
บันทกึข้อความ 
ส่วนงาน   กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  โทร. 1350                                                                          

ที ่ มอ 201.4.4/63-                                     วันที่         พฤศจิกายน  2563              

เรื่อง   ส่งวาระแจ้งเพ่ือทราบและรายงานผลเข้าทีป่ระชุมบุคลากร ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 
เรียน    ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี  

ตามท่ี งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี  
ได้รับมอบหมายให้ด าเนินภารกิจต่าง ๆ นั้น  

ดังนั้น งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี จึงขอ
ส่งวาระและรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นไปตามกระบวนการ
สร้างการมีส่วนร่วม PDCA-Par ทั้งยังเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา
ของกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี จึงขอรายงานผลการการด าเนินงาน ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563  
ดังเอกสารที่แนบมาด้วยแล้วนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 

 

 
   (นางเครือมาส  แก้วทอน) 

  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 



รายงานผลการด าเนินงานงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน  2563 
 ตามที่ งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้   กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี  ได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินภารกิจต่างๆ ดังนั้น จึงขอรายงานผลการด าเนินงานของงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้  กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ประจ าเดือน พฤศจิกายน  2563 
 
ภารกิจด้านส านักงานหอพัก 

1. ด้านการให้บริการหอพัก 
ที ่ หัวข้อ จ านวน หน่วยนับ 
1 บริการรับรายงานตัวเข้าหอพัก 4 ราย 
2 บริการแจ้งย้ายหอ - ห้องพัก 50 ราย 
3 บริการแจ้งลาออกจากหอพัก 271 ราย 
4 บริการรับคืน / ปั๊ม (กรณีสูญหาย) กุญแจห้องพัก 244 ราย 
5 บริการให้ค าปรึกษานักศึกษาหอพัก 1 ราย 
6 บริการให้ยืม – คืน กุญแจส ารองห้องพัก 98 ราย 
7 บริการห้องคอมพิวเตอร์ 125 ราย 
8 บริการห้องสมุดหอพัก 97 ราย 
9 บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 3 ราย 
10 บริการติดตามหนี้สินนักศึกษา(ค่าไฟฟ้า) 

- ก่อนติดตาม 
- คงเหลือหลังติดตาม 

 
2,537 
140 

 
ราย 
ราย 

2. ด้านโครงสร้างและกายภาพ 
2.1 การแจ้งซ่อมบ ารุงอาคารหอพักนักศึกษา 1 - 10 

ที ่ ประเภทงาน จ านวนซ่อม
ทั้งหมด 

ด าเนินการ
แล้ว 

ค้างซ่อม หน่วยนับ 

1 งานซ่อมบ ารุง (งานไม้) 32 21 11 รายการ 
2 งานประปา 83 81 2 รายการ 
3 งานไฟฟ้า 51 51 0 รายการ 
4 หน่วยสนามและภูมิทัศน์ 0 0 0 รายการ 
5 ระบบลิฟท์ (หอพัก 9, 10) 0 0 0 รายการ 
6 ระบบคอมพิวเตอร์ 0 0 0 รายการ 

รวม 166 153 13 รายการ 

 



2.2 การปรับปรุงด้านกายภาพ  
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 มีการปรับปรุงถนนโดยรอบอาคารหอพักนักศึกษา โดยปรับปรุงแบบปู 

ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จ านวน 3 เส้นทาง 
1) ถนนบ้านพักบุคลากรโซน ร.ร.สาธิตฯ ซอย 10 - 12  
2) ถนนในหอพักนักศึกษา หอ 3 ถึงหอพัก 7 
3) ถนนจากสี่แยกลานอิฐ ถึง สามแยกหน้าหอพัก 9 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 การให้บริการ Thermo Scan ในหอพักนักศึกษา 
- หอพัก 2    จ านวน      123 ครั้ง 
- หอพัก 5    จ านวน    2,537 ครั้ง 
- หอพัก 9    จ านวน      522 ครั้ง 
- หอพัก 10  จ านวน    1,656 ครั้ง 
   รวมจ านวน    4,838 ครั้ง 
2.4 จัดซื้อ – จัดจ้าง และระบบคลังพัสดุหอพัก 

ที ่ ว/ด/ป รายการ เลขที่จัดหา – จัดจ้าง จ านวนเงิน หมายเหตุ 
จัดหาวัสดุ จัดจ้าง 

1 22/10/63 หมึกพิมพ์ Sumsung Express 3 กล่อง 6410065 - 16,200.00 หอ 5/6/9 
2 13/11/63 ไม้กวาดก้านมะพร้าว 2 ด้าม 6410131 - - หอ 1-4 
3 ไม้กวาดมือเสือ 4 ด้าม 6410134 - - หอ 1-4/10 
4 น้ ากลั่นแบตเตอรี่ 6410132 - - รถเขียว 

รวม หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน 16,200.00  

2.5 ทะเบียนราษฎร์  
- ปรับสถานะ/ย้ายออกจากทะเบียนบ้าน จ านวน 47  ราย 
 

3. การให้บริการนักศึกษา ช่วงปิดหอพักภาคการศึกษา 1/2563 
ผู้ปกครองหอพัก 1 – 10 ให้บริการช่วงปิดภาคการศึกษา   จ านวน 443 คน 

 
 



4.   ด้านบริการนักศึกษาหอพักนอกเวลาราชการ 
เพ่ือดูแลความเรียบร้อยในการให้บริการนักศึกษาหอพัก โดยปฎิบัติงานตั้งแต่ 16.30 – 08.30 น.ทุกวัน 

ที ่ วัน/เดือน/ปี เวลา รายงานผล เจ้าหน้าที่
เวร 

1 22/10/63 20.55 น. ติดตามนายหฤษฎ์  บีแนบาโง นักศึกษาหอพัก 9 ห้อง 402 ทาง
บ้านแจ้งมาว่าน้องจะกลับบ้าน แต่ไม่ถึงบ้าน ผู้ปกครองจึงโทรไป
ที่อาจารย์คณะฯ แล้วทางอาจารย์คณะโทรมาท่ีเจ้าหน้าที่หอพัก
เพ่ือให้ช่วยติดตาม ปรากฎว่านักศึกษาคนดังกล่าวไม่ได้กลับบ้าน 
และไม่ได้แจ้งให้ทางบ้านทราบ ล่าสุดติดต่อน้องได้แล้ว และให้
โทรกลับไปบอกทางบ้านเรียบร้อยแล้ว 

เครือมาส/ 
ธนวินท์ 

2  24/10/63 16.53 น. นักศึกษาหอพัก 10 เข้าห้องพักไม่ได้กรณีใช้กุญแจไขไม่ออก 
เบื้องต้นให้น้ ามันหล่อลื่นฉีดลูกบิดก่อน หรือถ้ามีเบบี้ออย 
สามารถใช้ได ้หยดที่ลูกบิดสาเหตุที่เจอเคสนี้บ่อยๆ เพราะเราอยู่
ใกล้ทะเล ลูกบิดฝืดเป็นขี้เกลือ 

ธีรพร 

3 1/11/63 21.45 น. รับแจ้งจาก คกก.นศ.หอพัก ห้อง 319 ไฟฟ้าช้อต ดับทั้งห้อง 
ด าเนินการ ตรวจสอบห้องที่เกิดเหตุ มีการใช้ปลั๊กพ่วงที่ไม่ได้
มาตรฐาน ท าให้ปลั๊กพ่วงช็อต และตัดวงจรไฟฟ้าของห้อง
ดังกล่าว จึงชี้แจงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องพัก และปล่อย
กระแสไฟฟ้าให้ห้องพักดังกล่าว 

ธีรพร 

4 2/11/63 22.00 น. รับแจ้งจากคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก มีน้องชั้น 6  ห้อง 611 
ชื่อนางสาวฐิติมา สุขทองดี คณะศึกษาศาสตร์  มีการซีด คล้าย
จะวูบ ตัวเย็น มือเท้าเย็น  จึงขึ้นไปดูอาการ สอบถามผู้ป่วยจึง
ทราบว่า  ก่อนหน้า 1 สัปดาห์ผู้ป่วยไปบริจาคเลือด  และก่อน
หน้าจะมีอาการวูบ 2 วัน มีประจ าเดือนมามากผิดปกติ  จึงไปหา
หมอที่โรงพยาบาล  ได้รับการรักษาด้วยการฉีดยาในช่วงบ่าย  
พอช่วงเย็นก็มีอาการมือเท้าเย็น เวียนศรีษะ หลับตาไม่ได้มึน  จึง
เช็ดตัวให้ด้วยน้ าอุ่น  และพักรอดูอาการ  หากไม่ไหวให้ส่งผู้ป่วย
ไปโรงพยาบาลอีกครั้ง 

ธีรพร 

5 3/11/63 01.15 น. นางสาวฐิติมา สุขทองดี คณะ ศษ./ภาษาไทย ห้อง 611 
เป็นลมหมดสติ ก่อนหน้านี้มีอาการปวดหัว มึน และเหมือนจะวูบ
ตลอดเวลา ตอนนี้น าส่งรพ.เรียบร้อย หมอฉีดยาแก้ปวดหัว และ
ตอนนี้รอผลตรวจปัสสาวะ รับยาแก้คลื่นไส้ อาเจียน กับยาปรับ
ฮอร์โมน หมอนัดน้องอีกที วันที่10 พ.ย. 63 นี้ เพ่ือดูอาการและ
รับผลตรวจปัสสาวะ 

สูไรยา 



6 4/11/63 23.43 น. ได้รับแจ้งคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก  ว่ามีนักศึกษาชั้น 8  
ป่วยมีอาการชาทั้งตัว  ปวดที่ท้องน้อย  หายใจไม่ออก  จึงน าส่ง
โรงพยาบาล แพทย์ฉีดยา  และตรวจปัสสาวะ ให้นอนรอดูอาการ  
เวลาประมาณ 02.30 น. ของวันที่ 5 พ.ย.63 ให้กลับไปนอนพักที่
หอ  หากมีอาการปวดท้องรุนแรงอีกให้น าส่งโรงพยาบาลทันที  
เบื้องต้นแพทย์สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นทางเดินปัสสาวะอักเสบ 
หรือโรคไส้ติ่ง 

ธีรพร 

รวม 6 กรณี 
5.  ด้านบริการไปรษณียภัณฑ์ 

ที ่ รายการ จ านวน (ชิ้น)  
1 จดหมายธรรมดา 391 
2 ลงทะเบียน 324 
3 EMS 269 
4 พัสดุ 2 
5 ธนาณัติ - 
6 สิ่งตีพิมพ์ 11 
7 ไปรษณียภัณฑ์ (ตีกลับ) 337 
8 จ าหน่ายสินค้าไปรษณีย์ 2 

รวม 1,336 
 

6. ด้านสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
6.1 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

ที ่ วันที่ เรื่อง ภาพประกอบ 
1 26/10/63 

 
 
 

การช าระค่าหอพักภาคการศึกษา 2/2563  

2 29/10/63 อัตราค่าบริการหอพักภาคการศึกษา 2/2563 
(แบบแบ่งช าระรายงวด) 
 
 

 

3 29/10/63 ประกาศการช าระค่าไฟฟ้าหอพักประจ าเดือน
ตุลาคม 2563 
 
 

 



4 30/10/63 ยืนยันขออยู่หอพักช่วงปิดภาคการศึกษา 1/2563 
 
 
 

 

5 
 
 
 

2/11/63 การให้บริการห้องพักรายวัน  

6 
 
 
 

3/11/63 การปรับปรุงเส้นทางการจราจรส าหรับนักศึกษา
หอพักโดยกองกายภาพฯ 

 

7 
 
 
 

4/11/63 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรูสะมิแล 9 
พฤศจิกายน 2563 

 

8 6/11/63 ขออภัยในความผิดพลาดด้วย กรณีการตัด
ค่าธรรมเนียมหอพักซ้ า 
 
 

 

9 11/11/63 ประกาศการโอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารกรณีถูก
ตัดค่าหอซ้ า 
 
 

 

10 11/11/63 ประกาศปิดหอพัก ภาคการศึกษาที ่1/2563 
 
 
 

 

11 12/11/63 รับสมัครการอยู่หอพักภาคการศึกษา 2/2563 
 
 
 

 

12 
 

 

13/11/63 รับสมัครทุนท างานแลกเปลี่ยน/ทุนช่วยเหลือ
ค่าอาหาร 

 



13 16/11/63 บริการรถตู้ปัตตานี – หาดใหญ่ 
 
 
 

 

14 16/11/63 กิจกรรมน่าสนใจ ส าหรับน้อง ๆ นัดพบ Co – 
Payment โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ 
 
 

 

15 18/11/63 ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าทั้งวิทยาเขต วันเสาร์ 
ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 
 
 

 

รวม 15 เรื่อง 
6.2  ดูแลระบบสารสนเทศหอพัก  

- ตัดรายชื่อ/อนุมัตินักศึกษาลาออกจากหอพัก  จ านวน    353  ราย  
- ตัดรายชื่อ/อนุมัตินักศึกษาย้ายหอ/ย้ายห้อง   จ านวน      42  ราย 
- ตัดรายชื่อนักศึกษาหนี้สูญค่าไฟฟ้า  จ านวน    136  ราย 
- ตั้งหนี้ค่าไฟฟ้าหอพักเดือนตุลาคม 2563  จ านวน  1,537  ราย 

     6.3 ปฎิทินปฏิบัติงานหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2563 
วันที่ รายละเอียด 

16 – 26/11/63 รับสมัครทุนท างานแลกเปลี่ยน/ทุนช่วยเหลือค่าอาหาร 
25/11/63 อบรม Kaizen ณ ส านักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
28 – 29/11/63 สัมมนาผู้น านักศึกษาหอพัก 

30/11/63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนท างานแลกเปลี่ยน/ทุนช่วยเหลือค่าอาหาร 
1 – 2/12/63 อบรม Design Thinking ณ อุทยานประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่ 
3/12/63 ท าบุญลานเอนกประสงค์สนามกีฬาลาแมสมิแล 

7 – 8/12/63 สัมภาษณ์ทุนท างานแลกเปลี่ยน/ทุนช่วยเหลือค่าอาหาร 
14/12/63 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนท างานแลกเปลี่ยน/ทุนช่วยเหลือค่าอาหาร 

26 – 27/12/63 กิจกรรมเลี้ยงขอบคุณพนักงานงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ณ 
หาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา 

26 – 30/12/63 ช าระค่าหอพักงวดที่ 2 ผ่าน SCB Easy 
 
 



ภารกิจด้านสนับสนุนการพฒันานักศึกษาแบบองค์รวม 
1. ด้านวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัย 

1.1 ด าเนินงานด้านวินัยจราจร 
- การล็อคการขอหนังสือ/ขอจบ  จ านวน 48 ราย 
- การปลดล็อคเม่ือนักศึกษารายงานตัวและจัดท าสื่อรณรงค์และ/หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ก าหนด  

และ/หรือ บ าเพ็ญประโยชน์ จ านวน 20 ราย 
- ภาพตัวอย่างสื่อรณรงค์เรื่องที่กระท าผิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 ด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษา กรณีส่งต่อการพิจารณาโทษนักศึกษากระท าผิดวินัยนักศึกษา 

หอพัก จ านวน 3 ราย 
ที ่ ชื่อ – สกุล ประเภทความผิด การด าเนินการ 
1 
 

นายอาฟิต  อาแว ท าลายทรัพย์สิน (ประตูคีย์การ์ดหอพัก 9) ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ จาก
คณะฯ เพื่อด าเนินการ
สอบสวน  

3 
4 

นางสาวอลิษา  เจ๊ะบอสู 
นางสาวฟาติณีย์  ซีดี 

ปลอมแปลงเอกสาร(จัดท าสติกเกอร์ปลอมติด
รถจักรยานยนต์เข้าในหอพัก) 

ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ จาก
คณะฯ เพ่ือด าเนินการ
สอบสวน 

 
 
 
 



2. ด้านวินัยนักศึกษาหอพัก 
2.1 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ประชุมปรึกษาหารือกับนิติกร เจ้าหน้าที่หอพักในก ากับ 

ณ ห้องประชุมศูนย์ดิจิตัล โดยปรึกษาหารือด้านการด าเนินงานตามกระบวนการทั้งหมด รวมถึงแนวทางการท างาน
ด้านวินัย ความรู้ความเข้าใจของผู้ปฎิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
2.2 ด าเนินการสอบสวน และพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระท าผิดวินัยนักศึกษาหอพัก จ านวน 5 ราย      

ที ่ ชื่อ – สกุล ประเภทความผิด การด าเนินการ 
1 
2 

นางสาวอลิษา  เจ๊ะบอสู 
นางสาวฟาติณีย์  ซีดี 

ปลอมแปลงเอกสาร(จัดท าสติกเกอร์ปลอมติด
รถจักรยานยนต์เข้าในหอพัก) 

ส่งต่อโทษวินัย
นักศึกษามหาวิทยาลัย 

3 นางสาวรอยฮาน  เจะแว 1.น าผู้อ่ืนเข้าหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาต 
2.ส่งเสียงดังกระท าการใด ๆ อันเป็นการ
รบกวนผู้อื่น 

บันทึกเตือนด้วยลาย
ลักษณ์อักษร 

4 
5 

นายอุสมาน ดิง 
นายซอฟรอน  รือสะ 

1.ฝ่าฝืนน ารถจักรยานยนต์เข้าบริเวณหอพัก
ในทางท่ีห้ามน ารถจักรยานเข้า 
2.ใช้รถและน ารถจักรยานยนต์โดยไม่ได้รับ
อนุญาตเข้าในบริเวณหอพักนักศึกษา 
3.ขัดขืน ฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่โดยชอบ
4.น าผู้อื่นเข้าหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาต 

อยู่ระหว่างการด าเนิน
พิจารณาโทษ 

 
3. ด้าน DSS Card 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น – 12.00 น. ด าเนินการจัดอบรมและให้ความรู้ การใช้ 

ระบบ DSS Card ให้กับผู้ปกครองหอพัก 1 - 10 
 
 
 
 
 
 



4. ด้านการควบคุมดูแลคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก 
4.1 วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรูสะมิแล ส านักงานอธิการบดีวิทยาเขต 

ปัตตานีจดักิจกรรม การพิจารณาการจัดกิจกรรม/โครงการ ตอบนโยบายของมหาวิทยาลัย ด้าน Green And Clean 
Campus และ Co – Learning Space ของคณะกรรมนักศึกษาประจ าหอพัก ปีการศึกษา 2563  

4.2 ประสานงานการท างานผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม 
5. ด้านการตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษาโดยเจ้าหน้าที่หอพัก/อาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าหอพัก  

ประเภทผู้ตรวจ จ านวน 
ครั้ง 

รายงาน ข้อเสนอแนะ ชื่อผู้ตรวจ 

เจ้าหน้าที่หอพัก 1  -ความสะอาดโดยรอบ
อาคาร 

-ก าชับผู้ดูแลอาคารรักษาความ
สะอาด 

ธนวินท์ 
 

    อาจารย์ที่
ปรึกษาหอพัก 

2 -วางรองเท้าไม่เป็นระเบียบ 
-WIFI ไม่เสถียร  
-สอบถามความเป็นอยู่  
  

-แจ้งนักศึกษาให้จัดเก็บให้
เรียบร้อย 
-จัดหาที่วางรองเท้าเพ่ิมเติม 
-อยากให้มหาลัยติดตั้ง WIFI ให้
ทั่วถึง 

ดร.พิณทิพย์ 
 

รวม 3 ครั้ง 

ภารกิจด้านเสริมสร้างธุรกิจ 
ที ่ ที่มารายรับ หน่วยนับ ผู้เข้าพัก รายรับ(บาท) 
1  บริการห้องพักรายวัน  คน  11 2,580 
2  บริการค่าย/โครงการ  ค่าย/คน  170 23,120 
3 บริการชุดเครื่องนอน ชุด 4 160 

รวม 181 25,860 

ประชุมและติดตามการท างาน/กิจกรรมที่เข้าร่วม  
1. การเข้าร่วมประชุม 

      1.1  วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ประชุมปรึกษาหารืองานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
เรื่องการขออัตราใหม่ การปรับเปลี่ยนภาระงานตามโครงสร้างใหม่ และการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนา
นักศึกษาหอพักประจ าปีงบประมาณ 2564 

     1.2  วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ประชุมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี 
     1.3  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ประชุมบุคลากรงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

      1.4  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ประชุมปรึกษาหารืองานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้
เรื่องการด าเนินการจัดโครงการหอพักสัญจร 5 วิทยาเขต การรับนักศึกษาทุนท างาน และ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้น านักศึกษาหอพัก 



     1.5  วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2563 ประชุมสัมมนาเครือข่ายพัฒนานักศึกษา 5 วิทยาเขต ณ โรงแรม
เดอะเบด เวเคชั่น จ.สงขลา 
 2. การเข้าร่วมกิจกรรม 

วันที่ 5 – 8 พฤศจิกายน 2563 หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เข้าร่วมสัมมนา
คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และคณะอนุกรรมการสภาพนักงาน 5 วิทยาเขต ณ  
โรงแรมฮิลตัล ภูเก็ต อาร์เคเดีย รีสอร์ทแอนด์สปา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรูสะมิแล โดยการมอบสิ่งของและทุนการศึกษา ณ 

โรงเรียนบ้านรูสะมิแล มอบสิ่งของและงบสนับสนุนการใช้จ่ายให้กับบ้านพักคนชรา บ้านทักษิณ จังหวัด ยะลา และ 
รับผิดชอบฝ่ายสถานที่ กิจกรรม  1 Rusamilae 2020 ณ ห้องประชุมปริชญากร ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



วันที่ 17  พฤศจิกายน 2563 เข้าร่วมกิจกรรมนัดพบแรงงาน Co – Payment โครงการส่งเสริมการจ้างงาน 
ณ ลานลาแมสะมิแล  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2563 เข้าร่วมต้อนรับและน าเสนอผลงานคณะดูงานด้านการจัดการขยะ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                         นายธนวินท์  ช่วยช าแนก 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
                                                                                                                  ผู้สรุปข้อมูล 



 


