
บันทกึข้อความ 
ส่วนงาน   กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  โทร. ๑๓๕๐                                                                          

ที ่ มอ ๒๐๑.๔.๔/๖๔-                                     วันที่         กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔              

เรื่อง   ส่งวาระแจ้งเพ่ือทราบและรายงานผลเข้าทีป่ระชุมบุคลากร ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
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 าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
ดังเอกสารที่แนบมาด้วยแล้วนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 

 

 
     (นางเครือมาส  แก้วทอน) 

  รักษาการแทนหัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 



รายงานผลการด าเนินงานงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี 

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
 ตามที่ งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินภารกิจต่างๆ ดังนั้น จึงขอรายงานผลการด าเนินงานของงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้  กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
 
ภารกิจด้านส านักงานหอพัก 

๑. ด้านการให้บริการหอพัก 
ที ่ หัวข้อ จ านวน หน่วยนับ 
๑ บริการรับรายงานตัวเข้าหอพัก ๐ ราย 
๒ บริการแจ้งย้ายหอ - ห้องพัก ๓ ราย 
๓ บริการแจ้งลาออกจากหอพัก ๓ ราย 
๔ บริการรับคืน / ปั๊ม (กรณีสูญหาย) กุญแจห้องพัก ๙ ราย 
๕ บริการรับลงทะเบียนรถจักรยานยนต์ ๘๕ ราย 
๖ บริการให้ค าปรึกษานักศึกษาหอพัก ๑๖   ราย 
๗จ บริการให้ยืม – คืน กุญแจส ารองห้องพัก ๑๒๔ ราย 
๘ บริการห้องคอมพิวเตอร์ ๑๐๒ ราย 
๙ บริการห้องสมุดหอพัก ๖๒ ราย 

๑๐ บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ๓ ราย 
๑๑ บริการติดตามหนี้สินนักศึกษา(ค่าไฟฟ้า) 

- ก่อนติดตาม 
- คงเหลือหลังติดตาม 

 
๒,๔๐๖ 

๖๔ 

 
ราย 
ราย 

๒. ด้านโครงสร้างและกายภาพ 
๒.๑ การแจ้งซ่อมบ ารุงอาคารหอพักนักศึกษา ๑ – ๑๐ 

ที ่ ประเภทงาน จ านวนซ่อม
ทั้งหมด 

ด าเนินการ
แล้ว 

ค้างซ่อม หน่วยนับ 

๑ งานซ่อมบ ารุง (งานไม้) ๑๘ ๑๔ ๔ รายการ 
๒ งานประปา ๗๖ ๗๖ ๐ รายการ 
๓ งานไฟฟ้า ๗๘ ๗๘ ๐ รายการ 

รวม ๑๗๒ ๑๖๘ ๔ รายการ 

 

 
 



๒.๒ การให้บริการ Face Thermo Scan ในหอพักนักศึกษา 
- หอพัก ๒    จ านวน       ๒๓๗   ครั้ง  
- หอพัก ๕    จ านวน    ๔,๓๕๕   ครั้ง 
- หอพัก ๙    จ านวน  ๑๔,๓๙๓   ครั้ง 
- หอพัก ๑๐  จ านวน     ๗,๒๔๕  ครั้ง 
           รวม จ านวน ๒๖,๒๓๐   ครั้ง 

๒.๓ รายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด-๑๙ ระลอกใหม่ ประจ าวัน 
ว/ด/ป สถิติรายวันจ านวนนักศึกษาหอพัก ๑ – ๑๐  

(จ านวนคน) 
รวม 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

รับรายงานตัว จ านวนกลับบ้าน 
ยอดปัจจุบัน ๒,๔๑๔ คน ๒,๔๑๔ ๑๐๐.๐๐ 

๒๓-๒๕/๑/๖๔ ๑๑๙ ๑๐๗ ๙๔๓ ๓๙.๐๖ 
๒๖/๑/๖๔ ๑๑๖ ๒๙ ๑,๐๓๐ ๔๒.๖๗ 
๒๗/๑/๖๔ ๕๑ ๒๕ ๑,๐๕๖ ๔๓.๗๔ 
๒๘/๑/๖๔ ๒๘ ๑๙ ๑,๐๖๕ ๔๔.๑๒ 
๒๙/๑/๖๔ ๑๖ ๒๙ ๑,๐๕๓ ๔๓.๖๒ 

๓๐/๑ - ๒/๖๔ ๒๙๖ ๑๗ ๑,๓๔๕ ๕๕.๗๒ 
๒/๒/๖๔ ๔๑ ๕ ๑,๓๙๔ ๕๗.๗๕ 

๓ – ๔/๒/๖๔ ๔๒ ๕ ๑,๔๔๔ ๕๙.๘๒ 
๕/๒/๖๔ ๕ ๒๖ ๑,๔๓๖ ๕๙.๔๙ 

๑๙/๒/๖๔ ๒,๓๕๕ ๐ ๒,๓๕๕ ๙๗.๕๖ 
๒.๔ การให้บริการห้องพักส าหรับกักตัว (Home Quarantine) ณ หอพัก ๗ โดยนักศึกษาที่เข้ากักตัว 

คนแรกเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ และคนสุดท้ายจะออกจากสถานที่กักตัววันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

ที ่
จากหอ/

ห้อง รหัสนักศึกษา ชื่อ- สกุล คณะ/เอก 
๑ ๔๓๐๑ ๖๒๒๐๒๑๐๑๒๗ นางสาวธัญรดา แมสซิลี มส./ภาษาอาหรับและภาษาฯ 
๒ ๑๐๙๒๔ ๖๓๒๐๒๑๐๓๖๔ นางสาวภัทราภรณ์ คล้ายพุฒ มส./ภาษาเกาหลี 
๓ ๑๐๙๔๒ ๖๓๒๐๒๑๐๐๗๔ นางสาวหทัยชนก แทนสุวรรณ์ มส./ภาษาเกาหลี 
๔ ๕๒๑๖ ๖๓๒๐๒๑๐๐๕๔ นางสาวนลินญา ดีปาใส มส./ภาษาเกาหลี 
๕ ๔๓๐๑ ๖๒๒๐๒๑๐๑๒๖ นางสาวชนิกานต์ แชงะห์ มส./ภาษาอาหรับและภาษาฯ 
๖ ๖๑๑๒ ๖๓๒๐๗๑๐๓๖๑ นางสาวอิสนา สะและน้อย รศ./ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
๗ ๑๐๕๑๕ ๖๓๒๐๔๑๐๐๐๖ นางสาวศศิกานต์ เสน่หา วอส./กฎหมายอิสลาม 

๘ ๑๐๕๐๕ ๖๓๒๐๔๑๐๐๖๔ นางสาวนัสรีย์ กลิ่นกาเซ็น วอส./อิสลามศึกษา (นานาชาติ) 
๙ ๑๐๙๒๓ ๖๓๒๐๒๑๐๒๑๓ นางสาวณฐพร ปิณฑรัตนวิบูลย์ มส./ภาษาอาหรับและภาษาฯ 



ที ่
(ต่อ) 

จากหอ/
ห้อง รหัสนักศึกษา ชื่อ- สกุล คณะ/เอก 

๑๐ ๑๐๘๒๐ ๖๓๒๐๒๑๐๑๒๕ นางสาววรัญญา คงทรัพย์ มส./ภาษาญี่ปุ่น 
๑๑ ๖๔๑๓ ๖๑๒๐๒๐๐๒๒๐ นางสาวศุภณัฐชา บูรพัฒน์ มส./สังคมสงเคราะห์ 
๑๒ ๖๓๑๕ ๖๑๒๐๑๑๗๑๒๓ นางสาวกนกวรรณ เจริญสุขยิ่งนาน ศษ./ภาษาอังกฤษ 
๑๓ ๙๖๑๒ ๖๓๒๐๗๑๐๓๑๙ นายยุทธนา ทิพย์อ้าย รศ./ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

๒.๕ จัดซื้อ – จัดจ้าง และระบบคลังพัสดุหอพัก 
ที ่ ว/ด/ป รายการ เลขที่จัดหา – จัดจ้าง จ านวนเงิน หมายเหตุ 

จัดหาวัสดุ จัดจ้าง 
๑ ๒๒/๑/๖๔ อุปกรณ์ท าความสะอาดหอพัก - - ๘๓๗๘.๗๗ หอ ๑ – ๑๐ 
๒ ๒๖/๑/๖๔ อุปกรณ์ท าความสะอาดส าหรับ

นักศึกษากักตัว 
๖๔๑๐๓๒๘ - ๐.๐๐ หอ ๗ 

๓ ๑๐/๒/๖๔ น้ ายาท าความสะอาด - - ๑๒๗.๐๐ หอ ๑ – ๔ 
รวม แปดพันห้าร้อยห้าบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์ ๘,๕๐๕.๗๗ 

๒.๖ ทะเบียนราษฎร์ 
คัดรายชื่อนักศึกษาจ าหน่ายออกจากทะเบียนบ้าน จ านวน ๑๔๒ ราย 

๓. ด้านบริการนักศึกษาหอพักนอกเวลาราชการ 
เพ่ือดูแลความเรียบร้อยในการให้บริการนักศึกษาหอพัก โดยปฎิบัติงานตั้งแต่ ๑๖.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.ทุกวัน 

ที ่ วัน/เดือน/ปี เวลา รายงานผล เจ้า 
หน้าที่เวร 

๑ ๑/๒/๖๔ ๑๙.๐๐ น. ขึ้นติดตรวจห้องพักและด าเนินการสอบสวนนักศึกษาหอพัก 
กรณีลักทรัพย์บริเวณหอพัก ห้องพัก ๑๐๔๐๓  

โศจิรัตน์ 
โรสนาน ี

ฆอยเราะห์ 
๒ ๑-๒๐/๒/๖๔ ๒๒.๐๐ น. บริการรับฝากยาหยอดตาที่ห้องพักและให้นักศึกษาชื่อ

นางสาวแพรวา แสงเสน หรัสนักศึกษา ๖๒๒๐๘๑๐๐๒๙ 
คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องพัก ๘๔๑๗ 

โรสนาน ี

๓ ๓/๒/๖๔ ๒๒.๐๐ น. ให้บริการนักศึกษาน ายาหยอดตาที่ฝากแช่เก็บอุณหภูมิเย็น
ให้นักศึกษาชื่อนางสาวแพรวา แสงเสน หรัสนักศึกษา 
๖๒๒๐๘๑๐๐๒๙ คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องพัก ๘๔๑๗ 

ธีรพร 

๔ ๑๘/๒/๖๔ ๑๗.๐๐ น. รับเคสต่อเนื่องจากงานบริการสุขภาพและส่งเสริมสุขภาวะ
และดูแลเคสต่อที ่นักศึกษาห้องพัก ๕๒๑๖ 

โรสนาน ี

รวม ๔ กรณ ี
 
 



๔. ด้านบริการไปรษณียภัณฑ์ 
ที ่ รายการ จ านวน (ชิ้น)  
๑ จดหมายธรรมดา ๓๒๓ 
๒ ลงทะเบียน ๕๖๑ 
๓ EMS ๒๗๗ 
๔ พัสดุ ๙ 
๕ ธนาณัติ ๐ 
๖ สิ่งตีพิมพ์ ๑๗ 
๗ ไปรษณียภัณฑ์ (ตีกลับ) ๗๕๙ 
๘ จ าหน่ายสินค้าไปรษณีย์ ๒ 

รวม ๑,๙๔๘ 
๕. ด้านสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 

๕.๑ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
ที ่ วันที่ เรื่อง ภาพประกอบ 
๑ ๒๑/๑/๖๔ 

 
 
 

“โครงการห้องเรียนชีวิต” ไม่ว่าน้อง ๆ อยากเรียนรู้อะไรใน
ชีวิต น้อง ๆ จะต้องได้เรียนรู้!!! 📺 เปิดรอบที ่๑ อยู่ที่ไหน 
ๆ ก็เรียนรู้ได้ มากับตอน......How do youtubers make 
money?" 💰 โดย... ดูเพ่ิมเติม 
 

 

๒ ๒๑/๑/๖๔ 
 
 
 

ศูนย์ข้อมูล COVID-๑๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม 
๒๕๖๔ สถานการณ์การติดเชื้อในประเทศ 😖 ผู้ป่วยราย
ใหม ่๑๔๒ ราย 😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม ๑๒,๗๙๕ ราย 
🙂 หายป่วยแล้ว ๙,๘๔... ดูเพ่ิมเติม 
 

 

๓ 
 
 
 

๒๒/๑/๖๔ ศูนย์ข้อมูล COVID-๑๙ วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔   
สถานการณ์การติดเชื้อในประเทศ 😖 ผู้ป่วยรายใหม่ ๓๐๙ 
ราย 😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม ๑๓,๑๐๔ ราย 
🙂 หายป่วยแล้ว ๑๐,๒๔๔ ... ดูเพ่ิมเติม 
 

 

๔ 
 
 
 

๒๖/๑/๖๔ โค้งสุดท้าย!!! ใกล้ได้เวลา Live เต็มท!ี!! 
ใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม คลิ๊ก Link นี้เลยจร้าาา 
https://www.facebook.com/groups/life.classroom0 

 



๕ 
 
 
 

๒๖/๑/๖๔ นักศึกษาหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2563 เพ่ิมเติม ที่มี
ความประสงค์จะลงทะเบียนรถจักรยานยนต์ สามารถท า
การลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค.  ถึง 2 ก.พ. 2564 
ผ่านระบบ และสามารถรับสติ๊กเกอร์ได้ในวันที่ 27 ม.ค.  

 

๖ 
 
 
 

๒๙/๑/๖๔ แนวปฎิบัติส าหรับนักศึกษากลับเข้าหอพักช่วงสถานการณ์
โควิด-๑๙ 

 

๗ 
 
 
 

๒๙/๑/๖๔ ศูนย์ข้อมูล COVID-๑๙ 3 วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔  
สถานการณ์การติดเชื้อ ในประเทศ 😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 
๘๐๒ ราย 😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม ๑๗,๐๒๓ ราย 
🙂 หายป่วยแล้ว ๑๑,๓๙๖ ... ดูเพ่ิมเติม 

 

๘ 
 
 
 

๗/๒/๖๔ ขอความร่วมมือนักศึกษาหอพัก ๙ เนื่องจากงานรักษาความ
ปลอดภัยด าเนินการตีเส้นจราจรช่องจอดรถจักรยานยนต์
หน้าอาคารหอพัก ๙ 

 

๙ 
 
 
 

๑๑/๒/๖๔ แจ้งเพ่ือทราบ นศ.หอพัก ๒/๒๕๖๓ ที่ยังไม่ลงทะเบียน 
หรือประสงค์จะลงทะเบียน รถจักรยานยนต์ ระบบจะเปิด
อีกครั้ง ประมานปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
(รอประกาศอีกครั้ง) 

 

๑๐ ๑๔/๒/๖๔ ตอนที่ ๒ มาแล้วววววว 
"โครงการห้องเรียนชีวิต รูปแบบออนไลน์"🖥🌏 
มากับตอน"ฮัลโหล....ความรัก".... 
 

 

๑๑ ๑๘/๒/๖๔ เอไอเอสชวนชาว มอ.ปัตตานี 
มาอ่ิมอร่อยฟรีทั้งมหาลัย กับ 🍖🧀Teen FIN กินฟรี 
 
 

 

รวม ๑๑ เรื่อง 
๕.๒  ดูแลระบบสารสนเทศหอพัก  

๕.๒.๑ ตั้งหนี้ค่าไฟฟ้าหอพักเดือนมกราคม ๒๕๖๔   จ านวน ๑,๔๒๗ ราย 
๕.๒.๒ ตัดรายชื่อนักศึกษาลาออกในระบบหอพัก     จ านวน      ๑๐ ราย 

 
 



ภารกิจด้านสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม  
๑. ด้านวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัย  

๑.๑ ด าเนินงานด้านวินัยจราจร  
๑.๑.๑ การปลดล็อคเม่ือนักศึกษารายงานตัวและจัดท าสื่อรณรงค์และ/หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ 

ก าหนดและ/หรือ บ าเพ็ญประโยชน์ จ านวน ๕๔ ราย 
  ๑.๑.๒ ด าเนินงานน านักศึกษาที่ท าผิดวินัยด้านจราจรบ าเพ็ญประโยชน์ ด้วยการจัดท าตีเส้นช่อง
จอดรถจักรยานยนต์ ณ อาคารหอพัก ๘ จ านวน ๑๐ ราย 

๑.๑.๓ ภาพตัวอย่างสื่อรณรงค์เรื่องที่กระท าผิด 
 
 
 
 
 

 
 
 

๑.๒ ด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัย จ านวน ๗ ราย 
๑.๒.๑ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการ 

กระท าความผิดวินัยมหาวิทยาลัยไปยังคณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือสอบสวนและพิจารณาโทษ คณะศึกษาศาสตร์ กรณี
ปลอมแปลงเอกสาร 
   ๑.๒.๒ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการ
กระท าความผิดวินัยมหาวิทยาลัยไปยังคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี เพ่ือสอบสวนและพิจารณาโทษของ 
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี กรณีปลอมแปลงเอกสาร 
    ๑.๒.๓ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ด าเนินการรายงานการกระท าผิดวินัยนักศึกษาพร้อมให้ทาง
คณะศึกษาศาสตร์เสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือสอบสวนและพิจารณาโทษ  คณะศึกษาศาสตร์ กรณี
ลักทรัพย์บริเวณหอพักนักศึกษา (หอพัก ๑๐) 

๑.๒.๔ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ด าเนินการรายงานการกระท าผิดวินัยนักศึกษาพร้อมให้ทาง 
คณะศึกษาศาสตร์เสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือสอบสวนและพิจารณาโทษ คณะศึกษาศาสตร์ กรณี
ลักทรัพย์บริเวณหอพักนักศึกษา (หอพัก ๑๐) 

   ๑.๒.๕ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการ
กระท าความผิดวินัยมหาวิทยาลัยไปยังคณะวิทยาการสื่อสาร เพ่ือสอบสวนและพิจารณาโทษ  คณะวิทยาการสื่อสาร 
กรณีปลอมแปลงเอกสาร 

   ๑.๒.๖ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการ
กระท าความผิดวินัยมหาวิทยาลัยไปยังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือสอบสวนและพิจารณาโทษ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรณีปลอมแปลงเอกสาร 



๒. ด้านวินัยนักศึกษาหอพัก 
๒.๑ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด าเนินการท าหนังสือบันทึกข้อความตักเตือนด้วยลักษณ์ 

อักษร กรณีบุคคลเพศชายเข้ามานั่งภายในอาคารหอพัก ๓ ซึ่งเป็นหอพักนักศึกษาหญิง โดยเจ้าตัวอ้างว่าเข้ามาเรียน
ออนไลน์กับเพ่ือน และได้ท าบันทึกข้อความรายงานผลการลงโทษนักศึกษา กรณีผิดวินัยนักศึกษาหอพักส่งไปยัง
ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี 

๓. ด้าน DSS Card 
ด าเนินการบันทึกรายชื่อนักศึกษาหอพักในระบบ DSS Card 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม จ านวน(ราย) 
๑ โครงการห้องเรียนชีวิต ตอนที่ ๑ How do Youtubers makes money? ๑๔๘ 
๒ โครงการสร้างสัมพันธ์ ทาสีด้วยกัน (หอพัก ๘) ๑๐๐ 
๓ โครงการห้องเรียนชีวิต ตอนที่ ๒ “ฮัลโหล...ความรัก” ๙๔ 
๔ โครงการ It was love at first sight (หอพัก ๑๐) ๒๙๘ 

รวม ๖๔๐ 
๔. ด้านการด าเนินการพัฒนานักศึกษา และการควบคุมดูแลคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก    

๔.๑ ด าเนินการขออนุมัติจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา ๒๕๖๔   
จ านวน ๓ โครงการ   

๔.๑.๑ โครงการห้องเรียนชีวิต ตอนที่ ๒ “ฮัลโหล...ความรัก”  
๔.๑.๒ โครงการสานสัมพันธ์ ทาสีด้วยกัน (หอพัก ๘)   
๔.๑.๓ โครงการ For Earth For Fun with Dorm ๕ (หอพัก ๕) 

๔.๒ การด าเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพัก  
  ๔.๒.๑ เดือนมกราคม – กุมพาพันธ์ ๒๕๖๔ ด าเนินการจัดโครงการแชร์กันใช้ หอพัก ๖  
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๒๐๐ คน  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 



๔.๒.๒ เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ด าเนินการจัดโครงการร่วมมือร่วมใจพัฒนาหอพักด้วย 
มือเรา หอพัก ๑ – ๔ มีผู้เข้ารวมโครงการ ๕๑ คน 
 
 
 

 
 
 
 
๔.๒.๓ เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ด าเนินการจัดโครงการ Nice Dorm in my mind 

 หอพัก ๑๐ มีผู้เข้ารวมโครงการ ๑๖๐ คน 
 
 
 
 
 
 
  

๔.๒.๔ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ด าเนินการจัดโครงการห้องเรียนชีวิต ตอนที่ ๑  
How do Youtubers makes money ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น ๖ ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี วิทยากรโดยนายฟาอัล 
ยาวอ มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน ๑๔๘ ราย 

 
 
 
 
 
 

 
๔.๒.๕ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ด าเนินการจัดโครงการห้องเรียนชีวิต ตอนที่  

๒ “ฮัลโหล...ความรัก” ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น ๖ ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี วิทยากรโดยอาจารย์บัญชา  เตส่วนและ
นายสุรเดช  ทองบุญชู มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน ๙๔ ราย 

 
 

 
 



  ๔.๒.๖ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โครงการสานสัมพันธ์ ทาสีด้วยกัน 
(หอพัก ๘) โดยการบูรณาการโครงการร่วมกับงานรักษาความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขต
ปัตตานี มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน  ๑๐๓ ราย  

 
 
 
 
 
 
 
๕. ด้านการตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษาโดยเจ้าหน้าที่หอพัก/อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหอพัก  

ประเภทผู้ตรวจ จ านวน 
ครั้ง 

รายงาน ข้อเสนอแนะ ชื่อผู้ตรวจ 

อาจารย์ที่ปรึกษา
หอพัก 

๒ -เสื้อผ้าตรงทางขึ้นบันได 
-กวางรองเท้าไม่เป็น
ระเบียบ 
-สอบถามความเป็นอยู่และ
โครงการของหอพัก 
-แจ้งนักศึกษาให้ระวังตัว
ช่วงโควิดระบาด 

-ก าชับให้รักษาความสะอาดและ
สร้างความเป็นระเบียบ 

ดร.พิณทิพย์ 

เจ้าหน้าที่หอพัก ๒ -สภาพโดยทั่วไปปกติ มีการ
สร้างคูน้ า ท าให้มีการ
ปรับเปลี่ยนทางเข้าออก
ภายในบริเวณหอพัก 

-มีการปรับพ้ืนที่บางส่วนเพื่อใช้เป็น
เส้นทางจราจรชั่วคราว 

อิมรัน 

-ขึ้นตรวจสภาพภายใน
บริเวณหอพัก ๙ และ
ห้องพักนักศึกษา 

-แนะน าและก าชับให้นักศึกษา
นักษาความสะอาดภายในห้องพัก
อย่างสม่ าเสมอ 

ธนวินท์ 

รวม ๔ ครั้ง 

ภารกิจด้านเสริมสร้างธุรกิจ 
ที ่ ที่มารายรับ หน่วยนับ ผู้เข้าพัก รายรับ(บาท) 
๑  บริการห้องพักรายวัน  คน  ๔ ๒,๘๐๐.๐๐ 
๒  บริการค่าย/โครงการ  ค่าย/คน  - ๐.๐๐ 
๓ บริการชุดเครื่องนอน ชุด ๑๓ ๐.๐๐ 

รวม ๑๗ ๒,๘๐๐.๐๐ 



ประชุมและติดตามการท างาน/โครงการ - กิจกรรมที่จัดและเข้าร่วม  
๑. การเข้าร่วมประชุม  

๑.๑  วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. งานสวัสดกิารที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ ๓ ฝ่ายประกอบด้วย หอพักเอกชน โรงพยาบาลต าบลรูสะมิแล (รพ.สต.รูสะมิแล) 
หอพักสหกรณ์ และ งานบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะ ณ สนามกีฬาลาแมสะมิแล  
 
 
  
 
 
 
 

  ๑.๒ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการ 
เรียนรู้ และนางสาวโรสนานี  แวหะยี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการวิชาการกับกิจการนักศึกษา ณ ห้อง
ปัตตานีภิรมย์ ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี 

๒. การติดตามการท างาน  
๒.๑ วันที่  ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้, นางสาว 

โรสนานี  แวหะยี และนางสาวธีรพร  พลนารุด ร่วมด้วยหัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและตัวแทนคณะกรรมการ
นักศึกษาหอพัก ๑๐ ติดตามการด าเนินงานการและหาแนวทางเรื่องการเปิดประตูหอพัก ๑๐ (ประตูเล็ก)  
 
 
 
    
 

 
 
๒.๒  วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ หัวหน้างานสวัสดิการและพัฒนาทักษะการเรียนรู้, นางสาวโรสนานี  

แวหะยี และนางสาวธีรพร  พลนารุด ส ารวจพื้นที่หลังหอพัก 6 ร่วมกับคุณอนันต์ กาเดร ์หาจุดย้ายต้นหูกระจงจาก
สนามกีฬาลาแมสะมิแล มาปลูกโซนหอพัก 
 
 
 
 
 
 



๓. การเข้าร่วมกิจกรรม 
๓.๑  วันที่ ๒๓ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ บุคลากรงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เข้า

ร่วมเป็นตัวแทนคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนนักศึกษา ทุนท างานแลกเปลี่ยน และทุนช่วยเหลือค่าอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๒  วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายธนวินท์  ชว่ยช าแนก, นางสุดใจ  ชุดเทพ และนางสาวสูไรยา   
ดอลี คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ร่วมจัดโครงการ การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพ ” และมีบุคลากรงานสวัสดิการที่พักและ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมปริชญากร ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๓  วันที่ ๑๗ –๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาวโรสนานี  แวะหะยี เข้าร่วมโครงการ PAYANA for   
Staff “การพัฒนาคุณภาพงานและสมรรถนะสากลของบุคลากรสายสนับสนุน” ณ ห้องประชุมปัตตานีภิรมย์ และ 
ห้องประชุมวิจารณ์ศุภกิจ 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 



๓.๔ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. นางสาวโศจิรัตน์  เพ็ชรทาน เข้าร่วม 
อบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ณ ห้องปัตตานีภิรมย์ ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี โดยงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
วิทยาเขตปัตตานี 
 
 
 
 
 
 

 
๓.๕ วันที ่๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางเครือมาส  แก้วทอน รักษาการแทนหัวหน้างานสวัสดิการที่พัก 

และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ได้เข้ารับอบรม  (ออนไลน์) เชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารงานตามเกณฑ์การประเมิน 
EdPEx ระดับวิทยาเขต"  เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในตามแนวทางการบริหารงานตาม
เกณฑ์การประเมิน EdPEx  โดยมี  ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรและให้
ข้อเสนอแนะในการก าหนดผลลัพธ์และข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย ณ ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี น าโดย รศ.อ่ิมจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วน  
 
 
 
 
 
 

 
๔. การจัดโครงการสัมมนางาน 

๔.๑ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งานสวัสดิการที่พักและพัฒนา 
ทักษะการเรียนรู้ หลักสูตร Team Building “TOGETER WE CAN” ณ ห้องประชุมปริชญากร ชั้น ๔ ส านักงาน
วิทยาเขตปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วางแผนและหาแนวทางร่วมกันในการปฏิบัติงาน
ภายใต้โครงสร้างงานใหม่ และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างบรรยากาศใน
การท างานร่วมกัน และมีผลการประเมินความพึงพอใจจากจ านวนผู้เข้าร่วมการอบรม ๔๐ คน โดยมีรองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ให้ความส าคัญต่อ
กระบวนการทั้งกระบวนการ และมีก าหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ ดังนี้ 
 
 



เวลา             รายละเอียด 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ 
๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น.  ผู้จัดโครงการ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการ 
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น.  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี กล่าวเปิดโครงการ 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.   ด าเนินโครงการ ตามหลักสูตรต่อไปนี้ (ช่วงที่ ๑) 
    วิทยากรโดย ทีมงาน ชวนชมวาไรตี้ 
    ๑. เน้นถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีท่ีมีผลต่อตนเองและองค์กร 

- ICE – Breaking: ละลายพฤติกรรม/สร้างสัมพันธ์/เตรียมความพร้อม 
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ด าเนินโครงการ ตามหลักสูตรต่อไปนี้ (ช่วงที่ ๒) 
    วิทยากรโดย ดร.วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ 

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิต นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ 
๒. การจัดการเรื่องบุคคล (People Management) 
- แค่เปลี่ยนวิธีคิด คุณก็จะเปลี่ยนชีวิตตนเอง/สร้างทัศนคติที่ดี 
- ความส าคัญของทัศนคติ (Attitude)/ทัศนคติต่อองค์กร (Attitude) 
- การแบ่งงาน/การท างานเป็นทีม  
- Time Management 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ด าเนินโครงการ ตามหลักสูตรต่อไปนี้ (ช่วงที่ ๓) 
    วิทยากรโดย ดร.บดินทร์  แวลาเต๊ะ  

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 
๓. แนวทางการพัฒนาหอพักนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี 

    - การช่วยเหลือ สนับสนุน (Support/Service) 
- ระดมความคิดเห็น (Brain Strom) 
- ระบบดูแล/กิจกรรมนักศึกษา 
- ระบบบริหารและบริการ 
- การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  สรุปกิจกรรม/ประเมินโครงการ และเสร็จสิ้นโครงการ 
 
จากแบบประเมินโครงการมีผู้ตอบแบบสอบถาม ๓๑ คน แยกข้อมูลตามหัวข้อ ดังนี้ 
ข้อมูลทั่วไป 

แยกตามเพศ 
เพศ จ านวนคน % 
ชาย ๑ ๓.๒๓ 
หญิง ๓๐ ๙๖.๗๗ 
รวม ๓๑ ๑๐๐ 

 



แยกตามช่วงอายุ 
ช่วงอายุ จ านวนคน % 

ช่วงอายุ ๒๐-๓๐ ๒ ๖.๔๕ 
ช่วงอายุ ๓๑ – ๔๐ ๑๑ ๓๕.๔๘ 
ช่วงอายุ ๔๑ – ๕๐ ๙ ๒๙.๐๓ 
ช่วงอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป ๙ ๒๙.๐๓ 

รวม ๓๑ ๑๐๐ 
การประเมินความพึงพอใจ 

ที ่ หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ 
๕ ๔ ๓ 𝑥 SD 

ประเมินทั่วไปของการจัดโครงการ 
๑ สถานที่จัดโครงการ ๑๕/๔๘.๔ ๑๕/๔๘.๔ ๑/๓.๒๓ ๔.๔๕ ๐.๕๗ 
๒ ระยะเวลาในการจัดโครงการ ๑๒/๓๘.๗ ๑๗/๕๔.๘ ๒/๖.๔๕ ๔.๓๒ ๐.๖๐ 
๓ อาหาร/อาหารว่างที่ให้บริการ ๑๒/๓๘.๗ ๑๖/๕๑.๖ ๓/๙.๖๘ ๔.๒๙ ๐.๖๔ 
๔ รูปแบบการจัดโครงการ ๑๔/๔๕.๒ ๑๔/๔๕.๒ ๓/๙.๖๘ ๔.๓๕ ๐.๖๖ 
๕ วิทยากร ๒๓/๗๔.๒ ๗/๒๒.๖ ๑/๓.๒๓ ๔.๗๑ ๐.๕๓ 
ประเมินตามวัตถุประสงค์โครงการ 
๑ มีเป้าหมาย แผนงาน และแนวทางร่วมกันใน

การปฏิบัติงาน 
๑๕/๔๘.๔ ๑๖/๕๑.๖ ๐/๐.๐๐ ๔.๔๘ ๐.๕๑ 

๒ ความเข้มแข็งของกระบวนการท างานร่วมกัน
เป็นทีม 

๑๒/๓๘.๗ ๑๖/๕๑.๖ ๓/๙.๖๘ ๔.๒๙ ๐.๖๔ 

๓ มีบรรยาการในการท างานร่วมกันและมีความ
รักความผูกพันธ์ในองค์กร 

๑๓/๔๑.๙ ๑๗/๕๔.๘ ๑/๓.๒๓ ๔.๓๙ ๐.๕๖ 

รวม ๔.๔๑ ๐.๕๙ 
การอธิบายค่า  
๑.๐๐ – ๑.๘๐ = น้อยที่สุด ๑.๘๑ – ๒.๖๐ = น้อย  ๒.๖๑ – ๓.๔๑ = ปานกลาง 
๓.๔๑ – ๔.๒๐ = มาก  ๔.๒๑ – ๕.๐๐ = มากที่สุด 

 จากตารางพบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย �̅� = ๔.๔๑ 
จ าแนกตามระดับความพึงพอใจมากที่สุด ๓ ล าดับแรก ดังนี้ 

๑. หัวข้อวิทยากร �̅� = ๔.๗๑  
๒. หัวข้อความเข้มแข็งของกระบวนการท างานร่วมกันเป็นทีม �̅� = ๔.๔๘ 
๓. หัวข้อสถานที่จัดโครงการ �̅� = ๔.๔๕ 
 
 



ข้อเสนอแนะ 
๑. เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจ   
๒. เน้นกระบวนการคิดและการท างานแบบทีม 
๓. อยากให้มีแบบนี้ไปเรื่อย ๆ 
๔. อยากให้มีกระบวนการคิดและการท างานร่วมกันของคนในทีมเพ่ิมมากข้ึน 
๕. น่าจะจัดอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
ภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
                                                             

            
 
 

           
 
 

           
          นายธนวินท์  ช่วยช าแนก 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
                                                                                                                  ผู้สรุปข้อมูล 
 


