
 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน   กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  โทร. ๑๓๕๐                                                                          

ที ่ มอ ๒๐๑.๔.๔/๖๕-                              วันที่     สิงหาคม  ๒๕๖๕              

เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัตงิานประจ าเดือนและส่งวาระเข้าท่ีประชุมบุคลากร ประจ าเดือนสิงหาคม 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
สิงหาคม ๒๕๖๕ ดังเอกสารที่แนบมาด้วยแล้วนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง  

 

 

 
      (นางเครือมาส  แก้วทอน) 

    รักษาการแทนหัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
กองพัฒนานักศกึษาวิทยาเขตปัตตานี 

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

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

1 บริการรับรายงานตัวเข้าหอพัก 126 ราย 

2 บริการแจ้งย้ายหอ – ห้องพัก 9 ราย 

3 บริการแจ้งลาออกจากหอพัก 6 ราย 

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

 
8 
2 

87 

 
ราย 
ราย 
ราย 

5 บริการให้ค าปรึกษานักศึกษาหอพัก 15 ราย 

6 บริการรับลงทะเบียนรถจักรยานยนต์ 91 ราย 

7 บริการห้องคอมพิวเตอร์ 281 ราย 

8 บริการห้องสมุดหอพัก 90 ราย 

9 บริการไปรษณียภัณฑ์หอพัก 136 ราย 

10 บริการเวชภัณฑ์เบื้องต้น - ราย 

11 บริการติดตามหนี้สินนักศึกษา(ค่าไฟฟ้า) 
- ติดตามให้นักศึกษาช าระค่าไฟฟ้า 
- ค้างจ่าย 

 
1,988 

21 

 
ราย 
ราย 

 
1.2  ทะเบียนราษฏร์นักศึกษาหอพัก 

- ติดต่อทะเบียนราษฎร์อ าเภอเมือง เพื่อจ าหน่ายรายชื่อออก จ านวน 205 ราย 
- น ารายชื่อเข้าทะเบียนบ้านเลขที่ 181/149   จ านวน     2 ราย 



 

 

 

๒. ด้านโครงสร้างและกายภาพ 
๒.๑ การแจ้งซ่อมบ ารุงอาคารหอพักนักศึกษา ๑ – ๑๐ 

ที ่ ประเภทงาน จ านวนซ่อม
ทั้งหมด 

ด าเนินการแล้ว ค้างซ่อม หน่วยนับ 

๑ งานซ่อมบ ารุง (งานไม้) 109 52 57 รายการ 
๒ งานประปา 134 126 8 รายการ 
๓ งานไฟฟ้า 39 38 1 รายการ 

รวม 282 216 66 รายการ 

๒.2 การจัดซื้อ – จัดจ้าง 
-  ด าเนินการจัดหา – จัดจ้าง และคลังพัสดุ ดังนี้ 
-  ค่าจดัหาอุปกรณ์ซ่อมบ ารุง    จ านวน  34,650.๐๐ บาท 
-  ค่าวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด    จ านวน  11,387.83 บาท 

                         รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 46,037.83 บาท 
3.  ด้านการจัดการกายภาพ 

3.1 การปรับภูมิทัศน์ 
หอพัก ภาพประกอบ 

หอพัก 1 – 4 
1. ด าเนินการก าจัดวัชพืชรอบอาคาร 
2. รื้อถอนต้นไม้เก่า (ต้นฤาษีผสม) และปรับ
สถานที่เพ่ือปลูกใหม่ 
 
 
 
 
 

 

หอพัก 5 
1. ด าเนินการตัดแต่งกิ่งต้นไม้บริเวณหน้าห้อง
ส านักงาน และรอบอาคาร 
2. ท าความสะอาดม้านั่งหินอ่อน บริเวณหน้า
อาคารหอพัก 5 เพ่ือให้บริการนักศึกษา 
3. ด าเนินการกวาดขยะอินทรีย์ ใบไม ้กิ่งไม ้ก าจัด
วัชพืชรอบอาคารหอพัก 
 

 



 

 

 

หอพัก ภาพประกอบ 

หอพัก 6 
1. ตัดแต่งก่ิงไม ้เถาวัลย์  กวาดเศษขยะอินทรีย์ 
 
 
 
 
 
 

  
 

หอพัก 8 
1. ตัดแต่งก่ิงไม ้ต้นไม้ที่มีกิ่งถึงตัวอาคาร เพ่ือ
ป้องกันสัตว์เลื้อยคลานเข้าภายในอาคาร 
2. กวาดเศษใบไม ้ขยะอินทรีย์ รวบรวมเพ่ือรอ  
รถอีแต๋นมาขนขยะไปทิ้ง 

 

หอพัก 9 
1. ตัดแต่งก่ิงไม้รอบอาคาร และจัดสวนหย่อม 

 

หอพัก 10 
1. ก าจัดวัชพืชรอบอาคาร 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

หอพัก ภาพประกอบ 

หอพัก 1 - 10 
จัดเตรียมต้นไม ้(ต้นทองอุไร) จ านวน 250 ต้น 
เพ่ือเตรียมปรับภูมิทัศน์หอพักบริเวณหลังหอพัก 4 
และบริเวณริมคลองหอพัก โดยได้รับต้นไม้จากกอง
กายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี เพ่ือ
เตรียมพื้นท่ีปลูกในเดือนกันยายน 2565 

 

     
3.2  การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภค รองรับการให้บริการนักศึกษา 

1) ท าความสะอาดเครื่องท าน้ าร้อน – น้ าเย็น ทั้งภายนอกและภายใน 
2) ประสานงานกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี เพ่ือด าเนินการดูดสิ่งปฏิกูลหอพัก 4, 

หอพัก 5, หอพัก 8, หอพัก 9 และหอพัก 10 (เข้าด าเนินการวันที่ 13 - 19 สิงหาคม 2565) 
 
  
 
 
 
  

 
 
 
 

3.3 การด าเนินการติดตามการซ่อมแซมอาคารหอพัก 7 
 งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี  โดย 

- วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ประชุมการซักซ้อมความเข้าใจการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพัก  
- วันที่ 19 สิงหาคม 65 การน าผู้รับจ้าง เจ้าหน้าที่ศูนย์ดิจิตอลและผู้ควบคุมงาน ลงดูหน้างาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

4. การควบคุมการปฏิบัติงานพนักงานท าความสะอาดอาคารหอพัก 
4.1 การเบิกจ่ายค่าตอบแทน 

ด าเนินการส่งรายงานตรวจการรับจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาท าความสะอาดอาคารหอพัก   
๑ – ๑๐ และผู้รับจ้างเหมาบุคคลธรรมดาบริการดูแลหอพักนักศึกษา (เบิกจ่ายค่าจ้าง) จ านวน ๒5 ราย 
    4.2 การด าเนินงานดา้นสัญญาจ้าง 

ส่งเอกสารการรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการทดแทน จ านวน  5 อัตรา ประกอบด้วย 
พนักงานท าความสะอาด 2 อัตรา, ทดแทนลาออก 2 อัตรา และ ต าแหน่งแม่บ้านทดแทนลาออก 1 อัตรา      
โดยงานการเจ้าหน้าที่ด าเนินการประกาศรับสมัคร และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก ซ่ึงด าเนนิการแลว้เสร้จ
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ขณะนี้รอการประกาศผลการคัดเลือก 
 
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 22,210   
๒.ขยะอันตราย - - -   
     หมึกพิมพ์ 1 - -   
     หลอดไฟ 1 4 -   
     ถ่านไฟฉาย - - -   
     กระป๋องสี/สเปรย์ - - 4   
     อ่ืน ๆ (ระบุ......................) - - -   
รวมขยะอันตราย 2 4 4   
๓.ขยะรีไซเคิล/น ากลับมาใช้ใหม่ - - -   
     กระดาษ (กก.) 6 4๒ 58   
     กล่องลัง (กก.) ๖ 11.5 15.5   
     ขวดพลาสติก (กก.) ๑2 87 65   
     ใบไม้ (กก.) 86๒ 843 965   
     เศษอาหาร (กก.) 11 17 22   
     อ่ืน ๆ (ระบุ......................) - - -   
รวมขยะรีไซเคิล/น ากลับมาใช้ใหม่ 89๗ 1,001 1,126   

 
 
 
  



 

 

 

7. ด้านการเฝ้าระวังนักศึกษาในหอพัก และการให้บริการนอกเวลาราชการ 
มีการจัดเจ้าหน้าที่หอพักปฏิบัติงานทุกวันนอกเวลาราชการตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.          

เพ่ืออ านวยความสะดวกนักศึกษาหอพัก และเจ้าหน้าที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีการ
ให้บริการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน  บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงการประสานงานน าส่งโรงพยาบาลปัตตานี และ
การดูแลหลังรับเคสการดูแล และบริการห้องพักกักตัวส าหรับผู้ติดเชื้อโควิด - 19 โดยมกีารจัดเจ้าหน้าที่ 
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 ๑๙/7/๖๕ เวลา ๑๗.๔๕ น.  

รับแจ้งจากนักศึกษาที่ ติดเชื้อโควิด - ๑๙ 
(หอพัก ๑) มีอาการไข้หายใจไม่ออก และ
มีภาวะกังวล ประสานงานรถฉุกเฉินส่ง
นักศึกษาไปยังโรงพยาบาลปัตตานี  
 

 
 
 
 

โรสนาน ี

๒ ๒๑/7/๖๕ เวลา ๐๘.๓๕ น.  
รบัรายงานจากเจ้าหน้าที่ว่าในคืน 
วันที่ ๒๐/7/๖๕ นักศึกษาหอพัก ๕  
ติดเชื้อโควิด - ๑๙ เบื้องต้นนักศึกษา
กลับไปรักษาตัวที่บ้าน 

 โรสนาน ี

๓ ๒๒/7/๖๕ เวลา ๑๗.๑๔ น.  
รับรายงานการเข้าพักหอพัก ๓ เนื่องจาก
คณาจารย์และนักศึกษาต่างชาติเข้ามาพัก 
เพ่ือศึกษาดูงานด้านการประมง คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 
 

  สุดใจ 

๔ ๒๔/7/๖๕ เวลา  ๑๐.๒๑ น. 
รับแจ้งจากนักศึกษาหอพัก ๙ ว่าติด 
เชื้อโควิด - ๑๙ จ านวน ๑ คน เบื้องต้นให้
นักศึกษาย้ายไปกักตัว ณ หอพัก ๑  
ห้อง ๒๐๘ น าข้อมูลเข้าระบบและรับยา
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 โศจิรัตน์ 

๕ ๒๖/7/๖๕ เวลา ๐๘.๒๕ น.  
รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ว่าในคืนของวันที่ 
๒๕/7/๖๕ นักศึกษาหอพัก ๑๐  
ติดเชื้อโควิด - ๑๙เบื้องต้นให้นักศึกษา
ย้ายไปกักตัว ณ หอพัก ๑ ห้อง ๓๐๗  
น าข้อมูลเข้าระบบและรับยาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 
 

 โศจิรัตน์ 



 

 

 

ที ่ วันที่/เวลา รายงานเคส ภาพประกอบ ผู้รับผิดชอบ 
๖ ๒๗/7/๖๕ เวลา  ๑๐.๒๑ น. 

รับแจ้งจากนักศึกษาหอพัก ๘  
ว่าติดเชื้อโควิด - ๑๙ จ านวน ๑ คน 
เบื้องต้นให้นักศึกษาย้ายไปกักตัว  
ณ หอพัก ๑ ห้อง ๓๐๗ น าข้อมูลเข้า
ระบบและรับยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 ธีรพร 

๗ ๒๘/7/๖๕ เวลา ๐๖.๕๗ น.  
รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ว่าในคืนของวันที่ 
๒๗/7/๖๕ ได้น านักศึกษาหอพัก ๑๐  
ส่งโรงพยาบาล จ านวน ๑ คน เนื่องจาก
มาอาการหายใจไม่ออก เบื้องต้นนักศึกษา
ขอกลับไปรักษาตัวที่บ้านหลังจากแพทย์
ได้ให้กลับมารักษาตัวที่บ้าน 

 โรสนาน ี

๘ ๒๙/7/๖๕ เวลา ๐๖.๕๘ น.  
รับแจ้งจากคณะกรรมนักศึกษาประจ า
หอพักว่านักศึกษาหอพัก ๑๐ เป็นลม 
เนื่องจากอาหารเป็นพิษ ประสานงานรถ
ฉุกเฉินส่งโรงพยาบาล เบื้องต้นแพทย์ให้
รับยาและกลับมารักษาตัวที่หอพัก 
 
เวลา ๒๒.๒๐ น.  
รับแจ้งจากผู้ปกครองหอพัก ๕ ว่าประตู
หอพัก ๕ แตกและเสียหาย เนื่องจาก 
นักศึกษาโดนสุนัขไล่กัดท าให้เกิดอุบัติเหตุ 
เบื้องต้นนักศึกษาบาดเจ็บบริเวณข้อมือ
เล็กน้อย ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเรียบร้อย
แล้ว รับรายงานจากงานพัฒนาศักยภาพ
ว่านักศึกษาหอพัก ๖ ล้มคางแตก จากค่าย
ที่อ าเภอปากพนังรักษาตัวที่โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ และประสานรถ
มหาวิทยาลัยไปรับนักศึกษากลับมายัง
วิทยาเขตปัตตานี 
 
 

 สูไรยา 
ฆอยเราะห์ 

สูไรยา 
โรสนาน ี



 

 

 

ที ่ วันที่/เวลา รายงานเคส ภาพประกอบ ผู้รับผิดชอบ 
9 ๓0/7/๖๕ เวลา ๑๓.๒๑ น.  

รับแจ้งจากผู้ปกครองหอพัก ๖ และ
ผู้ปกครองหอพัก ๘ ว่านักศึกษาหอพัก ๖ 
จ านวน ๑ คน และนักศึกษาหอพัก ๘ 
จ านวน ๑ คน ติดเชื้อโควิด - ๑๙  
เบื้องต้นให้นักศึกษาย้ายไปกักตัว ณ 
หอพัก ๑ น าข้อมูลเข้าระบบและรับยา
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
เวลา ๑๘.๐๘ น.  
เจ้าหน้าที่หอพักเยี่ยมนักศึกษาที่เกิด
อุบัติเหตุในคืนวันที่ ๒๙/7/๖๕ ภายใน
หอพัก ๕ จ านวน ๑ ราย และ หอพัก ๖ 
จ านวน ๑ ราย 

 สุดใจ 
ธีรพร 

๑0 ๖/8/๖๕ เวลา  ๑๐.๒๑ น. 
รับแจ้งจากผู้ปกครองหอพัก ๙  
นักศึกษาหอพัก ๙ ติดเชื้อโควิด - ๑๙ 
จ านวน  ๓ คน เบื้องต้นให้นักศึกษาย้าย
ไปกักตัวหอพัก ๑ ห้อง ๒๐๗ น าข้อมูลเข้า
ระบบและรับยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
เวลา ๑๕.๔๑ น.  
ฝนตกหนักและลมแรงท าให้สิ่งของของ
นักศึกษาท่ีพักอาศัยภายในหอพักเกิด
ความเสียหายบางส่วนและประกาศเตือน
นักศึกษาทุกหอพักให้ระมัดระวังตลอด
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ 

 หัวหน้างาน
สวัสดิการที่

พักและพัฒนา
ทักษะการ

เรียนรู้ 
ศรัญญา 

 

๑1 ๗/8/๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบความ
เสียหายที่หอพักจากเหตุการณ์ของคืน
วันที่ ๖/8/๖๕ 

 หัวหน้างาน
สวัสดิการที่

พักและพัฒนา
ทักษะการ

เรียนรู้ 
โศจิรัตน์ 
อิมรัน 



 

 

 

ที ่ วันที่/เวลา รายงานเคส ภาพประกอบ ผู้รับผิดชอบ 
  เวลา ๑๔.๐๐ น.  

หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบความ
เสียหายที่หอพักจากเหตุการณ์ของคืน
วันที่  6/8/65 พร้อมพบปะนักศึกษาท่ี
พักอาศัยภายในหอพัก 

  

๑2 ๘/8/๖๕ เวลา ๑๘.๑๑ น.  
รับรายงานตัวนักศึกษาคณะวิทยาการ
อิสลามเข้าพักหอพัก ๓ เพ่ือเข้าร่วม
โครงการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ จ านวน ๒ คน 

 ศรัญญา 

๑3 ๑๑/8/๖๕ เวลา ๒๑.๑๓ น.  
รับแจ้งจากผู้ปกครองหอพัก ๕  
นักศึกษาหอพัก ๕ จ านวน ๑ คน และ 
ติดเชื้อโควิด-๑๙ เบื้องต้นให้นักศึกษาย้าย
ไปกักตัว ณ หอพัก ๑ น าข้อมูลเข้าระบบ
และรับยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 

 
 

สูไรยา 

๑4 ๑๔/8/๖๕ เวลา ๑๙.๔๕ น.  
รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่านักศึกษาหอพัก 
๑๐ จ านวน ๒ คน และติดเชื้อโควิด - ๑๙ 
เบื้องต้นให้นักศึกษาย้ายไปกักตัว               
ณ หอพัก ๑ น าข้อมูลเข้าระบบและรับยา
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 
เวลา ๑๙.๔๕ น.  
รับแจ้งจากคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก 
๑๐ มีนักศึกษาหอพักนอกที่มาหาเพื่อนที่
หอพัก ๑๐ ถูกงูกัด เบื้องต้นนักศึกษาไป
พบแพทย์ที่โรงพยาบาลปัตตานีและ
ติดตามอาการนักศึกษารายดังกล่าว 
 

 โศจิรัตน์ 
ฆอยเราะห์ 



 

 

 

ที ่ วันที่/เวลา รายงานเคส ภาพประกอบ ผู้รับผิดชอบ 
15 15/8/65 เวลา 07.30 น. 

รับแจ้งเหตุจากนักศึกษาหอพัก 10  
กรณีสุนัขข้ึนหอพัก 10 ชั้น 7  
บริเวณห้องน้ า ด าเนินการเบื้องต้น
ประสานงานเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย จากกองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี เพ่ือ
ด าเนินการไล่สุนัขออกจากหอพัก 
 
 

 ธีรพร 
โรสนาน ี

๑6 ๑๖/8/๖๕ เวลา  ๐๐.๔๔ น. 
รับแจ้งจากนักศึกษาหอพัก ๑๐ ว่าติดเชื้อ
โควิด - ๑๙ เบื้องต้นให้นักศึกษาย้ายไปกัก
ตัวหอพัก ๑ ในวันพรุ่งนี้น าข้อมูลเข้า
ระบบและรับยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
เวลา  ๑๘.๔๙ น.  
รับแจ้งจากงานบริการสุขภาพและ
เสริมสร้างสุขภาวะ ว่ามีนักศึกษาหอพัก 
๑๐ ป่วยมีอาการหอบ และแจ้งย้ า
คณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก ๑๐ 
ให้ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดมากขึ้น 

 โรสนาน ี
โศจิรัตน์ 

17 17/8/65 เวลา  ๑๙.๑๑ น.  
รับแจ้งจากคณะกรรมการนักศึกษาประจ า
หอพัก ๑๐ ว่านักศึกษาหอพัก ๑๐  
ติดเชื้อโควิด - ๑๙ เบื้องต้นให้นักศึกษา
ย้ายไปกักตัวหอพัก ๑ น าข้อมูลเข้าระบบ
และรับยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 ศรัญญา 

๑8 ๑๘/8/๖๕ เวลา  ๑๗.๑๒ น.  
รับแจ้งจากผู้ปกครองหอพัก ๑๐  
นักศึกษาหอพัก ๑๐ ติดเชื้อโควิด - ๑๙ 
เบื้องต้นให้นักศึกษาย้ายไปกักตัวหอพัก ๑           
น าข้อมูลเข้าระบบและรับยาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

 โรสนาน ี
 
 
 
 

 



 

 

 

ที ่ วันที่/เวลา รายงานเคส ภาพประกอบ ผู้รับผิดชอบ 
  เวลา 17.30 น.  

ประสานแจ้ง รปภ.ประจ าป้อมหอพัก 9 
เข้าด าเนินการแก้ไขเปิดประตูห้องน้ า ชั้น 
5 ฝั่งตะวันตก เนื่องจากลมพัดแรงท าให้
ประตูปิดและไม่สามารถเปิดได้ และประตู
พอง รปภ.เข้าด าเนิน จ านวน 4 นาย 
แก้ไขด้วยการท าลายลูกบิดจนสามารถเปิด
ได้ 

 อัชนา 
ธีรพร 

 
7.2 การดูแลนักศึกษาหอพักด้านสุขภาพจิต 
ที ่ วันที่/เวลา รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
1 วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 

เวลา 09.00 – 13.00 น. 
น านักศึกษาหอพัก 8 พบแพทย์ตามนัดจาก
ปัญหาสุขภาพจิตภาวะซึมเศร้า ณ 
โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี 
(เคสดูแลและติดตาม) 

โรสนาน ี

2 วัน ศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 
08.00 – 12.30 น. 

น านักศึกษาหอพัก หอ 10 พบแพทย์ตาม
นัดจากปัญหาสุขภาพจิตภาวะซึมเศร้า ณ 
โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี 
(เคสดูแลและติดตาม) 

โรสนาน ี

3 วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 
เวลา 08.00 – 11.30 น. 

น านักศึกษาหอพัก 8 พบแพทย์ตามนัดจาก
ปัญหาสุขภาพจิตภาวะซึมเศร้า ณ 
โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี 
(เคสดูแลและติดตาม) 

อัชนา 

4 วันพฤหัสบดี ที ่19 สิงหาคม 2565 
เวลา 01.00 – 02.30 น. 

รับแจ้งกรณีนักศึกษาหอพัก 10 จาก
ผู้ปกครองนักศึกษา เพ่ือการติดตามดูแล
อย่างใกล้ชิด 
 

โรสนาน ี

 
 
 
 
 
 



 

 

 

7.3 การให้บริการห้องพักส าหรับนักศึกษากักตัวโควิด – 19 
ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล จาก

หอ 
เข้าพัก 

หมายเลขห้อง 
วันที่เข้า วันที่ออก 

1 6420810070 นางสาวสุนันทวดี  ศิลปี 5 1308 21/7/65 29/7/65 
2 6320117091 นายศิรวิทย์  อุทัยแก้ว 9 1208 24/7/65 1/8/65 
3 6520710092 นางสาวอาอีซะห์  ซาแม 10 1307 26/7/65 3/8/65 
4 6520210251 นายภูริณัฐ  สะอา 9 1208 26/7/65 3/8/65 
5 6320710121 นางสาวนลินี ศรีอินทร์เกื้อ 8 1307 27/7/65 6/8/65 
6 6320210251 นางสาวชื่นฤดี  พงษ์ยี่หล้า 6 1308 30/7/65 8/8/65 
7 6320710111 นางสาวชญาสินี แก้วแกมเงิน 8 1307 30/7/65 8/8/65 
8 6420117008 นายนุรดีน  เจ๊แว 9 1208 4/8/65 13/8/65 
9 6420117028 นายอัฟด้อล  โส๊ะหมีน 9 1206 4/8/65 13/8/65 

10 6520210058 นายคณัสนันท์  นาถาพันธ์ 9 1207 6/8/65 15/8/65 
11 6520710027 นายปิยณัฐ  ฉิมเมือง 9 1207 6/8/65 15/8/65 
12 6520310059 นายเสฏฐวุฒิ นุ้ยหน ู 9 1207 6/8/65 15/8/65 
13 6220810018 นายซุฟยาน  กะลูแป 9 1207 9/8/65 18/8/65 
14 6420810030 นางสาวฟิรดาวส์ หะรอแม 5 1308 11/8/65 20/8/65 
15 6420810058 นางสาวฮาซามิง โตะมา 5 1308 11/8/65 20/8/65 
16 6320117217 นายนัทธพล ถนิมพาสต์ 9 1208 13/8/65 22/8/65 
17 6420117022 นางสาวแวนูรอาซีลา มะแซ 10 1307 14/8/65 23/8/65 
18 6420117014 นางสาวฟีรดาวส์ สาและ 10 1307 14/8/65 23/8/65 
19 6320410050 นางสาวซูฟียา นาปาว 4 1308 15/8/65/ 24/8/65 
20 6420117011 นางสาวนูรนาดียา แมเราะ 10 1306 15/8/65/ 24/8/65 
21 6420117006 นางสาวญารินดา ละซอ 10 1306 15/8/65/ 24/8/65 
22 6420117004 นางสาวซีตีฟาระห์ มะเส็ง 10 1306 16/8/65 25/8/65 
23 6420117013 นางสาวฟาตีฮะห์ มีนา 10 1308 16/8/65 25/8/65 
24 6420117013 นางสาวสุุไรณี อาแว 10 1305 18/8/65 27/8/65 
25 6420117007 นางสาวธัญสิริ สมาแอ 10 1305 18/8/65 27/8/65 
26 6420117027 นางสาวสุไลยา วาเต๊ะ 10 1305 18/8/65 27/8/65 
27 6420117015 นางสาวมาดีน่าห์ สาแลแม 10 1305 18/8/65 27/8/65 
28 6420117009 นางสาวนุรฟาราอีย์ บราเฮง 10 1304 19/8/65 28/8/65 
29 6420117029 นางสาวอารียา ฮายีรอสา 10 1304 20/8/65 29/8/65 

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

 



 

 

 

8. ด้านสารสนเทศและประชาสัมพันธ์  
8.1 ดูแลระบบสารสนเทศหอพัก    

- การจองหอพักผ่านระบบหอพัก    จ านวน       6 ราย 
- ลาออกจากหอพัก     จ านวน        3 ราย 
- ย้ายหอพัก      จ านวน      12 ราย 
- ค่าไฟฟ้าหอพัก      จ านวน 1,966 ราย 
- ลงทะเบียนรถจักรยานยนต์    จ านวน    119 ราย 

 
8.2  การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร  

 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเพจงานหอพัก รวมทั้งสิ้น  จ านวน 5 ข่าวสาร 
ที ่ วันที่ รายละเอียด ภาพประกอบ 
๑ 25/7/65 ค่าไฟฟ้าหอพัก ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565  

สามารถช าระได้ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565  
ภาคการศึกษาที่ 1/2565 
สามารถกดลิงค์เข้าระบบรับ QR สแกนช าระค่าไฟฟ้า
หอพัก
http://hostel.pn.psu.ac.th/booking1/booking/
otherStudent.php  
ส าหรับเข้าระบบหอพัก ม.อ.ปัตตานี ที่เมน ูค่าไฟ
หอพัก นักศึกษาสามรถสแกนช าระได้เฉพาะผ่าน SCB 
easy เท่านั้น 
**วิธีการช าระสามารถดูได้จาก 
https://www.facebook.com/.../a.23006.../23
00646140033265/... 

 
 
 
 
 

2 26/7/65 โอกาสการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
กับพ่ีเดวิด ส าหรับน้อง ๆ มาแล้วค่ะ 
ส าหรับน้อง ๆ ที่อยากเก่งภาษาอังกฤษ... 
✔แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร? 
✔ไม่มีแรงบัลดาลใจ!? 
✔อยากรู้เทคนิคจากเจ้าของภาษา!! 
✔อยากเก่งที่สุด อยากปังที่สุด 
✔หนูต้องหยุดแล้วฟังทางนี้!!! 
✔... ดูเพ่ิมเติม 

 



 

 

 

ที ่ วันที่ รายละเอียด ภาพประกอบ 
3 10/8/65 งานหอพักนักศึกษา แพร่ภาพสด โครงการห้องเรียน

ชีวิต โอกาสการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
กับพ่ีเดวิด ส าหรับน้อง ๆ มาแล้วค่ะ 
ส าหรับน้อง ๆ ที่อยากเก่งภาษาอังกฤษ... 
✔แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร? 
✔ไม่มีแรงบัลดาลใจ!?... ดูเพ่ิมเติม 
 
 

 

4 15/8/65 เชิญชวนน้อง ๆ ร่วมสนุกและชิงของรางวัล 
กับโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพัก  
ตอน การสร้างองค์ความรู้มหาวิทยาลัยสีเขียว 
โดยการเลือก 
กิจกรรม 1 ตอบค าถามชิงรางวัล>>ผู้ได้รับคะแนน
สูงสุด 10 รางวัล 
หรือ.... 
กิจกรรม 2 ส่งผลงานโปสเตอร์>>จ านวน 3 รางวัล  
หรือร่วมสนุกทั้ง 2 ข้อ 
เพียงแค่น้องสแกน QR CODE  
หรือคลิกท่ีลิ้งค์นี้  
✔ลิ้งค์ชมวิดิโอ >>  ดูเพ่ิมเติม... 

 

5 20/8/65 พุธบ่ายว่างมั้ยคะ!!!! 
✔ 2 4  สิ ง ห า ค ม นี้!!! 
มาเจอกันกับกิจกรรม Workshop  
แบบ Art Art และ Heal ใจ ✔ 
ให้ศิลปะได้เยียวยา ตามค าเรียกร้องของน้อง ๆ  
มาค่ะ มาร่วมกิจกรรม สบาย ๆ คลายความเครียด กัน
อีกครั้ง!!! 
กับการสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยกระดาษพร้อมรับชั่วโมง
กิจกรรม 3 ชั่วโมง 
✔สมัครเข้าเลย!!! รับจ านวนจ ากัดเพียง 50 คน 
เหมือนเดิม!!!  
โดยแสกน QR-CODE ในภาพหรือกดที่ Link นี้ 
https://forms.gle/71bbhniYT3Czvqc1A... 

 



 

 

 

 
ภารกิจด้านสนับสนนุการพัฒนานกัศึกษาแบบองค์รวม  
1. ด้านวินัย 

1.1 วินัยนักศึกษามหาวิทยาลัย 
1) งานด้านวินัยจราจร 

 - ปลดล็อคเมื่อนักศึกษารายงานตัวและจัดท าสื่อรณรงค์และ/หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ 
ก าหนด และ / หรือ บ าเพ็ญประโยชน์ จ านวน 5 ราย 

- ตอบปัญหาและข้อสงสัยด้านวินัยนักศึกษา จ านวน 6 ราย 
- ภาพตัวอย่างสื่อรณรงค์เรื่องที่กระท าผิดและได้ท าการประชาสัมพันธ์ภาพตัวอย่างสื่อโดยโพสต์ผ่านเพจ 

วินัยนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี และให้ผู้กระท าความผิดโพสต์ในหน้า Facebook ของตนเอง 
 
 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 ด้านวินัยนักศึกษาหอพัก 
  ด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษาหอพัก จ านวน  3 ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

- กรณีนักศึกษาน าบุคคลภายนอกเข้าพักภายในหอพักนักศึกษาและไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ประจ า
หอพัก (หอพักในก ากับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี) 

- กรณีนักศึกษาหอพัก ๙ มีพฤติกรรมพูดส่อเจตนาถึงการคุกคามและการล่วงละเมิดนักศึกษา 
ภายในหอพัก ๙ และทะเลาะวิวาทภายในหอพักนักศึกษา 
 
 
 
 
 



 

 

 

2. ด้านการจัดโครงการและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพัก 
2.1 การจัดโครงการ/กิจกรรม 

1) วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 ด าเนินการจัดโครงการห้องเรียนชีวิต  ตอน “English with ครูเดวิด 
หนูต้องหยุดแล้วฟังพ่ีก่อน” ในรูปแบบออนไลน์ Zoom โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 1,059 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     2) วันพุธ ที ่17 สิงหาคม 2565 ด าเนินการจัดโครงการห้องเรียนชีวิต ตอน Minimalist Wartercolour 
painting ระบายสีน้ าแบบมินิมอล ในรูปแบบ Onsite ณ ใต้ถุนอาคารหอพัก 9 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
จ านวนทั้งสิ้น 60 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 3) วันพุธ ที ่15 – 19  สิงหาคม 2565 ด าเนินการจัดโครงพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพักตอน      
การสร้างองค์ความรู้มหาวิทยาลัยสีเขียว ในรูปแบบออนไลน์การทดสอบความรู้ และส่งผลงานโปสเตอร์ชิงรางวัล 
โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 181 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

2.2 การบันทึกชั่วโมงระบบทรานสคริปกิจกรรม/บันทึกคะแนนสะสม DSS Card 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระบบ 

ทรานสคริปกิจกรรม 
(จ านวนคน) 

ระบบ 
DSS Card 
(จ านวนคน) 

1 โครงการห้องเรียนชีวิต ตอน ENGLISH WITH P’DAVID  1,059 1,045 
2 โครงการห้องเรียนชีวิต ตอน Minimalist Wartercolour 

painting  
60 - 

3 โครงพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพัก  
ตอน การสร้างองค์ความรู้มหาวิทยาลัยสีเขียว 

181 - 

รวม 1,300 1,045 



 

 

 

3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหอพักนักศึกษาประจ าหอพัก 
3.1 การรายงานข้อมูลสถิตินักศึกษาหอพักประจ าวัน (หอพัก 1 - 12) 

วันที่ จ านวน 
ที่รองรับ 

จ านวน 
นักศึกษาหอพัก 

คิดเป็น 
เปอร์เซนต์ 

นักศึกษา 
ป่วยทั่วไป 

นักศึกษา 
ป่วยโควิด 

21/7/65 2,916 2,390 81.96 7 7 
22/7/65 2,916 2,392 82.03 3 11 
23/7/65 2,916 2,392 82.03 3 11 
24/7/65 2,916 2,392 82.03 2 11 
25/7/65 2,916 2,393 82.06 5 12 
26/7/65 2,916 2,393 82.06 2 12 
27/7/65 2,916 2,411 82.68 1 10 
28/7/65 2,916 2,412 82.72 1 10 
29/7/65 2,916 2,412 82.72 2 8 
30/7/65 2,916 2,411 82.68 1 10 
31/7/65 2,916 2,410 82.65 4 10 
1/8/65 2,916 2,411 82.68 1 8 
2/8/65 2,916 2,411 82.68 1 8 
3/8/65 2,916 2,411 82.68 1 8 
4/8/65 2,916 2,411 82.68 3 8 
5/8/65 2,916 2,410 82.65 1 11 
6/8/65 2,916 2,410 82.65 1 15 
7/8/65 2,916 2,410 82.65 1 16 
8/8/65 2,916 2,410 82.65 6 14 
9/8/65 2,916 2,410 82.65 0 13 

10/8/65 2,916 2,406 82.51 0 13 
11/8/65 2,916 2,406 82.51 0 15 
12/8/65 2,916 2,406 82.51 0 15 
13/8/65 2,916 2,406 82.51 0 12 
14/8/65 2,916 2,406 82.51 0 15 
15/8/65 2,916 2,406 82.51 0 12 
16/8/65 2,916 2,407 82.54 0 17 
17/8/65 2,916 2,407 82.54 0 15 
18/8/65 2,916 2,407 82.54 0 18 
19/8/65 2,916 2,407 82.54 0 19 



 

 

 

วันที่ จ านวน 
ที่รองรับ 

จ านวน 
นักศึกษาหอพัก 

คิดเป็น 
เปอร์เซนต์ 

นักศึกษา 
ป่วยทั่วไป 

นักศึกษา 
ป่วยโควิด 

20/8/65 2,916 2,407 82.54 0 18 
     (ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 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 20 
16 6420210160 นายทวีลาภ    จันทวฤทธิ ์ รองประธาน 9 - 
17 6420710129 นายอามีน    กาจิ เลขานุการ 9 30 
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 32 
27 6320710274 นางสาวอัสมะ    อาแว ประชาสัมพันธ์ 10 13 
28 6320210555 นางสาวพาดีละห์    ดอเลาะ ประชาสัมพันธ์ 10 8 
29 6320210239 นางสาวนุรซูฮีดา    หะยีอาแว พยาบาล 10 12 
30 6320510027 นางสาวทัศนีม    กะสามาสุ พยาบาล 10 - 

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
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


 

 

 

ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หอพัก จ านวน 
ชั่วโมง 

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 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น.)  
4. ด้านการด าเนนิงานอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าหอพัก 

4.1 การสอบสวนกรณีนักศึกษากระท าความผิด 
 วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.นัทธี  บญุจันทร์ และ  

ดร.สวัสดิ์  ไหลภาภรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก 9 เข้าร่วมสรุปสอบสวนการเข้าข่ายการกระท าความผิดของ
นักศึกษาหอพัก 9 ณ ห้องประชุมตันหยงเปาว์ ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี 

4.2 การจ่ายค่าตอบแทน 
 ด าเนินการขอนุมัติเบิกจ่ายเงิน ส าหรับเป็นค่าสมมนาคุณอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก 4 – 12 ประจ าเดือน

สิงหาคม 2565 (เดือนที่ 7) จ านวน 6 ท่าน เป็นเงินทั้งสิ้น 4,200 บาท 
 
ภารกิจด้านเสริมสร้างธุรกิจ 

 
ที ่ ที่มารายรับ จ านวนผู้เข้าพัก 

(คน) 
รายรับ 
(บาท) 

1 บริการเช่าชุดเครื่องนอน 100 7,000 

2 งานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 3,000 

3 โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ 35 3,500 

4 โครงการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 26 4,100 

5 การให้บริการห้องพักรายวัน 15 1,990 

รวมทั้งสิ้น 191 19,590.00 

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


 

 

 

ภารกิจการประชุมและติดตามการท างาน/การเข้าร่วมโครงการ - กจิกรรม    

1) วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 
นางเครือมาส แก้วทอน หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ได้รับค าสั่งแต่งตั้งเป็น 

คณะท างานหาข้อมูลเพิ่มเติมของบุคคลและองค์กรที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองให้สมควรได้รับรางวัลอนุสรณ์
สงขลานครินทร์ ประจ าปี 2565 (ค าสั่ง มอ 0991/2565 ลงวันที่ 21 ก.ค. 65) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) วันที่ 22 กรกฎาคม 2565  
รศ.อ่ิมจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี พร้อมบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตปัตตาน ีและนางเครือมาส แก้วทอน หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ร่วมบันทึก
เทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
จังหวัดยะลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) วันที่ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
นางเครือมาส แก้วทอน หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เข้าร่วมการทดสอบ 

สมรรถนะดิจิทัลของ ม.อ. โดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที ่2 (PSU - TDL) 



 

 

 

4) วันที่ ๒6 - 27 กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
นายธนวินท์  ช่วยช าแนก เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 

ปลอดบุหรี่ ปลอดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะ ด้านการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษา
เพ่ือการมีส่วนร่วมพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่และปลอดปัจจัยเสี่ยง เครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ณ ห้องประชุมปรมี โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ จังหวัดสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) วันที ่๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
นางเครือมาส แก้วทอน หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมท าบุญ 

ถวายสังฆทานและถวายภัตตาหารเพล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่๑๐  ณ อาคารส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ชั้น 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

6) วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
นางเครือมาส แก้วทอน หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษาการเรียนรู้ เป็นตัวแทนเข้าร่วมรับการ 

ประเมิน EdPEXs ระดับมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕  
นางเครือมาส แก้วทอน หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษาการเรียนรู้ และนายอิมรัน ยีเฮง     

เป็นตัวแทนงานร่วมหารือกับตัวแทนศูนย์ดิจิตัล ในการน าข้อมูลจากระบบหอพักไปแขวนใน Dashboard       
เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร 
 

8) วันที่ 3 สิงหาคม ๒๕๖๕  
นางเครือมาส แก้วทอน หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ได้รับเชิญให้ไปเป็น 

วิทยากรให้ความรู้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะรัฐศาสตร์ จ านวน ๓๕๐ คน ในหัวข้อ "การเขียนโครงการ"               
ณ ห้องศรีวังสา คณะรัฐศาสตร์ เพ่ือปูพ้ืนฐานก่อนการลงชุมชน โดยน าความรู้ที่ได้รับมาเขียนโครงการและส่ง
ประกวดในโครงการสิงห์น้ าเงินพัฒนาชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

9) วันที่ 3 สิงหาคม 2565 
หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ พูดคุยให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ คุณสุทธินี  

โชติพานิช หัวหน้างานทุนและสวัสดิการที่พัก มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เกี่ยวกับการตั้งภาระงาน (TOR) 
และรูปแบบ วิธีการการประเมินแม่บ้านหอพัก (พนักงานท าความสะอาดอาคารหอพัก) 

10) วันที่ 9 สิงหาคม 2565 
หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ให้ข้อมูลเรื่องหอพัก และอัตราค่าธรรมเนียมหอพัก 

แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฏฐพล คงพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ เพ่ือเตรียมแผนรับ
นักศึกษาแขนงวิชาศิลปะการแสดงฯ 

11) วันที่ 18 สิงหาคม 2565 
บุคลากรงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ร่วมรับผิดชอบโครงการและเข้าร่วมมหกรรม     

จิตอาสาชายแดนใต้ ครั้งที ่1 ณ ลานอเนกประสงค์ลาแมสะมิแล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12) วันที ่18 สิงหาคม 2565  
นางสาวโศจิรัตน์  เพ็ชรพาน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา 

เสพติดในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมวิจารณ์ศุภกิจ ชั้น 3 ส านักงานวิทยาเขต
ปัตตานี โดยมีหัวข้อการอบรม การรายงานผลการด าเนินงานด้านการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ผ่านระบบ 
NISPA 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
ภารกิจด้านงานธรุการและเลขานุการ 

1. รับหนังสือเข้าและบันทึกเลขเข้าระบบบันทึก      จ านวน 46  ฉบับ 
2. ด าเนินงานนักศึกษาทุนท างานภาคการศึกษา 1/๒๕๖5   จ านวน   ๑  ราย 
3. การจัดท าส่งค าของบประมาณครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 1 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2567 
4. การจัดท ารายงานการใช้งบประมาณเงินรายได้ ไตรมาส 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2565) 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                            

                                                                                  

   นายธนวินท์  ช่วยช าแนก 
   ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
          ผู้สรุปข้อมูล 
   
   
         ผูส้รุปขอ้มูล 


