
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

9 / 2559         กันยายน 2559 

3 / 2560           ธันวาคม-มกราคม 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมก าหนดให้ วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันส าคัญ
ของชาติไทย อันเนื่องมาจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต  

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งใหญ่มาสู่      
พสกนิกรชาวไทย และด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อ
ประเทศชาติและประชาชนเสมอมา ปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึงน้อม
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงความส าคัญของวันที่    
5  ธั นวาคม ซึ่ ง เป็ นวั นคล้ ายวัน เฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
พร้อมกันนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น
วันหยุดราชการด้วย 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เร่ือง การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ พ.ศ. 2561 

ส าหรับนักศึกษาชายท่ีเกิดในปี พ.ศ. 2540 ท่ีมีความประสงค์ผ่อนผันทหารฯ 
ให้เตรียมเอกสารตามท่ีระบุในเอกสารแนบ ส่งท่ีงานหอพักนักศึกษา 

อาคารส านักงานหอพักนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันท่ี 29 ธันวาคม 2560 
 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม........ 

หอพักนักศึกษาก าหนด 6 ขั้นตอนการจองหอพักนักศึกษา        
กองกิจการนักศึกษา (หอพักฯอาคาร 1-7 และ 12-15) รอบ
นักศึกษาทั่วไป โดยให้ด าเนินการติดต่อบริเวณหน้าเค้าเตอร์ห้อง
ธุรการหอพักนักศึกษานั้น 
1. ยืนเข้าแถวให้เป็นระเบียบตามล าดับก่อนหลัง หน้าห้องธุรการ

หอพักนักศึกษา ไม่ส่งเสียงหรือสร้างความเดือดร้อนแก่บุคคล
อ่ืน โดยเริ่มเปิดบริการจองเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป พร้อม
กันทุกอาคาร เรื่อยไปจนกว่าที่ว่างจะเต็ม ซึ่งแต่ละหอพักนั้นมี
ที่ว่างจ านวนจ ากัดและไม่เท่ากัน 

2. เตรียมหลักฐานมาแสดงในการจอง โดยเป็นบัตรนักศึกษา หรือ 
บัตรประชาชน ทั้งนี้ หอพักนักศึกษาได้อนุโลมให้นักศึกษาที่
ติดภารกิจ สหกิจ สอบ ป่วย สามารถให้บุคคลอื่นมาด าเนินการ
แทนได้โดยใช้ส าเนาบัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชน รับรอง
ส า เนาถู กต้ อ งพร้ อมระบุ ว่ า ได้ มอบหมายให้ ใคร เป็ น
ผู้ด าเนินการแทนเนื่องจากเหตุผลอะไร 

3. ลงชื่อในแบบฟอร์มขอเข้าพัก โดยกรอกข้อมูลให้ละเอียด
ชัดเจนและถูกต้อง พร้อมระบุห้องพักท่ีเลือกไว้ ก่อนส่ง
เจ้าหน้าที่หอพัก ทั้งนี้นักศึกษาที่สามารถจองรอบนักศึกษา
ทั่วไปได้นั้น ต้องเป็นนักศึกษาที่ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์หอพัก 
2/2560 ทั้งหอพักในก ากับฯและหอพักมหาวิทยาลัย หรือเป็น
นักศึกษาจากหอพักนอกเท่านั้น นักศึกษาท่ียืนยันสิทธิ์ไปแล้ว
ไม่สามารถมาจองรอบนี้ได้ 

4. วันที่ 9 ธันวาคม 2560 ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องว่ามีชื่อ
ตนเองที่ได้จองไปแล้วในระบบการจัดการหอพักนักศึกษา 
(www.dorm.psu.ac.th) หรือไม่ก่อนช าระเงิน หากไม่พบ
ข้อมูลให้ด าเนินการแจ้งส านักงานหอพักนักศึกษาหรือในแฟน
เพจ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ได้ทันที ห้ามช าระเงินก่อนเด็ดขาด 

5. ช าระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ระหว่างวันที่ 9 - 13 
ธันวาคม 2560 โดยพิมพ์ bill payment จากระบบสารสนเทศ
นักศึกษา (sis) และเลือกประเภทค่าธรรมเนียมหอพัก ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หากไม่ช าระเงินตามก าหนด
ตัดสิทธิ์หอพักทันที ทั้งนี้ยอดเงินต้องไม่แสดงเป็น 0.00 บาท 

6. รายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา 2/2560 ระหว่างวันที่ 5 – 12 
มกราคม 2561 ในวันเวลาท าการเท่านั้น หากไม่รายงานตัว
ตามก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ หอพักฯจะด าเนินการจัดสรรให้
นักศึกษาทั่วไปเข้าพักแทนและไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมหอพัก
ทุกกรณ ี



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. อ่านเมื่อร่างกายพร้อม ไม่ฝืนตนเอง ไม่อ่านขณะง่วง จะท าให้
อ่านไม่รู้เรื่อง 

2. สภาพแวดล้อมพร้อม ไม่มีสิ่ งรบกวนให้ เสียสมาธิ  เช่น          
ปิดโทรศัพท์มือถือ ปิดโทรทัศน์ เพราะหากท าหลายอย่าง
พร้อมกันจะท าให้ประสิทธิภาพของการจดจ าเนื้อหาลดลง 

3. เล่าหรือการเขียนทบทวนเนื้อหา ด้วยตนเองจะสามารถท าให้
จ าได้นานขึ้น  

4. การท้าข้อสอบเก่าซ้้า จะช่วยอุดช่องโหว่ในด้านที่เรายังไม่รู้ได้ 
5. ใช้ปากกาไฮไลท์ มองหาประเด็นหลักและไฮไลท์ไว้ เทคนิคนี้

จะช่วยให้สามารถคัดแยกประเด็นส าคัญของหนังสือให้โดดเด่น
ออกมาจากทั้งเล่ม  

 

6. เขียนสรุป เคล็ดลับเด็ดในการจ าหนังสือเล่มหนาๆ ได้ทั้งเล่ม
วิธีหนึ่งคือสรุปใจความทั้งหมดลงในกระดาษเอสี่หนึ่งแผ่น 
รวมทั้งตัวอย่างสองสามตัวที่น่าสนใจ เมื่อใกล้ถึงเวลาสอบ 
น้องๆก็จะสามารถสรุปเนื้อหาทั้งหมดได้ด้วยเพียงการทบทวน
กระดาษหนึ่งหน้าที่เขียนสรุปไว้ 

7. คุยกับคนอ่ืนถึงสิ่งที่อ่าน การได้พูดคุยถึงเนื้อหาที่อ่าน เมื่อถึง
เวลาสอบจะช่วยให้สามารถดึงความจ าออกมาได้มากยิ่งข้ึน 

8. หากจ้าเป็นต้องอ่านหนังสือในช่วงกลางคืน  อาหารที่ควร
หลีกเลี่ยง ได้แก่ บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป หรือขนมขบเคี้ยว อาหาร
เหล่านี้จะท าให้ง่วงได้ง่าย อาหารที่ดีต่อสุขภาพ เช่น นมถั่ว
เหลืองรสจืด หรือ ถั่วลิสง อัลมอนด์ แบบอบ ไม่ทอด และไม่มี
เกลือผสม แทนขนมขบเคี้ยว จะได้รับโปรตีนและไขมันที่ดี 
หรือเพ่ิมความสดชื่นด้วยผลไม้รสเปรี้ยวก็ได้ค่ะ 

ขอบคุณข้อมูลจาก อุทยานการเรียนรู้ TK Park     

ชักโครกไม่ใช่ถังขยะมหัศจรรย์ ที่เราจะทิ้ง
อะไรลงไปก็ได้ เพราะบางสิ่งบางอย่างที่เราทิ้ง
ลงไปนั้น ไม่สามารถก าจัดให้หายไปได้ด้วยการ
กดชักโครก เพราะมันจะอุดตันอยู่ ในท่อ 
กลายเป็นสิ่งเน่าเสีย ที่วันหนึ่งจะย้อนกลับมา
ท าลายสภาพแวดล้อม 



 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา หอพัก
นักศึกษาโดยคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพักทุกอาคาร ได้
เข้าร่วมกิจกรรม หอพักสัญจร 5 วิทยาเขต โดยในปีนี้ วิทยาเขตที่
รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมดังกล่าวคือ วิทยาเขตภูเก็ต 
ซึ่งในการไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้น าโดยท่านผู้อ านวยการกอง
กิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นหัวหน้าคณะน านักศึกษาทุกคนมุ่งสู่
จังหวัดภูเก็ต 

ส าหรับสถานที่แรกที่ทางคณะได้เข้าเยี่ยมชม คือ ศูนย์การเรียนรู้
วัฒนธรรมอันดามัน จ.กระบี่ แหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ของจังหวัดกระบี่ และกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพ่ือ
เชื่อมโยงความเป็นอดีตในสถานะเมืองท่ากว่า 2 ,000 ปี ถ่ายทอด
ผ่านกาลเวลาจนถึงปัจจุบันรวม ทั้งเป็นสถานที่สร้างสรรค์และ
น าเสนอผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน 

ถัดมา สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าภูเก็ต ( Phuket Aquarium ) เป็น
สถานที่แสดงพันธุ์สัตว์น้ านานาชนิด เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของ
สิ่งมีชีวิตทางทะเลมีทั้งพันธุ์สัตว์น้ าจืดและน้ าเค็ม มากกว่า 150 
ชนิด จุดเด่นในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า คือ อุโมงค์ปลา และยังเป็น
ส่วนหนึ่งในการเป็นผู้น าถึงการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรทางทะเล โดยเฉพาะสัตว์ทะเลหายาก เช่น วาฬ โลมา 
พะยูนและเต่าทะเล เป็นต้น และกิจกรรมไฮไลท์ของหอพักสัญจร 
5 วิทยาเขตในครั้งนี้คือการปั่นจักรยาน ofo ชมเมืองภูเก็ตใน
มุมมองใหม่ ซึ่ง ofo เป็นการให้บริการ Bike Sharing ที่พ่ึงเริ่มมีข้ึน
และก าลังทยอยเพ่ิมขึ้นตามเมืองต่างๆที่ส าคัญของประเทศไทย 
ทั้งนี้เมืองหาดใหญ่เองก็เช่นกันแอบกระซิบได้เลยว่า เร็วๆนี้แน่นอน 

ปิดท้ายด้วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกิจกรรมประกวดขวัญ
ใจหอพัก5วิทยาเขตที่เรียกเสียงหัวเราะและความสนุกสนานจาก
ทุกวิทยาเขต ส าหรับครั้งต่อไปเจ้าภาพรับไม้ต่อคือ วิทยาเขตตรัง 


