
บันทกึข้อความ 
ส่วนงาน   กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  โทร. ๑๓๕๐                                                                          

ที ่ มอ ๒๐๑.๔.๔/๖๔-                                     วันที่         ตุลาคม  ๒๕๖๔              

เรื่อง   รายงานผลการปฏิบตัิงานประจ าเดือนและส่งวาระเข้าที่ประชุมบุคลากร ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 
เรียน    ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี  

ตามท่ี งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี  
ได้รับมอบหมายให้ด าเนินภารกิจต่าง ๆ นั้น  

ดังนั้น งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี จึงขอ
ส่งวาระและรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นไปตามกระบวนการ
สร้างการมีส่วนร่วม PDCA-Par ทัง้ยังเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา
ของกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี จึงขอรายงานผลการการด าเนินงาน ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 
ดังเอกสารที่แนบมาด้วยแล้วนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง  

 

 

 
     (นางเครือมาส  แก้วทอน) 

  รักษาการแทนหัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี 

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

๑. ด้านการให้บริการหอพัก 
ที ่ หัวข้อ จ านวน หน่วยนับ 
๑ บริการรับรายงานตัวเข้าหอพัก - ราย 
๒ บริการแจ้งย้ายหอ - ห้องพัก - ราย 
๓ บริการแจ้งลาออกจากหอพัก - ราย 
๔ บริการรับคืน / ปั๊ม (กรณีสูญหาย) กุญแจห้องพัก - ราย 
๕ บริการรับลงทะเบียนรถจักรยานยนต์ - ราย 
๖ บริการให้ค าปรึกษานักศึกษาหอพัก - ราย 
๗ บริการให้ยืม – คืน กุญแจส ารองห้องพัก ๑๓ ราย 
๘ บริการห้องคอมพิวเตอร์ - ราย 
๙ บริการห้องสมุดหอพัก - ราย 

๑๐ บริการไปรษณีย์ภัณฑ์หอพัก - ราย 
๑๑ บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น - ราย 
๑๒ บริการติดตามหนี้สินนักศึกษา(ค่าไฟฟ้า) 

- ก่อนติดตาม 
- ติดตามได้ 
- คงเหลือหลังติดตาม 

 
- 
- 
- 

 
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) ๖๕ ๙ ๕๖ รายการ 
๒ งานประปา ๑๒ ๙ ๓ รายการ 
๓ งานไฟฟ้า ๖ ๔ ๒ รายการ 

รวม ๘๓ ๒๒ ๖๑ รายการ 
 



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

จัดหา คลังพัสดุ 
๑ ๕ ต.ค. ๖๔ อุปกรณ์ท าความสะอาด  

หอพัก ๕-๙ 
 ๐๒-๕๖๕๐๐๐๐๔ ๑,๐๗๔.๑๒  

๒ ๑๑ ต.ค. ๖๔ อุปกรณ์ท าความสะอาด  
หอพัก ๖-๗ 

 ๐๒-๕๖๕๐๐๐๑๒ ๔๒๘.๐๐  

รวม หนึ่งพันห้าร้อยสองบาทสิบสองสตางค์ ๑,๕๐๒.๑๒  

๒.๓ การให้บริการ Face Thermo Scan ในหอพักนักศึกษา  รวม ๔๙๗ ครั้ง  
- หอพัก   ๔    จ านวน ๑๒๖ ครั้ง 
- หอพัก   ๘    จ านวน ๑๗๘ ครั้ง 
- หอพัก   ๙    จ านวน ๑๙๓ ครั้ง 

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/เวลา รายงานเคส 
๑ วันอาทิตย์ ที่ ๒๖/๙/๖๔ 

เวลา ๒๐.๐๐ น. 
กรณีบุคคลภายนอกขับรถเข้ามาในบริเวณหอพัก (ผ่านประตู ๒ เลียบริมคลอง
ประมาณเวลา ๑๗.๐๐ น.) จากค าให้การของ รปภ.เจ้าหน้าที่เวรช่วงเวลา
ดังกล่าวมีรถไลน์แมนขับเจ้ามาในหอพัก ทาง รปภ.สันนิษฐานเบื้องต้นว่าเป็น
รถของนักศึกษาหอพัก ๘ จากการเข้าสอบสวนเจ้าของรถผู้กระท าผิดปรากฎ
ว่าไม่ใช่รถของนักศึกษาหอพักแต่อย่างใด และได้แจ้ง รปภ.เวร ให้ไปดูกล้อง
วงจรปิดเพื่อหาผู้กระท าผิดต่อไป ทั้งนี้หากได้การประการใดทางหน่วยรักษา
ความปลอดภัยจะแจ้งมายังหน่วยให้พักให้ทราบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๘/๙/๖๔ – 
วันที่ ๕/๑๐/๖๔ 

งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ บริการอาหารให้กับนักศึกษา
หอพัก จากกรณีท่ีมีนักศึกษาในหอพัก ๙ ห้อง ๐๙๒๐๘ ติดเชื้อโควิด – ๑๙ 
จ านวน ๑ คน ท าให้ต้องกักตัวนักศึกษาทั้งอาคารหอพัก โดยเริ่มบริการอาหาร
มื้อแรกเป็นอาหารเย็นของวันที่ ๒๘/๙/๖๔ – วันที่ ๕/๑๐/๖๔ โดยมีการ
บริการอาหารครบทั้ง ๓ มื้อทุกวัน 

 



๓ วันพฤหัสบดี  
ที่ ๗/๑๐/๖๔ 
เวลา ๑๙.๐๐ น. 

รับแจ้งจากหัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ว่านักศึกษา 
Mr.Teja Gajendra Chor รหัสนักศึกษา ๖๑๒๐๑๑๐๐๒๑ สาขาจิตวิทยา 
คณะศึกษาศาสตร์ อาศัยอยู่หอ ๘ ห้อง ๐๘๓๐๙ ว่าเมื่อตอนเช้าวันที่ ๗ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. ได้ไปนั่งกินข้าวกับเพ่ือนที่ลานอิฐ
แล้วบังเอิญเจอเพ่ือนคนหนึ่งชื่อ นางสาว ก (สมมุติ) มานั่งคุยกับพวกผม แต่
ตลอดเวลาที่คุยกันนางสาว ก ใส่แมสตลอดเวลา (ยกเว้นพวกผมที่นั่งกินข้าวอยู่ 
ที่ไม่ได้ใส่) พอตกเวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. เพ่ือนของนางสาว ก โทรมาบอก 
ว่า เพ่ือนของเค้าติดโควิด เพ่ิงทราบผล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในเวลาขณะนั้นคือ 
นายธนวินท์ ช่วยช าแนก, นางสาวโรสนานี แวหะยี และนางสาวธีรพร        
พลนารุด จึงได้เข้าไปพ้ืนที่หอพัก ๘ เพ่ือจัดเตรียมห้องพักและคัดแยกนักศึกษา
ออก จากสมาชิกหอพักคนอ่ืน ๆ เพ่ือสังเกตอาการ และจะท าการ Swab ATK 
ใน วันจันทร์ ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ อีกครั้ง ทั้งนี้ได้ท าการย้ายนักศึกษาคน 
ดังกล่าวไปอยู่ห้องพัก ๐๘๒๒๒ และสังเกตุอาการ ๗ วัน ต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ วันพุธ 
ที ่๑๓/๑๐/๖๔ 
เวลา ๑๘.๐๐ น. 

รายงานกรณีนักศึกษาหอพัก ๘ ผล SWAB เป็นบวก 
ชื่อ MR.MUHAMMAD ASLAM BIN MOHD LUKMAN (นักศึกษาต่างชาติ 
มาเลเซีย) รหัสนักศึกษา ๖๑๒๐๔๑๐๑๐๑ คณะวิทยาการอิสลาม (หอ ๘ ห้อง 
๓๐๕) เบื้องต้นรุ่นพ่ีแจ้งผ่านงานบริการสุขภาพและส่งเสริมสุขภาวะ ว่า
นักศึกษาไป SWAB ที่ปะการอเนื่องจากเคยสัมผัสผู้ติดเชื้อภายนอกหอพัก 
ด าเนินการเบื้องต้นแยกน้องที่ติดเชื้อ พัก หอพัก ๑ เพ่ือประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รับเข้ากระบวนการรักษา แยกเพ่ือนร่วมห้อง และนักศึกษาใกล้ชิด 
จ านวน ๒ คน กักตัว ในหอพัก ๘ เป็นโซนกักตัวที่ตัด 
 
 
 
 
 
 



 ๔. ด้านการรณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด – ๑๙ 
 ๔.๑  ด้วยนักศึกษาหอพัก ๙ ได้รับแจ้งผลการติดเชื้อโควิด – ๑๙ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ 
จ านวน ๑ คน งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ได้ด าเนินการน าเจ้าหน้าที่หอพัก บุคลากรจ้างเหมา
ท าความสะอาดอาคารหอพักและนักศึกษาหอพัก เข้ารับ ATK Swab ตรวจโควิดเบื้องต้น ณ ใต้อาคารหอพัก ๙ โดย
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโคกโพธิ์ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี มีผลดังนี้ 
ที ่ ประเภท ครั้งที่ ๑ 

วันที่ ๓๐ กันยายน ๖๔ 
ครั้งที่ ๒ 

วันที่ ๕ ตุลาคม ๖๔ 
๑ เจ้าหน้าที่หน่วยหอพัก ๑ คน ผลบวก ๑ คน ๙ คน ผลลบ ๙ คน 
๒ พนักงานจ้างเหมาท าความสะอาด ๖ คน ผลลบ ๖ คน ๖ คน ผลลบ ๖ คน 
๓ นักศึกษาหอพัก ๕๗ คน ผลลบ ๕๗ คน ๕๘ คน ผลลบ ๕๘ คน 
๔ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดิจัทัล -  ๒ คน ผลลบ ๒ คน 

รวม ๖๔ คน ๗๕ คน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

๕. ด้านการให้บริการหอพักเพื่ออ านวยความสะดวกด้านโควิด – ๑๙ 
๕.๑ โรงพยาบาลปัตตานีปิดศูนย์แยกกักในชุมชน ๒ แห่ง ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต 

ปัตตาน ีและส่งมอบหอพักคืนงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ คือหอพัก ๖ โรงพยาบาลสนามของ
จังหวัดปัตตานี แห่งที ่๕ ที่ใช้เป็นพื้นที่ในการดูแลผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด – ๑๙  และพ้ืนที่หอพัก ๗ ที่ใช้เป็น
ศูนย์แยกกักกันในชุมชม (Community Isolation) และมีการส่งมอบอาคารหอพัก  ๑๐ ที่ใช้เป็นศูนย์พักคอย 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะต้องเตรียมการเปิดภาคการศึกษาที่ ๒ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โรงพยาบาลปัตตานีจึง
ได้ปิดศูนย์แยกกักในชุมชน หอพัก ๖ และหอพัก ๗ ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตั้งแต่
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 

 



และขอใช้หอพัก ๓ เป็นโรงพยาบาลสนามขนาด ๙๖ เตียงอีกครั้งหลังพบผู้ติดเชื้อเพ่ิม และ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานียังคงมีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
โรงพยาบาลปัตตานีจึงขอใช้หอพัก ๓ ซ่ึงเดิมใชเ้ป็นโรงพยาบาลสนามร่มโพธ์ิ ม.อ.ปัตตานี รบัผูป่้วยสเีขียวมาต้ังแต่
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ และได้ประกาศปิดโรงพยาบาลสนามร่มโพธิ์ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
ไปแล้วนั้น จะเปิดรับผู้ติดเชื้อสีเขียว หรือผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการอีกครั้ง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
โดยจะรับผู้ติดเชื้อเพศหญิง และผู้ติดเชื้อที่มาเป็นครอบครัว ทั้งนี้ เหตุผลที่ขอใช้หอพัก ๓ เป็นโรงพยาบาลสนาม
เนื่องจากหอพัก ๓ มีพ้ืนที ่ๆ แยกจากหอพักอ่ืนๆ สามารถ ควบคุมดูแลได้ง่าย ไม่ใกล้ชิดชุมชน จึงมีความปลอดภัย
สูงที่จะให้บริการประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๕.๒ ด าเนินการจัดท าความสะอาดอาคารหอพัก ๑๐ และจัดเตรียมชุดเครื่องนอนเพ่ือให้บริการ

นักศึกษาหอพักที่รับบริการฉีดวัคซีนโควิด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖. ด้านการให้บริการห้องพักและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกและการปรับปรุงภูมิทัศน์หอพัก  
๖.๑ ด าเนินการจัดท าความสะอาดพ้ืนที่อาคารหอพัก ๙ และ อาคารหอพัก ๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
๗. ด้านสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 

๗.๑  ดูแลระบบสารสนเทศหอพัก   
๗.๒.๑ แจ้งหนี้ระบบค่าไฟฟ้าหอพัก  จ านวน   ๑๓๗   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 และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๑ ราย 
 ๑.๒.๒ กรณรี้องเรียนเรื่องการแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียของนักศึกษาคณะพยาบาล 

ศาสตร์ ฯ สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา โดยผู้กระท าผิดวินัยเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตาน ี
จ านวน ๑ ราย 
 

๒.  ด้านทรานสคลิปกิจกรรม   
ด าเนินการบันทึกรายชื่อนักศึกษาหอพักเข้าระบบทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา 

ที ่ โครงการ จ านวนคน 
๑ โครงการห้องเรียนชีวิต ตอนที่ ๔ "CACTUS LOVER"  ๕๑ 
๒ โครงการห้องเรียนชีวิต ตอนที่ ๕ "เมนูสู้ COVID"   ๒๒ 
๓ โครงการห้องเรียนชีวิต ตอนที่ ๖ เมื่อฉันเป็นโควิด  ๒๕๙ 

จ านวน ๑ โครงการ ๔๒ 

 

ประชุมและติดตามการท างาน/การเข้าร่วมโครงการ - กิจกรรม  
๑. วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. หัวหน้างานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการ  

เรียนรู้, นางสาวโรสนานี  แวหะยี, นางสาวธีรพร  พลนารุด, นายอิมรัน  ยีเฮงและนายธนวินท์  ช่วยช าแนก เข้าร่วม
ประชุม Workshop การเตรียมงานผู้บริหารพบปะนักศึกษา ณ ห้องประชุมชูเกียรติ ชั้น ๓ คณะวิทยาการสื่อสาร  
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 ๒. วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เจ้าภาพร่วมกับงานพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา จัดกิจกรรมงานเกษียณให้กับคุณจรินทร์ ช่วยช าแนก และคุณลิขิต  ฉายารักษ์สกุล ณ โคกหนอง
นาโมเดล ต าบลป่าไร่ อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตานี 
 
 
  
 
 
 
 
 
 ๓. วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวโรสนานี  แวหะยี, นายธนวินท์  ช่วยช าแนก, นายอิมรัน  ยีเฮง, 
นางสาวโชติกา  รัตนโยธิน และนางฆอยเราะห์  หะยีบือราเฮง ตัวแทนงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการแนะน ากลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ ATK ด้วยตนเอง 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ณ พื้นที่จังหวัด สงขลา ปัตตานี ตรัง พัทลุง นราธิวาส ยะลา และสตูล โดยกลุ่มสุขภาพภาค
ประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี ๑๒ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข ณ อาคารเรียนรวมตึก ๕๘ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔. วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. และ วันที่ ๗ ตลุาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. หัวหน้างาน
สวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้, นางสาวโรสนานี  แวหะยี, นางสาวธีรพร  พลนารุด, นางสาวโศจิรัตน์  
เพ็ชพาน และนายธนวินท์  ช่วยช าแนก ตัวแทนงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะ ประชุมปรึกษาหารือประเด็น
การเปิดหอพักในภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๔ และการจัดการหอพักในช่วงสถานการณ์โควิด – ๑๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ๕. วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. หัวหน้างานสวสัดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และ 
นางสาวโศจิรัตน์  เพ็ชรพาน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับฝ่ายวิชาการ เพื่อหาข้อสรุปในการเปิดภาคการศึกษา 
๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมตันหยงเปาว์ ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี ชั้น ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๖. วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. หัวหน้างานสวสัดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้,  
นางสาวโรสนานี  แวหะยี, นางสาวธีรพร  พลนารุด, นางสาวโศจิรัตน์  เพ็ชรพาน และนายธนวินท์  ช่วยช าแนก  
เข้าร่วมประชุมในกิจกรรมผู้บริหารพบนักศึกษา ณ ห้องวิจารณ์ศุภกิจ ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี ชั้น ๓ และผ่าน
ระบบ Zoom Meeting 
 
 
   
 
 
 



ภารกิจด้านเสริมสร้างธุรกิจ 
ที ่ ที่มารายรับ หน่วยนับ ผู้เข้าพัก รายรับ (บาท) 
๑ บริการห้องพักรายวันฟรี ส าหรับมารับนักศึกษามารับวัคซีน 

โควิด-๑๙ (วิทยาเขตไม่คิดค่าบริการ) 
คน ๑๓ ๐.๐๐ 

๒ บริการชุดเครื่องนอน ชุด ๑๓ ๐.๐๐ 
รวม ๑๓ ๐.๐๐ 

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง            
๑. วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ รับมอบชุด Covid –  

Care Box จากสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ We care network เครือข่ายเราดูแลกัน และ สมาคมสมาพันธ์
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและผู้สูงอายุ แบ่งปันชุด "COVID HOME CARE" เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดในพื้นที่    
จ.ปัตตานี ซึ่งภายในประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ ดูแลสุขภาพเบื้องต้น และชุดตรวจ ATK ของใช้ส าหรับดูแลตัวเองของ
ผู้ป่วยโควิด ให้กับนักศึกษาหอพัก ๙ และ พนักงานจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารหอพัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ งานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และนักศึกษาหอพัก ได้รับ 
มอบอาหารเที่ยง จ านวน ๑๕๐ ชุด  จากอาจารย์ฮุนเซน ซาวัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายธนวินท์  ช่วยช าแนก 
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา                                                                                                                     

ผู้สรุปข้อมูล 


