
บันทกึข้อความ 
ส่วนงาน   กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี งานสวัสดิการท่ีพักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  โทร. ๑๓๕๐                                                                          

ที ่ มอ ๒๐๑.๔.๔/๖๔-                                     วันที ่        พฤศจิกายน  ๒๕๖๔              

เรื่อง   รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนและส่งวาระเข้าท่ีประชุมบุคลากร ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
เรียน    ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี  

ตามท่ี งานสวัสดิการท่ีพักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี  
ได้รับมอบหมายให้ด าเนินภารกิจต่าง ๆ น้ัน  

ดังน้ัน งานสวัสดิการท่ีพักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี จึงขอ
ส่งวาระและรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นและเป็นไปตามกระบวนการ
สร้างการมีส่วนร่วม PDCA-Par ท้ังยังเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา
ของกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี จึงขอรายงานผลการการด าเนินงาน ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
ดังเอกสารท่ีแนบมาด้วยแล้วน้ี  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณย่ิง  

 

 

 
     (นางเครือมาส  แก้วทอน) 

  รักษาการแทนหัวหน้างานสวัสดิการท่ีพักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานงานสวัสดิการที่พักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
 ตามท่ี งานสวัสดิการท่ีพักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินภารกิจต่างๆ ดังน้ัน จึงขอรายงานผลการด าเนินงานของงานสวัสดิการท่ีพักและพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้  กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ประจ าเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
 
ภารกิจด้านส านักงานหอพัก  

๑. ด้านการให้บริการหอพัก 
ที ่ หัวข้อ จ านวน หน่วยนับ 
๑ บริการรับรายงานตัวเข้าหอพัก ๑๑๑ ราย 
๒ บริการแจ้งย้ายหอ – ห้องพัก ๘๐ ราย 
๓ บริการแจ้งลาออกจากหอพัก - ราย 
๔ บริการรับคืนกุญแจห้องพัก ๘๐ ราย 
๕ บริการป๊ัมกุญแจ (กรณีสูญหาย) - ราย 
๖ บริการให้ยืม – คืน กุญแจส ารองห้องพัก ๑๔ ราย 
๗ บริการให้ค าปรึกษานักศึกษาหอพัก - ราย 
๘ บริการรับลงทะเบียนรถจักรยานยนต์ - ราย 
๙ บริการห้องคอมพิวเตอร์ ๓ ราย 

๑๐ บริการห้องสมุดหอพัก ๑๕ ราย 
๑๑ บริการไปรษณีย์ภัณฑ์หอพัก - ราย 
๑๒ บริการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น - ราย 
๑๓ บริการติดตามหน้ีสินนักศึกษา(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) ๗๓ ๓๔ ๓๙ รายการ 
๒ งานประปา ๕๐ ๔๑ ๙ รายการ 
๓ งานไฟฟ้า ๖๓ ๖๓ ๐ รายการ 

รวม ๑๘๖ ๑๓๘ ๔๘ รายการ 



 

๒.๒ การจัดซื้อ – จัดจ้าง 
ด าเนินการจัดหา – จัดจ้าง และคลังพัสดุ ดังน้ี 
-  ค่าป้ัมกุญแจห้องพัก  จ านวน      ๓๖๐.๐๐ บาท 
-  ค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์  จ านวน   ๘,๘๖๐.๐๐ บาท 
-  ค่าวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด จ านวน   ๕,๙๔๖.๑๔ บาท 
            รวมเป็นเงินท้ังส้ินจ านวน ๑๕,๑๖๖.๑๔ บาท 

๓. ด้านการควบคุมบุคลากรจ้างเหมาท าความสะอาดหอพัก 
       มีบุคลากรจ้างเหมาท าความสะอาดหอพักติดเช้ือโควิด – ๑๙  จ านวน ๓ ราย มีการด าเนินการ ดังน้ี 
       ๑. ด าเนินการแจ้งผู้บริหารเพื่อทราบ และแจ้งผู้ด าเนินการในภารกิจท่ีเกี่ยวข้องส่วนต่างๆ 
       ๒. แจ้งผู้ร่วมงานท่ีมีความเส่ียงสัมผัสผู้ติดเช้ือ ตรวจ ATK เพ่ือยืนยันผล 
       ๓. ก าหนดผู้ปฏิบัติงานแทนกรณีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา และผู้เส่ียงสัมผัสผู้ติดเช้ือ 
       ๔. ขอความอนุเคราะห์กองกายภาพและส่ิงแวดล้อมเข้าพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือ และอบรังสียูวีในห้องท่ีไม่มี
อากาศถ่ายเท 
       ๕. กรณีบุคลากรหยุดงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา และกักตัวสังเกตอาการ ก าหนดให้ปฏิบัติงาน
ชดเชยโดยมอบหมายภาระงานให้ หลังเสร็จส้ินกระบวนการรักษา 

๔. ด้านการเฝ้าระวังนักศึกษาในหอพักช่วงสถานการณ์โควิด – ๑๙ ระบาดระลอกใหม่ และการให ้
บริการนอกเวลาราชการ 

มีการจัดเจ้าหน้าท่ีหอพักปฏิบัติงานทุกวันนอกเวลาราชการต้ังแต่เวลา ๑๖.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.          
เพ่ืออ านวยความสะดวกนักศึกษาหอพัก โดยมีการจัดเจ้าหน้าท่ีตามตารางเวรการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

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 ดูแลนักศึกษากักตัวท่ี
หอพัก ๓ (ถ้ามี) เพ่ือเฝ้าระวังช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เช้ือโควิด-๑๙ 

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 นางสาวโศจิรัตน์ เพ็ชรพาน 



(๐๘๙-๖๕๔๐๙๖๑) 
นางฆอยเราะห์ หะยีบือราเฮง 

(๐๘๗-๓๙๖๖๕๘๓) 

(๐๘๐-๐๖๙๒๕๖๐) 
นางสาวโรสนานี แวหะยี 

(๐๘๖-๓๙๑๙๘๙๒) 
นายอิมรัน ยีเฮง 

(๐๘๗-๓๙๖๔๓๘๑) 

๓. เวรประจ าวันจัดท ารายงาน
สถานการณ์เป็นประจ าทุกวัน
และส่งผ่านช่องทาง FB กลุ่ม 
 

อาทิตย์ นางศรัญญา ปูซู 
(๐๙๓-๖๗๕๕๐๔๗) 
นางสุดใจ ชุดเทพ 

(๐๘๔-๖๙๑๒๘๓๑) 

นายธนวินท์ ช่วยช าแนก 
(๐๘๙-๗๓๘๖๑๕๐) 

นางสาวธีรพร พลนารุด 
(๐๘๖-๒๘๗๔๐๗๐) 

ควบคุมการปฏิบัติงานโดย หัวหน้างานสวัสดิการท่ีพักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
รายงานผลการดูแลตามเคส 

๔.๑ วันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔  นายธนวินท์  ช่วยช าแนก รับแจ้งเหตุกรณีห้องพัก ๐๙๓๑๗ ลูกบิด 
ประตูเสีย นักศึกษาเข้ามาขนของไม่ได้ เบ้ืองต้นได้แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยเวรประจ าวัน มาช่วยเปิด
ประตู โดยนักศึกษาจะย้ายของไปหอพัก ๕ และของยังมีของอีกคนยังอยู่ในห้อง เบ้ืองต้นแจ้งให้เมทไปซื้อกุญแจ
สายยูมาล้อกห้องไว้ก่อนกันของเพ่ือนหายและได้แจ้งให้นางสาวโชติกา  รัตนโยธิน (ปฎิบัติงานแทนคุณศรัญญา  ปูซู) 
ด าเนินการแจ้งซ่อมห้องพักดังกล่าวในวันจันทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 ๔.๒ วันท่ี ๓๐ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประสานน า นักศึกษาท่ีผล ATK เป็นบวกติดเช้ือโควิด เข้าสู่ 
ระบบการรักษาท่ีศูนย์แยกกัก CI หอพัก ๗ จ านวน ๒ ราย คือนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       
วิชาเอกพัฒนาสังคม จ านวน ๑ ราย และนักศึกษาคณะวิทยาการอิสลาม จ านวน ๑ ราย 

๔.๓ วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๔.๔๐ น. นางสาวธีรพร  พลนารุด รับแจ้งจากนักศึกษาหอพัก 
นอก คณะวิทยาการอิสลาม ว่ามีเพ่ือนป่วยหลายวันจึงไปตรวจ ATK ท่ีคลินิกศิรารักษ์ ผลยืนยันเป็นบวก และเพ่ือน
ท่ีพักด้วยกันอีก ๒ คน ผลเป็นลบ จึงแจ้งมาเพ่ือขอความช่วยเหลือสถานท่ีกักตัวส าหรับนักศึกษาท่ีมีผลเป็นบวก การ
ด าเนินการหลังได้รับแจ้ง 

- แจ้งหัวหน้างานสวัสดิการท่ีพักและทักษะการเรียนรู้ เพ่ือประสานงานเจ้าหน้าท่ีศูนย์ CI หอพัก ๓  
- แจ้งนักศึกษาท่ีมีผลเป็นบวก เตรียมของใช้ส่วนตัวเพ่ือเข้าสถานท่ีกักตัว และรอเจ้าหน้าท่ีติดต่อกลับ 

และแจ้งเข้ารับการรักษา 
- แจ้งผู้สัมผัสเส่ียงสูง เพื่อนท่ีร่วมพักอาศัยสังเกตอาการ เพ่ือรอตรวจอีกครั้ง 
 



๔.๔ วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๒๑.๓๐ น. นายธนวินท์  ช่วยช าแนก และนางสาวโรสนานี   
แวหะยี ได้รับแจ้งจากผู้ปกครองหอพัก ๙ กรณี นักศึกษาห้องพัก ๐๙๓๑๗ ประตูลูกบิดห้องพักล้อกไม่ได้ เบ้ืองต้นได้
แจ้งเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ าวันเข้าด าเนินการเปิดประตูให้นักศึกษา  
 
 
 
 
 

 
 

๔.๕ วันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๑๕ น. นางสาวโรสนานี  แวหะยี ได้รับการร้องขอการใช้
บริการยืมกุญแจจากนักศึกษาห้องพัก ๐๙๓๒๑ เน่ืองจากนักศึกษาห้องพักดังกล่าวได้ลืมกุญแจห้องพักไว้ในห้อง 
และได้ประสานงานไปยังนางสาวโศจิรัตน์  เพ็ชรพาน ด าเนินการให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว  

๔.๖ วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางสาวโศจิรัตน์  เพ็ชรพานประสานงานรถ
ฉุกเฉินเข้ามารับนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น หอพัก ๘ จ านวน ๒ คน  ส่งโรงพยาบาลปัตตานี เบ้ืองต้นนักศึกษามีอาการ
อาหารเป็นพิษ หมอจึงให้ยามารับประทานและกลับมารักษาตัวท่ีหอพัก 
 

 
 
 
 
 

 
 ๔.๗ วันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๓๐ น. นายธนวินท์  ช่วยช าแนก และนายอิมรัน  ยีเฮง
ได้รับแจ้งจากนักศึกษาหอพัก ๙ ห้อง ๐๙๒๑๕ ว่าไฟฟ้าในห้องพักไม่ติด จึงได้ด าเนินการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าใน
ห้องพักดังกล่าว จากการตรวจสอบเบ้ืองต้นพบว่าระบบคัตเอาท์เบรกเกอร์เกิดการทิป ท าให้กระแสไฟฟ้าภายใน
ห้องพักถูกตัด และได้ด าเนินการเรียบร้อยจนสามารถใช้งานได้เป็นปกติ 
 ๔.๘ วันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๐๐ น. นายธนวินท์  ช่วยช าแนก และนายอิมรัน  ยีเฮง
ได้รับแจ้งจากนักศึกษาหอพัก ๙ ห้อง ๐๙๒๑๓ ว่าไฟฟ้าในห้องพักไม่ติด จึงได้ด าเนินการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าใน
ห้องพักดังกล่าว จากการตรวจสอบเบ้ืองต้นพบว่าระบบคัตเอาท์เบรกเกอร์เกิดการทิป ท าให้กระแสไฟฟ้าภายใน
ห้องพักถูกตัด และได้ด าเนินการเรียบร้อยจนสามารถใช้งานได้เป็นปกติ  
 
 
 
 



๕. ด้านการให้บริการหอพักเพื่ออ านวยความสะดวกด้านโควิด – ๑๙ 
๕.๑ งานสวัสดิการท่ีพักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ได้ให้บริการคือหอพัก ๓ เป็นโรงพยาบาลสนาม  

๔/๑ ม.อ. ปัตตานี หอพัก ๖ เป็นสถานท่ีกักตัวส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ และหอพัก ๗ เป็นศูนย์แยกกักกันใน
ชุมชน (Community Isolation : CI) 
               ๕.๒ วันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ด าเนินการอบฆ่าเช้ือรังสี UV ห้องพัก ๐๙๓๐๕ โดยโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพ ต าบลรูสะมิแล จากกรณีพบว่านักศึกษาได้นักศึกษาได้รับผลยืนยันว่าเป็นวัณโรคปอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๓ วันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ด าเนินการพ่นยาฆ่าเช้ือ ห้องพัก ๐๘๓๐๕  บริเวณโถงทางเดิน และ 

ห้องน้ าช้ัน ๓ ฝ่ังตะวันตก โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลรูสะมิแล จากกรณีการกักตัวนักศึกษาติดเช้ือ      
โควิด – ๑๙  
 
 
 
 
 
 
 

๖. ด้านสารสนเทศและประชาสัมพันธ์  
๖.๑  ดูแลระบบสารสนเทศหอพัก    

-  เปิดจองหอพักนักศึกษาใหม่     จ านวน ๑,๑๓๒ ราย  
-  น ารายช่ือเข้าระบบจองหอพัก     จ านวน ๑,๑๐๔ ราย  
-  ยืนยันสิทธิการจองหอพัก     จ านวน    ๗๗๑ ราย  
-  จัดสรรรายช่ือจากห้องพักละ ๔ ราย เป็น ห้องละ ๒ ราย  จ านวน    ๖๖๓ ราย 
-  จัดท า White List ส าหรับการ ATK ในวันรายงานตัวเข้าหอพัก จ านวน    ๙๒๔ ราย 
-  สร้างระบบจองหอพัก (ภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๔)   จ านวน      ๒ ระบบ 
 
 
 



๖.๒ การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
ที ่ วันที่ เรื่อง ภาพประกอบ 
๑ ๑๘/๑๐/๖๔ H E L L O   F R E S H M A N “เทอม ๒ น้องปี ๑ 

กลับมาเรียนท่ี ม.อ.ปัตตานี ได้มั๊ย?” หาค าตอบพร้อมกัน
ท่ีน่ี Facebook Page : Prince of Songkla University, 
Pattani Campus LIVE… ดูเพ่ิมเติม 

 

๒ ๑๙/๑๐/๖๔ จองหอพักเทอม ๒/๒๕๖๔ (เฉพาะนศ.ช้ันปีท่ี ๑ รหัส๖๔) 
เปิดจองในวันท่ี ๒๐-๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/student/book/ 
ช าระค่าหอพัก วันท่ี ๒๘ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ... 

 

๓ ๒๐/๑๐/๖๔ ประกาศรายช่ือผู้โชคดีจากการเข้าร่วมโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด หลักสูตรเยาวชนต้นกล้า
สงขลานครินทร์ต้านภัยยาเสพติดประจ าปี ๒๕๖๔   
ขอให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือดังกล่าว ติดต่อ/... 

 

๔ ๒๓/๑๐/๖๔ ตามท่ีนักศึกษาได้สอบถามกันมาว่าหลักฐานท่ีใช้จอง
หอพักส าหรับคนท่ีฉีดวัคซีนแล้วเอาจากไปแบบไหน  
 **ใบรับรองการฉีดวัคซีน (ใบCertificate) สามารถถ่าย
จากท่ีศูนย์ให้มา หรือสามารถแคปหน้าจาก แอพ ... 

 

๕ ๒๕/๑๐/๖๔ งานหอพักแสดงแผนท่ีต้ังหอพัก เพ่ือช้ีแจงให้นักศึกษา
ทราบ 
 
 

 

๖ ๒๖/๑๐/๖๔ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โปรดทราบ ! 
"ผู้ใดมีภูมิล าเนาในจังหวัดสงขลา" 
และมีความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีน สามารถน าบัตร
ประจ าตัวพร้อมลงทะเบียนล่วงหน้าเข้... ดูเพ่ิมเติม 

 

๗ ๒๗/๑๐/๖๔ ขั้นตอนการช าระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก 
 
 
 

 

๘ ๒๗/๑๐/๖๔ โดยนักศึกษาสามารถท าการช าระสามารถช าระได้ ๒
ช่องทาง ๑.ช าระผ่าน App Scb easy โดยสแกน QR  
ได้จากระบบจองหอพัก
https://dorm.pn.psu.ac.th/booking 
๒.ผ่านเคาวเตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์หรือกรุงไทย..... 

 

http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/student/book/


ที ่ วันที่ เรื่อง ภาพประกอบ 
๙ ๔/๑๑/๖๔ ก าหนดการรายงานตัวเข้าหอพัก ภาคการศึกษาท่ี  

๒/๒๕๖๔ วันท่ี ๒๙ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
(ตามคณะ) 📣 วันท่ี ๒๙ พ.ย. ๖๔📎คณะศึกษาศาสตร์  
📎คณะวิทยาศาสตร์ฯ... ดูเพ่ิมเติม 

 

๑๐ ๔/๑๑/๖๔ 📣⚡⚡ รอบท่ี ๒ ⚡⚡ จองหอพักเทอม ๒/๒๕๖๔ (เฉพาะ 
นศ.ช้ันปีท่ี ๑ รหัส ๖๔) 📣เปิดจองในวันท่ี ๗ – ๘/๑๑/
๖๔ เปิดระบบเวลา ๑๐.๐๐ น.ของวันแรก และปิดเวลา  
http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/student...... 

 

๑๑ ๔/๑๑/๖๔ ก าหนดการรายงานตัวเข้าหอพัก ภาคการศึกษาท่ี ๒/๖๔ 
🚨🚨🚨Update ล่าสุด ก าหนดเข้าหอพัก ๒ วัน
รายละเอียดดังน้ี วันท่ี ๒๙ – ๓๐/๑๑/๖๔ (ตามคณะ) 
📣 วันท่ี ๒๙/๑๑/๖๔📎คณะศึกษาศาสตร์ ...  

 

 
 
ภารกิจด้านสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม  

๑. ด้านวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัย/ด้านวินัยนักศึกษาหอพัก 
๑.๑ ด าเนินงานด้านวินัยจราจร  

 - การปลดล็อคเมื่อนักศึกษารายงานตัวและจัดท าส่ือรณรงค์และ/หรือเข้าร่วมกิจกรรมท่ี 
ก าหนดและ/หรือ บ าเพ็ญประโยชน์ จ านวน ๑๗๐ ราย 

- ภาพตัวอย่างส่ือเรื่องท่ีกระท าผิด และได้ท าการประชาสัมพันธ์ภาพตัวอย่างส่ือโดยโพสต์ผ่าน 
เพจวินัยนักศึกษา และให้ผู้กระท าความผิดโพสต์ในหน้า Facebook ของตัวเอง 
  
    
  
  
  
 
 
 

 
 
 
  

http://hostel.pn.psu.ac.th/SDAs/student


๑.๒ ด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัย  ดังน้ี  
 - จัดท าบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบสถานะนักศึกษาไปยังกองบริหารวิชาการและ 

วิจัยวิทยาเขตปัตตานี จ านวน ๖๗ ราย 
- กรณีปลอมแปลงสต๊ิกเกอร์อนุญาตน ารถเข้ามาจอดบริเวณหอพักนักศึกษา  จ านวน ๒ ราย    

แยกเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จ านวน ๑ ราย และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๑ ราย  
- กรณีร้องเรียนเรื่องการแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 

วิทยาเขตปัตตานี สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา โดยผู้กระท าผิดวินัยเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขต
ปัตตานี จ านวน ๑ ราย 

๒.  ด้านทรานสคริปกิจกรรม   
ด าเนินการบันทึกรายช่ือนักศึกษาหอพักเข้าระบบทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา 

ที ่ โครงการ จ านวนคน 
๑ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หลักสูตรเยาวชนต้นกล้าสงขลานครินทร์ 

ต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี ๒๕๖๔ 
๑๕๔ 

จ านวน ๑ โครงการ ๑๕๔ 

๓. ด้าน DSS Card 
ด าเนินการบันทึกรายช่ือนักศึกษาหอพักเข้าระบบ DSS Card 

ที ่ โครงการ จ านวนคน 
๑ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หลักสูตรเยาวชนต้นกล้าสงขลานครินทร์ 

ต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี ๒๕๖๔ 
๔ 

จ านวน ๑ โครงการ ๔ 

๔. ด้านการจัดโครงการพัฒนาศยัภาพนักศึกษา 
๔.๑ รายงานผลการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หลักสูตรเยาวชนต้นกล้าสงขลา 

นครินทร์ต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักศึกษา ได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและ
พิษภัยของยาเสพติด สร้างผู้น าเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 
พัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด  สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับนักศึกษา และสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาลและร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยโครงการจัดในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – ตุลาคม ๒๕๖๔ 
ผลการประเมินความพึงพอใจจากจ านวนผู้เข้าร่วมการอบรม ๑๕๔ คน ผู้ตอบแบบประเมิน ๙๐ คน  
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปและผลการประเมินความพึงพอใจ 

แยกตามเพศ 
เพศ จ านวนคน % 
ชาย ๑๖ ๑๗.๘๐ 
หญิง ๗๔ ๘๒.๒๐ 
รวม ๙๐ ๑๐๐ 



แยกตามช้ันปี 
ชั้นปีที่ จ านวนคน % 

๑ ๓๙ ๔๓.๓๐ 
๒ ๔๒ ๔๖.๗๐ 
๓ ๔ ๔.๔๐ 
๔ ๕ ๕.๕๖ 

รวม ๙๐ ๑๐๐ 

แยกตามคณะ 
คณะ จ านวนคน % 

คณะศึกษาศาสตร์ ๒๒ ๒๔.๔๐ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑๔ ๑๕.๖๐ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ ๕.๖๐ 
คณะรัฐศาสตร์ ๓๐ ๓๓.๓๐ 
คณะวิทยาการส่ือสาร ๖ ๖.๗๐ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๑ ๑.๑๐ 
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ๗ ๗.๘๐ 
คณะวิทยาการอิสลาม ๕ ๕.๖๐ 

รวม ๙๐ ๑๐๐ 
การประเมินความพึงพอใจ 

ที ่ หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 𝒙 SD 

ประเมินทั่วไปของการจัดโครงการ 
๑ รปูแบบการจัด 

โครงการอบรม 
๓๗ 

๔๑.๑๑% 
๔๐ 

๔๔.๔๔% 
๑๒ 

๑๓.๓๓% 
๑ 

๑.๑๒% 
- ๔.๒๗ ๐.๗๓ 

๒ เน้ือหาของวิดีโอออนไลน์ ๓๐ 
๓๓.๓๓% 

๔๖ 
๕๑.๑๑% 

๑๓ 
๑๔.๔๔% 

๑ 
๑.๑๒% 

- ๔.๑๗ ๐.๗๑ 

๓ การเพ่ิมทักษะทาง
ความคิด 

๓๐ 
๓๓.๓๓% 

๕๐ 
๕๕.๕๖% 

๙ 
๑๐.๐๐% 

๑ 
๑.๑๒% 

- ๔.๒๑ ๐.๖๖ 

๔ รับรู้และรับทราบพิษภัย
ของยาเสพติด 

๔๘ 
๕๓.๓๓% 

๓๕ 
๓๘.๘๙% 

๖ 
๖.๖๗ 

- ๑ 
๑.๑๒% 

๔.๔๓ ๐.๗๒ 

๕ การประพฤติตนเป็น
แบบอย่างให้กับผู้อ่ืน 

๔๑ 
๔๕.๕๖% 

๔๑ 
๔๕.๕๖% 

๗ 
๗.๗๘% 

๑ 
๑.๑๒% 

- ๔.๓๖ ๐.๖๘ 

รวม ๔.๒๘ ๐.๗๐ 
 



การอธิบายค่า  
๑.๐๐ – ๑.๘๐ = น้อยท่ีสุด ๑.๘๑ – ๒.๖๐ = น้อย  ๒.๖๑ – ๓.๔๑ = ปานกลาง 
๓.๔๑ – ๔.๒๐ = มาก  ๔.๒๑ – ๕.๐๐ = มากท่ีสุด 

 จากตารางพบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย �̅� = ๔.๒๘ 
จ าแนกตามระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ๓ ล าดับแรก ดังน้ี 

๑. หัวข้อรับรู้และรับทราบพิษภัยของยาเสพติด  �̅� = ๔.๔๓  

๒. หัวข้อการประพฤติตนเป็นแบบอย่างให้กับผู้อ่ืน �̅� = ๔.๓๖ 

๓. หัวข้อรูปแบบการจัดโครงการอบรม �̅� = ๔.๒๗ 
  ตารางสรุปจ านวนคะแนนแต่ละบททดสอบ และสรุปผลจ านวนผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 
แบบ 

ทดสอบที่ 
จ านวน/ช่วงคะแนน 

ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 
< ๕๐ ร้อยละ ๕๐ – ๖๙ ร้อยละ ๗๐ – ๘๙ ร้อยละ ๙๐ – ๑๐๐ ร้อยละ 

๑ ๑๓ ๘.๔๔ ๕๙ ๓๘.๓๑ ๔๓ ๒๗.๙๒ ๓๙ ๒๕.๓๒ 
๒ ๑๕ ๙.๗๔ ๔๔ ๒๘.๕๗ ๕๗ ๓๗.๐๑ ๓๘ ๒๔.๖๘ 
๓ ๙ ๕.๘๔ ๑๗ ๑๑.๐๔ ๑๐๒ ๖๖.๒๓ ๒๖ ๑๖.๘๘ 
๔ ๗ ๔.๕๕ ๓๑ ๒๐.๑๓ ๗๗ ๕๐.๐๐ ๓๙ ๒๕.๓๒ 

สรุป จ านวนคน ร้อยละ 
 < ๕๐ คะแนน ๘ ๕.๑๙ 

๕๐ – ๖๙ คะแนน ๗๖ ๔๙.๓๕ 
๗๐ – ๘๙ คะแนน ๕๓ ๓๔.๔๑ 

๙๐ – ๑๐๐ คะแนน ๑๗ ๑๑.๐๔ 
รวม ๑๕๔ ๑๐๐.๐๐ 

นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบ ๗๐ ๔๕.๔๕ 
นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทดสอบ ๘๔ ๕๔.๕๕ 

รายชื่อนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลจากการท าแบบทดสอบ ๕ ล าดับแรก 
ที ่ ชื่อ- สกุล รหัสนักศึกษา คะแนน 
๑ นางสาวดวงฤทัย  จันทร์นก ๖๓๒๐๑๑๔๐๔๙ ๑๐๐.๐๐ 
๒ นางสาวฮาบีบ๊ะ  มูซอ ๖๓๒๐๖๑๐๐๗๘ ๑๐๐.๐๐ 
๓ นางสาวฟิรดาวส์  ฮาแว ๖๓๒๐๖๑๐๐๘๒ ๙๗.๕๐ 
๔ นายดนุยุทธ์  เศรษฐอารักษ์ ๖๓๒๐๖๑๐๐๘๑ ๙๗.๕๐ 
๕ นางสาววาริน  วิสมิตะนันท์ ๖๔๒๐๓๑๐๐๓๑ ๙๕.๐๐ 

 

 



ภาพประกอบ ปรกาศรายช่ือผู้ได้รับรางวัลการตอบค าถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภารกิจด้านเสริมสร้างธุรกิจ 
ที ่ ที่มารายรับ ผู้เข้าพัก(คน) รายรับ (บาท) 
๑ บริการห้องพักรายวัน หอ ๕ – ๑๐ ๑๑ ๒,๗๐๐.๐๐ 
๒ บริการห้องพักช่วงปิดภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๔ ๙ ๑๘,๗๒๐.๐๐ 
๓ บริการห้องพักส าหรับนักศึกษารับ Covid-๑๙ ๔ ขออนุเคราะห์ท่ีพักฟรี 
๔ บริการห้องพักคณะพยาบาลศษสตร์วิทยาเขตปัตตานี ๓๐ ขออนุเคราะห์ท่ีพักฟรี 

รวม ๕๔ ๒๐,๙๗๐.๐๐ 

 

ประชุมและติดตามการท างาน/การเข้าร่วมโครงการ - กิจกรรม   
๑. วันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตัวแทนงานสวัสดิการท่ีพักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ประชุมปรึกษาหารือ  

และวางแผนการท างาน ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เรื่องการ Live สด/การตอบข้อสงสัยของนักศึกษาปีท่ี   
๑ ท่ีจะกลับเข้ามาในมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๔ ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
 
  
  
   

  
  
  

  



 ๒. วันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ งานสวัสดิการท่ีพักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ร่วมกับรองอธิการบดีวิทยา
เขตปัตตานี, รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี และรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 
จัดกิจกรรม Live สด/การตอบข้อสงสัยของนักศึกษาปีท่ี  ๑ ท่ีจะกลับเข้ามาในมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาท่ี 
๒/๒๕๖๔ ณ ห้องสตูดิโอ อาคารศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 
 
  
 
 
 
 
 
 ๓. วันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ตัวแทนงานสวัสดิการท่ีพักและพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการเปิดหอพักกับรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี  
  
 
 
 
 
 
  
 

๔. วันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หัวหน้างานสวัสดิการท่ีพักและพัฒนาทักษะการ 
เรียนรู้, นางสาวธีรพร  พลนารุด และนางฆอยเราะห์  หะยีบือราเฮง เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกับสยาม     
เอเลเวเตอร์ ช้ีแจงหลังการซ่อม วิเคราะห์หาสาเหตุอาการส่ันของลิฟต์ หอพัก ๑๐ ณ ห้องประชุมกองพัฒนา
นักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี อาคาร B  
 
 
 
 
 
 
 
 



๕. วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตัวแทนงานสวัสดิการท่ีพักและพัก เข้าร่วมประชุมช้ีแจง 
แนวทางการเปิดเรียนภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Zoom Meeting 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

๖. วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. หัวหน้างานสวัสดิการท่ีพักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
ประชุมเครือข่ายพัฒนานักศึกษา หารืออัพเดทเก่ียวกับสถานการณ์โควิด แบบไม่เป็นทางการ ผ่านระบบ Zoom 
Meeting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗. วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. งานสวัสดิการท่ีพักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ร่วมประชุม 
ปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมร่วมกับสาธารณสุข อ าเภอเมืองปัตตานี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลรู
สะมิแล เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับนักศึกษาหอพักและแนวปฏิบัติการดูแลนักศึกษาหอพัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘. วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. นางสาวโรสนานี  แวหะยี, นางสาวธีรพร  พลนารุด และ 
นายอิมรัน  ยีเฮง เข้าร่วมกิจกรรม Live  https://www.facebook.com/psupattanicampus  เพ่ือคลาย       
ข้อข้อง ใจ และให้ความรู้ เรื่องการฉีดวัคซีน เรื่องการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๔ ตลอดจนเรื่อง
ทุนการศึกษา กิจกรรมนักศึกษา และเรื่องหอพัก  
 
 
 
 
 
 
 
 

๙. วันท่ี ๒, ๔ – ๕ กันยายน ๒๕๖๔  นางฆอยเราะห์  หะยีบือราเฮง ตัวแทนงานสวัสดิการท่ีพักและ 
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ช่วยงานอาสา ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน ม.อ.ปัตตานี  และ อาคาร ๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐.  วันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. งานสวัสดิการท่ีพักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้    
ด าเนินการจัดการประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดหอพักาคการศึกษา ๒/๒๕๖๔ ร่วมกับเครือข่ายหอพักเอกชน 
โดยมี รพ.สต.รูสะมิแล ช้ีแจงรายละเอียดและมาตรการต่างๆ ณ ห้องประชุมปริชญากร ช้ัน ๔ ส านักงานวิทยาเขต
ปัตตานี 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑. วันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. หัวหน้างานสวัสดิการท่ีพักและ 
พัฒนาทักษะการเรียนรู้และนางสาวโรสนานี  แวหะยี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดการเรียนการสอนและ
การเปิดหอพัก ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องวิจารณ์ศุภกิจ ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒.  วันท่ี ๑๐ พฤจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. งานสวัสดิการท่ีพักและพัฒนาทักษะการ 
เรียนรู้ ร่วมประชุมเพ่ือจัดเตรียมข้อมูลการเปิดหอพักภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา
วิทยาเขตปัตตานี อาคาร B 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓.  วันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. งนสวัสดิการท่ีพักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ร่วม 
ประชุมปรึกษาหารือการเปิดหอพักภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๔ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี, 
เครือข่ายพัฒนานักศึกษา, ผู้อ านวยการกองบริการวิชา วิจัย และนวัตกรรม และหอพักในก ากับ ณ ห้องประชุม  
กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี อาคาร B และผ่านระบบ Zoom Meeting 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔.  วันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. งานสวัสดิการท่ีพักและพัฒนาทักษะการ 
เรียนรู้ ประชุมการวางแผนการเปิดหอพัก โดยนายธนวินท์  ช่วยช าแนก และ นายอิมรัน  ยีเฮง ประชุมปรึกษาหารือ
ร่วมกับงานบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะ และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี เพื่อวางระบบงานในการ
ด าเนินงานการตรวจ ATK ณ อาคารเรียนรวม ๕๘ และนางเครือมาส  แก้วทอน, นางสาวโรสนานี  แวหะยี,  
นางสาวธีรพร  พลนารุด และนางสาวโศจิรัตน์  เพ็ชรพาน ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับกองกายภาพและส่ิงแวดล้อม
วิทยาเขตปัตตานี เพื่อด าเนินการวางแผนการท างานด้านความปลอดภัยและเส้นทาง ณ ห้องประชุมตันหยงเปาว์ 
ช้ัน ๑ ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕.  วันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. หัวหน้างานสวัสดิการท่ีพักและพัฒนา 
ทักษะการเรียนรู้ประชุมร่วมกับทีมบริหารนัดพิเศษ วาระการคืนหอพัก ๗ การจัดนักศึกษาลงห้องพัก และอ่ืน ๆ  
ผ่านระบบ Zoom Meeting 
 
 
 
 
 
 

๑๖.  วันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. หัวหน้างานสวัสดิการท่ีพักและพัฒนาทักษะการ 
เรียนรู้ และนางสาวโศจิรัตน์  เพ็ชรพาน ประชุมเตรียมความพร้อมการดูแลและพัฒนานักศึกษา ภาคการศึกษาท่ี  
๒/๒๕๖๔ ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ณ ห้องประชุมวิจารณ์ศุภกิจ ส านักงาน
วิทยาเขตปัตตานี และ ผ่านระบบ Join Zoom Meeting 
 
 
 
 
 
 



๑๗. วันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หัวหน้างานสวัสดิการท่ีพักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมประชุมหารือ  
การด าเนินการในการตรวจคัดกรองความเส่ียงด้วยวิธี ATK และการดูแลนักศึกษาและบุคลากรวิทยาเขตปัตตานี 
ระหว่างวิทยาเขตปัตตานีกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ณ ห้องวิจารณ์ศุภกิจ ส านักงานวิทยาเขตปัตตานี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง             

๑. วันท่ี ๑๕ – ๒๗ ตุลาคม  ๒๕๖๔ งานสวัสดิการท่ีพักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เปิดให้บริการครัวเพ่ือ 
จัดเตรียมประกอบอาหารให้กับ นักศึกษาท่ีกักตัวในหอพักนักศึกษา โดยความร่วมมือของศูนย์อาสา ม.อ.ปัตตานี 
ระหว่าง ซึ่งมีการจัดเตรียมอาหารจ านวน ๒ มื้อทุกวัน 
 
 
 
  
 
 
 
 

๒. วันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ งานสวัสดิการท่ีพักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ได้รับมอบอาหารเท่ียง  
จากนางสาวปัทมา  หนูเน่ียว  และนางสาวธิดารัตน์  มณีพรหม จ านวน ๑๕ ชุด และได้แจกให้กับนักศึกษาท่ีกักตัว
ในหอพัก 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓. วันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ งานสวัสดิการท่ีพักและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ได้รับมอบข้าวสาร จ านวน  
๕๐ กิโลกรัม จากคณะ วอศ. สาขาการสอนอิสลามศึกษา เพ่ือใช้ในการประกอบอาหารเล้ียงนักศึกษาท่ีกักตัวใน
หอพักช่วงโควิด - ๑๙  
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                    
                                                                                  

นายธนวินท์  ช่วยช าแนก 
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 

ผู้สรุปข้อมูล 


