
บันทกึข้อความ 
ส่วนงาน   กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  โทร. ๑๓๕๐                                                                          

ที ่ มอ ๒๐๑.๔.๔/๖๔-                                     วันที่         มีนาคม  ๒๕๖๔              

เรื่อง   ส่งวาระแจ้งเพ่ือทราบและรายงานผลเข้าทีป่ระชุม ประจ าเดือนมีนาคม 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 าเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 
ดังเอกสารที่แนบมาด้วยแล้วนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง  

 

 

 
     (นางเครือมาส  แก้วทอน) 

  รักษาการแทนหัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 



รายงานผลการด าเนินงานงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี 

ประจ าเดือนมีนาคม  ๒๕๖๔ 
 ตามที่ งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินภารกิจต่างๆ ดังนั้น จึงขอรายงานผลการด าเนินงานของงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้  กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ประจ าเดือน มีนาคม  ๒๕๖๔ 
 
ภารกิจด้านส านักงานหอพัก 

๑. ด้านการให้บริการหอพัก 
ที ่ หัวข้อ จ านวน หน่วยนับ 
๑ บริการรับรายงานตัวเข้าหอพัก ๐ ราย 
๒ บริการแจ้งย้ายหอ - ห้องพัก ๐ ราย 
๓ บริการแจ้งลาออกจากหอพัก ๕ ราย 
๔ บริการรับคืน / ปั๊ม (กรณีสูญหาย) กุญแจห้องพัก ๑๐/๘ ราย 
๕ บริการรับลงทะเบียนรถจักรยานยนต์ ๖๑ ราย 
๖ บริการให้ค าปรึกษานักศึกษาหอพัก ๑๕ ราย 
๗ บริการให้ยืม – คืน กุญแจส ารองห้องพัก ๑๑๙ ราย 
๘ บริการห้องคอมพิวเตอร์ ๖๘ ราย 
๙ บริการห้องสมุดหอพัก ๖๖ ราย 

๑๐ บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ๑๓ ราย 
๑๑ บริการติดตามหนี้สินนักศึกษา(ค่าไฟฟ้า) 

- ก่อนติดตาม 
- ติดตามได้ 
- คงเหลือหลังติดตาม 

 
๒,๔๐๘ 
๒,๒๕๗ 
๑๕๑ 

 
ราย 
ราย 
ราย 

๒. ด้านโครงสร้างและกายภาพ 
๒.๑ การแจ้งซ่อมบ ารุงอาคารหอพักนักศึกษา ๑ – ๑๐ 

ที ่ ประเภทงาน จ านวนซ่อม
ทั้งหมด 

ด าเนินการ
แล้ว 

ค้างซ่อม หน่วยนับ 

๑ งานซ่อมบ ารุง (งานไม้) ๔๖ ๔๑ ๕ รายการ 
๒ งานประปา ๒๐๓ ๑๐๔ ๙๙ รายการ 
๓ งานไฟฟ้า ๖๑ ๖๑ ๐ รายการ 

รวม ๓๑๐ ๒๐๖ ๑๐๔ รายการ 

 
 



๒.๒ การให้บริการ Face Thermo Scan ในหอพักนักศึกษา  รวม จ านวน ๗,๑๓๓ ครัง้ 
- หอพัก   ๒    จ านวน      ๘๕๖ ครั้ง    
- หอพัก   ๕    จ านวน   ๑,๐๘๘ ครั้ง 
- หอพัก   ๙    จ านวน   ๒,๘๖๐ ครั้ง 
- หอพัก ๑๐    จ านวน   ๒,๓๒๙ ครั้ง 

๒.๓ ทะเบียนราษฎร์ 
คัดรายชื่อนักศึกษาจ าหน่ายออกจากทะเบียนบ้าน จ านวน ๒ ราย 

๓. ด้านบริการนักศึกษาหอพักนอกเวลาราชการ 
เพ่ือดูแลความเรียบร้อยในการให้บริการนักศึกษาหอพัก โดยปฎิบัติงานตั้งแต่ ๑๖.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.ทุกวัน 

ที ่ วัน/เดือน/ปี เวลา รายงานผล เจ้า 
หน้าที่เวร 

๑ ๑๓/๓/๖๔ ๒๒.๑๖ ได้รับแจ้งกรณีนักศึกษาหอพัก ๕ เคสซึมเศร้า ใช้มีดคัตเตอร์ 
กรีดคอเป็นแผลตื้น ๆ ย้ า ๆ หลายแผล เหมือนที่เคยกรีด
แขน ทราบจากเพ่ือนน้องแจ้งและน้องโพสต์ในสตอรี่น้องมี
อาการดิ่ง และเข้าไปหาน้อง ประเมินอาการและพาส่ง รพ.
ปัตตานี กับกรรมการหอแล้ว และติดตามอากาพร้อมทั้ง
แจ้งให้ผู้ปกครองทราบเป็นการเบื้องต้นแล้ว 

โศจิรัตน์ 
โรสนาน ี
ธีรพร 

๒ ๑๙/๓/๖๔ ๐๔.๐๐ รับรายงานเคส นักศึกษาหอพัก ๑๐ กินยาพารา ๑ กระปุก
เล็ก บอกเพ่ือนเมทให้ช่วยส่ง รพ.ปัตตานี จนท.หอพักทราบ
เคสจาก อ.เดียร์(อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหอพัก) เวลา 
๐๘.๓๐ น. เนื่องจากเพ่ือนเมทโทรแจ้ง อาการของน้อง
ตอนนี้ปลอดภัยแล้วล้างท้อง แล้วก็มีให้ยา น้องจะอ้วกอยู่
เรื่อยๆ เป็นผลจากยา ในเบื้องต้น ทราบปัญหาที่พบ
เกี่ยวกับครอบครัว น้องบอกว่าเคยป่วย เคยท าร้ายตวัเอง
ในช่วงมัธยม ครั้งนี้เหมือนไม่รู้ตัวว่ากินยา รู้ตัวอีกทีคือ กิน
หมดแล้ว เลยขอให้เพ่ือนเมทช่วย อ.เดียร์ ได้โทรแจ้ง ผปค.
เบื้องต้นแล้ว 

โรสนาน ี

รวม ๒ กรณี 
 
 
 
 
 
 
 



๔. ด้านบริการไปรษณียภัณฑ์ 
ที ่ รายการ จ านวน (ชิ้น)  
๑ จดหมายธรรมดา ๓๗๕ 
๒ ลงทะเบียน ๖๕๓ 
๓ EMS ๓๒๒ 
๔ พัสดุ ๒ 
๕ ธนาณัติ ๐ 
๖ สิ่งตีพิมพ์ ๒๔ 
๗ ไปรษณียภัณฑ์ (ตีกลับ) ๓๙๙ 
๘ จ าหน่ายสินค้าไปรษณีย์ ๐ 

รวม ๑,๔๘๕ 
๕. ด้านสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 

๕.๑ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
ที ่ วันที่ เรื่อง ภาพประกอบ 
๑ ๒๕/๒/๖๔ ค่าไฟฟ้าหอพัก ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  

สามารถช าระได้ถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔  
สามารถกดลิงค์เข้าระบบรับ QR สแกนช าระค่าไฟฟ้าหอพัก  
http://hostel.pn.psu.ac.th/booking... ดูเพ่ิมเติม 

 

๒ ๒/๓/๖๔ รับสมัครคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 
 

 

๓ ๔/๓/๖๔ รับสมัคร (เพ่ิมเติม) จิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ จ านวน ๑๑ คน ณ อุทยานแห่งชาติน้ าตก
ทรายขาว วันพุธ ที ่๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ สมัครได้ที ่หน่วย
หอพัก กองพัฒนานักศึกษา อาคาร A ชั้น ๒ ครับ 

 

๔ ๕/๓/๖๔ สสส. (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : 
ThaiHealth ๑๐ เมนูอาหารที่ต้องระวังในช่วงหน้าร้อน 
เสี่ยงป่วยด้วยโรคติดต่อทางอาหารและน้ า โดยเฉพาะโรค
อาหารเป็นพิษ อ่านต่อที่... 

 

๕ ๖/๓/๖๔ โครงการห้องเรียนชีวิต เปิดรอบที่ ๓  ตามค าขอของน้อง ๆ  
ที่อยากจะเรียนรู้เรื่องการแต่งหน้า  
อยู่ที่ไหน ๆ ก็เรียนรู้ได ้มากับตอน....... 
.""ฉันคนเดิม เพ่ิมเติมคือ MAKEUP"" 

 



๖ ๑๐/๓/๖๔ วิธีการเลือกตั้งองค์การนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ง่าย ๆ _ ขั้นตอน ขอเรียนเชิญ!! 
นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งองค์การบริหา... ดูเพ่ิมเติม 
 

 

๗ 
 

๑๐/๓/๖๔ เริ่มเลือกตั้งองค์การนักศึกษา ๒๕๖๔ 
ขอเรียนเชิญ!! นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา 
สภานักศึกษา องค์ก... ดูเพ่ิมเติม 
 

 

๘ ๑๕/๓/๖๔ ประกาศปิดหอพัก ภาคการศึกษาที ่๒/๒๕๖๓ 
ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔  
การด าเนินการ... ดูเพ่ิมเติม 
 
 

 

๙ ๑๕/๓/๖๔ ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาหอพัก ในการใช้เส้นทางจราจร  
ขณะนี้ การก่อสร้างได้แล้วเสร็จ จึงแจ้งส าหรับนักศึกษาที่ใช้
รถจักรยานยนต์ในการเดินทาง ขอให้ใช้เส้นทางเข้า-ออก 
ทางป้อมหอพัก ๙ เช่นเดิม .......... 

 

๑๐ ๑๘/๓/๖๔ จองหอพัก ภาคฤดูร้อน (ซัมเมอร์)  
ในวันที่ ๑ – ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบ   
เปิดระบบ เวลา ๐๙.๐๐ น.ของวันแรก  
ค่าหอพัก ๑,๒๐๐ บาท/คน/เทอม 

 

๑๑ ๑๘/๓/๖๔ ก าหนดการจองหอพัก ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ 
หอพักนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี 
 
 

 

๑๒ ๑๙/๓/๖๔ นักศึกษาท่ี มีความจ าเป็นต้องอยู่หอพักต่อ หลังจากปิด
หอพักในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ นักศึกษา สามารถ
ด าเนินการ ผ่านระบบได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๔ 

 

๑๓ ๑๙/๓/๖๔ ก าหนดการ เปิด-ปิด หอพัก ภาคฤดูร้อน (ซัมเมอร์)  
* จองหอพัก ซัมเมอร์ ในวันที่ ๑ -๗ เมษายน ๒๕๖๔ 
 (ไม่สามารถเลือกห้องได้ในวันที่จองหอพัก เนื่องจากอยู่
วันที่รายงานตัวเข้าหอพัก)…… 

 



๑๔ ๑๙/๓/๖๔ งานหอพัก ม.อ.ปัตตานี 
๑๕ มีนาคม เวลา ๑๑.๑๗ น.  ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๓ 
ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ 
การด าเนินการ... ดูเพ่ิมเติม 

 

รวม ๑๔ เรื่อง 
๕.๒  ดูแลระบบสารสนเทศหอพัก  

๕.๒.๑ ตั้งหนี้ค่าไฟฟ้าหอพักเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔   จ านวน  ๒,๔๐๘  ราย 
      ๕.๓ ปฎิทินการปฏิบัติงาน 

วันที่ รายการ หมายเหตุ 
๒๔ – ๓๑/๓/๖๔ ส่งค าร้องขออยู่หอพัก  

๓๑/๓/๖๔ กิจกรรมถอดบทเรียนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
นักศึกษาประจ าหอพักปี ๒๕๖๓ 

ห้องประชุมกองพัฒนา
นักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี 

๑ – ๗/๔/๖๔ จองหอพักภาคฤดูร้อน (๓/๒๕๖๓) http://hostel.pn.psu.ac.th 
๕/๔/๖๔ ปิดหอพักภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓  
๗/๔/๖๔ โครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการนักศึกษาประจ า

หอพักปี ๒๕๖๔ 
ห้องประชุมปริชญากร 

๑๖/๔/๖๔ เปิดหอพักภาคฤดูร้อน  
 
ภารกิจด้านสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม  

๑. ด้านวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัย  
๑.๑ ด าเนินงานด้านวินัยจราจร  

๑.๑.๑ การปลดล็อคเม่ือนักศึกษารายงานตัวและจัดท าสื่อรณรงค์และ/หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ 
ก าหนดและ/หรือ บ าเพ็ญประโยชน์ จ านวน  ๕๑ ราย 
  ๑.๑.๒ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ด าเนินงานร่วมกับงานรักษาความ
ปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยน านักศึกษาที่ท าผิดวินัยด้านจราจร บ าเพ็ญประโยชน์ด้วยการทาสีและตี
เส้นบนพื้นผิวถนนบริเวณลานแสงจันทร์ฝั่งริมคลอง อาคาร ๑๙ จ านวน ๑๗ ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑.๑.๓ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ด าเนินงานร่วมกับงานรักษา 
ความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยน านักศึกษาท่ีท าผิดวินัยด้านจราจร บ าเพ็ญประโยชน์ด้วยการท า
ความสะอาด ทาสีและตีเส้นบนพื้นผิวถนน บริเวณหน้าอาคารส านักงานวิทยาเขตปัตตานี จ านวน ๑๕ ราย 
 

  
 
 
 
 
 
 
๑.๑.๔ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ด าเนินงานร่วมกับงานรักษาความ 

ปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยน านักศึกษาที่ท าผิดวินัยด้านจราจร บ าเพ็ญประโยชน์ด้วยการทาสีผิว
ถนนบริเวณหอพัก ๘ และอาคารส านักงานวิทยาเขตปัตตานี จ านวน ๑๓ ราย 

 
 
 
  
 
 
 
 
๑.๑.๕ ภาพตัวอย่างสื่อรณรงค์เรื่องที่กระท าผิด 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑.๒ ด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัย จ านวน  ๕ ราย 
๑.๒.๑ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ด าเนินการสอบสวนการกระท าความผิดวินัยมหาวิทยาลัย 

กรณีปลอมแปลงสติ๊กเกอร์ จ านวน ๒ คน ณ ห้องประชุม ๑ ตึกคณะศึกษาศาสตร์ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  
เพ่ือสอบสวนและพิจารณาโทษของนักศึกษากรณีดังกล่าว                                 

๑.๒.๒ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ด าเนินการสอบสวนการกระท าความผิดวินัยมหาวิทยาลัย  
กรณลีักทรัพย์ภายในหอพัก ๑๐ จ านวน ๑ คน ณ ห้องคณบดี ตึกคณะศึกษาศาสตร์ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
เพ่ือสอบสวนและพิจารณาโทษของนักศึกษากรณีดังกล่าว                                 

๑.๒.๓ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ด าเนินการสอบสวนการกระท าความผิดวินัมหาวิทยาลัย 
กรณีปลอมแปลงสติ๊กเกอร์ จ านวน ๒ คน ณ ห้องประชุม ๗๒๐๕๐๑ ชั้น ๕ คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขตปัตตานี 
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. เพื่อสอบสวนและพิจารณาโทษของนักศึกษากรณีดังกล่าว 

๑.๒.๔ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้ด าเนินการรายงานการกระท าผิดวินัยนักศึกษาพร้อมให้ทาง 
คณะศึกษาศาสตร์เสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือสอบสวนและพิจารณาโทษของนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ กรณีปลอมแปลงสติ๊กเกอร์อนุญาตน ารถจักรยานยนต์เข้าบริเวณหอพักนักศึกษา 

๒. ด้าน DSS Card 
ด าเนินการบันทึกรายชื่อนักศึกษาหอพักในระบบ DSS Card 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม จ านวน (ราย) 
๑ โครงการชาวหอขออาสาเรียนรู้ สู่ชุมชน ๔๐ 
๒ โครงการ For Earth For Fun ตอน For Earth หอพัก ๕ ๕๕ 
๓ โครงการ For Earth For Fun ตอน For Fun หอพัก ๕ ๕๒ 
๔ โครงการห้องเรียนชีวิตตอนที่ ๓ ฉันคนเดิม เพ่ิมเติมคือ MAKEUP ๙๖ 

รวม ๒๔๓ 
๓. ด้านระบบทรานสคริปกิจกรรม 

ด าเนินการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา 
ที ่ ชื่อโครงการ ประเภท/จ านวนชั่วโมง จ านวนผู้เข้าร่วม 
๑ ห้องเรียนชีวิต ตอนที่ ๑ เสริมสร้างสติปัญญา ทักษะสังคมฯ/๓ ชั่วโมง ๑๔๘ 
๒ ห้องเรียนชีวิต ตอนที่ ๒ เสริมสร้างสติปัญญา ทักษะสังคมฯ/๓ ชั่วโมง ๙๔ 
๓ ห้องเรียนชีวิต ตอนที่ ๓ เสริมสร้างสติปัญญา ทักษะสังคมฯ/๓ ชั่วโมง ๙๘ 
๔ โครงการสร้างสัมพันธ์  

ทาสีด้วยกัน ครั้งที่ ๑ 
เสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะฯ/๖ ชั่วโมง ๓๐ 

๕ โครงการสร้างสัมพันธ์  
ทาสีด้วยกัน ครั้งที่ ๒ 

เสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะฯ/๖ ชั่วโมง ๗๐ 

๖ โครงการ It was love at first 
sight พักรบมาพบรักที่หอพัก ๑๐ 

เสริมสร้างสติปัญญา ทักษะสังคมฯ/๖ ชั่วโมง ๒๘๑ 

๗ โครงการชาวหอขออาสา เรียนรู้สู่
ชุมชน 

เสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะฯ/๖ ชั่วโมง ๓๖ 



๘ โครงการ For Earth For Fun 
with Dorm ๕ ตอน For Earth 

เสริมสร้างสติปัญญา ทักษะสังคมฯ/๖ ชั่วโมง ๖๐ 

๙ โครงการ For Earth For Fun 
with Dorm ๕ ตอน For Fun 

เสริมสร้างสติปัญญา ทักษะสังคมฯ/๓ ชั่วโมง ๖๐ 

รวม ๙ โครงการ ๘๗๗ 
๔.  ด้านการด าเนินการพัฒนานักศึกษา และการควบคุมดูแลคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก    

๔.๑ ด าเนินการขออนุมัติจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา ๒๕๖๔   
จ านวน ๓ โครงการ   
๔.๑.๑ โครงการห้องเรียนชีวิต ตอนที่ ๓ “ฉันคนเดิม เพ่ิมเตอมคือ Makeup” 
๔.๑.๒ โครงการ Dorm9’s Memory ๒๐๒๐ 
๔.๑.๓ โครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๔.๒ การด าเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพัก  
  ๔.๒.๑ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ด าเนินการจัดโครงการชาวหอขออาสาเรียนรู้ สู่ชุมชน ณ อุทยาน

แห่งชาติน้ าตกทรายขาว จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ๔๐ ราย 
 
 
 
  

 
 
 
 
๔.๒.๒ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ด าเนินการจัดโครงการห้องเรียนชีวิต ตอนที่ ๓ “ฉันคนเดิม  

เพ่ิมเติมคือ MAKEUP” ณ ห้องประชุมแหลมตาชี Share to Share จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ๙๖ ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๔.๒.๓ วันที่ ๖ – ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ โครงการ For Earth For Fun with Dorm ๕ (หอพัก ๕)  
จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ๑๒๐ ราย (For Earth ๖๐ ราย For Fun ๖๐ ราย) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 ๔.๒.๔ วันที่ ๑ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ตรวจประเมินและคัดเลือกเมทสะอาดทุกหอพักหอพัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕. ด้านการตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษาโดยเจ้าหน้าที่หอพัก/อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหอพัก  

ประเภทผู้ตรวจ จ านวน 
ครั้ง 

รายงาน ข้อเสนอแนะ ชื่อผู้ตรวจ 

เจ้าหน้าที่หอพัก ๓ ตรวจสอบความเรียบร้อย
ภายในห้องพักนักศึกษา 

แจ้งให้นักศึกษาเจ้าของห้องพัก
ขยันท าความสะอาดห้องพัก 

ธนวินท์ 

๒ ตรวจเช็คความสะอาด
ภายนอกอาคารหอพัก 

ก าชับพนักงานจ้างเหมาท าความ
สะอาดให้รักษาความสะอาดอย่าง
ต่อเนื่อง 

ธนวินท์ 

๒ ตรวจเช็คความเรียบร้อย
จากกรณีร้องเรียนเรื่องการ
ส่งเสียงดังในหอพัก 

ก าชับและให้คณะกรรมการหอพัก
ช่วยสอดส่องและดูแลพร้อมแจ้งให้
ทราบเป็นระยะ ๆ 

ธนวินท์ 

๓ ตรวจความสะอาดความ
เรียบร้อยบริเวณจุดทิ้งขยะ
หอพัก ๙ 

ก าชับผู้ดูแลให้มีการรณรงค์การคัด
แยกขยะเพ่ิมมากข้ึน 

ธนวินท์ 

๑ ตรวจสอบการท างานเครื่อง
สูบน้ าหอพัก ๑๐ 

ให้ช่างซ่อมบ ารุงตรวจเช็คความ
เรียบร้อยตามแผนการซ่อม 

อิมรัน 



๓ สุ่มตรวจรถจักรยานยนต์
เนื่องจากมีการปลอมแปลง
สติกเกอร์ติดรถ 

ส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยหน้าป้อมหอพัก ๙ 
ตรวจนักศึกษาอย่างเข้มข้น 

อิมรัน 

๔ ตรวจสอบเครื่อง Face 
Thermo scan เพ่ือการใช้
งานอย่างต่อเนื่อง 

 อิมรัน 

๕ ติดตามเคสนักศึกษาท่ีมีการ
ส่งต่อ 

เข้าไปคุยและดูแลอย่างใกล้ชิด โรสนาน ี

๒ ตรวจสอบความเรียบร้อย
ภายในห้องพักนักศึกษา 

แจ้งให้นักศึกษาเจ้าของห้องพัก
ขยันท าความสะอาดห้องพักและ
ก าชับให้พนักงานจ้างเหมาท าความ
สะอาดหมั่นดูแลรักษาความ
เรียบร้อย 

โรสนาน ี

๓ ตรวจสอบความเรียบร้อย
ภายในห้องพักนักศึกษา 

แจ้งให้นักศึกษาเจ้าของห้องพัก
ขยันท าความสะอาดห้องพัก 

ธีรพร 

๓ ติดตามเคสนักศึกษาท่ีมีการ
ส่งต่อ 

เข้าไปคุยและดูแลอย่างใกล้ชิด ธีรพร 

 ๒ ตรวจสอบความเรียบร้อย
ภายในห้องพักนักศึกษา 

แจ้งคณะกรรมการหอพักช่วยก าชับ
และเป็นหูเป็นตาในการดูแลความ
เรียบร้อยภายในหอพัก 

โศจิรัตน์ 

๓ ตรวจเช็คความสะอาด
ภายนอกอาคารหอพัก 

ส่งต่อข้อมูลให้กับผู้ปกครองหอพัก โศจิรัตน์ 

รวม ๓๖ ครั้ง 

ภารกิจด้านเสริมสร้างธุรกิจ 
ที ่ ที่มารายรับ หน่วยนับ ผู้เข้าพัก รายรับ(บาท) 
๑  บริการห้องพักรายวัน  คน  ๕ ๖,๔๑๐.๐๐ 
๒  บริการค่าย/โครงการ  ค่าย/คน  - ๐.๐๐ 
๓ บริการชุดเครื่องนอน ชุด ๒๕ ๑,๗๕๐.๐๐ 

รวม ๕ ๘,๑๖๐.๐๐ 
 
 
 
 



การดูแลและติดตามการท างานนักศึกษาทุนท างานแลกเปลี่ยน 
๑. การดูแลและติดตามการท างาน 

๑.๑ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. น านักศึกษาทุนท างานแลกเปลี่ยนปรับปรุง 
และท าความสะอาดขุดลอกคูระบายน้ าระหว่างสี่แยกลานอิฐจนถึงป้อมยามหน้าหอพัก ๙ 
 
 
 
  
 
 
 

๒. การประเมินการท างานนักศึกษาทุนท างานแลกเปลี่ยน 
นักศึกษาทุนท างาน :  ๑๐๐  คน  ผู้ตอบแบบประเมิน :    ๖๖  คน 
แยกตามเพศ  ชาย จ านวน  ๑๓ คน  คิดเป็น  ๑๙.๗๐%   หญิง  จ านวน  ๕๓ คน คิดเป็น  ๘๐.๓๐% 
แยกตามคณะ 

ที ่ คณะ จ านวนคน คิดเป็นอัตราส่วน(%) 
๑ คณะศึกษาศาสตร์ ๓๓ ๕๐.๐๐ 
๒ คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑๖ ๒๔.๒๐ 
๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ ๔.๕๐ 
๔ คณะวิทยาการสื่อสาร ๔ ๖.๑๐ 
๕ คณะรัฐศาสตร์ ๗ ๑๐.๖๐ 
๖ คณะวิทยาการอิสลาม ๓ ๔.๕๐ 
๗ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๐ ๐.๐๐ 
๘ คณะพยาบาลศาสตร์ ๐ ๐.๐๐ 

รวม ๖๖ ๑๐๐.๐๐ 
จ านวนชั่วโมงท่ีเก็บได้ (ณ วันที่ตอบแบบสอบถาม) 

ที ่ จ านวนชั่วโมง จ านวนคน คิดเป็นอัตราส่วน(%) 
๑ น้อยกว่า ๖๐ ๔ ๖.๐๖ 
๒ ๖๐ – ๗๐ ๔๘ ๗๒.๗๓ 
๓ ๗๐ – ๘๐ ๑ ๑.๕๑ 
๔ ๘๐ – ๙๐ ๒ ๓.๐๓ 
๕ ๙๐ – ๑๐๐ ๓ ๔.๕๕ 
๖ มากกว่า ๑๐๐ ๘ ๑๒.๑๒ 

รวม ๖๖ ๑๐๐.๐๐ 



สิ่งที่ได้รับจากการท างานที่ผ่านมา 
๑) ด้านการตรงต่อเวลา ท าให้ฝึกแบ่งเวลาค่ะ ทั้งเรื่องเรียน การบ้าน และงานทุนค่ะ รู้จักการบริหาร 

จัดการเวลาได้ มีระเบียบในการจัดเวลา การตรงต่อเวลาในการเตรียมตัวเพื่อที่จะท างาน เรียนรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดเวลา เรื่องการจัดแบ่งเวลาการเก็บชั่วโมงกับการเรียนด้วย (๑๕)  

๒) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และรู้จักหน้าที่มากขึ้น งานที่ได้รับมอบหมาย ฝึกให้เป็นคนมีความ 
รับผิดชอบมากขึ้น ได้เรียนรู้ความรับผิดชอบในงานที่ตนได้รับ (๑๕) 

๓) มีประสบการณ์ในการท างาน ประสบการณ์และสังคม ได้เรียนรู้งาน (๑๗) 
๔) การได้รู้จักคนใหม่ ๆ ได้มิตรภาพ ทุกคนพร้อมช่วยเหลือเราในเรื่องต่าง ๆ ถามไถ่เรื่องทุกข์สุขท าให้ 

บรรยากาศในการท างานไม่เบื่อเต็มไปด้วยรอยยิ้มเเละมีความสุข ได้มิตรภาพจากเพื่อนร่วมงานเเละพ่ี ๆ 
เจ้าหน้าที่หอพักทุกคนน่ารักมาก คอยเป็นที่ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือตลอดเลยค่ะ (๒๘) 

๕) ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการท างานจิตอาสา (๒) 
๖) ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการท างานที่ไม่เคยท ามาก่อน (๑๕) 
๗) ได้ใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์ (๕) 
๘) ได้ท างานร่วมกับเพ่ือนนักศึกษา รู้จักการท างานเป็นกลุ่มร่วมกับคนอ่ืนได้ การท างานเป็นทีมและมี 

ความสามัคคีในการท างาน (๒๑) 
๙) ฝึกความอดทน (๑๒) 
๑๐)   ฝึกวินัย (๑๒) 
๑๑)   การวางแผนการท างาน (๑๑) 
๑๒)   การเรียนรู้กระบวนการท างานจากพ่ี ๆ เจ้าหน้าที่หน่วยหอพัก (๑๑) 
สิ่งที่ต้องการพัฒนาตัวเองในด้านอื่น ๆ 
๑) อยากพัฒนาด้านการใช้ระบบ การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ IT ต่าง ๆ  (๕) 
๒) ด้านการกายภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ การเข้าสังคมและทัศนคติ  (๑๐) 
๓) การท างานให้มีความรับผิดชอบมากกว่านี้ครับ การจัดตารางชีวิต (๑๑) 
๔) ด้านตรงต่อเวลา บางครั้งท างานจนลืมดูเวลา (๒๔) 
๕) เรื่องน้ าเสียงการพูดเชิญชวน  การสื่อสาร การประสานงาน ความกล้าหาญ และการใช้ภาษา (๗) 
๖) ความว่องไวในการท างาน (๕) 
๗) ด้าน office การจัดท าเอกสาร (๓) 
๘) การฝึกความอดทนให้มากกว่านี้ (๒๒) 
๙) ต้องการพัฒนาในด้านการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  (๒) 
๑๐)   ความใจเย็น (๑) 
ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 
๑) เวลา ต้องแบ่งเวลาให้ได้ พยายามหาเวลาไปหาเจ้าหน้าที่ยากมาก ไม่ค่อยมีเวลาว่างในการท างาน  

แต่พยายามเก็บชั่วโมงท างานให้ได้มากที่สุดเวลาที่ทีมงานเสนองานมอบหมายให้ อาจมีเวลาว่างที่ไม่ตรงกันจึงไม่
สามารถเก็บชั่วโมงได้ มีเวลาว่างน้อยต่อการไปท างาน ไม่ค่อยเวลาว่างตรงกับ เวลาที่พ่ีประกาศรับสมัครท างาน
ค่ะ เวลา บางวันเวลาที่เขามีงานให้ท าเรามีเรียนค่ะ การบริหารจัดการเรื่องเวลา ส่วนตัวเป็นคนมีเวลาไม่เพียงพอ 



เพราะมีหน้าที่อย่างอ่ืนที่ต้องรับผิดชอบด้วย ท าให้บางทีต้องเเบ่งเวลาท างานไปท าเรื่องส่วนตัวบ้าง  เวลาในการ
ท างานบางทีไม่ตรงกับเวลาว่างของตัวเอง (๑๗) 

๒) เรื่องของกลุ่ม ๔ ที่ไม่ค่อยมีงานให้ท าเลยครับ 
๓) โปรแกรมในการท าตัวละครค่ะ ส าหรับงานที่ได้้รับหมอบหมายคือการท าวิดิโอจากตัวการ์ตูน  maya 

๒๐๒๐ ค่ะ โปรแกรมค้าง เด้งออกตลอดในการท างานจะใช้เวลาพอสมควรค่ะ มากกว่า  ๖ ชั่วโมง ซึ่งคิดว่าที่ท าไป 
๖๐ ชั่วโมง ยังไม่ดีพอค่ะ 

๔) นักศึกษาหอพักมักไม่ตรวจอุณหภูมิ เมื่อผู้ควบคุมตรวจอุณหภูมิเผลอ 
๕) ในการท างานครั้งนี้ ได้รับหน้าที่ สร้างตัวการ์ตูนจากโปรเเกรม Maya๒๐๒๐ ซึ่งเป็นโปรเเกรมที่เป็น 

ไฟล์ใหญ่ระดับหนึ่ง บางทีเผลอ ๆ ก็เด้งออก ต้องระมัดระวังบันทึกผลงานอยู่บ่อย ๆ ใช้เวลาในการท าค่อนข้าง
นาน เพราะว่าด้วยการไม่ค่อยฝึกฝน 

๖) อุปสรรคในการท างานคือการเอาชนะใจตัวเองและเอาชนะความขี้เกียจของตัวเอง ไปให้ได้  (๓) 
๗) ไม่ค่อยมีกิจกรรมให้ท างาน ผลกระทบจากโควิด ๑๙ 
๘) เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมงานควรแจ้งรายละเอียดในการท างานให้ชัดเจนขึ้นค่ะ  
๙) ระยะเวลาในการท างานกระชันชิด และเก็บชั่วโมงยาก เนื่องจากมีระยะเวลาการเก็บในช่วงราชการ 

เท่านั้น ซึ่งจะตรงกับเวลาเรียนซะส่วนใหญ่ 
๑๐)  อยากให้มีทุนนี้ในทุก ๆ ปี ท าให้นักศึกษาได้มีรายได้เสริม เเละฝึกการท างานในด้านต่าง ๆ (๑๒) 
๑๑)  ไม่มีอุปสรรค จัดเเบ่งเวลาให้ดีท างานราบรื่นค่ะ 
สรุปข้อมูล ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ประชุมและติดตามการท างาน/โครงการ - กิจกรรมที่จัดและเข้าร่วม  
๑. การเข้าร่วมประชุม  

๑.๑ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางเครือมาส  แก้วทอน หัวหน้างานสวัสดิการที่พัก 
และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ นางสาวโรสนานี  แวหะยี, นางสาวธีรพร  พลนารุด และนายอิมรัน  ยีเฮง ตัวแทนงาน
สวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือด้านการจัดการหอพักและบริการ ณ ห้อง
ประชุม ๑ รูสะมิแล ส านักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
 
  
 
 
 
 
 

       
 
 
 



๑.๒ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นางเครือมาส  แก้วทอน หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนา 
ทักษะการเรียนรู้ ร่วมประชุมสภาพนักงานสัญจร ณ วิทยาเขตปัตตานี เพ่ือรับฟังนโยบายการพัฒนาบุคลากร 
สวัสดิการของวิทยาเขตปัตตานี จาก รศ.อ่ิมจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
 
 

 
  
 
 
 
 
๒. การเข้าร่วมกิจกรรม 

๒.๑  วันที่ ๓  มีนาคม ๒๕๖๔ นางเครือมาส  แก้วทอน หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ เข้าร่วมอบรม ITA ๒๐๒๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตส าหรับหน่วยงานภาครัฐ จัดโดย สนง.ปปท. 
เขต ๙ ณ โรงแรม CS จังหวัดปัตตานี  

 
 
 

 
           
  
 
  
 ๒.๒  วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวโศจิรัตน์  เพ็ชรทาน เข้าร่วมอบรมทักษะการเยี่ยมและการให้
ก าลังใจผู้สูงอายุ กับศูนย์อาสาสมัคร ม.อ.ปัตตานี ณ สถานีบริการวิชาการชุมชนจะนะ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 ๒.๓ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ บุคลากรงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เข้าร่วม
โครงการปัจฉิมนิเทศมหาวิทยาลัย ประจ าปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๙๐๐ คณะวิทยาการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๒.๔ วันที่ ๑๒ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวโศจิรัตน์  เพ็ชรทาน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพ่ือ
วางแผนเตรียมความพร้อมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีงานท า กับเครือข่ายพัฒนานักศึกษา ณ  
คูลแค้มปิ้ง อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๒.๕ วันที่ ๑๙ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ บุคลากรงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างาน ณ จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           นายธนวินท์  ช่วยช าแนก 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
                                                                                                                  ผู้สรุปข้อมูล 


