานักศึกษาหอพัก 5 ราย 

6 บริการรับลงทะเบียนรถจักรยานยนต์ 135 ราย 

7 บริการห้องคอมพิวเตอร์ 6 ราย 

8 บริการห้องสมุดหอพัก 15 ราย 

9 บริการไปรษณียภัณฑ์หอพัก 2 ราย 

10 บริการเวชภัณฑ์เบื้องต้น - ราย 

11 บริการติดตามหนี้สินนักศึกษา(ค่าไฟฟ้า) 
- ติดตามให้นักศึกษาช าระค่าไฟฟ้า 
- ติดตามได้ 

 
18 
- 
 

 
ราย 
ราย 

 
 
 
 
 
 



๒. ด้านโครงสร้างและกายภาพ 
๒.๑ การแจ้งซ่อมบ ารุงอาคารหอพักนักศึกษา ๑ – ๑๐ 

ที ่ ประเภทงาน จ านวนซ่อม
ทั้งหมด 

ด าเนินการแล้ว ค้างซ่อม หน่วยนับ 

๑ งานซ่อมบ ารุง (งานไม้) 99 23 76 รายการ 
๒ งานประปา 47 35 12 รายการ 
๓ งานไฟฟ้า 76 66 10 รายการ 

รวม 222 124 98 รายการ 

๒.2 การจัดซื้อ – จัดจ้าง 
-  ด าเนินการจัดหา – จัดจ้าง และคลังพัสดุ ดังนี้ 
-  ค่าจดัหาอุปกรณ์ซ่อมบ ารุง   จ านวน  31,445.๐๐ บาท 
-  ค่าวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด   จ านวน  14,770.38 บาท 

                                  รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 46,215.38 บาท 

3.  ด้านการจัดการกายภาพ 
หอพัก / วันที่ด าเนินการ ภาพประกอบ 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 
- ประสานกองกายภาพ ร่วมกันบุคลากรจ้างเหมา
หอพัก 1 - 10 ขนย้ายเบาะ รหัส 62 
จากหอพัก 1, 2 ไปทดแทนที่หอพัก 5  
จ านวน 172 หลัง 

 
วันที่ 24 พฤษภาคม 65 
- ประสานบุคลากรจ้างเหมาหอพัก 1 - 10 ขนย้าย
เบาะที่เสื่อมสภาพออกจากห้องพัก หอพัก 5  
รอแทงจ าหน่าย 

 



วันที่ 31 พฤษภาคม 65 
- ประสานกองกายภาพ ร่วมกับบุคลากรจ้างเหมา
หอพัก 1 - 10 ขนย้ายเบาะจากหอพัก 10  
จ านวน 308 หลัง ส่งคืนหอพัก 6 

 
วันที่ 13 มิถุนายน 65 
 - ท าความสะอาดบริเวณรอบอาคารหอพัก 10 
 เพ่ือเตรียมรับนักศึกษา 

  

 

4. การควบคุมการปฏิบัติงานพนักงานท าความสะอาดอาคารหอพัก 
4.1 การเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
ด าเนินการส่งรายงานตรวจการรับจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาท าความสะอาดอาคารหอพัก   

๑ – ๑๐ และผู้รับจ้างเหมาบุคคลธรรมดาบริการดูแลหอพักนักศึกษา (เบิกจ่ายค่าจ้าง) จ านวน ๒7 ราย 

4.2 การพัฒนาบุคลากรจ้างเหมาท าความสะอาดหอพัก 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. ส่งบุคลากรจ้างเหมาท าความสะอาด    

เข้าร่วมโครงการท าน้ าหมักชีวภาพ จากขยะอินทรีย์ ณ ห้องประชุมปริชญากร ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี    
จ านวน 23 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       5. การจัดการขยะในหอพัก (SUSA & Green and Clean) 
รายละเอียด/วันที่ด าเนินการ ภาพประกอบ 

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 
- ปรับพื้นที่หลังอาคารหอพัก 1 และประสาน 
รถอีแต๋นมาเก็บขยะอินทรีย์ 
 
 
 
 

 
 

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 
- ปรับพื้นที่บริเวณริมคลองหอพัก 9  
- ปรับพื้นที่บริเวณหอพัก 5  
- ประสานรถอีแต๋นมาเก็บขยะอินทรีย์ 
 
 
 

 

  
       6. การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภค รองรับการให้บริการนักศึกษา 

รายละเอียด/วันที่ด าเนินการ ภาพประกอบ 

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 
 - ด าเนินการท าความสะอาดตู้น้ าร้อน   
และตู้น้ าเย็น  

  

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 
 - เปลี่ยนสารกรองน้ า หอพัก 1 – 6  
และหอพัก 8 

  

 
 



7. ด้านการเฝ้าระวังนักศึกษาในหอพัก และการให้บริการนอกเวลาราชการ 
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 
ผู้ปกครองหอพัก อยู่ประจ า
หอพัก ๑ – ๕, ๘ และ 
หอพัก ๙ 
๒. ภารกิจในช่วงสถานการณ์
โควิด ได้แก่ รับเรื่องร้องเรียน 
รับแจ้งเหตุกรณีนักศึกษาเจ็บ
ไข้ไม่สบาย ดูแลนักศึกษากัก
ตัวที่หอพัก ๓ (ถ้ามี) เพ่ือเฝ้า
ระวังช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ 
๓. เวรประจ าวันจัดท า
รายงานสถานการณ์เป็น
ประจ าทุกวันและส่งผ่าน
ช่องทาง FB กลุ่ม 
ควบคุมการปฏิบัติงานโดย 
หัวหน้างานสวัสดิการที่พัก
และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

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) 

 
 
 
 
 
 
 



ผลการดูแลเคสนักศึกษาในหอพัก   รวมทั้งสิ้น 4 เคส 
ที ่ วันที่/เวลา รายงานเคส ภาพประกอบ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ๒๕/5/๖๕ เวลา ๒๑.๔๔ น. 

รับรายงานจากนักศึกษาหอพัก ๑  
(ภาคฤดูร้อน) โดนสุนัขไล่กัด เกิดอุบัติเหตุ
ล้มและใบหน้ากระแทกกับพ้ืนบริเวณ
หอพัก ๔ ประสานงานรถฉุกเฉินน าตัวส่ง
โรงพยาบาล เบื้องต้นแพทย์รักษาตาม
อาการและกลับมารักษาตัวที่หอพัก ๑ 

 สุดใจ 

๒ ๑๘/6/๖๕ เวลา ๐๘.๔๑ น. 
รับรายงานจากผู้ปกครองหอพัก  
พบนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ หอพัก ๑๐ มีอาการ
กล้ามเนื้ออ่อนแรง ขยับแขนขาไม่ได้ 
ประสานงานรถฉุกเฉินน าตัวส่ง
โรงพยาบาล เบื้องต้นแพทย์รักษาตาม
อาการและกลับมารักษาตัวที่หอพัก ๑๐  

 โศจิรัตน์ 

๓ ๑๘/6/๖๕ เวลา ๑๙.๒๐ น. 
รับรายงานจากผู้ปกครองหอพัก  
พบนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ หอพัก ๔ มีอาการ
ผื่นขึ้นตามมือและใบหน้า น าตัวส่ง
โรงพยาบาล เบื้องต้นแพทย์รักษาตาม
อาการและกลับมารักษาตัวที่หอพัก ๔ 

 สุดใจ 

4 18/6/65 เวลา 19.45 น. รับแจ้งเคสกรณีนักศึกษา
หอพัก 9 มีอาการปวดท้องจากภาวะกรด
ไหลย้อน เบื้องต้นได้ท าการซักประวัติ
อาการโรค และท าการเรียกรถฉุกเฉินและ
น าส่งโรงพยาบาลปัตตานี หมอได้ท าการ
ตรวจวิเคราะห์โรคและจ่ายยา หลังจากนั้น
จึงน านักศึกษากลับหอพักเพ่ือพักผ่อน 

 ธนวินท์ 

 
 
 
 
 
 
 



๘. ด้านสารสนเทศและประชาสัมพันธ์  
   8.1 ดูแลระบบสารสนเทศหอพัก    

- การจองหอพักผ่านระบบหอพัก    จ านวน 2,492 ราย 
- รายงานตัวเข้าหอพัก(ยืนยันผ่านระบบหอพัก)  จ านวน 1,455 ราย 
- ลาออกจากหอพัก     จ านวน        2 ราย 
- คืนเงินค่าประกันหอพัก     จ านวน      19 ราย 
- ค่าไฟฟ้าหอพัก      จ านวน      91 ราย 
- ลงทะเบียนรถจักรยานยนต์    จ านวน    215 ราย 
การจัดการข้อมูลรายได้หอพัก ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น. 
- รายได้หอพักภาคการศึกษา 1/2565   จ านวน 2,766,860 บาท 
- ค่าประกันหอพัก     จ านวน 1,043,000 บาท 
8.2  การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร  
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเพจงานหอพัก รวมทั้งสิ้น  จ านวน 23 ข่าวสาร 

ที ่ วันที่ รายละเอียด ภาพประกอบ 
๑ 22/5/65 ชี้แจงขั้นตอนการช าระเงินค่าธรรมเนียม

หอพัก 
จ านวนคนที่เข้าถึงสื่อ 30,121 คน 
จ านวนการมีส่วนร่วม   2,448 ครั้ง 
จ านวนการแชร์             345 ครั้ง 

 

2 22/5/65 ก าหนดจองหอพักส าหรับนักศึกษา  
ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ล่าสุด 
เป็นวันที่ 27 พฤษภาคม  - 10 มิถุนายน 
2565 ผ่านระบบจองหอพัก  
https://dorm.pn.psu.ac.th ที่เมน ู
Bookimg เปิดจองส าหรับนักศึกษาใหม่ 
2565 ทุกรอบการเข้า (ที่ได้รหัสนักศึกษา
แล้ว ส าหรับคนที่ยังไม่ได้รหัสนักศึกษา  
ให้รอได้รหัสนักศึกษาก่อนแล้วสามารถจอง
ได้ หากมีรายละเอียดเปลี่ยนแปลงจะ
ประกาศให้ทราบอีกครั้ง)... ดูเพ่ิมเติม 
จ านวนคนที่เข้าถึงสื่อ 33,142 คน 
จ านวนการมีส่วนร่วม   4,625 ครั้ง 
จ านวนการแชร์             314 ครั้ง 

 



3 25/5/65 ชี้แจงรายละเอียดห้องพักและหมายเลข
เตียงนอนส าหรับนักศึกษา 
จ านวนคนที่เข้าถึงสื่อ   7,926 คน 
จ านวนการมีส่วนร่วม     895 ครั้ง 
จ านวนการแชร์              29 ครั้ง 

 

4 26/5/65 ภาคฤดูร้อน 2564 (ซัมเมอร์) 
ค่าไฟฟ้าหอพัก ประจ าเดือนพฤษภาคม 
2565 สามารถช าระได้ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 
2565 สามารถกดลิงค์เข้าระบบรับ  
QR สแกนช าระค่าไฟฟ้าหอพัก  
http://hostel.pn.psu.ac.th/booking1/
booking/otherStudent.php  
ส าหรับเข้าระบบหอพัก ม.อ.ปัตตานี ที่เมน ู
ค่าไฟหอพัก 
“นักศึกษาสามรถสแกนช าระได้เฉพาะ
ผ่าน SCB easy เท่านั้น” 
สามารถใช้แอฟที่ไม่ใช่ชื่อตนเองในการช าระ 
แค่เลขรหัสนักศึกษาและ งวดที่จะช าระ
ถูกต้องก็ใช้ได้ และเก็บสลิปการช าระไว้เป็น
หลักฐานกรณีท่ีระบบไม่ อัปเดพ  
(ระบบจะอัปเดพ 1-2 วันท าการ) 
จ านวนคนที่เข้าถึงสื่อ   4,391 คน 
จ านวนการมีส่วนร่วม     349 ครั้ง 
จ านวนการแชร์              14 ครั้ง 

 

5 27/5/65 ขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจากมีการ
เข้าเป็นจ านวนมาก ท าให้การท างานล่าช้า 
ทางเจ้าหน้าที่ก าลังเร่งแก้ไข 
จะเปิดอีกครั้งประมาณ 11.00 น. หรือ
หากด าเนินการแก้ไขเสร็จจะแจ้งให้ทราบ
อีกครั้ง เลื่อนเป็น 13.00 น. 
จ านวนคนที่เข้าถึงสื่อ   9,528 คน 
จ านวนการมีส่วนร่วม   1,674 ครั้ง 
จ านวนการแชร์              40 ครั้ง 
 

 



6 27/5/65 ค าถามที่พบบ่อย 
1.️ กดจองผิดห้องยกเลิกได้ไหมค่ะ 
  📎สามารถยกเลิกได้ หากไม่ช าระในเวลา
ที่ก าหนดระบบจะยกเลิกให้อัตโนมัติในวัน
ถัดไปแล้วสามารถจองใหม่ได้เลยค่ะ 
2.️ช าระแล้วท าไมยังขึ้นว่าไม่ช าระค่ะ 
  📎 หลังจากช าระค่าหอแล้ว ธนาคาร 
จะอัปเดตสถานะให้ภายใน 1-2 วันท าการ
นะคะ 
3.️จองแล้วไม่ได้ช าระท ายังไงค่ะ 
  📎 กรณีไม่ช าระตามก าหนด ระบบจะ
ยกเลิกการจองอัตโนมัติ และสามารถจอง
ใหม่ได้ค่ะ 
 
4.️ เตียงล่างคือเตียงไหนค่ะ 
  📎 เตียงจะเป็นเตียงเลขค่ี (เตียง 1 กับ 
เตียง 3)นะคะ 
5.️ ห้องไหนว่างบ้างค่ะ 
  📎 ห้องท่ีถูกเลือกแล้วและยืนยันแล้วจะ
ไม่ข้ึนรายการให้เลือกค่ะ 
6.️ช าระค่าหอยังได้บ้างค่ะ 
  📎 สามารถช าระได้ ด้วยการสแกน QR 
ในระบบ ผ่าน scb easy หรือปริ้นใบ bill 
payment แล้วจ่ายได้ทั้งธนาคารกรุงไทย
และไทยพาณิชย์ 
7.️ใช้แอปคนอ่ืนสแกนจ่ายได้ไหมค่ะ 
  📎 สามารถใช้แอปคนอ่ืนได้ แต่ให้ดูที ่
ref1 รหัสนักศึกษาเรา กับ ref2 ให้ตรงกัน
เป็นที่เรียบร้อย ใช้ได้เลย และเก็บสลิปไว้
ด้วยนะคะ 
8.️ระบบยกเลิกการจองตอนไหนค่ะ 
  📎 การจองที่ไม่ได้ช าระตามเวลา  
ระบบจะยกเลิกการจอง ประมาณ  
เวลา 10.00 น.ค่ะ 

 



9.️จองแล้วช าระค่าหอพักแล้ว ย้ายห้อง
ได้ไหมค่ะ 
  📎 ตอนนี้ยังไม่สามารถย้ายได้ 
จ านวนคนที่เข้าถึงสื่อ   4,451 คน 
จ านวนการมีส่วนร่วม      611 ครั้ง 
จ านวนการแชร์              38 ครั้ง 

7 29/5/65 การช าระและการอัปเดตสถานะ 
ค าถามที่พบบ่อย 
https://www.facebook.com/.../a.819
99101.../4947058112058708/ 
จ านวนคนที่เข้าถึงสื่อ   2,338 คน 
จ านวนการมีส่วนร่วม      236 ครั้ง 
จ านวนการแชร์              11 ครั้ง 
 
 
 

 

8 30/5/65 แจ้งย้ านักศึกษาอีกครั้ง 
ในการจ่ายค่าหอพัก 
ขั้นตอนการจองหอพักและช าระค่าหอพัก 
https://www.facebook.com/.../a.429
248871.../4932190323545487 
จ านวนคนที่เข้าถึงสื่อ   2,338 คน 
จ านวนการมีส่วนร่วม      236 ครั้ง 
จ านวนการแชร์              11 ครั้ง 
 
 

 

9 2/6/65 🔵 ม.อ.ปัตตานี ช ว น น้ อ ง ใ ห ม่ 2 5 
6 5 มาพบกัน🔵 
📆 ในสัปดาห์กิจกรรม WEEKS OF 3Ls 
15 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม นี้ . . . 
จ านวนคนที่เข้าถึงสื่อ  23,846 คน 
จ านวนการมีส่วนร่วม    4,020 ครั้ง 
จ านวนการแชร์              485 ครั้ง 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/.../a.81999101.../4947058112058708/
https://www.facebook.com/.../a.81999101.../4947058112058708/
https://www.facebook.com/.../a.429248871.../4932190323545487
https://www.facebook.com/.../a.429248871.../4932190323545487


10 3/6/65 🔵ด่วน!!! ส าหรับน้องปี 1 ที่ยังไม่ได้จองชุด
กิจกรรม JACARANDA # 55 🔵 
สามารถจองได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 มิถุนายน 
2565 (ตัดยอดรอบที่ 1) 
👕เพ่ือน้อง ๆ จะได้ใช้ส าหรับการเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นรูปแบบเดียวกัน👖 
รายละเอียดเพ่ิมเติม หรือสั่งจองที่ Link นี้
https://jacaranda.pn.psu.ac.th/unifor
m/login.php 
หรือแสกน QR CODE ด้านล่างนี้ ⬇️ 
ดูเพ่ิมเติม..... 
จ านวนคนที่เข้าถึงสื่อ    4,764 คน 
จ านวนการมีส่วนร่วม       969 ครั้ง 
จ านวนการแชร์                37 ครั้ง 

 

11 6/6/65 ขอให้นักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2565 
เข้าด าเนินการอัปโหลดข้อมูลการรับวัคซีน 
covid-19 ในระบบกิจกรรมหอพัก ก่อน
รายงานตัวเข้าหอพัก 
ลิงค์อัปโหลดข้อมูล 
http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/stud
ent/vaccinated... ดูเพ่ิมเติม 
จ านวนการแชร์                180 ครั้ง 

 

12 6/6/65 ประกาศปิดหอพัก  
ภาคการศึกษาที่ 3/2564 
ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 
กรณีนักศึกษามีความจ าเป็นจะต้องอยู่
หอพักต่อ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ 
หอพัก 4 i-HOUSE เป็นรายวัน 
จ านวนคนที่เข้าถึงสื่อ    3,360 คน 
จ านวนการมีส่วนร่วม       174 ครั้ง 
จ านวนการแชร์                  2 ครั้ง 

 



13 7/6/64 📌พรุ่งนี้!!! มาเจอกันใน LIVE นะคะ 
>> 8 มิ ถุ น า ย น 65 เ ว ล า 1 9 : 00 
น. << 
ชวนน้อง ๆ ปี 1 มาเจอกัน ค รั้ ง แ ร ก 
ที่นี่ !!!  
มาพบ มาพูด มาคุย มาถาม ตอบข้อสงสัย
กันนะคะ 
(มีของที่ระลึกแจกด้วยน๊าาาาา)... ดูเพ่ิมเติม 
จ านวนคนที่เข้าถึงสื่อ    7,147 คน 
จ านวนการมีส่วนร่วม       746 ครั้ง 
จ านวนการแชร์                83 ครั้ง 

 

14 8/6/65 ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่ติดรอบ 4  
ก าหนดการจองหอพัก และก าหนดการ
รายงานตัวเข้าหอ📣📣📣 
รอบ 4 จะเปิดจองหอพัก 
ในวันที่ 15-16 มิ.ย. 2565 เริ่มเปิดระบบ
เวลา 15.00 น. 
จ านวนคนที่เข้าถึงสื่อ    7,309 คน 
จ านวนการมีส่วนร่วม       932 ครั้ง 
จ านวนการแชร์                31 ครั้ง 
 

 

15 8/6/65 ****มีนักศึกษาถามกันมาหลายคนว่ารอบ 
4 เปิดจองเม่ือไร 
ส าหรับนักศึกษาใหม่ รอบ 4 จะเปิดจอง
หอพักในวันที่ 15-16 มิ.ย. 2565  
เริ่มเปิดระบบเวลา 15.00 น. 
รายละเอียดการรายงานตัวเข้าหอพัก  
(เข้าหอ)  
****นักศึกษาต้องมีใบรายงานตัวเข้าหอ
ปริ้นจากระบบ ดูเพ่ิมเติม..... 
พอประมาณ 
จ านวนคนที่เข้าถึงสื่อ    8,648 คน 
จ านวนการมีส่วนร่วม       765 ครั้ง 
จ านวนการแชร์                41 ครั้ง 

 



16 10/6/65 🛑🛑🛑🛑นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่จะ
รายงานตัวเข้าหอพักทุกคน ต้องมีใบ
รายงานตัว ทุกกรณ ี(ปริ้นจากระบบ)  
นักศึกษาสามารถปริ้นใบรายงานตัวไปหลัง
ช าระ 1-2 วันท าการ 
.... ดูเพ่ิมเติม 
จ านวนคนที่เข้าถึงสื่อ    7,933 คน 
จ านวนการมีส่วนร่วม       894 ครั้ง 
จ านวนการแชร์                81 ครั้ง 

 

17 14/6/65 วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เริม่เปิดจอง 
ครั้งที่ 2 จ านวนที่เปิดให้จองหอพัก 
หอพัก i-house = เต็ม 
หอ 5 = 32 ที่/หอ 6  =180 ที่ 
หอ 8 =300 ที่/หอ 9  = 300 ที่ 
ดูเพ่ิมเติม...... 
https://www.facebook.com/.../a.819
991018.../4981652725265913 
จ านวนคนที่เข้าถึงสื่อ   11,122 คน 
จ านวนการมีส่วนร่วม     1,604 ครั้ง 
จ านวนการแชร์                 59 ครั้ง 

 

18 14/6/65 🔵ข้อแนะน าส าหรับการเข้าหอพัก 
และประชุมผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
🔵📍ปักหมุด ม.อ.ปัตตานี 
https://goo.gl/maps/is1GC91B41Hrr
pyY6 
✔ขอให้ทุกท่านมาก่อนเวลาเข้าร่วม
ประชุม 10:00น. เพ่ือเผื่อเวลาในการเข้าที่
จอดรถ โดยมหาวิทยาลัยเตรียมจุดจอดรถ
ไว้ 4 จุด ทั้งนี้เมื่อท่านมาถึงมหาวิทยาลัย 
จะมีอาสาจราจรคอยแนะน าเส้นทางไปยัง
สถานที่จอด ดังนี้ เมื่อมาถึงขอให้ทุกท่านน า
รถเข้าที่จอดรถ โดยนักศึกษาแยกไป 
...ดูข้อมูลเพิ่มเติม 
จ านวนคนที่เข้าถึงสื่อ   10,730 คน 
จ านวนการมีส่วนร่วม     2,418 ครั้ง 
จ านวนการแชร์               148 ครั้ง 

 

https://www.facebook.com/.../a.819991018.../4981652725265913
https://www.facebook.com/.../a.819991018.../4981652725265913


19 15/6/65 การ Live สด โครงการผู้บริหารพบ
ผู้ปกครองนักศึกษา ปีการศึกษา 2565  
ณ ลานอเนกประสงค์ลาแมสะมิแล 
จ านวนคนที่เข้าถึงสื่อ     4,880 คน 
จ านวนการมีส่วนร่วม     2,617 ครั้ง 
จ านวนการแชร์                 35 ครั้ง 

 

20 15/6/65 การ Live สด โครงการเปิดบ้านศรีตรัง 
ปีการศึกษา 2565  
(ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก) 
ณ ลานอเนกประสงค์ลาแมสะมิแล 
จ านวนคนที่เข้าถึงสื่อ     7,312 คน 
จ านวนการมีส่วนร่วม     3,614 ครั้ง 
จ านวนการแชร์                 58 ครั้ง 

 

21 17/6/65 การ Live สด  
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
ปีการศึกษา 2565 (ภาคเช้า) 
ณ ลานอเนกประสงค์ลาแมสะมิแล 
จ านวนคนที่เข้าถึงสื่อ    12,925 คน 
จ านวนการมีส่วนร่วม      5,287 ครั้ง 
จ านวนการแชร์                116 ครั้ง 

 

22 17/6/65 การ Live สด  
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
ปีการศึกษา 2565 (ภาคบ่าย) 
ณ ลานอเนกประสงค์ลาแมสะมิแล 
จ านวนคนที่เข้าถึงสื่อ      5,763 คน 
จ านวนการมีส่วนร่วม      2,393 ครั้ง 
จ านวนการแชร์                  54 ครั้ง 

 

23 18/6/65 วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2565 เปิดจอง
หอพัก ระบบเปิดจองเวลา 09.00 น. 
ดูเพ่ิมเติม....หอพัก i-house = เต็ม 
หอ 5 = 1 ที่/หอ 6 = 170 ที ่
หอ 8 = 290 ที่/หอ 9 = 230 ที ่
หอ 10 = 20 ที ่
ข้อมูล ณ วันที่ 18-6-65 
จ านวนคนที่เข้าถึงสื่อ      4,530 คน 
จ านวนการมีส่วนร่วม         651 ครั้ง 
จ านวนการแชร์                  39 ครั้ง 

 



ภารกิจด้านสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาแบบองคร์วม  
๑. ด้านการจัดโครงการและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพัก 

 ด าเนินการจัดโครงการในกิจกรรมในรูปแบบ Weeks of 3Ls ดังนี้ 
 วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. 
 ด าเนินการจัดโครงการเปิดบ้านศรีตรัง ปีการศึกษา 2565 (รับรายงานตัวนักศึกษาเข้าหอพัก) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. 
 ด าเนินการจัดโครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษา ปีการศึกษา 2565  เป็นการประชุมและ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับผู้ปกครองนักศึกษาทราบ ณ ลานอเนกประสงค์ลาแมสะมิแล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 19.00 – 21.30 น. 
 ด าเนินการจัดโครงการเปิดบ้านศรีตรัง ปีการศึกษา 2565 (ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก) 
ณ ลานอเนกประสงค์ลาแมสะมิแล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 04.30 – 08.00 น. 
 ด าเนินการจัดโครงการท าบุญหอพัก ปีการศึกษา 2565 โดยพิธีทางศาสนาอิสลามท าพิธีละหมาด   
ณ ลานอเนกประสงค์ลาแมสะมิแล และพิธีทางศาสนาพุทธท าบุตรตักบาตร ณ บริเวณหน้าอาคารหอพัก 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. และ 14.00 – 17.00 น. 
 ด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการแผนการซ้อมอพยพกรณีเกิดอัคคีภัย ปีการศึกษา 2565  
ณ ลานอเนกประสงค์ลาแมสะมิแล และอาคารหอพัก 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 19.00 – ๒๑.00 น. 
 ด าเนินการจัดโครงการเปิดบ้านศรีตรัง ปีการศึกษา 2565 (อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก เจ้าหน้าที่หอพัก 
และคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก) พบนักศึกษาเพ่ือรับทราบกฎระเบียบ การท าข้อตกลงและกติกาการอยู่
หอพักร่วมกัน ณ ห้องคอมมอนหอพัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. 
 ด าเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ลาแมสะมิแล 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหอพักนักศึกษาประจ าหอพัก 
  วันที่ 7 และวันที่ 13 มิถุยายน 2565 เวลา 18.30 – 16.30 น. 
  ด าเนินการน าคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก เข้าร่วมโครงการขยายเครือข่ายรักษ์สุขภาพ ม.อ.
ปัตตานี โดยงานบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะ ณ อาคารเรียนรวม 19 ห้อง 19101 

 

  

 

  

 

 

 

  
 

 



วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 19.00 – 21.00 น. 
 ด าเนินกิจกรรม Live สด (Dorm Live) การเตรียมตัวเข้าหอพักและกิจกรรม Weeks of 3Ls รวมถึง
การถามตอบประเด็นข้อสงสัย ผ่านเพจงานหอพัก ม.อ.ปัตตานี โดยมียอดผู้เข้าถึงสื่อ 7,323 คน  
จ านวนการมีส่วนร่วม 9,050 และมีการแชร์ 131 ครั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

วันที่ 8 – 13 มิถุนายน 2565 
 คณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพักเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้น ากิจกรรมนักศึกษา PSU Leadership 
Development Camp (PSU : LDC) ประจ าปีการศึกษา 2565 ตอน Reimage Redesign Reunion  
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และพ้ืนที่ต าบลตาลีอายร์ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภารกิจด้านเสริมสร้างธุรกิจ 
ที ่ ที่มารายรับ จ านวนผู้เข้าพัก 

(คน) 
รายรับ 
(บาท) 

1 บริการเช่าชุดเครื่องนอนกิจกรรมอบรมลูกเสือ BBTC ปี 2565 100 7,000 

2 อบรมเตรียมความพร้อมการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก 10 2,000 

3 การให้บริการหอพักช่วงซัมเมอร์ (ภาคการศึกษาที่ 3/2564) 26 30,000 

4 โครงการสัมมนาผู้น ากิจกรรมนักศึกษา (ค่าย LDC) 180 ขออนุเคราะห์ที่พักฟรี 

5 การให้บริการห้องพักรายวัน 4 2,100 

รวมทั้งสิ้น 320 41,100.00 

ภารกิจการประชุมและติดตามการท างาน/การเข้าร่วมโครงการ - กิจกรรม   
1) วันที่ ๒7 พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา 09.00 น. 
งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ประชุมทีม Office เรื่องการติดตามการด าเนินโครงการ

ตามแผนปฎิทิน และการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565  
2) วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. 
หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้, นางสาวโรสนานี  แวหะย,ี นายธนวินท์   

ช่วยช าแนก, นางสาวธีรพร  พลนารุด, นางสาวโศจิรัตน์  เพ็ชรพาน และนายอิมรัน  ยีเฮง เข้าร่วมประชุมติดตาม
การวางแผนการท างานกิจกรรม Weeks of 3Ls ณ ห้องประชุมรูสะมิแล และผ่านระบบ Zoom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) วันที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 20.00 น. 
นางสาวโรสนานี  แวหะยี, นายธนวินท์  ช่วยช าแนก และนางสาวธีรพร  พลนารุด เข้าร่วมประชุม 

เพ่ือก าหนดแผนและวิธีการท างาน ร่วมกับหน่วยรักษาความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขต
ปัตตานี และองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลันสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผ่านระบบ 
Zoom Online 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) วันที่ 14 มิถุนายน 2565  
ผศ. ดร.บดินทร์ แวลาเตะ  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี  พร้อมด้วย 

ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตปัตตานี รักษาการหัวหน้าแทนงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
และรักษาการแทนหัวหน้างานบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะ เป็นตัวแทนวิทยาเขตปัตตานี เข้ารับมอบโล่
ประกาศเกียรติคุณ  ในโครงการ “อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติโควิด - 19”  โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม  มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้ท าคุณประโยชน์ต่อ
ประชาชนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด - 19   โดยมี  ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสรุปผลงาน  
“อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติโควิด - 19”   และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5) วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2565 
นางเครือมาส แก้วทอน รักษาการแทนหัวหน้างานสวัสดิการที่พักแลัพัฒนาทักษะการเรียนรู้  

เข้าร่วมโครงการ Transformation Leadership : การพัฒนาทักษะสู่หัวหน้างานมืออาชีพ ณ ห้องประชุม
ปริชญากร ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภารกิจด้านงานธุรการและเลขานุการ 

1. รับหนังสือเข้าและบันทึกเลขเข้าระบบบันทึก      จ านวน 99  ฉบับ 
2. ด าเนินงานนักศึกษาทุนท างานภาคการศึกษา ๓/๒๕๖๔    จ านวน   ๑  ราย 

 
 

        นายธนวินท์  ช่วยช าแนก 
        ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
                ผู้สรุปข้อมูล 

 
                                                                                                                                                                   

                                                                                  


