
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

9 / 2559         กันยายน 2559 

2 / 2560           ตุลาคม–พฤศจิกายน 

* การยืนยันสิทธิ์ห้องพัก เดิม ระหว่างวัน ท่ี  18 - 24 
พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ผ่าน
ระบบจองหอพักนักศึกษา (https://dorm.psu.ac.th) 
เท่านั้น หากไม่ยืนยันสิทธิ์ห้องพักเดิมจะถือว่าสละสิทธิ์และ
ไม่คืนค่าธรรมเนียมหอพักทุกกรณี 

* การช าระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ระหว่างวันท่ี 
25 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2560 โดยการพิมพ์ bill 
payment ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา (https://sis-
hatyai7.psu.ac.th) เท่านั้น และน าหลักฐานการช าระเงิน
มาแสดงในวันรายงานตัวเข้าหอพัก 2/2560 และหากไม่
ช าระเงินตามก าหนดจะตัดสิทธ์ิห้องพักทันที 

                  * หอพักนักศึกษา ปิดเทอม 1/2560 วันท่ี 
                  22 ธันวาคม 2560 เวลา 16.30 น. โดยจะ 
                  ต้องคืนกุญแจ บัตรเข้าออกหอพัก ให้เรียบ 
                  ร้อยมิฉะนั้นจะมีค่าปรับตามระเบียบต่อไป 

* รายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา 2/2560 ได้ตั้งแต่วันท่ี    
5-12 มกราคม 2561 เวลาท าการ (08.30-16.30 น.) หาก
ไม่รายงานตัวตามระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และ
ไม่คืนค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาทุกกรณี 

* กรณีนักศึกษา ท่ัวไป และผู้ประสงค์ย้ ายห้อง ให้
ด าเนินการติดต่อได้ท่ี ห้องธุรการหอพักนักศึกษาทุกอาคาร 
ในวันท่ี 7 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
หรือจนกว่าท่ีว่างจะเต็ม อนึ่ง วันช าระเงินรอบท่ัวไปจะแจ้ง
อีกครั้ง 

อ่านรายละเอียดประกาศ........... 

 
หลักเกณฑ์การท าบัตรอนุญาตผ่านเข้า - ออก รถยนต์
และรถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ ประจ าปี 2561 - 2562 
หมายเหตุ สามารถท าบัตรได้ทุกวัน (จันทร์ - อาทิตย์)   
ในเวลาราชการ 8.00-16.30 น. (ไม่พักเท่ียง) ตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไป 
รายละเอียดประกาศ……… 

หอพักนักศึกษากองกิจการนักศึกษา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทคนิคใกล้ตัว “ไล่ความเครียดช่วงสอบ” 

ถึงแม้ว่าการสอบกลางภาคจะผ่านพ้นไปแล้ว แต่การ
เผชิญกับความเครียดไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนสอบหรือหลังการส
อบจะผ่านพ้นไปแล้วก็ตาม ข่าวหอพักฉบับนี้ขอแนะน าเทคนิค
คลายเครียดง่ายๆ ด้วยเรื่องใกล้ตัวกันค่ะ 

1. การฝึกหายใจเพื่อคลายเครียด หายใจโดยใช้กล้ามเนื้อหน้าท้อง โดยหายใจเข้าลึกๆ พร้อมนับ 1 ถึง 4 เป็นจังหวะ
ช้าๆ จะรู้สึกว่าท้องพองออก จากนั้นจึงค่อยๆผ่อนลมหายใจออก โดยนับ 1 ถึง 8 ไล่ลมหายใจออกมาให้หมด สังเกต
หน้าท้องจะแฟบ ขณะท าจะรู้สึกว่าได้ผลักดันความเครียดออกมาด้วยจนหมด และยังช่วยคลี่คลายความกังวลลง         
มีสมาธิ ใจเย็นขึ้น สมองแจ่มใส ความจ าดีขึ้น คิดอ่านแก้ปัญหาได้ดีขี้นตามไปด้วย 

2. ออกก าลังกายอย่างน้อย วันละ 30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 3 วัน จะท าให้ร่างกายหลั่งสารแห่งความสุข 
(Endorphin) ออกมา ช่วยผ่อนคลายความเครียด รู้สึกสบาย และนอนหลับดีขึ้น 

3. ปรึกษา ระบายปัญหาให้ผู้ท่ีไว้วางใจ หรือปรึกษาสายด่วนของกรมสุขภาพจิต 1323 ได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่
ต้องแสดงตัวตนใดๆ การปล่อยความเครียดสะสมในจิตใจขึ้นเรื่อยๆ จะกลายเป็นภัยเงียบไปสู่โรคต่างๆท้ังทางร่างกาย
และจิตใจ หลายคนอาจยังไม่ทราบว่าโรคซึมเศร้าสามารถพัฒนามาจากความเครียดท่ีสะสมไว้นานๆได้ด้วย ดูแล
สุขภาพร่างกายกันแล้ว อย่าลืมดูแลสุขภาพจิตใจด้วยนะคะ 

           ขอบคุณข้อมูลจาก  

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เร่ือง การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ พ.ศ. 2561 
ส าหรับนักศึกษาชายท่ีเกิดในปี พ.ศ. 2540 ท่ีมีความประสงค์ผ่อนผันทหารฯ 

ให้เตรียมเอกสารตามท่ีระบุในเอกสารแนบ ส่งท่ีงานหอพักนักศึกษา  
อาคารส านักงานหอพักนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันท่ี 29 ธันวาคม 2560 

 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม........ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มารยาทในการใช้รถขนส่งมวลชน 
- ขึ้นลงด้วยล าดับอย่างมีระเบียบ ไม่เบียดเสียดยื้อแย่งกัน ก่อน
ขึ้นควรคอยให้คนลงหมดเสียก่อน 
- ขึ้นหรือลงตามป้าย ไม่ควรกระโดดขึ้นหรือลงในขณะท่ีรถ

ก าลังเคล่ือนท่ีหรือขณะรถหยุดไม่ตรงตามป้าย  
- ไม่ยื่นมือหรือศีรษะออกนอกรถ ไม่ยืนเกาะหรือโหนท่ีบันไดรถ 
เพราะอาจจะได้รับอันตราย 

- ถ้าในรถมีท่ีว่างควรเข้าไปนั่งหรือยืนอยู่ข้างใน อย่ายืน
ขวางท่ีประตู เป็นท่ีกีดขวางของผู้โดยสารอื่นท่ีจะขึ้นลง
และท าให้ชักช้าเสียเวลา 
- ควรเอื้อเฟื้อให้ท่ีนั่งแก่พระภิกษุ สามเณร แม่ชี เด็ก 
สตรี คนชรา และคนพิการ ความเอื้อเฟื้อดังกล่าวอาจ
น าไปใช้ในการขึ้นลงรถประจ าทางได้ด้วย 
- เมื่อได้รับความเอื้อเฟื้อควรกล่าวขอบคุณ และเมื่อ
พลาดพลั้งกระทบผู้อื่นควรกล่าวขออภัย  
- ควรใช้กิริยาวาจาสุภาพต่อพนักงานประจ ารถและ
ผู้โดยสารคนอื่นๆ 
ข้อมูลบางส่วนจาก : พ็อคเก็ตบุ๊ค ‘BUS NON - STOP’ 

เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหารกองกิจการ
นักศึกษา น าโดย ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ชุติพร จิโรจน์กุล 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา นายคมกริช ชนะศรี 
ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษาหอพัก
นักศึกษา เจ้าหน้าท่ี และคณะกรรมการนักศึกษาประจ า
หอพัก ได้ตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษาประจ าเดือน ตุลาคม 
2560 ตามนโยบาย “ดูแลนักศึกษาเสมือนลูกหลาน”       
เพื่อพบปะพูดคุยกับนักศึกษาหอพักนักศึกษาอาคาร 6 ถึง
ความเป็นอยู่และปัญหาด้านต่างๆภายในหอพักนักศึกษา 
ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย การตรวจสิ่งผิดกฎระเบียบ
หอพักนักศึกษา รวมถึงการเยี่ยมให้ก าลังใจแก่นักศึกษาท่ี
ป่วยภายในหอพักนักศึกษา  

ท้ังนี้การตรวจเยี่ยมดังกล่าวเป็นหนึ่งในมาตรการดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามยังมีการตรวจพบ
การกระท าความผิดหอพักนักศึกษาอยู่บ้าง และได้
ด าเนินการตามขั้นต่อไปเรียบร้อยแล้ว เช่นเดียวกับ
ตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษาอาคาร 1 เมื่อเดือนกันยายน 
ท่ีผ่านมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษาครั้งต่อไปจะไป
หอพักนักศึกษาไหนนั้น ติดตามได้จากข่าวหอพัก
นักศึกษาฉบับต่อไป แล้วเจอกันครับ 

“ ท าตามกฎ ลดความเสี่ยง เลี่ยงอุบัติภัย ไม่ประมาท ” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-WiSe ไอไวส์ อตัลักษณน์ักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มีความซือ่สตัย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จติสาธารณะ ( Intergrity, Wisdom, Social Engagement ) 

ติดตามข่าวสารหอพักนักศึกษา ได้จาก 
หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

สถานที่เข้ารับการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยไม่สบาย 
 

1.โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
คลินิกปฐมภูมิ  วันราชการ เวลา 07.30 - 15.30 น. 
แผนกฉุกเฉิน  กรณีอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง 

2. ศูนย์สุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ให้บริการสุขภาพนักศึกษา  ตรวจดูแลรักษาเบื้องต้น ให้ค าปรึกษาปัญหา ท าหัตถการ เช่น ท าแผล ตัดไหม 

ที่ตั้ง : ตรงข้ามศูนย์อาหารโรงช้าง ข้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย 
เปิดท าการ : วันราชการ จันทร์-ศุกร์ระหว่างเวลา 12.30 - 16.00 น. บริการตรวจรักษาโดยพยาบาลเวชปฏิบัติของ

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์และระหว่างเวลา 17.00 - 20.00 น. บริการตรวจรักษาโดยแพทย์ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
วันเสาร์ : ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น. บริการตรวจรักษาโดยแพทย์ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
หยุดท าการ : วันอาทิตย์ 
ขั้นตอนการรับบริการ : แสดงบัตรนักศึกษา และบัตรประจ าตัวโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

3.กรณีการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลอ่ืนๆ กรณีอุบัติเหตุ 
เช่น โรงพยาบาลเอกชน คลินิก เป็นต้น นักศึกษาต้องส ารองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลก่อน ซึ่งมีเอกสารประกอบการเคลมประกัน
ดังนี้ 

- ส าเนาบัตรประชาชน /ส าเนาบัตรนักศึกษา 
- ใบเสร็จรับเงินตัวจริง 
- ใบรับรองแพทย ์
- เลขที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

ติดต่อสอบถาม : งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา โทร.074-282210-1,074-282682 


