
 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน   กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  โทร. ๑๓๕๐                                                                          

ที ่ มอ ๒๐๑.๔.๔/๖๕-                              วันที่     กรกฎาคม  ๒๕๖๕              

เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัตงิานประจ าเดือนและส่งวาระเข้าท่ีประชุมบุคลากร ประจ าเดือนกรกฎาคม 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
กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดังเอกสารที่แนบมาด้วยแล้วนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง  

 

 

 
      (นางเครือมาส  แก้วทอน) 

    รักษาการแทนหัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
กองพัฒนานักศกึษาวิทยาเขตปัตตานี 

ประจ าเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
 ตามท่ี งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินภารกิจต่างๆ ดังนั้น จึงขอรายงานผลการด าเนินงานของงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้  กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ประจ าเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
 
   ภารกจิด้านส านักงานหอพัก 

๑. ด้านการให้บริการหอพัก 
1.1  การให้บริการด้าน ต่าง ๆ 
ที ่ หัวข้อ จ านวน หน่วยนับ 

1 บริการรับรายงานตัวเข้าหอพัก 758 ราย 

2 บริการแจ้งย้ายหอ – ห้องพัก 1 ราย 

3 บริการแจ้งลาออกจากหอพัก 1 ราย 

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

5 บริการให้ค าปรึกษานักศึกษาหอพัก 3 ราย 

6 บริการรับลงทะเบียนรถจักรยานยนต์ 419 ราย 

7 บริการห้องคอมพิวเตอร์ 12 ราย 

8 บริการห้องสมุดหอพัก 20 ราย 

9 บริการไปรษณียภัณฑ์หอพัก 2 ราย 

10 บริการเวชภัณฑ์เบื้องต้น - ราย 

11 บริการติดตามหนี้สินนักศึกษา(ค่าไฟฟ้า) 
- ติดตามให้นักศึกษาช าระค่าไฟฟ้า 
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ราย 

 
1.2  ทะเบียนราษฏร์ 

- ติดต่อทะเบียนราษฎร์อ าเภอเมือง เพื่อจ าหน่ายรายชื่อเข้า จ านวน 23 ราย 
- น ารายชื่อที่เข้าระบบหอพัก     จ านวน 23 ราย 
 
 



 

 

 

๒. ด้านโครงสร้างและกายภาพ 
๒.๑ การแจ้งซ่อมบ ารุงอาคารหอพักนักศึกษา ๑ – ๑๐ 

ที ่ ประเภทงาน จ านวนซ่อม
ทั้งหมด 

ด าเนินการแล้ว ค้างซ่อม หน่วยนับ 

๑ งานซ่อมบ ารุง (งานไม้) 128 58 70 รายการ 
๒ งานประปา 67 57 10 รายการ 
๓ งานไฟฟ้า 108 107 1 รายการ 

รวม 303 222 81 รายการ 

๒.2 การจัดซื้อ – จัดจ้าง 
-  ด าเนินการจัดหา – จัดจ้าง และคลังพัสดุ ดังนี้ 
-  ค่าจดัหาอุปกรณ์ซ่อมบ ารุง   จ านวน  45,625.๐๐ บาท 
-  ค่าวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด   จ านวน    6,765.48 บาท 

                        รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 52,390.48 บาท 
3.  ด้านการจัดการกายภาพ 

3.1 การปรับภูมิทัศน์ 
วันที่ด าเนินการ/หอพัก ภาพประกอบ 

7/7/65 
- ตัดแต่งก่ิงต้นไม้รอบอาคารหอพัก 1  
และหอพัก 3 
 
 
 
 
 

 

19/7/65 
- ตัดแต่งก่ิงไม้ และก าจัดวัชพืช บริเวณรอบอาคาร
หอพัก 2 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

วันที่ด าเนินการ/หอพัก ภาพประกอบ 

8/7/65 
- ก าจัดวัชพืชรอบอาคารหอพัก 4 
 
 
 
 
 
 

  
 

16/7/65 
- เก็บกวาดเศษขยะอินทรีย์รอบอาคารหอพัก 9 
- ก าจัดวัชพืชบริเวณสวนหย่อมหน้าอาคาร 
หอพัก 9 

 

     
3.2 การด าเนินสรา้งความปลอดภัยในหอพักนักศึกษา 

 งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี มีภารกิจในการ
ดูแลความเรียบร้อยด้านกายภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาภายในหอพัก จากการปฏิบัติหน้าที่และส ารวจ
ปัญหาของนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 (เปิดหอพัก) พบว่ามีสุนัขในพ้ืนที่หอพักเป็นจ านวนมากข้ึน 
ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีมากกว่า 10 ตัว ไม่สามารถระบุตัวตนได้เนื่องจากมีตัวใหม่เพ่ิมข้ึนและไม่สามารถแยกตัวที่มี
พฤติกรรมที่ดีหรือไม่ดีได้ 
 ด้วยเหตุที่ผลที่กล่าวมานี้ งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ จึงได้ด าเนินการขอความ
อนุเคราะห์แก้ปัญหาสุนัขในพ้ืนที่หอพัก ไปยังกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี เพื่อแก้ไขปัญหาอัน
เกิดจากสุนัขที่อยู่ในพ้ืนที่หอพัก และเพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อใจ ความม่ันใจ และก าหนดให้หอพักเป็นพ้ืนที่
ปลอดภัย ส าหรับนักศึกษาหอพักต่อไป 

 
4. การควบคุมการปฏิบัติงานพนักงานท าความสะอาดอาคารหอพัก 

4.1 การเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
ด าเนินการส่งรายงานตรวจการรับจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาท าความสะอาดอาคารหอพัก   

๑ – ๑๐ และผู้รับจ้างเหมาบุคคลธรรมดาบริการดูแลหอพักนักศึกษา (เบิกจ่ายค่าจ้าง) จ านวน ๒5 ราย 
 
 



 

 

 

5. การจัดการขยะในหอพัก (SUSA & Green and Clean) 
บันทึกปริมาณขยะที่เกิดจากอาคาร/ส านักงาน ภายในหอพัก วิทยาเขตปัตตานี 
รายการขยะ ปริมาณ (ระบุหน่วยเป็น ก.ก. หรือ ลิตร)/ปี ๒๕๖5 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑.ขยะทั่วไป (ลิตร) ๒0,12๐ ๒2,52๐    
๒.ขยะอันตราย - -    
     หมึกพิมพ์ 1 -    
     หลอดไฟ 1 4    
     ถ่านไฟฉาย - -    
     กระป๋องสี/สเปรย์ - -    
     อ่ืน ๆ (ระบุ......................) - -    
รวมขยะอันตราย 2 4    
๓.ขยะรีไซเคิล/น ากลับมาใช้ใหม่ - -    
     กระดาษ (กก.) 6 4๒    
     กล่องลัง (กก.) ๖ 11.5    
     ขวดพลาสติก (กก.) ๑2 87    
     ใบไม้ (กก.) 86๒ 843    
     เศษอาหาร (กก.) 11 17    
     อ่ืน ๆ (ระบุ......................) - -    
รวมขยะรีไซเคิล/น ากลับมาใช้ใหม่ 89๗ 1,001    

  
6. การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภค รองรับการให้บริการนักศึกษา 

รายละเอียด/วันที่ด าเนินการ ภาพประกอบ 

 ท าความสะอาดตู้น้ าดื่ม (ร้อน - เย็น) ทั้งภายใน
และภายนอก 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 



 

 

 

7. ด้านการเฝ้าระวังนักศึกษาในหอพัก และการให้บริการนอกเวลาราชการ 
มีการจัดเจ้าหน้าที่หอพักปฏิบัติงานทุกวันนอกเวลาราชการตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.          

เพ่ืออ านวยความสะดวกนักศึกษาหอพัก และเจ้าหน้าที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีการ
ให้บริการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน  บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงการประสานงานน าส่งโรงพยาบาลปัตตานี 
และการดูแลหลังรับเคสการดูแล และบริการห้องพักกักตัวส าหรับผู้ติดเชื้อโควิด - 19 โดยมีการจัดเจ้าหน้าที่ 
ตามตารางเวรการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

วัน 
ท าการ 

เจ้าหน้าที่เวรประจ าวัน หมายเหตุ 

จันทร์ นายธนวินท์ ช่วยช าแนก 
(๐๘๙-๗๓๘๖๑๕๐) 

นางสุดใจ ชุดเทพ 
(๐๘๔-๖๙๑๒๘๓๑) 

1.ในวันท าการปกติ 
ผู้ปกครองหอพัก อยู่ประจ า
หอพัก ๑ – ๕, ๘ และ 
หอพัก ๙ 
๒. ภารกิจในช่วง
สถานการณ์โควิด ได้แก่ รับ
เรื่องร้องเรียน รับแจ้งเหตุ
กรณีนักศึกษาเจ็บไข้ไม่
สบาย ดูแลนักศึกษากักตัวที่
หอพัก 1 (ถ้ามี) เพ่ือเฝ้า
ระวังช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อ 
โควิด-๑๙ 
๓. เวรประจ าวันจัดท า
รายงานสถานการณ์เป็น
ประจ าทุกวันและส่งผ่าน
ช่องทาง FB กลุ่ม 
ควบคุมการปฏิบัติงานโดย 
หัวหน้างานสวัสดิการที่พัก
และพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ 

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 หะยีบือรา
เฮง (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) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

7.1 ผลการดูแลเคสนักศึกษาในหอพัก    
ที ่ วันที่/เวลา รายงานเคส ภาพประกอบ ผู้รับผิดชอบ 
๑ 19/6/65 เวลา ๑๗.๔๒ น. 

รับแจ้งนักศึกษาหอพัก ๑๐ มีอาการ 
homesick รับประทานอาหารน้อย 
ร้องไห้ทุกครั้งที่คิดถึงท่ีบ้าน ท าให้มือ
สั่นควบคุมไม่ได ้เบื้องต้นดูแลให้
ค าปรึกษา แนวทางการจัดการเบื้องต้น
ให้พ่ีสโมฯ ช่วยดูแลติดตามอาการ 

 โรสนาน ี

2 ๒1/6/๖๕ เวลา 19.00 น. 
ให้บริการกุญแจส ารองแก่นักศึกษา 
หอพัก 9 ห้อง 9616 เนื่องจากน้อง
ลืมกุญแจไว้ในห้องพัก ท าให้ไม่สามารถ
เข้าในห้องพักได้ 

 ธนวินท์ 

3 26/6/65 เวลา ๑๔.๐๙ น.  
รับแจ้งจากนักศึกษาหอพัก ๕  
ว่ามีอาการปวดท้อง เบื้องต้นให้รักษา
ตัวที่หอพัก 
 
เวลา ๒๓.๑๕ น. 
รับเรื่องจากคณะกรรมการนักศึกษา
ประจ าหอพัก ๕ กรณีท่อน้ าแตก  
ท าให้ฝั่งตะวันออกใช้น้ าไม่ได้ เบื้องต้น
แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ซ่อมแซมในเบื้องต้นและประชาสัมพันธ์
ให้นักศึกษาเข้าใช้ห้องน้ าที่ชั้น ๑ แทน 

 โรสนาน ี
 
 
 
 

โรสนาน ี

4 2/7/65 เวลา ๐๑.๔๐ น.  
รับแจ้งเหตุกรณีนักศึกษาหอพัก ๙
ทะเลาะวิวาทภายในหอพักนักศึกษา 
เบื้องต้น น าผู้เสียหายจากการถูกท า
ร้ายร่างกายเข้ารับการตรวจและรักษา
ที่โรงพยาบาลปัตตานี พร้อมทั้งได้ท า
การแจ้งความและลงบันทึกประจ าวัน 
ณ สถานีต ารวจภูธรเมืองปัตตานี เพ่ือ
เอาผิดผู้ที่กระท าความผิดต่อไป 
 

 เครือมาส 
โรสนาน ี
ธนวินท์ 
โศจิรัตน์ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

เวลา ๑๒.๒๘ น.  
รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ว่า ในคืนของ
วันที่ ๑ กรกฎาคม 25๖๕ นักศึกษา
หอพัก ๑๐ ติดเชื้อโควิด - ๑๙  
เบื้องต้นนักศึกษากลับไปรักษาตัว 
ที่บ้าน 
 
เวลา  ๑๔.๐๐ น.  
หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้และเจ้าหน้าที่ฝ่าย
วินัยนักศึกษาลงพื้นที่ติดตาม
สถานการณ์กรณีนักศึกษาทะเลาะ
วิวาทภายในหอพักนักศึกษา หอพัก ๙ 
เบื้องต้นสอบถามถึงสาเหตุ/ปัจจัยใน
การเกิดเหตุการณ์และลงบันทึกแจ้ง
ความกับทางฝ่ายวินัยนักศึกษาเพ่ือเป็น
หลักฐานในการด าเนินการทางด้านวินัย
นักศึกษาต่อไป 
 
เวลา  ๑๕.๕๐ น. 
รับแจ้งจากคณะกรรมการนักศึกษา
ประจ าหอพัก ๑๐ ว่านักศึกษา 
หอพัก ๑๐ ติดเชื้อโควิด - ๑๙  
จ านวน ๒ คน เบื้องต้นให้นักศึกษา 
ย้ายไปกักตัว ณ หอพัก ๑ ห้อง ๓๐๘          
น าข้อมูลเข้าระบบและรับยาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 
 
เวลา  ๑๘.๐๔ น.  
ประสานงานรถฉุกเฉินส่งนักศึกษาที่ติด
เชื้อโควิด - ๑๙ ไปโรงพยาบาล 
เนื่องจากน้องมีอาการเจ็บหน้าอก 
หายใจไม่ออกและอาเจียน เบื้องต้น
แพทย์ให้ยารักษาตามอาการ 
และกลับมายังหอพักเพ่ือกักตัวต่อไป 
 

โรสนาน ี
ฆอยเราะห์ 

 
 
 
 
 

เครือมาส 
โศจิรัตน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรสนาน ี
ฆอยเราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 

โรสนาน ี
ธนวินท์ 



 

 

 

5 3/7/65 เวลา  ๑๐.๓๑ น. 
รับแจ้งจากผู้ปกครองหอพัก ๙ ว่า
นักศึกษาหอพัก ๙ ติดเชื้อโควิด - ๑๙ 
เบื้องต้นให้นักศึกษาย้ายไปกักตัว  
ณ หอพัก ๑ ห้อง ๒๐๖   และน าข้อมูล
เข้าระบบและรับยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
เวลา  ๑๒.๐๐ น. 
รับแจ้งจากนักศึกษาหอพัก ๑๐ ติดเชื้อ
โควิด - ๑๙ ว่าจะย้ายไปรักษาที่บ้าน 
  
เวลา  ๑๖.๓๒ น. 
รับแจ้งจากหัวหน้างานสวัสดิการที่พัก
และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
ว่านักศึกษาหอพัก ๔ ติดเชื้อ 
โควิด - ๑๙ เบื้องต้นให้นักศึกษาย้ายไป
กักตัว ณ หอพัก ๑ ห้อง ๓๐๖  
น าข้อมูลเข้าระบบและรับยาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

 โศจิรัตน์ 
ศรัญญา 
ธนวินท์ 

 
 
 
 

โศจิรัตน์ 
ฆอยเราะห์ 

 
 

เครือมาส 
ศรัญญา 

 

6 6/7/65 เวลา ๐๐.๐๐ น.  
รับแจ้งจากคณะกรรมการหอพัก ๑๐ 
ว่ามีนักศึกษาไข้ข้ึนสูงจึงให้ชุดตรวจ 
๑ ชุดพบว่านักศึกษาติดโควิด - ๑๙ 
เบื้องต้นแจ้งนักศึกษาสวมแมสทั้ง
ห้องพักและสังเกตอาการของตนเอง 
และให้ผู้ป่วยบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
และรับยาเป็นที่เรียบร้อย พร้อมแจ้งให้
เก็บสัมภาระเพ่ือย้ายไปยังหอพัก ๑  
ในวันพรุ่งนี้ 

 โศจิรัตน์ 

7 7/7/65 เวลา  ๒๐.๑๑ น. 
รับแจ้งจากนักศึกษาหอพัก ๔  
ว่าติดเชื้อโควิด - ๑๙ เบื้องต้นให้
นักศึกษาย้ายไปกักตัว ณ หอพัก ๑  
น าข้อมูลเข้าระบบและรับยาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 
 

 โรสนาน ี



 

 

 

8 10/7/65 เวลา  ๑๑.๕๖ น. 
รับแจ้งจากผู้ปกครองหอพัก ๙ ว่า
นักศึกษาหอพัก ๙ ติดเชื้อโควิด - ๑๙ 
เบื้องต้นให้นักศึกษาย้ายไปกักตัว  
ณ หอพัก ๑ ห้อง ๒๐๘ น าข้อมูลเข้า
ระบบและรับยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 โศจิรัตน์ 
ธนวินท์ 
ศรัญญา 

9 17/7/65 เวลา  ๑๔.๐๓ น. 
รับแจ้งจากนักศึกษาหอพัก ๙ ว่าติด
เชื้อโควิด - ๑๙ เบื้องต้นให้นักศึกษา
ย้ายไปกักตัว ณ หอพัก ๑ ห้อง ๒๐๘ 
น าข้อมูลเข้าระบบและรับยาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 
 
เวลา  ๒๐.๒๘ น. 
รับแจ้งจากผู้ปกครองหอพัก ๙  
ว่านักศึกษาหอพัก ๔ ติดเชื้อ 
โควิด - ๑๙ เบื้องต้นให้นักศึกษาย้ายไป
กักตัว ณ หอพัก ๑ น าข้อมูลเข้าระบบ
และรับยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 โศจิรัตน์ 
โรสนาน ี
ธนวินท์ 

 
 
 
 

ศรัญญา 
โรสนาน ี

 
7.2 การให้บริการห้องพักส าหรับนักศึกษากัดตัวโควิด – 19 

ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล จาก
หอ 

เข้าพัก 
หมายเลขห้อง 

วันที่เข้า วันที่ออก 

1 6520114068 นางสาววิภาวินี  สุขเพชร  5 1308 23/6/65 2/7/65 
2 6320114091 นายปรีชา  กาดบ ู 9 1208 28/6/65 7/7/65 
3 6520210057 นางสาวขวัญจิรา  วกกุม 10 1307 29/6/65 8/7/65 
4 6520210292 นางสาวภัทรธิดา  ด าชิล 10 1307 29/6/65 8/7/65 
5 6420710148 นายซัมซูรี  แวเด็ง 9 1207 1/7/65 10/7/65 
6 6520210245 นางสาวซูซานนา อาเก็บอุไร 10 1306 2/7/65 3/7/65 

กลับไปรักษาตัวที่บ้าน 
7 6520210250 นางสาวดาลีณี ดาโต๊ะ 10 1306 2/7/65 3/7/65 

กลบัไปรักษาตัวที่บ้าน 
8 6520210339 นายฟาฏิร วัลนา 9 1206 3/7/65 12/7/65 
9 6420810016 นางสาวธิดารัตน์ ฮ่อบุตร 4 1306 3/7/65 12/7/65 

10 6420810028 นางสาวฟารีดา หมัดอะหิน 10 1306 5/7/65 14/7/65 



 

 

 

ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล จาก
หอ 

เข้าพัก 
หมายเลขห้อง 

วันที่เข้า วันที่ออก 

11 6220210197 นายสหัสวรรษ ต่อวงษ์ 9 1206 3/7/65 12/7/65 
12 6420210197 นายซอบร ีเจาะบองอ 9 1207 5/7/65 14/7/65 
13 6420210377 นายปุญญพัฒน์ ด าจุติ 9 1207 5/7/65 14/7/65 
14 6520320403 นางสาวอารียา โต๊ะเตบ 10 1308 6/7/65 15/7/65 
15 6420210369 นางสาวอธิชา ชูทอง 8 1308 6/7/65 7/7/65 

กลับไปรักษาตัวที่บ้าน 
16 6520810024 นางสาวพันธมาศ บานแย้ม 10 1308 7/7/65 16/7/65 
17 6420610017 นายวรกันต์ พฤฒิพฤกษ์ 9 1208 7/7/65 16/7/65 
18 6520810004 นายซัลมาน  สะเตง 9 1208 7/7/65 16/7/65 
19 6420210048 นางสาวกิตติพิชญ์ ชูเพชร 4 1306 7/7/65 8/7/65 

กลับไปรักษาตัวที่บ้าน 
20 6220610095 นายฮาฟิซ  สะเตง 9 1208 7/7/65 11/7/65 
21 จนท.รปภ. นายสุทธิชัย  สุวรรณนึก - 1206 10/7/65 18/7/65 
22 6420210378 นายพรเดช  ชุมศรี 9 1208 17/7/65 26/7/65 
23 6420210335 นางสาวธีรดา  สถิตย์ 4 1308 17/7/65 26/7/65 
24 6320210431 นางสาวจันจิรา  บุญธรรม 4 1308 20/7/65 29/7/65 

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 น.) 

 
    7.3 การให้บริการอุปกรณ์ด้านการตรวจ ATK 
 วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. งานสวสัดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ รับมอบตู้
ตรวจ ATK จากโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี เพ่ือให้บริการนักศึกษาหอพัก โดยจัดลงสถานที่หอพัก 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

8. ด้านสารสนเทศและประชาสัมพันธ์  
8.1 ดูแลระบบสารสนเทศหอพัก    

- การจองหอพักผ่านระบบหอพัก    จ านวน      83 ราย 
- รายงานตัวเข้าหอพัก (ยืนยันผ่านระบบหอพัก)  จ านวน         - ราย 
- ลาออกจากหอพัก     จ านวน        3 ราย 
- คืนเงินค่าประกันหอพัก     จ านวน         - ราย 
- ค่าไฟฟ้าหอพัก      จ านวน 1,979 ราย 
- ลงทะเบียนรถจักรยานยนต์    จ านวน    708 ราย 

 
8.2  การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร  

 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเพจงานหอพัก รวมทั้งสิ้น  จ านวน 6 ข่าวสาร 
ที ่ วันที่ รายละเอียด ภาพประกอบ 
๑ 22/6/65 นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1/65 

ที่ยังไม่ได้หอพัก สามารถ ติดต่อจองหอพักได้ที่กอง
พัฒนานักศึกษา ตึก A ชั้น 2  
**การรายงานตัวหากช าระค่าหอพัก  
(ก่อน 14.30 น.) ในวันที่จอง สามารถรายงานตัวเข้า
หอพักได้เลย 
จ านวนคนที่เข้าถึงสื่อ   2,210 คน 
จ านวนการมีส่วนร่วม        67 ครั้ง 
จ านวนการแชร์                 4 ครั้ง 
 

 

2 22/6/65 ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่อ่ืนๆ (ทุกชั้นปี) 
ที่ยังไม่ได้หอพัก สามารถ ติดต่อจองหอพักได้ที่กอง
พัฒนานักศึกษา ตึก A ชั้น 2 
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 
(ตามห้องว่างของแต่ละหอพัก) 
**การรายงานตัวหากช าระค่าหอพัก  
(ก่อน 14.30 น.) ...... 
จ านวนคนที่เข้าถึงสื่อ   5,923 คน 
จ านวนการมีส่วนร่วม      287 ครั้ง 
จ านวนการแชร์               22 ครั้ง 
 

 



 

 

 

3 22/6/65 นักศึกษาหอพัก 65 
ส าหรับนักศึกษาท่ี ยังไม่ลงทะเบียน ขอให้ด าเนินการ
ลงทะเบียนให้เรียบร้อย ผ่านระบบกิจกรรมหอพัก 
หรือสามารถสแกนได้ QR ที่ติดไว้ที่ประตูในห้องพัก 
และสามารถรับสติ๊กเกอร์ได้ที่  
ผู้ปกครองหอพัก ในวันเวลา ท าการ 
จ านวนคนที่เข้าถึงสื่อ   4,017 คน 
จ านวนการมีส่วนร่วม      556 ครั้ง 
จ านวนการแชร์               13 ครั้ง 
 
 

 

4 28/6/65 ประมวลกิจกรรมสัปดาห์เปิดหอพัก ปีการศึกษา 
2565 
https://www.youtube.com/watch?v=d2gMHQ
0EWi8 
จ านวนคนที่เข้าถึงสื่อ      990 คน 
จ านวนการมีส่วนร่วม      150 ครั้ง 
จ านวนการแชร์                 4 ครั้ง 

 

5 6/7/65 เชิญชวนเข้าร่วมพิธีเปิดตลาด MoreMart หลาดหลัง
มอ วันนี้ - 6/7/65 
เวลา 18.00 น. (ข้างหอพักสหกรณ)์ 
เชิญชม ช้อป ชิม กับสินค้าราคาถูกมากมาย 
จ านวนคนที่เข้าถึงสื่อ   1,166 คน 
จ านวนการมีส่วนร่วม        46 ครั้ง 
จ านวนการแชร์                  - ครั้ง 

 

6 8/7/65 รอบสุดท้ายเปิดให้จอง ระหว่างวันที่  9 - 17 
กรกฎาคม 2565 
และรับชุดในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 
รายละเอียดเพ่ิมเติม หรือสั่งจองที ่Link นี้ 
➡https://jacaranda.pn.psu.ac.th/uniform/logi
n.php 
หรือแสกน QR CODE ด้านล่างนี้ ⬇️... 
จ านวนคนที่เข้าถึงสื่อ   3,309 คน 
จ านวนการมีส่วนร่วม      113 ครั้ง 
จ านวนการแชร์                  6 ครั้ง 

 



 

 

 

 
ภารกิจด้านสนับสนนุการพัฒนานกัศึกษาแบบองค์รวม  
1. ด้านวินัย 

1.1 วินัยนักศึกษามหาวิทยาลัย 
1) งานด้านวินัยจราจร 
 - ด าเนินการล็อคในระบบวินัยนักศึกษา จ านวน ๑๔ ราย 

 - ปลดล็อคเมื่อนักศึกษารายงานตัวและจัดท าสื่อรณรงค์และ/หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ 
ก าหนด และ / หรือ บ าเพ็ญประโยชน์ จ านวน ๘ ราย 

- ตอบปัญหาและข้อสงสัยด้านวินัยนักศึกษา จ านวน ๗ ราย 
- ภาพตัวอย่างสื่อรณรงค์เรื่องที่กระท าผิดและได้ท าการประชาสัมพันธ์ภาพตัวอย่างสื่อโดยโพสต์ผ่านเพจ 

วินัยนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี และให้ผู้กระท าความผิดโพสต์ในหน้า Facebook ของตนเอง 
 
 
  

 
  
 
 
 
 
 

1.2 ด้านวินัยนักศึกษาหอพัก 
  ด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษาหอพัก จ านวน  ๒ ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

- กรณีนักศึกษาน าบุคคลภายนอกเข้าพักภายในหอพักนักศึกษาและไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
ประจ าหอพัก (หอพักในก ากับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี) 

- กรณีนักศึกษาหอพัก ๙ มีพฤติกรรมพูดส่อเจตนาถึงการคุกคามและการล่วงละเมิดนักศึกษา 
ภายในหอพัก ๙ และมีการใช้ก าลังท าร้ายร่างกายคณะกรรมการหอพัก ๙ 
 
2. ด้านการจัดโครงการและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพัก 

2.1 การขออนุมัติจัดโครงการ/กิจกรรม 
1) ด าเนินการขออนุมัติโครงการห้องเรียนชีวิต หัวข้อ “English with ครูเดวิด หนูต้องหยุดแล้วฟังพ่ี

ก่อน” โดยมีก าหนดในวันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ Zoom 



 

 

 

     2) ด าเนินการขออนุมัติจัดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร โดยมีก าหนดจัดระหว่างวันที่ 
1 – 31 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายจราจรและการลด
อุบัติเหตุหรือการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จัดในรูปแบบการรณรงค์ 

2.2 การบันทึกชั่วโมงระบบทรานสริปกิจกรรม/บันทึกคะแนนสะสม DSS Card 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระบบ 

ทรานสคริปกิจกรรม 
(จ านวนคน) 

ระบบ 
DSS Card 
(จ านวนคน) 

1 โครงการ Welcome เปิดบ้านศรีตรัง ปีการศึกษา 2565 618 610 
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแผนการซ้อมอพยพ 

กรณีเกิดอัคคีภัย ปีการศึกษา 2565 
1,145 1,117 

3 โครงการท าบุญหอพัก ปีการศึกษา 2565 874 874 
4 โครงการปฐมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 1,514 1,229 

รวม 4,151 3,830 
 
3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหอพักนักศึกษาประจ าหอพัก 

3.1 การรายงานข้อมูลสถิตินักศึกษาหอพักประจ าวัน (หอพัก 1 - 12) 
วันที่ จ านวน 

ที่รองรับ 
จ านวน 

นักศึกษาหอพัก 
คิดเป็น 

เปอร์เซนต์ 
นักศึกษา 
ป่วยทั่วไป 

นักศึกษา 
ป่วยโควิด 

22/6/65 2,916 1,507 51.68 20 0 
23/6/65 2,916 1,583 54.29 26 1 
24/6/65 2,916 2,041 69.66 0 1 
25/6/65 2,916 2,133 73.15 7 1 
26/6/65 2,916 2,187 75.00 5 4 
27/6/65 2,916 2,249 77.13 16 4 
28/6/65 2,916 2,270 77.85 10 10 
29/6/65 2,916 2,299 78.84 4 12 
30/6/65 2,916 2,306 79.08 13 12 
1/7/65 2,916 2,344 80.38 10 14 
2/7/65 2,916 2,344 80.38 5 18 
3/7/65 2,916 2,344 80.38 6 22 
4/7/65 2,916 2,353 80.69 8 22 
5/7/65 2,916 2,360 80.93 14 34 
6/7/65 2,916 2,365 81.10 5 36 
7/7/65 2,916 2,365 81.10 2 38 
8/7/65 2,916 2,378 81.55 - 39 



 

 

 

วันที่ จ านวน 
ที่รองรับ 

จ านวน 
นักศึกษาหอพัก 

คิดเป็น 
เปอร์เซนต์ 

นักศึกษา 
ป่วยทั่วไป 

นักศึกษา 
ป่วยโควิด 

9/7/65 2,916 2,379 81.58 - 29 
10/7/65 2,916 2,379 81.58 - 29 
11/7/65 2,916 2,379 81.58 - 24 
12/7/65 2,916 2,379 81.58 - 13 
13/7/65 2,916 2,379 81.58 - 11 
14/7/65 2,916 2,379 81.58 - 5 
15/7/65 2,916 2,379 81.58 - - 
16/7/65 2,916 2,379 81.58 - - 
17/7/65 2,916 2,381 81.65 - 2 
18/7/65 2,916 2,384 81.76 - 2 
19/7/65 2,916 2,387 81.86 1 5 
20/7/65 2,916 2,389 81.93 8 7 

     (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.00 น.) 
 

3.2 การบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน 
  ด าเนินการบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก 

ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หอพัก จ านวน 
ชั่วโมง 

1 6320210385 นางสาวนูรฟาติน    กาซิ ประธาน 4 - 5 - 
2 6320117241 นางสาวนูรุลซัลวา    กาเราะ รองประธาน 4 – 5 - 
3 6320117151 นางสาวฟิรดาว    เต๊ะเด็ง เลขานุการ 4 - 5 - 
4 6320114150 นางสาวฟาติน    สามะ ประชาสัมพันธ์ 4 - 5 - 
5 6320114103 นางสาวนูรีตา    สิเดะ ประชาสัมพันธ์ 4 - 5 - 
6 6320117154 นางสาวฮูซัยมะห์    บุงา พยาบาล 4 - 5 - 
7 6420210347 นางสาวศศิประภา    นิลรัตน์ ประธาน 6 - 
8 6420210420 นางสาวปภาวรินทร์    พรหมจรรย์ รองประธาน 6 - 
9 6420210187 นางสาวอามาล    หะยีปิยวงศ ์ เลขานุการ 6 - 

10 6420210159 นางสาวตัสนีม    สแลแม พยาบาล/ประชาสัมพันธ์ 6 - 
11 6420117131 นางสาวอามีนี    ทิพยอแล๊ะ ประธาน 8 - 
12 6420117271 นางสาวอีลฟะห์    วาแดะ รองประธาน 8 - 
13 6420117085 นางสาวกุสุมนิภา    เพ็ชรรัตน์ เลขานุการ 8 - 
14 6420117130 นางสาวริฟฮาน    เจ๊ะมิ พยาบาล/ประชาสัมพันธ์ 8 - 
15 6420114099 นายวิราฮาดี    มามะ ประธาน 9 - 

http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/admin/staff/?STASS_dorm=peson&stud_id=6320210385
http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/admin/staff/?STASS_dorm=peson&stud_id=6320117241
http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/admin/staff/?STASS_dorm=peson&stud_id=6320117151
http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/admin/staff/?STASS_dorm=peson&stud_id=6320114150
http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/admin/staff/?STASS_dorm=peson&stud_id=6320114103
http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/admin/staff/?STASS_dorm=peson&stud_id=6320117154
http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/admin/staff/?STASS_dorm=peson&stud_id=6420210347
http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/admin/staff/?STASS_dorm=peson&stud_id=6420210420
http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/admin/staff/?STASS_dorm=peson&stud_id=6420210187
http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/admin/staff/?STASS_dorm=peson&stud_id=6420210159
http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/admin/staff/?STASS_dorm=peson&stud_id=6420117131
http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/admin/staff/?STASS_dorm=peson&stud_id=6420117271
http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/admin/staff/?STASS_dorm=peson&stud_id=6420117085
http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/admin/staff/?STASS_dorm=peson&stud_id=6420117130
http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/admin/staff/?STASS_dorm=peson&stud_id=6420114099


 

 

 

ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หอพัก จ านวน 
ชั่วโมง 

16 6420210160 นายทวีลาภ    จันทวฤทธิ์ รองประธาน 9 - 
17 6420710129 นายอามีน    กาจิ เลขานุการ 9 - 
18 6420610135 นายอีลียาส    เปาะกา ประชาสัมพันธ์ 9 - 
19 6420710049 นายอับดุลฮาพิส    ตอลอ ประชาสัมพันธ์ 9 - 
20 6420710359 นายอาซัน    เตะหนอน ประชาสัมพันธ์ 9 - 
21 6320210269 นายมูฮ าหมัดรูซี    สะมาแห พยาบาล 9 - 
22 6320710250 นายไซพุลเลาะ    มะยี พยาบาล 9 - 
23 6420610078 นางสาวนูรฮัยลี    หละต า ประธาน 10 - 
24 6420610072 นางสาวชลธิชา    หนุดพวง รองประธาน 10 - 
25 6320710228 นางสาวแวนัฟตารี    บาเน็ง เลขานุการ 10 12 
26 6320710125 นางสาวนาวิดา    มะละแซ ประชาสัมพันธ์ 10 24 
27 6320710274 นางสาวอัสมะ    อาแว ประชาสัมพันธ์ 10 13 
28 6320210555 นางสาวพาดีละห์    ดอเลาะ ประชาสัมพันธ์ 10 8 
29 6320210239 นางสาวนุรซูฮีดา    หะยีอาแว พยาบาล 10 8 
30 6320510027 นางสาวทัศนีม    กะสามาสุ พยาบาล 10 - 
31 6220210263 นายธนากร    บุญสพ ประธาน 11 - 12 - 
32 6320117110 นางสาวโสพิน    ด้วงท า รองประธาน 11 - 12 - 
33 6320310007 นายทวีศักดิ์    ฆังคะสุวรรณ รองประธาน 11 - 12 - 
34 6220210291 นางสาวปิยะวดี    หนูบุญคง เลขานุการ 11 - 12 - 
35 6420117291 นางสาวอาลีต้าร์    เจะเละ ประชาสัมพันธ์ 11 - 12 - 
36 6420117046 นายวรินทร์    ชัยวัน ประชาสัมพันธ์ 11 - 12 - 
37 6320114029 นางสาวอภิษฎาพร    ทองร่วง วิชาการ 11 - 12 - 
38 6420610086 นายสิทธิศักดิ์    หมันเจริญ เหรัญญิก 11 - 12 - 
39 6220210079 นางสาวณัฐวรา    ศรีอยู่สุข พยาบาล 11 - 12 - 
40 6320710185 นายธนพล    แสงคุณ พยาบาล 11 - 12 - 

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 น.)  
 
 
 
 
 
 
 

http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/admin/staff/?STASS_dorm=peson&stud_id=6420210160
http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/admin/staff/?STASS_dorm=peson&stud_id=6420710129
http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/admin/staff/?STASS_dorm=peson&stud_id=6420610135
http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/admin/staff/?STASS_dorm=peson&stud_id=6420710049
http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/admin/staff/?STASS_dorm=peson&stud_id=6420710359
http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/admin/staff/?STASS_dorm=peson&stud_id=6320210269
http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/admin/staff/?STASS_dorm=peson&stud_id=6320710250
http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/admin/staff/?STASS_dorm=peson&stud_id=6420610078
http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/admin/staff/?STASS_dorm=peson&stud_id=6420610072
http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/admin/staff/?STASS_dorm=peson&stud_id=6320710228
http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/admin/staff/?STASS_dorm=peson&stud_id=6320710125
http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/admin/staff/?STASS_dorm=peson&stud_id=6320710274
http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/admin/staff/?STASS_dorm=peson&stud_id=6320210555
http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/admin/staff/?STASS_dorm=peson&stud_id=6320210239
http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/admin/staff/?STASS_dorm=peson&stud_id=6320510027
http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/admin/staff/?STASS_dorm=peson&stud_id=6220210263
http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/admin/staff/?STASS_dorm=peson&stud_id=6320117110
http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/admin/staff/?STASS_dorm=peson&stud_id=6320310007
http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/admin/staff/?STASS_dorm=peson&stud_id=6220210291
http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/admin/staff/?STASS_dorm=peson&stud_id=6420117291
http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/admin/staff/?STASS_dorm=peson&stud_id=6420117046
http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/admin/staff/?STASS_dorm=peson&stud_id=6320114029
http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/admin/staff/?STASS_dorm=peson&stud_id=6420610086
http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/admin/staff/?STASS_dorm=peson&stud_id=6220210079
http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/admin/staff/?STASS_dorm=peson&stud_id=6320710185


 

 

 

4. ด้านการด าเนนิงานอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าหอพัก 
4.1 การตรวจเยี่ยมนักศึกษาหอพักและตรวจตราความเรียบร้อยของหอพักนักศึกษา 
วันที่ รายละเอียด อาจารย์ท่ีปรึกษาหอพัก ภาพประกอบ 

25/6/65 เวลา 20.45 น. 
ตรวจเยี่ยมนักศึกษาหอพักและดูแล
ความเรียบร้อยของอาคารหอพัก 
 
 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา คงขันธ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก 6,8 

 
 
 
 

29/6/65 เวลา 19.40 น.  
ตรวจเยี่ยมและสอบถามปัญหา 
การอยู่ในหอพักของนักศึกษา 
ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการพัก
อาศัยและการเรียนของนักศึกษา
และปัญหาลิฟท์ในหอพักเสีย  

ผศ.ดร.นัทธี บุญจันทร์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก 9 

 

18/7/65 เวลา 21.40 น. 
ตรวจเยี่ยมนักศึกษาและสอบถาม
ปัญหาของนักศึกษา พบว่า 
1) ห้องส้วมอุดตัน ที่ชั้น 3   
2) อุปกรณ์ในห้องน้ าช ารุดที่ชั้น 5 
3) นักศึกษาท้ิงขยะบริเวณระเบียง
และบริเวณทางเดิน 
4) นักศึกษาสูบบุหรี่ภายในหอพัก  
ได้พูดแนะน าการสูญบุหรี่ให้ลดและ
งดการสูญในหอพัก 

ผศ.ดร.นัทธี บุญจันทร์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก 9 

 

 
4.2 การจ่ายค่าตอบแทน 
 ด าเนินการขอนุมัติเบิกจ่ายเงิน ส าหรับเป็นค่าสมมนาคุณอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก 4 – 12 ประจ าเดือน

กรกฎาคม 2565 (เดือนที่ 6) จ านวน 6 ท่าน เป็นเงินทั้งสิ้น 4,200 บาท 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

ภารกิจการประชุมและติดตามการท างาน/การเข้าร่วมโครงการ - กจิกรรม    

1) วันที่ ๒2 มิถุนายน ๒๕๖๕   
นางสาวโรสนานี  แวหะยี, นายธนวินท์  ช่วยช าแนก และนางสาวธีรพร  พลนารุด เข้าร่วมอบรมการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน Skill Matrix ณ ห้องประชุมปริชญากร 
ชั้น 4 ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี วิทยากรโดย คุณอาทิตย์  ทองงาม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2) วันที่ 23 มิถุนายน 2565 
หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และนางสาวโศจิรัตน์  เพ็ชรพาน เข้าร่วมประชุม 

เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการป้องกันการใช้กัญชาและกัญชงในสถาบันอุดมศึกษา รว่มกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ณ ห้องประชุมปัตตานีภิรมย์ ชั้น 3 ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3) วันที่ 28 มิถุนายน 2565 
งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งอ าลาให้กับนางสาวโชติกา   

รัตนโยธิน ภายใต้ชื่องาน “ไม่ได้ไปไหนไกล ยังอยู่ในใจเหมือนเดิม” ณ ร้าน Sea Life ลานนกกระยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) วันที่ 28 มิถุนายน 2565 
หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ประชุมคณะกรรมการตรวจรับการบ ารุงรักษา 

ลิฟตอ์าคารหอพัก 10 ร่วมกับผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี และคณะกรรมการตรวจรับ
งานงวดที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) ณ ห้องผู้อ านวยกากองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี 

5) วันที่ 29 มิถุนายน 2565 
หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ได้รับเชิญให้ข้อมูลการด าเนินงานโครงการ 

ครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แก่คณะกรรมการประเมิน จากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

6) วันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2565 
บุคลากรงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมเดินพาเหรดและแข่งขันกีฬา 

สานสัมพันธ์วิทยาเขตปัตตานี (กีฬา 5 ประสาน) ครั้งที ่30 ระหว่างวันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2565               
ณ สนามกีฬาภายในวิทยาเขตปัตตานี  ประจ าปี 2565 และลานอเนกประสงค์ลาแมสะมิแล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 
หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุมร่วมกับรองอธิการบดีวิทยาเขต 

ปัตตานี และหน่วยงานด้านสาธารณสุข จังหวัดปัตตานี เพ่ือร่วมหารือการป้องกันการแพร่ระบาดของ 
เชื้อโควิด – 19 ภายในวิทยาเขตปัตตานี ณ ห้องประชุมส านักงานวิทยาเขตปัตตานี 

8) วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 
หวัหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้, นางสาวโรสนานี  แวหะย ีและนางสาวธีรพร   

พลนารุด เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ (ภาคเช้า) เรื่องการจัดพ้ืนการส่งเสริมการเรียนรู้ (Co – Learning Space)          
และ (ภาคบ่าย) การรับฟังเสียงลูกค้า (VOC : Voice Of Customer) ณ ห้องรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
วิทยาเขตปัตตานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

9) วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 
หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดงาน 55 แสนซีซี 55 ปี  

ม.อ. รับบริจาคโลหิต ณ อาคารพลีคลินิค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10) วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 
หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้, นางสาวโรสนานี  แวหะย,ี นายธนวินท์   

ช่วยช าแนก และนางสาวโศจิรัตน์  เพ็ชรพาน เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนกิจกรรม Week of 3Ls             
การจัดโครงการที่ผ่านมา ณ ห้องรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11) วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 
หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้, นางสาวโรสนานี  แวะหะยี และนายธนวินท์   

ช่วยช าแนก ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี งานกีฬาฯ และ 
ศูนย์กีฬาฯ เพ่ือขับเคลื่อนการบูรณาการในการจัดโครงการร่วมกันประกอบด้วย 
 - โครงการ NIGHT RUN จากงานกีฬาและนันทนาการ งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
 - โครงการห้องเรียนชีวิต ตอนดนตรีในสวน จากหน่วยหอพัก งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะ 
การเรียนรู้ 
 
 



 

 

 

12) การด าเนินงานด้านประกันคณุภาพหลักสูตร AUN QA 
งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงานการ 

ประกันคุณภาพหลักสูตรระดับ AUN QA นานาชาติ ครั้งที่ 283 โดยมีการร่วมซ้อมถ่ายท า ณ หอพัก 10 และ
ซักซ้อมตอบค าถาม ประมาณ 4 ครั้ง และรับการประเมินจริงในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ หอพัก 10 และ
ให้สัมภาษณ์ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบ zoom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภารกิจด้านงานธรุการและเลขานุการ 

1. รับหนังสือเข้าและบันทึกเลขเข้าระบบบันทึก      จ านวน 43  ฉบับ 
2. ด าเนินงานนักศึกษาทุนท างานภาคการศึกษา 1/๒๕๖5   จ านวน   ๑  ราย 
3. รายงานการใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไตรมาส 3         

(เดือนเมษายน – มิถุนายน 2565) 
ที ่ รายละเอียด จ านวนเงิน (บาท) 
1 ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก 4,200.00   
2 โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพัก 1 – 10  

(โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษาหอพักประจ าปีการศึกษา 2565) 
30,100.00   

3 โครงการ Welcome เปิดบ้านศรีตรัง ปีการศึกษา 2565 20,000.00  
4 โครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบผู้ปกครองนักศึกษา ปีการศึกษา 2565    60,000.00 
5 โครงการท าบุญหอพัก ประจ าปี 2565 5,000.00   
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแผนการซ้อมอพยพกรณีเกิดอัคคีภัย  

ปีการศึกษา 2565 
15,000.00 

7 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปี 2565 100,000.00 
รวม 234,300.00 

 
                                                                                                                                                            

                                                                                  

   นายธนวินท์  ช่วยช าแนก 
   ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
          ผู้สรุปข้อมูล 
   
   
         ผูส้รุปขอ้มูล 


