
บันทกึข้อความ 
ส่วนงาน   กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  โทร. ๑๓๕๐                                                                          

ที ่ มอ ๒๐๑.๔.๔/๖๔-                                     วันที่         เมษายน  ๒๕๖๔              

เรื่อง   ส่งวาระแจ้งเพ่ือทราบและรายงานผลเข้าทีป่ระชุมบุคลากร ประจ าเดือนเมษายน 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 าเดือนเมษายน ๒๕๖๔ 
ดังเอกสารที่แนบมาด้วยแล้วนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 

 

 
     (นางเครือมาส  แก้วทอน) 

  รักษาการแทนหัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 



รายงานผลการด าเนินงานงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี 

ประจ าเดือนเมษายน  ๒๕๖๔ 
 ตามที่ งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินภารกิจต่างๆ ดังนั้น จึงขอรายงานผลการด าเนินงานของงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้  กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ประจ าเดือน เมษายน  ๒๕๖๔ 
 
ภารกิจด้านส านักงานหอพัก 

๑. ด้านการให้บริการหอพัก 
ที ่ หัวข้อ จ านวน หน่วยนับ 
๑ บริการรับรายงานตัวเข้าหอพัก ๐ ราย 
๒ บริการแจ้งย้ายหอ - ห้องพัก ๐ ราย 
๓ บริการแจ้งลาออกจากหอพัก ๐ ราย 
๔ บริการรับคืน / ปั๊ม (กรณีสูญหาย) กุญแจห้องพัก ๒,๑๙๔/๑๘๒ ราย 
๕ บริการรับลงทะเบียนรถจักรยานยนต์ ๐ ราย 
๖ บริการให้ค าปรึกษานักศึกษาหอพัก ๒๐ ราย 
๗ บริการให้ยืม – คืน กุญแจส ารองห้องพัก ๓๔๕ ราย 
๘ บริการห้องคอมพิวเตอร์ ๒๘ ราย 
๙ บริการห้องสมุดหอพัก ๑๕ ราย 

๑๐ บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ๒ ราย 
๑๑ บริการติดตามหนี้สินนักศึกษา(ค่าไฟฟ้า) 

- ก่อนติดตาม 
- ติดตามได้ 
- คงเหลือหลังติดตาม 

 
๒,๓๙๔ 
๒,๑๙๒ 
๒๐๒ 

 
ราย 

 
ราย 

๒. ด้านโครงสร้างและกายภาพ 
๒.๑ การแจ้งซ่อมบ ารุงอาคารหอพักนักศึกษา ๑ – ๑๐ 

ที ่ ประเภทงาน จ านวนซ่อม
ทั้งหมด 

ด าเนินการ
แล้ว 

ค้างซ่อม หน่วยนับ 

๑ งานซ่อมบ ารุง (งานไม้) ๕๑๔ ๓ ๕๑๑ รายการ 
๒ งานประปา ๑๕ ๑๒ ๓ รายการ 
๓ งานไฟฟ้า ๑๔๐ ๒๑ ๑๑๙ รายการ 

รวม ๖๖๙ ๓๖ ๖๓๓ รายการ 

 
 



๒.๒ การให้บริการ Face Thermo Scan ในหอพักนักศึกษา  รวม จ านวน ๒,๗๑๙ ครัง้ 
- หอพัก   ๒    จ านวน    ๑๓๒ ครั้ง  
- หอพัก   ๕    จ านวน    ๕๘๓ ครั้ง 
- หอพัก   ๙    จ านวน ๑,๐๕๘ ครั้ง 
- หอพัก ๑๐    จ านวน    ๙๔๖ ครั้ง 

๓. ด้านบริการนักศึกษาหอพักนอกเวลาราชการ 
เพ่ือดูแลความเรียบร้อยในการให้บริการนักศึกษาหอพัก โดยปฎิบัติงานตั้งแต่ ๑๖.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.ทุกวัน 

ที ่ วัน/เดือน/ปี เวลา รายงานผล เจ้า 
หน้าที่เวร 

๑ ๑๗/๔/๖๔ ๑๖.๓๐ น. ตรวจเช็คหอพัก ๑ – ๑๐ และดูแลความเรียบร้อย 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและเน้นย้ าการดูแลตัวเองเนื่องจาก
การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ 

ธนวินท์ 
โรสนาน ี
ธีรพร 

โศจิรัตน์ 
อิมรัน 

๒ ๑๘/๔/๖๔ ๑๐.๓๐ น. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและเน้นย้ าการดูแลตัวเองเนื่องจาก
การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ 

ธนวินท์ 
โรสนาน ี
ธีรพร 

โศจิรัตน์ 
๓ ๒๐/๔/๖๔ ๒๐.๐๐ น. ตรวจเยี่ยมนักศึกษากักตัวบริเวณหอพัก ๗ และก าชับ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการเข้มงวดตรวจตรา
รถจักรยานยนต์ทีเ่ข้าออกบริเวณหอพัก 

ธนวินท์ 
โรสนาน ี
โศจิรัตน์ 

รวม ๓ กรณ ี
 

๔. ด้านบริการไปรษณียภัณฑ์ 
ที ่ รายการ จ านวน (ชิ้น)  
๑ จดหมายธรรมดา ๒๘๘ 
๒ ลงทะเบียน ๒๗๐ 
๓ EMS ๑๖๑ 
๔ พัสดุ ๒ 
๕ ธนาณัติ ๐ 
๖ สิ่งตีพิมพ์ ๘ 
๗ ไปรษณียภัณฑ์ (ตีกลับ) ๓๕๐ 
๘ จ าหน่ายสินค้าไปรษณีย์ ๐ 

รวม ๑,๐๗๙ 
 



๕. ด้านสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
๕.๑ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

ที ่ วันที่ เรื่อง ภาพประกอบ 
๑ ๒๒/๓/๖๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะกรรมการ

นักศึกษาประจ าหอพัก ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ก าหนดการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. สถานที่สัมภาษณ์ ...... 

 

๒ ๒๓/๓/๖๔ อย่าลืมใช้สิทธิ์ เลือกตั้งเทศบาล ในวันที่ ๒๘ มีนาคม 
๒๕๖๔ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ต าบลรูสะมิแล - ผู้สมัคร นายกจ านวน ๓ คน ได้แก่ 
๑. นายนพดล  นาคแดง... ดูเพ่ิมเติม 

 

๓ ๒๓/๓/๖๔ ไทยรู้สู้โควิด ก าลังแชร์ข้อมูลอัพเดตเกี่ยวกับโควิด-๑๙ 
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ ๔๐๑ ราย 
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม ๒๘,๒๗๗ ราย 
🙂 หายป่วยแล้ว ๒๖,๗๖๖... ดูเพ่ิมเติม 

 

๔ ๒๙/๓/๖๔ ประกาศผลการสัมภาษณ์ คณะกรรมการนักศึกษาประจ า
หอพัก ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ 
เมษายน ๒๕๖๔ ทีมท่ีผ่านการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
หอพัก ๑-๔ ทีม One Two Three Flow... ดูเพ่ิมเติม 

 

๕ ๒/๔/๖๔ ค่าไฟฟ้าหอพัก ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๔  
สามารถช าระได้ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔  
สามารถกดลิงค์เข้าระบบรับ QR สแกนช าระค่าไฟฟ้าหอพัก  
http://hostel.pn.psu.ac.th/booking1....... 

 

๖ ๒/๔/๖๔ **มองหางาน เสริมรายได*้* 
รับสมัคร นักศึกษาทุนท างานภาคฤดูร้อน 
สนใจ ติดต่อสอบถามและสมัครตามประกาศได้เลยครับ 
รับจ านวนจ ากัดนะครับ 

 

๗ ๕/๔/๖๔ ประกาศปิดรับสมัครทุนท างานช่วงซัมเมอร์ ๖๓ 
 
 
 

 

๘ ๘/๔/๖๓ นศ.ที่ประสงค์จะจองหอพักใน ช่วงซัมเมอร์ สามารถ ติดต่อ
เจ้าหน้าที่ ที่กองพัฒฯ ตึก A ชั้น ๒ ได ้ในวันและเวลา
ราชการ 
 

 



๙ ๙/๔/๖๔ ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษา เพ่ือความปลอดภัยภายใน
หอพัก ทางหอพักไม่อนุญาตนักศึกษา ฝาก รถจักรยานยนต์
ในบริเวณหอพัก ในช่วงปิดหอพัก 
 

 

๑๐ ๑๑/๔/๖๔ ศูนย์ข้อมูล COVID-๑๙ ๑๑ เมษายน เวลา ๑๑:๐๐ น.  
สถานการณ์การติดเชื้อในประเทศ 😖 ผู้ป่วยรายใหม่ ๙๖๗ 
ราย 😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม ๓๒,๖๒๕ ราย 
🙂 หายป่วยแล้ว ๒๘,๒๑... ดูเพ่ิมเติม 

 

๑๑ ๑๑/๔/๖๔ ศูนย์ข้อมูล COVID-๑๙  ๑๑ เมษายน เวลา ๑๑:๓๐ น.  ·  
‼ เช็คด่วน !!! มีอาการเหล่านี้หรือไม ่❓ 
- ตาแดง – น้ ามูกไหล – ไม่มีไข ้- ผื่นขึ้น...  
ดูเพ่ิมเติม 

 

๑๒ ๑๗/๔/๖๔ ประกาศตามหาเจ้ารถ 🛵honda wave ๑๒๕i  
สีน้ าเงิน ตามภาพ ติดต่อเจ้าหน้าที่หอพัก ๖ ภายในวันที่ 
๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ในวันและเวลาราชการ) 
เนื่องจากไม่มีข้อมูลระบุตัวเจ้าของรถ ... ดูเพ่ิมเติม 

 

๑๓ ๑๗/๔/๖๔ 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 
จังหวัดปัตตานี ยกระดับมาตรการป้องกัน COVID-๑๙ 
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 
 

 

๑๔ ๑๙/๔/๖๔ แก๊งค์นางฟ้ากัน at Pn.PSU ๒๑ ชม.  ·  
🚗กลับเข้าพ้ืนที่ต าบลรูสะมิแลอย่างอุ่นใจ  
❤ปฏิบัติตามนี้เลยจ้า 💕นักเรียน นักศึกษา บุคลากร 
และประชาชนในพ้ืนที่ต าบลรูสะมิแลทุกท่าน 
 

 

๑๕ ๑๙/๔/๖๔ ศูนย์ข้อมูล COVID-๑๙ วันจนัทร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔  
สถานการณ์การติดเชื้อ ในประเทศ 😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 
๑,๓๙๐ ราย 😷 ผู้ป่วยยืนยนัสะสม ๔๓,๗๔๒ ราย 
🙂 หายป่วยแล้ว ๒๘,๗... ดูเพ่ิมเติม 

 

รวม ๑๕ เรื่อง 
 
 
 



๕.๒  ดูแลระบบสารสนเทศหอพัก  
๕.๒.๑ ตั้งหนี้ค่าไฟฟ้าหอพักเดือนมีนาคม ๒๕๖๔      จ านวน  ๒,๔๐๐  ราย 
๕.๒.๒ ตัดรายชื่อนักศึกษาลาออกในระบบหอพัก(หอพัก ๑ – ๑๒)   จ านวน  ๒,๘๘๓  ราย 
๕.๒.๓ จองหอพักภาคฤดูร้อน ๓/๖๓ ผ่านระบบ   จ านวน       ๖๗  ราย 
๕.๒.๔ รายงานตัวนักศึกษาภาคฤดูร้อน ๓/๖๓ ผ่านระบบ  จ านวน       ๕๑  ราย 
๕.๒.๕ กรณีพิเศษภาคฤดูร้อน ๓/๖๓    จ านวน       ๑๐  ราย 
๕.๒.๖ นักศึกษาหอพักรายวัน(คณะฯรับผิดชอบ วันที่ ๕-๑๔/๔/๖๔) จ านวน       ๑๓  ราย 

ภารกิจด้านสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม  
๑. ด้านวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัย  

๑.๑ ด าเนินงานด้านวินัยจราจร  
๑.๑.๑ การปลดล็อคเม่ือนักศึกษารายงานตัวและจัดท าสื่อรณรงค์และ/หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ 

ก าหนดและ/หรือ บ าเพ็ญประโยชน์ จ านวน ๒๐ ราย 
  ๑.๑.๒ ภาพตัวอย่างสื่อเรื่องที่กระท าผิด 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
  

 
๑.๒ ด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัย จ านวน ๘ ราย 

๑.๒.๑ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ด าเนินการออกค าสั่งลงโทษนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
กรณีปลอมแปลงเอกสาร จ านวน ๒ ราย 

๑.๒.๒ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้รับแจ้งผลการบันทึกการสอบสวนวินัยนักศึกษาและผลการ 
พิจารณาโทษ คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาเขตปัตตาน ีกรณีปลอมแปลงเอกสาร จ านวน ๒ ราย ดังนี้  
๑. ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ๒. ภาคทัณฑ์ ๑ ปีการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ถึงภาคการศึกษา ๒/
๒๕๖๔ และเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญจ านวน ๑๐๐ ชั่วโมง ณ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี   

๑.๒.๓ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้ด าเนินการแจ้งรับทราบค าสั่งลงโทษนักศึกษาคณะ 
ศึกษาศาสตร์ จ านวน ๒ ราย และได้ด าเนินการรายงานการกระท าผิดวินัยนักศึกษาพร้อมให้ทางคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์เสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือสอบสวนและพิจารณาโทษของนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรณีให้ข้อมูลเท็จต่อมหาวิทยาลัย จ านวน ๑ ราย 



๑.๒.๔ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ลงชื่อรับทราบใบบันทึกทัณฑ์ 
วินัย กรณีปลอมแปลงเอกสาร จ านวน ๒ ราย 

๑.๒.๕ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการ 
กระท าความผิดวินัยมหาวิทยาลัยไปยังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือสอบสวนและพิจารณาโทษของ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรณใีห้ข้อมูลเท็จต่อมหาวิทยาลัย จ านวน ๑ ราย 

๒.  ด้านวินัยนักศึกษาหอพัก 
๒.๑ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ รับเรื่องจากงานรักษาความปลอดภัย กองกายภาพและ 

สิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี กรณีลักลอบหรือฝ่าฝืนน ารถจักรยานยนต์ที่ไม่มีสติ๊กเกอร์เข้ามาในบริเวณหอพัก
นักศึกษา ๑ - ๑๐ จ านวน ๕ ราย 

๓. ด้าน DSS Card 
ด าเนินการบันทึกรายชื่อนักศึกษาหอพักในระบบ DSS Card 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม จ านวน (ราย) 
๑ Dorm’9 Memory ตอน The Ghost Party หอพัก 9 ๓๑๐ 
๒ ร่วมมือร่วมใจ พัฒนาหอพักด้วยมือของเรา หอพัก ๑ – ๔ ๓๖ 
๓ ปฐมนิเทศคณะกรรมการนักศึกษาหอพักประจ าปี ๒๕๖๔ ๕๖ 

รวม ๔๐๒ 
๔. ด้านการด าเนินการพัฒนานักศึกษา และการควบคุมดูแลคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก    

๔.๑ วันที่ ๒๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัคร 
คณะกรรมการหอพักนักศึกษาประจ าปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ชั้น ๒ 
อาคาร A 
 
 
 
 
 
 
 
  

๔.๒ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ด าเนินประชุมคณะกรรมการนักศึกษา 
หอพักประจ าปี ๒๕๖๓ เพ่ือถอดบทเรียนและสรุปผลการท างาน และแบ่งภาระหน้าที่ในการท างานในโครงการ
ปฐมนิเทศ คณะกรรมการนักศึกษาหอพักประจ าปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี 
อาคาร B 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
     ๔.๓ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ด าเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพักปี
การศึกษา ๒๕๖๔ และสรุปผลการด าเนินงาน และมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมนักศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมปริชญากร ชั้น ๔ ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี 
 
 
 
 
 

   
 

 
๕. ด้านการตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษาโดยเจ้าหน้าที่หอพัก/อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหอพัก  

ประเภทผู้ตรวจ รายงาน ข้อเสนอแนะ ชื่อผู้ตรวจ 
เจ้าหน้าที่หอพัก ตรวจเยี่ยมนักศึกษา

หอพัก 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและพูดคุย
กับนักศึกษา เน้นย้ าการดูแลตัวเอง
จากการระบาดของโรคโควิด-๑๙ 

ธนวินท์/โรสนาน ี
ธีรพร/อิมรัน 
โศจิรัตน์ 

ขยะและจุดทิ้งขยะ 
(ถังขยะ) 

ก าชับให้คนงานดูแลความสะอาด
และจัดเก็บทุกวัน 

ธนวินท์/ธีรพร 
โรสนาน ี

ขึ้นตรวจตราห้องพัก
เพ่ือด าเนินการซ่อม
บ ารุง 

น าช่างข้ึนส ารวจและประเมินความ
เสียหาย 

ธีรพร 

ตรวจเยี่ยมนักศึกษา
หอพัก 

ดูแลความเรียบร้อยหอพักและ
พูดคุยกับนักศึกษากักตัวหอพัก ๗ 

ธนวินท์/โรสนาน ี
โศจิรัตน์ 

รวม ๑๒ ครั้ง 

 



ภารกิจด้านเสริมสร้างธุรกิจ 
ที ่ ที่มารายรับ หน่วยนับ ผู้เข้าพัก รายรับ(บาท) 
๑  บริการห้องพักรายวัน  คน  ๑๒๖ ๓๑,๓๔๐.๐๐ 
๒ บริการห้องพักภาคฤดูร้อน ๓/๒๕๖๓ คน ๒๗ ๔๔,๔๐๐.๐๐ 
๓ อนุเคราะห์ที่พักฟรี คน ๔๓ ๐.๐๐ 
๔  บริการค่าย/โครงการ  ค่าย/คน  ๑/๕๙ ๑๑,๘๐๐.๐๐ 
๕ บริการชุดเครื่องนอน ชุด ๑๒๗ ๓,๔๐๐.๐๐ 

รวม ๒๕๕ ๙๐,๙๔๐.๐๐ 
 
การดูแลและติดตามการท างานนักศึกษาทุนท างานแลกเปลี่ยน 

๑. การรับสมัครนักศึกษาทุนท างานแลกเปลี่ยนภาคฤดูร้อน ๒๕๖๓ 
๑.๑ วันที่ ๒ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ รับสมัครนักศึกษาทุนท างานแลกเปลี่ยนภาคฤดูร้อน ๒๕๖๓  

 
 
 
 
  
 
 

 
๑.๒ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ สัมภาษณ์นักศึกษาทุนท างานแลกเปลี่ยนภาคฤดูร้อน ๒๕๖๓ ผ่าน 

ระบบออนไลน์ (ไลน์กลุ่ม) และประกาศยกเลิกทุนท างานแลกเปลี่ยนภาคฤดูร้อน ๒๕๖๓ เนื่องจากการระบาดของ
โรคโควิด – ๑๙ ระลอกใหม่ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๒. การเคลียร์งบประมาณและช่ัวโมงท างานนักศึกษาทุนท างานแลกเปลี่ยนภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓ 
๒.๑ วันที่ ๒ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ด าเนินการเคลียร์งบประมาณและชั่วโมงท างานนักศึกษาทุน 

ท างานแลกเปลี่ยนภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๓ 
 
  
 

 
  

 
 

ประชุมและติดตามการท างาน/โครงการ - กิจกรรมที่จัดและเข้าร่วม  
๑. การเข้าร่วมประชุม  

๑.๑ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางเครือมาส  แก้วทอน หัวหน้างานสวัสดิการที่พัก 
และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และนางสาวโรสนานี  แวหะยี เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือด้านการจัดการหอพักและ
บริการเตรียมงานซ่อมหอพักตามรายการซ่อม ณ ห้องตะโล๊ะสะมิแล ส านักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 
 
 
 
 
  
 
 

   
    ๑.๒ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ บุคลากรงานสวัสดิการที่พักแลพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุม 

บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Online Zoom Meeting  
ID๙๙๙ ๐๐๔ ๐๐๐๗ 

๒. การเข้าร่วมกิจกรรม 
๒.๑ วันที่ ๒๙  มีนาคม ๒๕๖๔ นางเครือมาส  แก้วทอน หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะ

การเรียนรู้ เข้าร่วมฟังอบรมการบรรยาย ประกันสังคม สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนพึงได้รับ จากกองทุน
ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ประจ าปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมปริชญากร ส่วนบุคลากรภายในงานเข้าร่วม
อบรมแบบออนไลน์  

 
 
 



 
 
 

 
  
 
 
 
 ๒.๒ วันที่ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวโศจิรัตน์  เพ็ชรทาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการ
รายงานในระบบสารสนเทศยาเสพติด จังหวัดปัตตานี ประจ าปี ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี อ าเภอเมือง
ปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
 
 
 
 
  
 
 
 
 ๒.๓ วันที่ ๓๑ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๖๔ บุคลากรงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
เข้าร่วมอบรม Service Mind จากใจสู่ใจ สร้างคุณค่าสู่งานบริการ (รุ่นที่ ๓ และ ๔)  ณ ห้องประชุมปริชญากร ชั้น 
๔ ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี 
  
 
 
 
 
 
 
 
           นายธนวินท์  ช่วยช าแนก 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
                                                                                                                  ผู้สรุปข้อมูล 
 


