
บันทกึข้อความ 
ส่วนงาน   กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  โทร. ๑๓๕๐                                                                          

ที ่ มอ ๒๐๑.๔.๔/๖๔-                                     วันที่         กันยายน  ๒๕๖๔              

เรื่อง   รายงานผลการปฏิบตัิงานประจ าเดือนและส่งวาระเข้าที่ประชุมบุคลากร ประจ าเดือนกันยายน 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 าเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
ดังเอกสารที่แนบมาด้วยแล้วนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง  

 

 

 
     (นางเครือมาส  แก้วทอน) 

  รักษาการแทนหัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี 

ประจ าเดือนกันยายน  ๒๕๖๔ 
 ตามท่ี งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินภารกิจต่างๆ ดังนั้น จึงขอรายงานผลการด าเนินงานของงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้  กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ประจ าเดือนกันยายน  ๒๕๖๔ 
 
ภารกิจด้านส านักงานหอพัก 

๑. ด้านการให้บริการหอพัก 
ที ่ หัวข้อ จ านวน หน่วยนับ 
๑ บริการรับรายงานตัวเข้าหอพัก ๑ ราย 
๒ บริการแจ้งย้ายหอ - ห้องพัก - ราย 
๓ บริการแจ้งลาออกจากหอพัก - ราย 
๔ บริการรับคืน / ปั๊ม (กรณีสูญหาย) กุญแจห้องพัก - ราย 
๕ บริการรับลงทะเบียนรถจักรยานยนต์ ๔ ราย 
๖ บริการให้ค าปรึกษานักศึกษาหอพัก - ราย 
๗ บริการให้ยืม – คืน กุญแจส ารองห้องพัก ๒๕ ราย 
๘ บริการห้องคอมพิวเตอร์ ๓๐ ราย 
๙ บริการห้องสมุดหอพัก ๓๐ ราย 

๑๐ บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น - ราย 
๑๑ บริการติดตามหนี้สินนักศึกษา(ค่าไฟฟ้า) 

- ก่อนติดตาม 
- ติดตามได้ 
- คงเหลือหลังติดตาม 

 
๗๔ 
๗๔ 
- 

 
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) ๔๗๕ ๒ ๔๗๓ รายการ 
๒ งานประปา ๙ ๘ ๑ รายการ 
๓ งานไฟฟ้า ๔ ๔ ๐ รายการ 

รวม ๔๘๘ ๑๔ ๔๗๔ รายการ 

 
 



๒.๒ การจัดซื้อ – จัดจ้าง 
ที ่ ว/ด/ป รายการ เลขที่ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

จัดหา คลังพัสดุ 
๑ ๗/๙/๖๔ อุปกรณ์ท าความสะอาดหอพัก ๙  ๐๒-๕๖๔๐๐๔๑๔ ๑,๖๑๘.๔๐  

๒ ๗/๙/๖๔ อุปกรณ์ท าความสะอาดหอพัก ๑-๔  ๐๒-๕๖๔๐๐๔๐๗ ๒,๑๖๔.๗๒  
๓ ๗/๙/๖๔ อุปกรณ์ท าความสะอาดหอพัก ๘  ๐๒-๕๖๔๐๐๔๑๖ ๗๒๐.๕๑  

รวม สี่พันห้าร้อยสามบาทหกสิบสามสตางค์ ๔,๕๐๓.๖๓ 

๒.๓ การให้บริการ Face Thermo Scan ในหอพักนักศึกษา  รวม ๑,๖๗๓  ครั้ง 
- หอพัก   ๔    จ านวน    ๒๒๘  ครั้ง 
- หอพัก   ๘    จ านวน    ๕๖๒  ครั้ง 
- หอพัก   ๙    จ านวน    ๘๘๓  ครั้ง 

๒.๔ ทะเบียนราษฏร์ 

หอพัก บ้านเลขที่ รหัสประจ าบ้าน จ านวนที่จ่ายออก จ านวนนักศึกษาคงเหลือใน
ทะเบียนบ้าน 

๑ ๑๘๑/๑๔๘ ๙๔๐๑๐๐๕๖๙๕๙ - ๔๑ 
๒ ๑๘๑/๑๔๙ ๙๔๐๑๐๐๕๖๙๖๗ - - 
๓ ๑๘๑/๑๕๐ ๙๔๐๑๐๐๕๖๙๗๕ - - 
๔ ๑๘๑/๑๕๑ ๙๔๐๑๐๐๕๖๙๘๓ - ๖๖๖ 
๕ ๑๘๑/๑๕๒ ๙๔๐๑๐๐๕๖๙๙๑ ๒๕ ๑๙๔ 
๖ ๑๘๑/๒๙๕ ๙๔๐๑๐๐๗๕๓๙๒ ๑๑ ๙๐ 
๗ ๑๘๑/๒๙๖ ๙๔๐๑๐๐๗๕๔๐๖ ๕ ๕๖ 
๘ ๑๘๑/๓๓๙ ๙๔๐๑๐๒๓๕๙๐๐ ๗๑ ๖๙๔ 
๙ ๑๘๑/๖๒๙ ๙๔๐๑๐๔๒๘๕๘๙ ๑๕ ๗๔๙ 

๑๐ ๑๘๑/๖๓๐ ๙๔๐๑๐๔๒๘๕๙๗ ๑๒๐ ๑,๖๘๗ 
๑๑ ๑๘๑/๖๔๙ ๙๔๐๑๐๔๔๗๖๔๘ - ๙๕ 
๑๒ ๑๘๑/๖๕๐ ๙๔๐๑๐๔๔๗๖๕๖ - ๒๑ 

รวม ๒๔๗ ๔,๒๙๓ 

 

 

 

 
 



๓. ด้านการเฝ้าระวังนักศึกษาในหอพักช่วงสถานการณ์โควิด – ๑๙ ระบาดระลอกใหม่ 
มีการจัดเจ้าหน้าที่หอพักปฏิบัติงานทุกวันนอกเวลาราชการตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.          

เพ่ืออ านวยความสะดวกนักศึกษาหอพัก โดยมีการจัดเจ้าหน้าที่ตามตารางเวรการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
วัน 

ท าการ 
เจ้าหน้าที่เวรประจ าวัน หมายเหตุ 

จันทร์ นายธนวินท์ ช่วยช าแนก 
(๐๘๙-๗๓๘๖๑๕๐) 

นางสุดใจ ชุดเทพ 
(๐๘๔-๖๙๑๒๘๓๑) 

๑.ในวันท าการปกติ ผู้ปกครอง
หอพัก อยู่ประจ าหอพัก ๑ – ๕, 
๘ และหอพัก ๙ 
๒. ภารกิจในช่วงสถานการณ์โค
วิด ได้แก่ รับเรื่องร้องเรียน     
รับแจ้งเหตุกรณีนักศึกษาเจ็บไข้
ไม่สบาย ดูแลนักศึกษากักตัวที่
หอพัก ๓ (ถ้ามี) เพ่ือเฝ้าระวังช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อโควิด-๑๙ 
๓. เวรประจ าวันจัดท ารายงาน
สถานการณ์เป็นประจ าทุกวัน
และส่งผ่านช่องทาง FB กลุ่ม 
 

อังคาร นางสาวโรสนานี แวหะยี 
(๐๘๖-๓๙๑๙๘๙๒) 

นางสาวสูไรยา ดอลี 
(๐๘๒-๙๕๗๕๔๒๗) 

พุธ นายอิมรัน ยีเฮง 
(๐๘๗-๓๙๖๔๓๘๑) 

นางอัชนา บุณยเกียรติ 
(๐๘๙-๖๕๔๐๙๖๑) 

พฤหัสบดี นางสาวธีรพร พลนารุด 
(๐๘๖-๒๘๗๔๐๗๐) 

นางสาวสูไรยา ดอลี 
(๐๘๒-๙๕๗๕๔๒๗) 

ศุกร์ นางสาวโศจิรัตน์ เพ็ชรพาน 
(๐๘๐-๐๖๙๒๕๖๐) 

นางสาวโชติกา รัตนโยธิน 
(๐๙๗-๑๖๘๘๖๕๙) 

วันหยุด เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๐๘.๓๐ 
เสาร์ นางอัชนา บุณยเกียรติ 

(๐๘๙-๖๕๔๐๙๖๑) 
นางฆอยเราะห์ หะยีบือราเฮง 

(๐๘๗-๓๙๖๖๕๘๓) 

นางสาวโศจิรัตน์ เพ็ชรพาน 
(๐๘๐-๐๖๙๒๕๖๐) 

นางสาวโรสนานี แวหะยี 
(๐๘๖-๓๙๑๙๘๙๒) 

นายอิมรัน ยีเฮง 
(๐๘๗-๓๙๖๔๓๘๑) 

อาทิตย์ นางศรัญญา ปูซู 
(๐๙๓-๖๗๕๕๐๔๗) 
นางสุดใจ ชุดเทพ 

(๐๘๔-๖๙๑๒๘๓๑) 

นายธนวินท์ ช่วยช าแนก 
(๐๘๙-๗๓๘๖๑๕๐) 

นางสาวธีรพร พลนารุด 
(๐๘๖-๒๘๗๔๐๗๐) 

ควบคุมการปฏิบัติงานโดย หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดูแลตามเคส 
ที ่ วันที่ รายงานเคส 
๑ วันเสาร์ ที่ ๔/๙/๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๑๐ น. ได้รับแจ้งเคสนักศึกษาหอพัก ๔ ห้อง ๔๓๐๑   บาดเจ็บเท้า

แพลง เนื่องจากการออกก าลังกายและประสบอุบัติเหตุ และได้ท าการ
ประสานงานเพ่ือน าส่งโรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี เบื้องต้นแพทย์ได้ท าการ
วินิจฉัยอาการบาดเจ็บ และได้ท าการเข้าเฝือกอ่อนและท าการรักษาต่อไป 

๒ วันอาทิตย์ ที่ ๕/๙/๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. ไดร้ับแจ้งเคสนักศึกษาหอพัก ๔  ห้อง ๔๓๐๔ บาดเจ็บข้อ
เท้าพลิก เนื่องจากเล่นกระโดดเชือกหน้าหอพัก  พร้อมกันกับเคสห้อง 
๔๓๐๑ และได้ท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยการประคบเย็น  และน าส่ง
โรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี แพทย์ท าการจ่ายยาและกลับมาพักผ่อน
เรียบร้อยแล้ว 

 
๔. ด้านการรณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด – ๑๙ 

 ๔.๑ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้ด าเนินการน าบุคลากรจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารหอพัก เข้า
รับการตรวจโควิดเบื้องต้น (ATK) ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดปัตตานี เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาหอพัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. ด้านการให้บริการหอพักเพื่ออ านวยความสะดวกด้านโควิด – ๑๙ 
โดยใช้พื้นที่ หอพัก ๖ เป็นโรงพยาบาลสนามของจังหวัดปัตตานี แห่งที่ ๕ เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ในการดูแล 

ผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด – ๑๙  และใช้พ้ืนที่หอพัก ๗ เป็นศูนย์แยกกักกันในชุมชม (Community Isolation) 
และหอพัก ๑๐ เป็นห้องท างานและห้องพักของเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจะดูแลโดย สาธารณสุขอ าเภอ
เมืองปัตตานีและโรงพยาบาลปัตตานี และ อาคารหอพัก ๓ เป็น โรงพยาบาลสนามร่มโพธิ์ ม.อ.ปัตตานี โดย
รักษาการแทนหัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เป็นผู้ประสานงาน LQ๒ ที่เปลี่ยนเป็น CI และ
โรงพยาบาลสนาม ๕ กรณีมีผู้มาติดต่อเพื่อบริจาคของ และการประสานข้อมูลยอดรายงานประจ าวัน เพ่ือส่งต่อ
ให้กับศูนย์สื่อสารองค์กร รายงานต่อมหาวิทยาลัยและประชาคมในวิทยาเขตปัตตานี และกองยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือส่ง
ให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรรม ทั้งนี้ได้มีการปิดหอพัก ๓ โรงพยาบาลสนามร่มโพธิ์ 
ม.อ.ปัตตานี ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 



๖. ด้านการให้บริการห้องพักและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกและการปรับปรุงภูมิทัศน์หอพัก  
๖.๑ ด าเนินการจัดท าความสะอาดอาคารหอพัก ๒ เพ่ือใช้เป็นสถานที่ท างานของ องค์การนักศึกษา 

(อาคารกิจกรรมชั่วคราวระหว่างรอซ่อม) ซึ่งงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาจะเป็นผู้ดูแลทั้งนักศึกษาและอาคารหอพัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๒ ด าเนินการปรับพื้นที่ด้านหน้าและด้านข้างอาคารหอพัก ๕ (ปรับสภาพกองดิน) เพ่ือเตรียมพื้นท่ี
ส าหรับการท าคูระบายน้ า โดยมีการประเมินหน้างานจากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
๖.๓ มีการด าเนินงานปรับปรุงด้ายกายภาพหอพัก (หอพัก ๕) โดยการบูรณาการงานร่วมกับกอง

กายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี มีการเจาะพ้ืนผิวถนนเพ่ือการท าคูระบายน้ า (เส้นคู่ขนานกับหอพัก ๘) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗. ด้านบริการไปรษณียภัณฑ์ 

 

๘. ด้านสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
๘.๑ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

ที ่ วันที่ เรื่อง ภาพประกอบ 
๑ ๒/๙/๖๔ กองพัฒนานักศึกษาได้มีการเปลี่ยนแปลงการบริการน าจ่าย

ไปรษณีย ์เดิมที่ตึก A ส าหรับนักศึกษาหอพักที่จะระบุที่อยู่ใน
การรับบริการไปรษณีย์ ให้ระบุที่อยู่หอพักท่ีนักศึกษาอยู่พัก
อาศัย และสามารถรับพัสดุได้ที่ผู้ปกครองหอพัก 

 

๒ ๒/๙/๖๔ เชิญชวนน้อง ๆ ทุกคนนะครับ กับการเข้าร่วมกิจกรรม 
หลักสูตรเยาวชนต้นกล้าสงขลานครินทร์ ต้านภัยยาเสพติด 
ประจ าปี ๒๕๖๔ (SAY NO TO DRUG) 

 

๓ ๓/๙/๖๔ “โครงการห้องเรียนชีวิต” เปิดรอบ ตอน...เมนูสู้ COVID  
ส าหรับคนรักการท าอาหาร #BORNtoBeTheCHEF 
เพ่ือเฟ้นหา CHEF ผู้ชนะมาท าอาหาร ต้าน COVID ให้กับ 
เพ่ือน ๆ ชาวหอ 

 

๔ ๙/๙/๖๔ ขอเชิญนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ทุกคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน 
ลงทะเบียนและยืนยันความพร้อมรับวัคซีน เพ่ือเตรียมเข้าชั้น
เรียนในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ทั้งนี้นักศึกษา
ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนจะไม่สามารถเข้าหอพัก .... 

 

๕ ๑๒/๙/๖๔ “โครงการห้องเรียนชีวิต” ไม่ว่าน้อง ๆ อยากเรียนรู้อะไรใน
ชีวิต น้อง ๆ จะต้องได้เรียนรู้!!! สัปดาห์นี้ชวนน้อง ๆ เข้าร่วมฟัง 
พูดคุย เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 

รวม ๕  เรื่อง 

ที ่ รายการ จ านวน (ชิ้น)  
๑ จดหมายธรรมดา ๒๙๐ 
๒ ลงทะเบียน ๓๔๖ 
๓ EMS ๑,๗๓๕ 
๔ พัสดุ ๐ 
๕ ธนาณัติ ๐ 
๖ สิ่งตีพิมพ์ ๒๒ 
๗ ไปรษณียภัณฑ์ (ตีกลับ) ๑๒๑ 
๘ จ าหน่ายสินค้าไปรษณีย์ ๐ 

รวม ๒,๕๑๔ 



๘.๒  ดูแลระบบสารสนเทศหอพัก   
๘.๒.๑ แจ้งหนี้ระบบค่าไฟฟ้าหอพัก  จ านวน  ๑๓๙   ราย 
๘.๒.๒ รับลงทะเบียนรถจักรยานยนต์  จ านวน     -     ราย 

 
ภารกิจด้านสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม  

๑. ด้านวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัย/ด้านวินัยนักศึกษาหอพัก 
๑.๑ ด าเนินงานด้านวินัยจราจร  

๑.๑.๑ การปลดล็อคเม่ือนักศึกษารายงานตัวและจัดท าสื่อรณรงค์และ/หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ 
ก าหนดและ/หรือ บ าเพ็ญประโยชน์ จ านวน ๕ ราย 
  ๑.๑.๒ ภาพตัวอย่างสื่อเรื่องที่กระท าผิด 
  
   
  
  
   
 
 
 

 
 
 
  
 
๑.๒ ด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัย/ จ านวน ๓ ราย ดังนี้  
 ๑.๒.๑ กรณีปลอมแปลงสติ๊กเกอร์อนุญาตน ารถเข้ามาจอดบริเวณหอพักนักศึกษา เป็นนักศึกษา   

คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน ๑ ราย  
 ๑.๒.๒ กรณีปลอมแปลงเอกสารและให้ข้อมูลเท็จกับมหาวิทยาลัย เป็นนักศึกษาคณะพยาบาล  

ศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี จ านวน ๑ ราย  
๑.๒.๓ กรณรี้องเรียนเรื่องการแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียของนักศึกษาคณะพยาบาล 

ศาสตร์ ฯ สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา โดยผู้กระท าผิดวินัยเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตาน ี
จ านวน ๑ ราย 

๑.๓ ด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษาหอพัก จ านวน ๒ ครั้ง 
 - เรื่องความปลอดภัยและการใช้พ้ืนที่เกินเวลา 
 - เรื่องของการส่งเสียงดังรบกวนนักศึกษาหอพัก 
 



๒. ด้านการด าเนินการพัฒนานักศึกษา และการควบคุมดูแลคณะกรรมการนักศึกษาประจ าหอพัก 
๒.๑ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด าเนินการจัดโครงการห้องเรียนชีวิต ตอน Cactus Lovers  

ประกอบด้วย ๔ ตอนย่อย ตอนที่ ๑ – มือใหม่หัดปลูกแคคตัส, ตอนที่ ๒ – การขยายพันธุ์แคคตัส,                
ตอนที่ ๓ – การจัดสวนแก้วกระบองเพชร, ตอนที่ ๔ – ส่องตลาดแคคตัส ณ ใต้ถุนอาคารหอพัก ๙ โดยมีนักศึกษา
และบุคลากร เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๗๕ คน 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
๒.๒ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ด าเนินการจัดกิจกรรม POTLUCK  

ตอน ขนมไทยอะไรเอ่ย  ณ ใต้ถุนอาคารหอพัก ๙ โดยมีคุณจรินทร์  ช่วยช าแนกเป็นวิทยากร และมีนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการทั้งสิ้น ๔๒ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๓ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ ด าเนินการจัดโครงการห้องเรียนชีวิต ตอน เมนูสู้โควิด ภาค ๑         
ณ ใต้ถุนอาคารหอพัก ๙ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๓๐ คน 
 

 
 
 
 
   

 



๒.๔ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ด าเนินการจัดโครงการห้องเรียนชีวิต ตอนเมนูสู้โควิด ภาค ๒        
ณ ใต้ถุนอาคารหอพัก ๙ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  ๘๒ คน 
 

 
 
 
 
  
  
 
 
๒.๔ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ด าเนินการจัดโครงการห้องเรียนชีวิต ตอนเมื่อฉันเป็นโควิด ณ ใต้ถุน

อาคารหอพัก ๙ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๒๖๒ คน 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

๓. ด้านการด าเนินจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพัก 
มีการด าเนินการขออนุมัติจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพัก ดังนี้ 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
๑ โครงการปั่นอิ่ม ปันรัก ปันสุข ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

จ านวน ๑ โครงการ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๔.  ด้าน DSS Card 
ด าเนินการบันทึกรายชื่อนักศึกษาหอพักเข้าระบบ DSS Card 

ที ่ โครงการ จ านวนคน 
๑ กิจกรรม POTLUCK ตอนขนมไทยอะไรเอ่ย ๔๒ 

จ านวน ๑ โครงการ ๔๒ 
 
 



๕.  ด้านการตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษาโดยเจ้าหน้าที่หอพัก/อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหอพัก  
ประเภทผู้ตรวจ รายงาน ข้อเสนอแนะ ชื่อผู้ตรวจ 
เจ้าหน้าที่หอพัก การตรวจเยี่ยมโครงการนักศึกษา

และครัว ในโครงการ PSU 
DORMITORY KITCHEN 

-ก าชับนักศึกษาหมั่นรักษาความ
สะอาดบริเวณการจัดท าครัว 
(ใต้ถุนอาคารหอพัก ๙) 

โศจิรัตน์ 
สูไรยา 

รวม ๘ ครั้ง 
๖. รายงานการให้บริการห้องครัวประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

จ านวนผู้ใช้บริการ 

กราฟแสดงสถิติการให้บริการ 

  

 

 

 

ที ่ เพศ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา เมนูประกอบอาหาร 
๑ ผู้หญิง นูรีลมุมีนีณ์ ลูแน ๖๐๒๐๔๑๔๐๒๖ เมนูชาบู 
๒ ผู้หญิง นูรฟาติน กาซิ ๖๓๒๐๒๑๐๓๘๕ เมนูของคาว 
๓ ผู้หญิง พาดีละห์ ดอเลาะ  ๖๓๒๐๒๑๐๕๕๕ เมนูของคาว 
๔ ผู้หญิง นุรซูฮีดา หะยีอาแว ๖๓๒๐๒๑๐๒๓๙ เมนูของคาว 
๕ ผู้หญิง นูรฟาติน กาซิ ๖๓๒๐๒๑๐๓๘๕ เมนูของคาว 
๖ ผู้หญิง ฟิรดาว เต๊ะเด็ง ๖๓๒๐๑๑๗๑๕๑ เมนูของคาว 
๗ ผู้หญิง Socheata Leng  ๖๑๒๐๓๑๐๑๕๕ เมนูของคาว 
๘ ผู้หญิง ฟิรดาว เต๊ะเด็ง ๖๓๒๐๑๑๗๑๕๑ เมนูของคาว 
๙ ผู้ชาย มูฮัมหมัดอามีรูล เจะเตะ ๖๔๒๐๑๑๗๐๑๙ เมนูชาบู 

๑๐ ผู้หญิง Socheata Leng  ๖๑๒๐๓๑๐๑๕๕ เมนูของคาว 
๑๑ ผู้หญิง Chanthany Thai ๖๔๒๐๑๑๗๐๓๙ เมนูของคาว 
๑๒ ผู้หญิง ฟิรดาว เต๊ะเด็ง ๖๓๒๐๑๑๗๑๕๑ เมนูของคาว 
๑๓ ผู้หญิง Chanthany Thai ๖๔๒๐๑๑๗๐๓๙ เมนูของคาว 
๑๔ ผู้หญิง Namoral Thy ๖๔๒๐๓๑๐๐๐๒ เมนูของคาว 
๑๕ ผู้ชาย สิทธิศักดิ์ สันสะอีด ๖๑๒๐๑๑๔๐๑๖ เมนูของหวาน 
๑๖ ผู้หญิง อัสมะ  อาแว ๖๓๒๐๗๑๐๒๗๔ เมนูชาบู 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการตรวจ (สรุปสาระส าคัญโดยย่อ) 
- พบว่าสภาพห้อง Halal มีความสกปรกและการเก็บของยังไม่เข้าท่ี/การจัดวางของยังไม่เรียบร้อย 
- ห้องท าความสะอาดและจัดเก็บของเรียบร้อยแล้ว/ห้องสะอาด จัดวางของเรียบร้อย 
- มีความจัดของวางเรียบร้อยไม่เสียบปลั๊กค้างไว้ห้อง Non-Halal  

ภาพประกอบ 
 

 

 

 

 

 

ประชุมและติดตามการท างาน/การเข้าร่วมโครงการ - กิจกรรม  
๑. วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการ  

เรียนรู้, นางสาวโรสนานี  แวหะยี, นางสาวธีรพร  พลนารุด และนางสาวโศจิรัตน์  เพ็ชรพาน เข้าร่วมประชุม 
ปรึกษาหารือการเปิดภาคเรียนในภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องปัตตานีภิรมย์ ชั้น ๓ ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี   
 
 
 

 
 
 
 
 

๒. วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวโรสนานี  แวหะยี, นายธนวินท์  ช่วยช าแนกและ
นางสาวโศจิรัตน์  เพ็ชรพาน เข้าร่วมโครงการจิตดี มีสุข โดยคณะรัฐศาสตร์ ผ่านระบบ Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/๙๓๗๑๘๘๕๕๒๖๑ 
 
 
 
 
 

 

https://zoom.us/j/๙๓๗๑๘๘๕๕๒๖๑


๓. วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.หวัหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้, 
นางสาวโรสนานี  แวหะยี และนางสาวธีรพร  พลนารุด เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการบูรณาการร่วม
ระหว่างกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี และกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี ณ ห้องวิจารณ์ศุภ
กิจ ชั้น ๓ ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี 
 

 
 
  
  

 
 
  
 ๔. วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.หวัหน้างานสวสัดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
นางสาวโรสนานี  แวหะยี, นางสาวธีรพร  พลนารุด, นายอิมรัน  ยีเฮง และนายธนวินท์  ช่วยช าแนก เข้าร่วมประชุม
ปรึกษาหารือร่วมกับคณะวิทยาการสื่อสารเพ่ือก าหนดวางแผนและกระบวนการท างาน โครงการผู้บริหารพบปะ
นักศึกษา ณ ห้องประชุมชูเกียรติ ชั้น ๓ คณะวิทยาการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
  
 
 ๕. วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้เข้าร่วม
ประชุมรับฟังการบรรยายเรื่องการดูแลหอพักในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในปัจจุบันเพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการเปิดหอพักภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๔ วิทยากร โดย ดร.นพ.มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ ณ ห้อง
ประชุมวิจารณ์ศุภกิจ ชั้น ๓ ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี 
 
 
 
                    
  
  
 



 ๖. วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้เข้าร่วม
ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพ่ือวางแผนการท างานร่วมกันในงานเกษียณบุคลากร
ภายในงาน ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี อาคาร B 
 
 
   
 
 
 
 
 
 ๗. วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวสูไรยา  ดอลี และ นางฆอยเราะห์  หะยีบือราเฮง ตัวแทนงาน
สวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ช่วยงานอาสา ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน ม.อ.ปัตตานี  และ อาคาร ๕๘ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง           

๑. วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ หวัหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้สัมภาษณ์กับ  
สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี  ประเด็นการเตรียมเปิดหอพักภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๔ และสัมภาษณ์คณะกรรมการหอพัก 
นักศึกษาจ านวน  ๓ คน ในประเด็นประสบการณ์การติดโควิด – ๑๙   
 
 
 
 
 
 
 
 

นายธนวินท์  ช่วยช าแนก 
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา                                                                                                                     
ผู้สรุปข้อมูล 



           
 


